
  الكشاف: كتاب 
بن أمحد، الزخمشري: املؤلف  بن عمرو   أبو القاسم حممود 

  ) ١(بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ 

قّراء املدينة والبصرة والشأم وفقهاؤها على أنّ التسمية ليست بآية من الفاحتة وال من غريها من السور ، وإمنا 
رمحه  - ء بذكرها يف كل أمر ذي بال ، وهو مذهب أيب حنيفة كتبت للفصل والتربك باالبتداء هبا ، كما بدى

، ولذلك ال جيهر هبا عندهم يف الصالة  -اهللا  وقّراء مكة والكوفة وفقهاؤمها على أهنا آية من . ومن تابعه 
، وعليه الشافعي وأصحابه رمحهم اهللا ، ولذلك جيهرون هبا  قد أثبتها السلف : وقالوا . الفاحتة ومن كل سورة 

وعن ابن . فلوال أهنا من القرآن ملا أثبتوها } َآِمٌني {  املصحف مع توصيتهم بتجريد القرآن ، ولذلك مل يثبتوا يف
  .» من تركها فقد ترك مائة وأربع عشرة آية من كتاب اهللا تعاىل«: عباس 

تلو التسمية مقروء ، بسم اهللا اقرأ أو أتلو؛ ألنّ الذي ي: مبحذوف تقديره : مب تعلقت الباء؟ قلت : فإن قلت 
بسم اهللا أحل وبسم اهللا أرحتل؛ : بسم اهللا والربكات ، كان املعىن : كما أنّ املسافر إذا حلّ أو ارحتل فقال 

ونظريه يف . كان مضمراً ما جعل التسمية مبدأ له » بسم اهللا«وكذلك الذابح وكل فاعل يبدأ يف فعله؛ ب 
، أي اذهب يف تسع ]  ١٢: النمل [ } تسع ّآيات إىل فرعون وقومه يف { : حذف متعلق اجلاّر قوله عّز وجلّ 

باليمن والربكة ، مبعىن : بالرفاء والبنني ، وقول األعرايب : وكذلك قول العرب يف الدعاء للمعرس . آيات 
  :ومنه قوله . أعرست ، أو نكحت 

لَ ِمْنُهم    طََّعامَافَرِيٌق حنُْسُد اِإلْنَس ال... فقُلُْت إىل الطَّعام فقَا
ألنّ األهم من الفعل واملتعلق به هو املتعلق به؛ ألهنم كانوا : مل قّدرت احملذوف متأخراً؟ قلت : فإن قلت 

باسم الالت ، باسم العزى ، فوجب أن يقصد املوحد معىن اختصاص اسم اهللا : يبدءون بأمساء آهلتهم فيقولون 
، حيث صرح بتقدمي االسم } إِيَّاَك َنْعُبُد { : كما فعل يف قوله عّز وجلّ باالبتداء ، وذلك بتقدميه وتأخري الفعل 

.  ٤١: هود [ } بِْسمِ اهللا َمْجَراَها َوُمْرَساَها { : والدليل عليه قوله . إرادة لالختصاص  فقد قال : فإن قلت ] 
ّدم الفعل ]  ١: العلق [ } اقرأ باسم َرّبَك { :  هنا أّول سورة نزلت هناك تقدمي الفعل أوقع أل: قلت . ، فق

أحدمها أن يتعلق هبا : فيه وجهان : ما معىن تعلق اسم اهللا بالقراءة؟ قلت : فإن قلت . فكان األمر بالقراءة أهم 
كتبت بالقلم ، على معىن أنّ املؤمن ملا اعتقد أنّ فعله ال جييء معتداً به يف الشرع : تعلق القلم بالكتبة يف قولك 

  :يصدر بذكر اسم اهللا لقوله عليه الصالة والسالم  ، واقعاً على السنة حىت
 )١  " إال كان فعال كال فعل ، جعل فعله مفعوالً باسم اهللا " كل أمر ذي بال مل يبدأ فيه باسم اهللا فهو أبتر ) 

: ن املؤمنو[ } َتنُبُت بالدهن { : والثاين أن يتعلق هبا تعلق الدهن باإلنبات يف قوله . كما يفعل الكتب بالقلم 
بالرفاء والبنني ، معناه أعرست : متّربكاً بسم اهللا أقرأ ، وكذلك قول الداعي للمعرس : على معىن ]  ٢٠

فكيف قال اهللا تبارك وتعاىل متربكاً باسم اهللا : ملتبساً بالرفاء والبنني ، وهذا الوجه أعرب وأحسن؛ فإن قلت 
احلمد للَِّه { : لرجل الشعر على لسان غريه ، وكذلك هذا مقول على ألسنة العباد ، كما يقولُ ا: أقرأ؟ قلت 

ه تعليم عباده كيف يتربكون بامسه ، } َرّب العاملني  إىل آخره ، وكثري من القرآن على هذا املنهاج ، ومعنا
  .وكيف حيمدونه وميجدونه ويعظمونه 



يت هي أخت السكون ، من حق حروف املعاين اليت جاءت على حرف واحد أن تبىن على الفتحة ال: فإن قلت 
حنو كاف التشبيه والم االبتداء وواو العطف وفائه وغري ذلك ، فما بال الم اإلضافة وبائها بنيتا على الكسر؟ 

أما الالم فللفصل بينها وبني الم االبتداء ، وأما الباء فلكوهنا الزمة للحرفية واجلر ، واالسم أحد األمساء : قلت 
لى السكون ، فإذا نطقوا هبا مبتدئني زادوا مهزة ، لئال يقع ابتداؤهم بالساكن إذا العشرة اليت بنوا أوائلها ع

، ولوضعها على غاية  كان دأهبم أن يبتدئوا باملتحرك ويقفوا على الساكن ، لسالمة لغتهم من كل لكنة وبشاعة 
يزدها واستغىن عنها ومنهم من مل . من اإلحكام والرصانة ، وإذا وقعت يف الدرج مل تفتقر إىل زيادة شيء 

  :قال . سم وسم : بتحريك الساكن ، فقال 
مسو ، بدليل تصريفه : كيد ودم ، وأصله : وهو من األمساء احملذوفة األعجاز ... بِاْسمِ الِذي يف كلِّ ُسورٍة ِسُمْه 

ومنه قيل للقب كأمساء ، ومسي ، ومسيت ، واشتقاقه من السمو ، ألنّ التسمية تنويه باملسمى وإشادة بذكره ، : 
فلم حذفت األلف يف : فإن قلت . والنبز قشر النخلة األعلى . من النبز مبعىن النرب ، وهو رفع الصوت : النبز 

قد اتبعوا يف حذفها حكم الدرج دون االبتداء الذي عليه وضع : باسم ربك؟ قلت : اخلط وأثبتت يف قوله 
وعن عمر بن عبد العزيز أنه قال . ء تعويضاً من طرح األلف طُوِّلَِت البا: اخلط لكثرة االستعمال ، وقالوا 

  :قال . أصله اإلله ) اهللا ( و . طّول الباء وأظهر السنات ودّور امليم : لكاتبه 
  :قال . الناس ، أصله األناس : ونظريه ... َمَعاذَ اِإللِه أَنْ َتكُونَ كظَْبَيٍة 

  سِ اآلِمنِينَانَ َعلَى األَنا... إنَّ املَناَيا َيطَِّلْع 
يا إله ، واإلله : يا أهللا بالقطع ، كما يقال : فحذفت اهلمزة وعّوض منها حرف التعريف ، ولذلك قيل يف النداء 

من أمساء األجناس كالرجل والفرس اسم يقع على كل معبود حبق أو باطل ، مث غلب على املعبود حبق ، كما أن 
وكذلك السنة على عام القحط ، والبيت على الكعبة ، النجم اسم لكل كوكب مث غلب على الثريا ، 

ومن هذا . حبذف اهلمزة فمختص باملعبود باحلق ، مل يطلق على غريه ) اهللا ( وأما . والكتاب على كتاب سيبويه 
فإن . استنوق ، واستحجر ، يف االشتقاق من الناقة واحلجر : كما قيل . تأله ، وأله ، واستأله : االسم اشتق 

، أال تراك تصفه وال تصف به ، ال تقول : أاسم هو أم صفة؟ قلت  :قلت  شيء إله ، كما : بل اسم غري صفة 
  .شيء رجل : ال تقول 

وأيضاً فإنّ صفاته تعاىل ال بّد هلا من موصوف جترى . رجل كرمي خري : إله واحد صمد ، كما تقول : وتقول 
، فلو جعلتها كلها صفات بقيت غري جارية على  هل هلذا االسم : فإن قلت . اسم موصوف هبا وهذا حمال عليه 

أله : معىن االشتقاق أن ينتظم الصيغتني فصاعداً معىن واحد ، وصيغة هذا االسم وصيغة قوهلم : اشتقاق؟ قلت 
دله ، وعله ، ينتظمهما معىن التحري والدهشة ، وذلك أنّ األوهام تتحري يف معرفة : ، إذا حتري ، ومن أخواته 

هل تفخم : فإن قلت . بود وتدهش الفطن ، ولذلك كثر الضالل ، وفشا الباطل ، وقل النظر الصحيح املع
نعم قد ذكر الزجاج أنّ تفخيمها سنة ، وعلى ذلك العرب كلهم ، وإطباقهم عليه دليل أهنم : ألمه؟ قلت 

( وسكر ، وكذلك فعالن من رحم ، كغضبان وسكران ، من غضب ) الرمحن ( و . ورثوه كابراً عن كابر 
، ) الرحيم ( من املبالغة ما ليس يف ) الرمحن ( فعيل منه ، كمريض وسقيم ، من مرض وسقم ، ويف ) الرحيم 

وقال . إنّ الزيادة يف البناء لزيادة املعىن : رمحن الدنيا واآلخرة ، ورحيم الدنيا ، ويقولون : ولذلك قالوا 



اً من مراكبهم .  هو املمتلىء غضباً: الّزّجاج يف الغضبان  ومما طّن على أذين من ملح العرب أهنم يسمون مركب
بالشقدف؟ وهو مركب خفيف ليس يف ثقل حمامل العراق ، فقلت يف طريق الطائف منهم لرجل ما اسم هذا 

هذا امسه الشقنداف ، فزاد : بلى ، فقال : أليس ذاك امسه الشقدف؟ قلت : احململ؟ أردت احململ العراقي فقال 
بناء االسم لزيادة املسمى ، وهو من الصفات الغالبة كالدبران ، والعيوق ، والصعق مل يستعمل يف غري اهللا  يف

رمحان اليمامة ، وقول شاعرهم : وأما قول بين حنيفة يف مسيلمة . من األمساء الغالبة ) اهللا ( عّز وجلّ ، كما أنّ 
  :فيه 

اهللا رمحن ، : كيف تقول : فإن قلت . فباب من تعنتهم يف كفرهم ... ا وأَْنَت غَْيثُ الَوَرى ال زِلَْت َرْحَماَن
فإن . حنو عطشان ، وغرثان ، وسكران ، فال أصرفه : أقيسه على أخواته من بابه ، أعين : أتصرفه أم ال؟ قلت 

، قد شرط يف امتناع صرف فعالن أن يكون فعالن فعلى واختصاصه باهللا حيظر أن يكون فعالن فعلى : قلت 
كما حظر ذلك أن يكون له مؤنث على فعلى كعطشى فقد حظر أن يكون له مؤنث : فلم متنعه الصرف؟ قلت 

على فعالنة كندمانة ، فإذاً ال عربة بامتناع التأنيث لالختصاص العارض فوجب الرجوع إىل األصل قبل 
ة ومعناها العطف واحلنّو ومنها ما معىن وصف اهللا تعاىل بالرمح: فإن قلت . االختصاص وهو القياس على نظائره 
ا فيها؟ قلت  هو جماز عن إنعامه على عباده؛ ألنّ امللك إذا عطف على رعيته ورق هلم : الرحم النعطافها على م

: فإن قلت . أصاهبم مبعروفه وإنعامه ، كما أنه إذا أدركته الفظاظة والقسوة عنف هبم ومنعهم خريه ومعروفه 
، والقياس الترقي من األدىن إىل األعلى كقوهلم فلم قّدم ما هو أبلغ من ا فالن عامل : لوصفني على ما هو دونه 

فتناول جالئل النعم وعظائمها وأصوهلا ، ] الرَّْحَمنِ [ ملا قال : حنرير ، وشجاع باسل ، وجواد فياض؟ قلت 
  .كالتتمة والرديف ليتناول ما دّق منها ولطف ) الرحيم ( أردفه 

  ) ٣(الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ ) ٢(َربِّ الَْعالَِمَني  الَْحْمُد ِللَِّه

، : تقول . احلمد واملدح أخوان ، وهو الثناء والنداء على اجلميل من نعمة وغريها  محدت الرجل على إنعامه 
  :وأّما الشكر فعلى النعمة خاصة وهو بالقلب واللسان واجلوارح قال . ومحدته على حسبه وشجاعته 

  َيِدي وِلَسانِي والضَِّمَري املَُحجَّبَا... النَّْعَماُء منِّي ثالثة أَفَاَدْتكُُم 
  :السالم ] الصالة و [ واحلمد باللسان وحده ، فهو إحدى شعب الشكر ، ومنه قوله عليه 

 )٢  " وإمنا جعله رأس الشكر؛ ألنّ ذكر النعمة باللسان " احلمد رأس الشكر ، ما شكر اهللا عبد مل حيمده ) 
على موليها ، أشيع هلا وأدلّ على مكاهنا من االعتقاد وآداب اجلوارح خلفاء عمل القلب ، وما يف عمل  والثناء

  .اجلوارح من االحتمال ، خبالف عمل اللسان وهو النطق الذي يفصح عن كلّ خفي وجيلي كل مشتبه 
وأصله » هللا«الظرف الذي هو واحلمد نقيضه الذّم ، والشكر نقيضه الكفران ، وارتفاع احلمد باالبتداء وخربه 

النصب الذي هو قراءة بعضهم بإضمار فعله على أنه من املصادر اليت تنصبها العرب بأفعال مضمرة يف معىن 
ا أشبه ذلك ، ومنها : اإلخبار ، كقوهلم  ، وعجباً ، وم سبحانك ، ومعاذ اهللا ، ينزلوهنا منزلة : شكراً ، وكفراً 

لذلك ال يستعملوهنا معها وجيعلون استعماهلا كالشريعة املنسوخة ، والعدل هبا عن أفعاهلا ويسّدون هبا مسّدها ، 
قَالُواْ سالما قَالَ سالم { : ومنه قوله تعاىل . النصب إىل الرفع على االبتداء للداللة على ثبات املعىن واستقراره 

م حياهم بتحية أحسن من حتيتهم؛ ، رفع السالم الثاين للداللة على أنّ إبراهيم عليه السال]  ٦٩: هود [ } 



{ : حنمد اهللا محداً ، ولذلك قيل : واملعىن . ألن الرفع دال على معىن ثبات السالم هلم دون جتّدده وحدوثه 
: فإن قلت . إياك نعبد : كيف حتمدون؟ فقيل : ؛ ألنه بيان حلمدهم له ، كأنه قيل } إِيَّاَك َنْعُبُد َوإِيَّاَك َنْسَتِعُني 

هو حنو التعريف يف أرسلها العراك ، وهو تعريف اجلنس ، ومعناه اإلشارة إىل ما :  التعريف فيه؟ قلت ما معىن
واالستغراق الذي يتومهه كثري . يعرفه كل أحد من أنّ احلمد ما هو ، والعراك ما هو ، من بني أجناس األفعال 

وقرأ إبراهيم بن أيب . سر الدال إلتباعها الالم بك} احلمدِ للَِّه { : وقرأ احلسن البصري . من الناس وهم منهم 
ِه { : عبلة  بضم الالم إلتباعها الدال ، والذي جسرمها على ذلك واإلتباع إمنا يكون يف كلمة } احلمدِ للَّ

واحدة كقوهلم منحدر اجلبل ومغرية تنزل الكلمتني منزلة كلمة لكثرة استعماهلما مقترنتني ، وأشف القراءتني 
  .هيم حيث جعل احلركة البنائية تابعة لإلعرابية اليت هي أقوى ، خبالف قراءة احلسن قراءة إبرا

ألن يربين رجل من قريش أحب إيلّ من أن يربين رجل من : ومنه قول صفوان أليب سفيان . املالك : الرب 
صفاً باملصدر للمبالغة وجيوز أن يكون و. منّ عليه ينّم فهو منّ : ربه يربه فهو رب ، كما تقول : تقول . هوازن 

رب : كما وصف بالعدل ، ومل يطلقوا الرب إال يف اهللا وحده ، وهو يف غريه على التقيد باإلضافة ، كقوهلم 
  :الدار ، ورب الناقة ، وقوله تعاىل 

علي وقرأ زيد بن ] .  ٢٣: يوسف [ } إِنَُّه َرّبى أَْحَسَن َمثَْواَي { ، ]  ٥٠: يوسف [ } ارجع إىل َرّبَك { 
حنمد اهللا رب : بالنصب على املدح وقيل مبا دل عليه احلمد هللا كأنه قيل } َربِّ العاملني { : رضي اهللا عنهما 

  .العاملني 
فإن . كل ما علم به اخلالق من األجسام واألعراض : اسم لذوي العلم من املالئكة والثقلني ، وقيل : العامل 
هو اسم غري صفة ، وإمنا جتمع بالواو والنون : فإن قلت . مسي به ليشمل كل جنس مما : مل مجع؟ قلت : قلت 

ساغ ذلك ملعىن الوصفية فيه وهي الداللة على معىن العلم : قلت . صفات العقالء أو ما يف حكمها من األعالم 
.  

  ) ٤(َماِلِك َيْومِ الدِّينِ 

" قرىء  َملََك يوَم الدين ، : يفة رضي اهللا عنه وقرأ أبو حن. ، ومالك وملك بتخفيف الالم " ملك يوم الدين : 
َملَك ، وهو نصب : وقرأ غريه . مالَك بالنصب : بلفظ الفعل ونصب اليوم ، وقرأ أبو هريرة رضي اهللا عنه 

لَّمنِ { : هو االختيار ، ألنه قراءة أهل احلرمني ، ولقوله : وملك . مالٌك ، بالرفع : على املدح؛ ومنهم من قرأ 
ِك الناس { : ، ولقوله ]  ١٦: غافر [  }امللك اليوم  . ، وألن امللك يعم وامللك خيص ]  ٢: الناس [ } َمِل
  :ومنه قوهلم . يوم اجلزاء : ويوم الدين 

  :وبيت احلماسة . » كما تدين تدان«)  ٣( 
  ِن ِدنَّاهْم كما َداُنوا... ولَْم َيْبَق ِسَوى الُعْدَوا 

ي إضافة اسم الفاعل إىل الظرف على طريق اإلتساع ، ُمجرى جمرى ه: ما هذه اإلضافة؟ قلت : فإن قلت 
مالك األمر كله يف يوم الدين ، : ومعناه . يا سارق الليلة أهل الدار ، واملعىن على الظرفية : املفعول به كقوهلم 

ة فال تكون فإضافة اسم الفاعل إضافة غري حقيق: فإن قلت ] .  ١٦: غافر [ } لَّمنِ امللك اليوم { : كقوله 



إمنا تكون غري حقيقية إذا أريد باسم الفاعل : معطية معىن التعريف ، فكيف ساغ وقوعه صفة للمعرفة؟ قلت 
ا إذا قصد معىن املاضي . مالك الساعة ، أو غداً : احلال أو االستقبال ، فكان يف تقدير االنفصال ، كقولك  فأّم

زيد مالك العبيد ، كانت اإلضافة حقيقية ، : ، كقولك هو مالك عبده أمس ، أو زمان مستمّر : ، كقولك 
ملك األمور يوم : ، وجيوز أن يكون املعىن } مالك َيْومِ الدين { موىل العبيد ، وهذا هو املعىن يف : كقولك 

: األعراف [ } ونادى أصحاب االعراف { ، ]  ٤٤: األعراف [ } َوَناَدى أصحاب اجلنة { : الدين ، كقوله 
َك يوَم الدين«: الدليل عليه قراءة أيب حنيفة ، و]  ٤٨ ، وهذه األوصاف اليت أجريت على اهللا سبحانه من » َملَ

كونه رباً مالكاً للعاملني ال خيرج منهم شيء من ملكوته وربوبيته ، ومن كونه منعماً بالنعم كلها الظاهرة والباطنة 
عاقبة يوم الثواب والعقاب بعد الداللة على اختصاص واجلالئل والدقائق ، و من كونه مالكاً لألمر كله يف ال

احلمد هللا دليل على أنّ من كانت هذه صفاته مل يكن أحد أحق منه باحلمد : احلمد به وأنه به حقيق يف قوله 
  .والثناء عليه مبا هو أهله 

  ) ٥(إِيَّاَك َنْعُبُد َوإِيَّاَك َنْسَتِعُني 

إياك ، وإياه ، وإياي : اليت تلحقه من الكاف واهلاء والياء يف قولك ضمري منفصل للمنصوب ، واللواحق » إيا«
، لبيان اخلطاب والغيبة والتكلم ، وال حمل هلا من اإلعراب ، كما ال حمل للكاف يف أرأيتك ، وليست بأمساء 

ا حكاه اخلليل عن بعض العرب  إذا بلغ الرجل «: مضمرة ، وهو مذهب األخفش وعليه احملققون ، وأما م
قُلْ { : فشيء شاذ ال يعّول عليه ، وتقدمي املفعول لقصد االختصاص ، كقوله تعاىل » الستني فإياه وإيا الشواب

واملعىن خنصك ] .  ١٦٤: األنعام [ } قُلْ أَغَْيَر اهللا أَْبِغى َرّبا { ، ]  ٦٤: الزمر [ } أَفََغْيَر اهللا َتأُْمُروّنى أَْعُبُد 
بتخفيف الياء ، وأياك بفتح اهلمزة والتشديد ، وهياك " إياك : " وقرىء . ونة بالعبادة ، وخنصك بطلب املع

طفيل الغنوي . بقلب اهلمزة هاء    :قال 
  َمَوارُِدُه ضاقَْت علْيَك َمصاِدُره... فَهيَّاَك واَألْمَر الَِّذي إنّ َتَراَحَبْت 

يف غاية الصفاقة وقّوة النسج ، ولذلك مل ثوب ذو عبدة إذا كان : ومنه . والعبادة أقصى غاية اخلضوع والتذلل 
مل : فإن قلت . تستعمل إال يف اخلضوع هللا تعاىل ، ألنه موىل أعظم النعم فكان حقيقاً بأقصى غاية اخلضوع 

هذا يسمى االلتفات يف علم البيان قد يكون من الغيبة إىل : عدل عن لفظ الغيبة إىل لفظ اخلطاب؟ قلت 
حىت إِذَا كُنُتْم ِفى الفلك َوَجَرْيَن { : الغيبة ، ومن الغيبة إىل التكلم ، كقوله تعاىل اخلطاب ، ومن اخلطاب إىل 

.  ٢٢: يونس [ } بِهِم  وقد ] .  ٩: فاطر [ } واهللا الذى أَْرَسلَ الرياح فَُتِثُري سحابا فَُسقَْناُه { : وقوله تعاىل ] 
  :التفت امرؤ القيس ثالث التفاتات يف ثالثة أبيات 

  وَناَم اخلَِليُّ ولَم َتْرقُد... اَولَ لَْيلَُك باَألثَْمِد َتطَ
ْيلَِة ِذي العائرِ األْرَمِد... ِ وَباَت وباَتْت لَُه لَْيلةٌ    كلَ
  وخبِّْرُتُه عْن أَيب اَألسَوِد... وذلك ِمْن َنَبإ َجاَءين 

، وألنّ الكالم إذا نقل من ، كان ذلك  وذلك على عادة افتتاهنم يف الكالم وتصرفهم فيه  أسلوب إىل أسلوب 
. أحسن تطرية لنشاط السامع ، وإيقاظاً لإلصغاء إليه من إجرائه على أسلوب واحد ، وقد ختتص مواقعه بفوائد 

أنه ملا ذكر احلقيق باحلمد ، وأجرى عليه تلك الصفات العظام ، تعلق العلم مبعلوم : ومما اختص به هذا املوضع 



تميز بتلك الصفات عظيم الشأن حقيق بالثناء وغ اية اخلضوع واالستعانة يف املهمات ، فخوطب ذلك املعلوم امل
إياك يا من هذه صفاته خنص بالعبادة واالستعانة ، ال نعبد غريك وال نستعينه ، ليكون اخلطاب أدل : ، فقيل 

: عانة بالعبادة؟ قلت مل قرنت االست: فإن قلت . على أنّ العبادة له لذلك التميز الذي ال حتق العبادة إال به 
فلم قّدمت العبادة : فإن قلت . ليجمع بني ما يتقّرب به العباد إىل رهبم وبني ما يطلبونه وحيتاجون إليه من جهته 

مل أطلقت : فإن قلت . ألنّ تقدمي الوسيلة قبل طلب احلاجة ليستوجبوا اإلجابة إليها : على االستعانة؟ قلت 
مستعان فيه ، واألحسن أن تراد االستعانة به وبتوفيقه على أداء العبادة ، ويكون ليتناول كل : االستعانة؟ قلت 

اهدنا الصراط املستقيم ، وإمنا : كيف أعينكم؟ فقالوا : بياناً للمطلوب من املعونة ، كأنه قيل } اهدنا { : قوله 
  .بكسر النون  ،" نستعني : " وقرأ ابن حبيش . كان أحسن لتالؤم الكالم وأخذ بعضه حبجزة بعض 

  ) ٦(اْهِدَنا الصَِّراطَ الُْمْسَتِقيَم 

]  ٩: اإلسراء [ } إِنَّ هذا االقرآن يِْهِدى ِللَِّتى ِهَى أَقَْوُم { : هدى أصله أن يتعدى بالالم أو بإىل ، كقوله تعاىل 
واختار { : يف قوله تعاىل  ، فعومل معاملة اختار]  ٥٢: الشورى [ } َوإِنََّك لََتْهِدى إىل صراط مُّْسَتِقيمٍ { ، 

طلب اهلداية وهم مهتدون طلب زيادة اهلدى مبنح اإللطاف ، ] .  ١٥٥: األعراف [ } موسى قَْوَمُه  ومعىن 
[ } والذين جاهدوا ِفيَنا لََنْهِدَينَُّهْم ُسُبلََنا { ، ]  ١٧: حممد [ } والذين اهتدوا َزاَدُهْم ُهًدى { : كقوله تعاىل 
اهدنا ثبتنا ، وصيغة األمر والدعاء واحدة ، ألنّ كل : وعن علي وأّيب رضي اهللا عنهما .  ] ٦٩: العنكبوت 

  .أرشدنا : وقرأ عبد اهللا . واحد منهما طلب ، وإمنا يتفاوتان يف الرتبة 
لقماً ، ألنه : اجلاّدة ، من سرط الشيء إذا ابتلعه ، ألنه يسترط السابلة إذا سلكوه ، كما مسي : » السراط«
، وقد تشم الصاد » مسيطر«، يف » مصيطر«: والصراط من قلب السني صاداً ألجل الطاء ، كقوله . تقمهم يل

، وفصاحهّن إخالص الصاد ، وهي لغة قريش وهي الثابتة يف اإلمام ، وجيمع  صوت الزاي ، وقرىء هبّن مجيعاً 
  .ق احلق وهو ملة اإلسالم سرطاً ، حنو كتاب وكتب ، ويذكر ويؤنث كالطريق والسبيل ، واملراد طري

  ) ٧(ِصَراطَ الَِّذيَن أَْنَعْمَت َعلَْيهِْم غَْيرِ الَْمْغُضوبِ َعلَْيهِْم َولَا الضَّالَِّني 

اهدنا : بدل من الصراط املستقيم ، وهو يف حكم تكرير العامل ، كأنه قيل } ِصَراطَ الذين أَْنَعْمَت َعلَْيهِْم { 
، كما قال  الصراط املستقيم ، اهدنا صراط َمَن ِمْنُهْم * الذين استضعفوا { : الذين أنعمت عليهم  [ } ِلَمْن ءا

فائدته : اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم؟ قلت : ما فائدة البدل؟ وهال قيل : ، فإن قلت ]  ٧٥: األعراف 
صراط املسلمني؛ ليكون : التوكيد ملا فيه من التثنية والتكرير ، واإلشعار بأنّ الطريق املستقيم بيانه وتفسريه 

هل أدلك على أكرم الناس : ذلك شهادة لصراط املسلمني باالستقامة على أبلغ وجه وآكده ، كما تقول 
هل أدلك على فالن األكرم األفضل : وأفضلهم؟ فالن؛ فيكون ذلك أبلغ يف وصفه بالكرم والفضل من قولك 

وأوقعت فالناً تفسرياً وإيضاحاً لألكرم األفضل فجعلته علماً يف  ، ألنك ثنيت ذكره جممالً أّوالً ، ومفصالً ثانياً ،
من أراد رجالً جامعاً للخصلتني فعليه بفالن ، فهو املشخص املعني الجتماعهما : الكرم والفضل ، فكأنك قلت 

من  هم املؤمنون ، وأطلق اإلنعام ليشمل كل إنعام؛ ألنّ: والذين أنعمت عليهم . فيه غري مدافع وال منازع 



هم أصحاب موسى قبل أن : وعن ابن عباس . أُنعم عليه بنعمة اإلسالم مل تبق نعمة إال أصابته واشتملت عليه 
  .» صراط من أنعمت عليهم«: وقرأ ابن مسعود . يغريوا ، وقيل هم األنبياء 

هم الذين سلموا من : بدل من الذين أنعمت عليهم ، على معىن أنّ املنعم عليهم } غَْيرِ املغضوب َعلَْيهِْم { 
غضب اهللا والضالل ، أو صفة على معىن أهنم مجعوا بني النعمة املطلقة وهي نعمة اإلميان ، وبني السالمة من 

صفة للمعرفة وهو ال يتعّرف وإن أضيف إىل } غَْيرِ { كيف صح أن يقع : فإن قلت . غضب اهللا والضالل 
يه كقوله }  الذين أَْنَعْمَت َعلَْيهِْم{ : املعارف؟ قلت    :ال توقيت ف

وألنّ املغضوب عليهم والضالني خالف املنعم عليهم ، فليس يف غري إذاً اإلهبام ... َولَقَْد أَُمرُّ على اللَِّئيمِ َيُسبُّين 
الذي يأىب عليه أن يتعّرف ، وقرىء بالنصب على احلال؛ وهي قراءة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعمر بن 

هم : ت عن ابن كثري ، وذو احلال الضمري يف عليهم ، والعامل أنعمت ، وقيل املغضوب عليهم اخلطاب ، وروي
ُه اهللا َوغَِضَب َعلَْيِه { : اليهود؛ لقوله عز وجل  هم النصارى؛ لقوله : والضالون ] .  ٦٠: املائدة [ } َمن لََّعَن

هو إرادة االنتقام من : قلت ما معىن غضب اهللا؟ قلت ، فإن ]  ٧٧: املائدة [ } قَْد َضلُّواْ ِمن قَْبلُ { : تعاىل 
العصاة ، وإنزال العقوبة هبم ، وأن يفعل هبم ما يفعله امللك إذا غضب على من حتت يده نعوذ باهللا من غضبه ، 

لها األوىل حم: الثانية؟ قلت } َعلَْيهِْم { األوىل و } َعلَْيهِْم { أي فرق بني : فإن قلت . ونسأله رضاه ورمحته 
؟ } َوالَ الضالني { يف » ال«مل دخلت : فإن قلت . النصب على املفعولية ، والثانية حملها الرفع على الفاعلية 

. أنا زيداً غري ضارب : وتقول . ال املغضوب عليهم وال الضالني : ملا يف غري من معىن النفي ، كأنه قيل : قلت 
وعن عمر وعلي رضي اهللا . أنا زيداً ال ضارب : زلة قولك مع امتناع قولك أنا زيداً مثل ضارب ، إلنه مبن

: باهلمزة ، كما قرأ عمرو بن عبيد » وال الضألني«: وقرأ أيوب السختياين . وغري الضالني : عنهما أهنما قرآ 
شأبة ، ودأبة : ومنها ما حكاه أبو زيد من قوهلم . وهذه لغة من جد يف اهلرب من التقاء الساكنني » وال جأن«
أصوات مسيت هبا األفعال » رويد ، وحيهل ، وهلم«صوت مسي به الفعل الذي هو استجب ، كما أنّ : آمني . 

  :وعن ابن عباس . » أمهل ، وأسرع ، وأقبل«اليت هي 

. مّد ألفه ، وقصرها : وفيه لغتان » افعل«: سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن معىن آمني فقال )  ٤( 
  :قال 
  :وقال ... ُم اللَُّه َعْبداً قالَ آِميَنا َوَيْرَح

  :وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم ... أَِمَني فََزاَد اللَُّه ما َبْيَنَنا ُبْعَداً 
 )٥  " إنه كاخلتم على الكتاب : " وقال " لقنين جربيل عليه السالم آمني عند فراغي من قراءة فاحتة الكتاب ) 
وعن أيب . ال يقوهلا اإلمام ألنه الداعي : وعن احلسن . يثبت يف املصاحف  وليس من القرآن بدليل أنه مل" 

، واملشهور عنه وعن أصحابه أنه خيفيها  وروى اإلخفاء عبد اهللا بن مغفل وأنس عن . حنيفة رمحه اهللا مثله 
  :وعن وائل بن حجر . وعند الشافعي جيهر هبا . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

وعن رسول اهللا . وال الضالني ، قال آمني ورفع هبا صوته : صلى اهللا عليه وسلم كان إذا قرأ  أنّ النيب)  ٦( 
  :صلى اهللا عليه وسلّم قال ألّيب بن كعب 

 )٧  " فاحتة «: قال . بلى يا رسول اهللا : أال أخربك بسورة مل ينزل يف التوراة واإلجنيل والقرآن مثلها؟ قلت ) 



وعن حذيفة بن اليمان أنّ النيب صلى اهللا عليه وسلم " والقرآن العظيم الذي أوتيته  الكتاب إهنا السبع املثاين
  :قال 

 )٨  " الَْحْمُد للَِّه َرّب { إنّ القوم ليبعث اهللا عليهم العذاب حتماً مقضياً فيقرأ صّيب من صبياهنم يف الكتاب ) 
.عني سنة فيسمعه اهللا تعاىل فريفع عنهم بذلك العذاب أرب} الَْعالَِمَني   "  

  ) ١(امل 

إعلم أنّ األلفاظ اليت يتهجى هبا أمساء ، مسمياهتا احلروف املبسوطة اليت منها ركبت الكلم ، فقولك » االما«
ره ، به؛ وقد روعيت يف : امسان لقولك : را ، با : من ضرب إذا هتجيته ، وكذلك » ضه«ضاد اسم مسي به 

كانت ألفاظاً كأساميها وهي حروف وحدان واألسامي عدد حروفها  هذه التسمية لطيفة ، وهي أن املسميات ملا
مرتق إىل الثالثة ، اجته هلم طريق إىل أن يدلوا يف التسمية على املسمى فلم يغفلوها ، وجعلوا املسمى صدر كل 

يضاهيها يف ومما . اسم منها كما ترى ، إال األلف فإهنم استعاروا اهلمزة مكان مسماها؛ ألنه ال يكون إال ساكناً 
ا مل تلها العوامل أن تكون : إيداع اللفظ داللة على املعىن  ، والبسملة؛ وحكمها م التهليل ، واحلوقلة ، واحليعلة 

واحد اثنان ثالثة؛ فإذا وليتها : ألف الم ميم ، كما يقال : ساكنة األعجاز موقوفة كأمساء األعداد ، فيقال 
لف ، وكتبت ألفاً ، ونظرت إىل ألف؛ وهكذا كل اسم عمدت إىل هذه أ: تقول . العوامل أدركها اإلعراب 

اً  أال ترى . تأدية ذاته فحسب ، قبل أن حيدث فيه بدخول العوامل شيء من تأثرياهتا ، فحقك أن تلفظ به موقوف
أنك إذا أردت أن تلقى على احلاسب أجناساً خمتلفة لريفع حسباهنا ، كيف تصنع وكيف تلقيها أغفاالً من مسة 

مل قضيت : فإن قلت . ولو أعربت ركبت شططاً . دار ، غالم ، جارية ، ثوب ، بساط : اإلعراب؟ فتقول 
قد استوضحت بالربهان : هلذه األلفاظ باإلمسية؟ وهال زعمت أهنا حروف كما وقع يف عبارات املتقّدمني؟ قلت 

امح ، وقد وجدناهم متساحمني يف النري أهنا أمساء غري حروف ، فعلمت أن قوهلم خليق بأن يصرف إىل التس
، مستعملني احلرف يف معىن  تسمية كثري من األمساء اليت ال يقدح إشكال يف امسيتها كالظروف وغريها باحلروف 

على احليوان » فرس«داللة » قال ، وقام«داللته على أوسط حروف » ألف«: الكلمة ، وذلك أن قولك 
يما يرجع إىل التسمية ما دلّ على معىن يف غريه ، : أال ترى أنّ احلرف . بني الداللتني  املخصوص ، ال فضل ف

يا : وبالتفخيم كقولك . با ، تا : وهذا كما ترى دال على معىن يف نفسه؛ وألهنا متصرف فيها باإلمالة كقولك 
ا لألمس. ، ها  اء املتصرفة وبالتعريف ، والتنكري ، واجلمع والتصغري ، والوصف ، واإلسناد ، واإلضافة ، ومجيع م

كيف : قال اخلليل يوماً وسأل أصحابه : قال سيبويه . مث إين عثرت من جانب اخلليل على نص يف ذلك . 
إمنا : باء ، كاف؛ فقال : نقول : تقولون إذا أردمت أن تلفظوا بالكاف اليت يف لك ، والباء اليت يف ضرب؟ فقيل 

ا باحلرف ، وقال  ، به : أقول : جئتم باإلسم ، ومل تلفظو ) : يس ( وذكر أبو علي يف كتاب احلجة يف . كه 
اً ، قال : وإمالة يا ، أهنم قالوا  فإذا كانوا قد أمالوا ما ال ميال من : يا زيد ، يف النداء؛ فأمالوا وإن كان حرف

هبا؟  أال ترى أنّ هذه احلروف أمساء ملا يلفظ. احلروف من أجل الياء ، فألن مييلوا االسم الذي هو يس أجدر 
بل هي أمساء معربة ، وإمنا سكنت سكون زيد : من أي قبيل هي من األمساء ، أمعربة أم مبنية؟ قلت : فإن قلت 

والدليل على أنّ سكوهنا وقف وليس . وعمرو وغريمها من األمساء حيث ال ميسها إعراب لفقد مقتضيه وموجبه 
ص ، ق ، ن جمموعاً فيها بني الساكنني : ومل يقل . ء كيف ، وأين ، وهؤال: أهنا لو بنيت حلذى هبا حذو : ببناء 



فإن قلت فلم لفظ املتهجي مبا آخره ألف منها مقصوراً ، فلما أعرب مّد فقال هذه باء ، وياء ، وهاء؛ وذلك . 
هذا التخيل : كتبت الء؟ قلت : مقصورة؛ فإذا جعلتها إمساً مددت فقلت » ال«خييل أن وزاهنا وزان قولك 

أنّ حال التهجي : خلصته من الدليل؛ والسبب يف أن قصرت متهجاة ، ومّدت حني مسها اإلعراب  يضمحل مبا
قد تبني أهنا أمساء حلروف املعجم ، وأهنا من قبيل : فإن قلت . خليقة باألخف األوجز ، واستعماهلا فيه أكثر 

هذه الصورة فواتح للسور؟  املعربة ، وأن سكون أعجازها عند اهلجاء ألجل الوقف ، فما وجه وقوعها على
وقد ترجم صاحب الكتاب الباب الذي . أهنا أمساء السور : أحدها وعليه إطباق األكثر : فيه أوجه : قلت 

أحدمها ما ال يتأتى : وهي يف ذلك على ضربني » باب أمساء السور«كسره على ذكرها يف حد ما ال ينصرف ب
، واملر : فيه إعراب ، حنو  ، وق ، : والثاين . كهيعص  ما يتأتى فيه اإلعراب ، وهو إما أن يكون امساً فرداً كص 

؛ فإهنا موازنة لقابيل وهابيل ، وكذلك طسم »حم وطس ويس«ون ، أو أمساء عّدة جمموعها على زنة مفرد ك
يتأتى فيها أن تفتح نوهنا ، وتصري ميم مضمومة إىل طس فيجعال امسا واحد؛ كدارا حبرد؛ فالنوع األول حمكى 

طلحة السجاد وهو : ليس إالّ؛ وأما النوع الثاين فسائغ فيه األمران  اإلعراب ، واحلكاية؛ قال قاتل حممد بن 
  .شريح بن أوىف العبسي 

  فََهالَّ َتالَ َحاِميَم قَْبلَ التَّقَدُّمِ... ُيذَكُِّرنِي َحاِميَم وَالرُّْمُح َشاجٌِر 
: من أخواهتا؛ الجتماع سبيب منع الصرف فيها ، ومها  فأعرب حاميم ومنعها الصرف ، وهكذا كل ما أعرب

دعين من مترتان : كقولك . واحلكاية أن جتيء بالقول بعد نقله على استبقاء صورته األوىل . العلمية ، والتأنيث 
  :قال ]  ١: النور [ } ُسوَرةٌ أنزلناها { : ، وقرأت ) وبدأت باحلمد هللا ( ، 

  أََحقُّ الْخَّيلِ بالرَّكْضِ املَُعاُر... يم َوَجْدنا يف ِكَتابِ َبين َتِم
  :وقال ذو الرّمة 

  فَقُلُْت ِلَصْيَدح انَْتجِعي بِالَالَ... َسِمْعُت النَّاَس َيْنَتجُِعونَ غَيثاً 
  :وقال آخر 

  َويف َتْرحَاِلهْم َنفِْسي... َتَناَدْوا بالرَِّحيلِ غَداً 
: رأيت زيداً ، من زيداً؟ وقال سيبويه : يف استعالم من يقول ويقول أهل احلجاز . وروى منصوباً وجمروراً 

: ص ، وق ، ون مفتوحات؟ قلت : فما وجه قراءة من قرأ : فإن قلت . ال من أين يا فىت : مسعت من العرب 
  .ذاك نصب وليس بفتح ، وإمنا مل يصحبه التنوين المتناع الصرف على ما ذكرت : األوجه أن يقال 

. حم ، وطس ، ويس لو قرىء به : اذكر؛ وقد أجاز سيبويه مثل ذلك يف : حنو . مضمر وانتصاهبا بفعل 
حّركت اللتقاء الساكنني ، كما قرأ من قرأ : وجيوز أن يقال . يس : وحكى أبو سعيد السريايف أنّ بعضهم قرأ 

ألفعلن ، وأي اهللا ألفعلن نعم اهللا : هال زعمت أهنا مقسم هبا؟ وأهنا نصبت قوهلم : فإن قلت . » وال الضالني«: 
  :، على حذف حرف اجلر وإعمال فعل القسم؟ وقال ذو الرمة 

َه َناِصح    :وقال آخر ... أَالَ ُربَّ َمْن قَلْيب لَُه للَّ
إنّ القرآن والقلم بعد هذه الفواتح حملوف هبما ، فلو زعمت ذلك جلمعت : قلت ... فَذَاَك أََماَنةُ اللَِّه الثَّرِيُد 

واليل إِذَا يغشى والنهار { : قال اخلليل يف قوله عّز وجلّ . ني على مقسم واحد وقد استكرهوا ذلك بني قسم



الواوان األخريان ليستا ملنزلة األوىل ، ولكنهما الواوان ] :  ٣-١: الليل [ } إِذَا جتلىوما خلقالذكر واألنثى 
: و ، واألوىل مبنزلة الباء والتاء ، قال سيبويه مررت بزيد وعمر: اللتان تضمان األمساء إىل األمساء يف قولك 

ال تكون األخريان مبنزلة األوىل؟ فقال : قلت للخليل  ، ولو كان : فلم  إمنا أقسم هبذه األشياء على شيء 
، باهللا ألخرجّن اليوم  انقضى قسمه باألّول على شيء جلاز أن يستعمل كالماً آخر ، فيكون كقولك باهللا ألفعلّن 

وتقول : والواو األخرية واو قسم ال جيوز إال مستكرهاً قال . وحقك وحق زيد ألفعلّن : ى أن تقول ، وال يقو
ا مبنزلة الواو  ؛ فثم هاهن هذا وال سبيل فيما حنن بصدده إىل أن جتعل الواو للعطف؛ . وحيايت مث حياتك ألفعلّن

مار الباء القسمية ال حبذفها ، فقد جاء عنهم فقّدرها جمرورة بإض: فإن قلت . ملخالفة الثاين األول يف اإلعراب 
، واجعل : اهللا ألفعلن جمروراً ، ونظريه قوهلم :  اله أبوك؛ غري أهنا فتحت يف موضع اجلر لكوهنا غري مصروفة 

هذا ال يبعد عن الصواب ، ويعضده ما : قلت . الواو للعطف حىت يستتب لك املصري إىل حنو ما أشرت إليه 
  .أقسم اهللا هبذه احلروف : رضي اهللا عنه أنه قال  رووا عن ابن عباس

ا ذكرت من التحريك اللتقاء الساكنني ، : فما وجه قراءة بعضهم ص وق بالكسر؟ قلت : فإن قلت  وجهها م
أن الوقف ملا استمّر هبذه األسامي ، شاكلت لذلك ما اجتمع يف آخره ساكنان : والذي يبسط من عذر احملّرك 

هل تسوغ يل يف احملكية مثل : فإن قلت . » هؤالء«وأخرى معاملة » اآلن«ملت تارة معاملة من املبينات ، فعو
ال عليك يف ذلك ، وأن تقّدر حرف القسم مضمراً يف : ما سّوغت يل يف املعربة من إرادة معىن القسم؟ قلت 

السورة ، وبالكتاب  أقسم هبذه: ، كأنه قيل ]  ٢: الدخان [ } حم والكتاب املبني { : حنو قوله عز وجل 
  :وأما قوله صلى اهللا عليه وسلم . إنا جعلناه : املبني 

 )٩  " : فإن قلت . فيصلح أن يقضى له باجلّر والنصب مجيعاً على حذف اجلار وإضماره " حم ال ينصرون ) 
ال كلما كأن املعىن يف ذلك اإلشعار بأن الفرقان ليس إ: فما معىن تسمية السور هبذه األلفاظ خاصة؟ قلت 

  :عربية معروفة التركيب من مسميات هذه األلفاظ ، كما قال عز من قائل 

فما باهلا مكتوبة يف املصحف على صور احلروف أنفسها ، ال : فإن قلت ] .  ٢: يوسف [ } قرآناً َعَربِّياً { 
مىت هتجيت ومىت  ألنّ الكلم ملا كانت مركبة من ذوات احلروف ، واستمّرت العادة: على صور أساميها؟ قلت 

اكتب كيت وكيت أن يلفظ باألمساء وتقع يف الكتابة احلروف أنفسها ، عمل على تلك الشاكلة : قيل للكاتب 
وأيضاً فإن شهرة أمرها ، وإقامة ألسن األسود واألمحر هلا ، وأنّ الالفظ هبا غري . املألوفة يف كتابة هذه الفواتح 

أمنت وقوع اللبس : ضها مفرد ال خيطر ببال غري ما هو عليه من مورده متهجاة ال حيلى بطائل منها ، وأنّ بع
فيها ، وقد اتفقت يف خط املصحف أشياء خارجة عن القياسات اليت بين عليها علم اخلط واهلجاء؛ مث ما عاد 

 قال عبد اهللا. ذلك بضري وال نقصان؛ الستقامة اللفظ وبقاء احلفظ ، وكان أتباع خط املصحف سنة ال ختالف 
خط املصحف ، : يف اخلط واهلجاء خطان ال يقاسان : املترجم بكتاب الكتاب املتمم : بن درستويه يف كتابه 

أن يكون ورود : الوجه الثاين . ألنه سنة ، وخط العروض؛ ألنه يثبت فيه ما أثبته اللفظ ويسقط عنه ما أسقطه 
لعصا ملن حتّدى بالقرآن وبغرابة نظمه؛ هذه األمساء هكذا مسرودة على منط التعديد كاإليقاظ وقرع ا

وكالتحريك للنظر يف أن هذا املتلو عليهم وقد عجزوا عنه عن آخرهم كالم منظوم من عني ما ينظمون منه 
كالمهم ليؤديهم النظر إىل أن يستيقنوا أن مل تتساقط مقدرهتم دونه ، ومل تظهر معجزهتم عن أن يأتوا مبثله بعد 



وهم أمراء الكالم وزعماء احلوار ، وهم احلّراص على التساجل يف اقتضاب اخلطب ،  املراجعات املتطاولة ،
واملتهالكون على االفتنان يف القصيد والرجز ، ومل يبلغ من اجلزالة وحسن النظم املبالغ اليت بزت بالغة كل 

ء مطامح أعني ناطق ، وشقت غبار كل سابق ، ومل يتجاوز احلّد اخلارج من قوى الفصحاء ، ومل يقع ورا
وهذا القول من القوة واخلالقة بالقبول . البصراء؛ إال ألنه ليس بكالم البشر ، وأنه كالم خالق القوى والقدر 

إن القرآن إمنا نزل بلسان العرب مصبوباً يف أساليبهم واستعماالهتم ، : مبنزل ، ولناصره على األّول أن يقول 
ني ، ومل يسم أحد منهم مبجموع ثالثة أمساء وأربعة ومخسة ، والقول والعرب مل تتجاوز ما مسوا به جمموع امس

. خيرج إىل ما ليس يف لغة العرب ، ويؤّدي أيضاً إىل صريورة االسم واملسمى واحداً : بأهنا أمساء السور حقيقة 
ا فإن اعترضت عليه بأنه قول مقول على وجه الدهر وأنه ال سبيل إىل رّده ، أجابك بأن له حممالً س وى م

ما : ويقول الرجل لصاحبه . قفا نبك ، وعفت الديار : فالن يروي : يذهب إليه ، وأنه نظري قول الناس 
[ } ُيوِصيكُُم اهللا ِفى أوالدكم { و ]  ١: التوبة [ } َبَراءةٌ ّمَن اهللا َوَرُسوِلِه { و } احلمد للَِّه { : قرأت؟ فيقول 

  و]  ١١: النساء 

وليست هذه اجلمل بأسامي هذه القصائد وهذه السور ] .  ٣٥: النور [ } اوات واألرض اِللَِّه ُنوُر السم{ 
فلما جرى . واآلي ، وإمنا تعين رواية القصيدة اليت ذاك استهالهلا ، وتالوة السورة أو اآلية اليت تلك فاحتتها 

وا ذلك على سبيل اجملاز الكالم على أسلوب من يقصد التسمية ، واستفيد منها ما يستفاد من التسمية ، قال
التسمية بثالثة أمساء فصاعداً مستنكرة : وللمجيب عن االعتراضني على الوجه األول أن يقول . دون احلقيقة 

لعمري وخروج عن كالم العرب ، ولكن إذا جعلت إمساً واحداً على طريقة حضرموت ، فأما غري مركبة 
بتأبط : ا من باب التسمية مبا حقه أن حيكى حكاية ، كما مسوا منثورة نثر أمساء العدد فال استنكار فيها؛ ألهن

وناهيك بتسوية سيبويه بني . بزيد منطلق ، أو بيت شعر : وكما لو مسي . شراً ، وبرق حنره ، وشاب قرناها 
التسمية باجلملة والبيت من الشعر ، وبني التسمية بطائفة من أمساء حروف املعجم ، داللة قاطعة على صحة 

وأما تسمية السورة كلها بفاحتتها ، فليست بتصيري االسم واملسمى واحداً ، ألهنا تسمية مؤلف مبفرده ، .  ذلك
صاد ، : أال ترى أهنم جعلوا اسم احلرف مؤلفاً منه ومن حرفني مضمومني إليه ، كقوهلم . واملؤلف غري املفرد 

أن ترد : الوجه الثالث . واملسمى مفرداً  فلم يكن من جعل االسم واملسمى واحداً حيث كان االسم مؤلفاً
. السور مصّدَرةً بذلك ليكون أّول ما يقرع األمساع مستقالً بوجه من اإلعراب ، وتقدمة من دالئل اإلعجاز 

األميون منهم وأهل الكتاب ، خبالف : وذلك أنّ النطق باحلروف أنفسها كانت العرب فيه مستوية األقدام 
خط وقرأ وخالط أهل الكتاب وتعلم منهم ، وكان مستغرباً . النطق بأسامي احلروف  فإنه كان خمتصاً مبن 

ِه ِمن كتاب { : مستبعداً من األمي التكلم هبا استبعاد اخلط والتالوة ، كما قال عز وجل  ا كُنَت َتْتلُو ِمن قَْبِل َوَم
فكان حكم النطق بذلك مع اشتهار أنه مل . ]  ٤٨: العنكبوت [ } َوالَ َتُخطُُّه بَِيِمينَِك إِذاً الرتاب املبطلون 

يكن ممن اقتبس شيئاً من أهله حكم األقاصيص املذكورة يف القرآن ، اليت مل تكن قريش ومن دان بدينها يف 
، يف أن ذلك حاصل له من جهة الوحي ، وشاهد بصحة نبوته ، ومبنزلة أن يتكلم بالرطانة  شيء من اإلحاطة هبا 

. واعلم أنك إذا تأملت ما أورده اهللا عز سلطانه يف الفواتح من هذه األمساء . حد من غري أن يسمعها من أ
، والصاد ، والراء ، : وجدهتا نصف أسامي حروف املعجم أربعة عشر سواء ، وهي  األلف ، والالم ، وامليم 



سع وعشرين سورة على والكاف ، واهلاء ، والياء ، والعني ، والطاء ، والسني ، واحلاء ، والقاف ، والنون يف ت
مث إذا نظرت يف هذه األربعة عشر وجدهتا مشتملة على أنصاف أجناس احلروف ، بيان . عدد حروف املعجم 

: ومن اجملهورة نصفها . الصاد ، والكاف ، واهلاء ، والسني ، واحلاء : ذلك أن فيها من املهموسة نصفها 
، والقاف ، والياء ، والنون األلف ، والالم ، وامليم ، والراء ، والعني ، وال األلف : ومن الشديدة نصفها . طاء 

، : ومن الرخوة نصفها . ، والكاف ، والطاء ، والقاف  الالم ، وامليم ، والراء ، والصاد ، واهلاء ، والعني 
  .والسني ، واحلاء ، والياء ، والنون 

لف ، والالم ، وامليم ، والراء ، والكاف ، األ: ومن املنفتحة نصفها . الصاد ، والطاء : ومن املطبقة نصفها 
القاف ، والصاد ، : ومن املستعلية نصفها . واهلاء ، والعني ، والسني ، واحلاء ، والقاف ، والياء ، والنون 

، والياء ، والعني ، : ومن املنخفضة نصفها . والطاء  األلف ، والالم ، وامليم ، والراء ، والكاف ، واهلاء 
مث إذا استقريت الكلم وتراكيبها ، . القاف ، والطاء : ومن حروف القلقلة نصفها . حلاء ، والنون والسني ، وا

رأيت احلروف اليت ألغى اهللا ذكرها من هذه األجناس املعدودة مكثورة باملذكورة منها ، فسبحان الذي دقت 
ملطابق للطائف التنزيل وقد علمت أن معظم الشيء وجله ينزل منزلة كله ، وهو ا. يف كل شيء حكمته 

واختصاراته ، فكأن اهللا عز امسه عّدد على العرب األلفاظ اليت منها تراكيب كالمهم ، إشارة إىل ما ذكرت من 
ومما يدل على أنه تغمد بالذكر من حروف املعجم أكثرها وقوعاً يف تراكيب . التبكيت هلم وإلزام احلجة إياهم 
فواتح سورة : وهي . ر وقوعهما فيها جاءتا يف معظم هذه الفواتح مكّررتني الكلم ، أن األلف والالم ملا تكاث

، والروم ، والعنكبوت ، ولقمان ، والسجدة ، واألعراف ، والرعد ، ويونس ، وإبراهيم  البقرة ، وآل عمران 
ا هلا جاءت مفرقة: فإن قلت . ، وهود ، ويوسف ، واحلجر  على  فهال عّددت بأمجعها يف أّول القرآن؟ وم

ألنّ إعادة التنبيه على أنّ املتحّدى به مؤلف منها ال غري ، وجتديده يف غري موضع واحد أوصل : السور؟ قلت 
ذكره مرة ، وكذلك مذهب كل تكرير جاء يف القرآن  إىل الغرض وأقّر له يف األمساع والقلوب من أن يفرد 

 جاءت على وترية واحدة؟ ومل اختلفت أعداد فهال: فإن قلت . فمطلوب به متكني املكرر يف النفوس وتقريره 
، وطه و طس و يس و حم على حرفني ، وامل والر وطسم على ثالثة  حروفها فوردت ص و ق و ن على حرف 

هذا على إعادة : أحرف ، واملص واملر على أربعة أحرف ، وكهيعص وحم عسق على مخسة أحرف؟ قلت 
وكما أن أبنية كلماهتم على . على طرق شىت ومذاهب متنّوعة افتناهنم يف أساليب الكالم ، وتصرفهم فيه 

فما وجه : فإن قلت . حرف وحرفني إىل مخسة أحرف مل تتجاوز ذلك ، سلك هبذه الفواتح ذلك املسلك 
إذا كان الغرض هو التنبيه واملبادىء كلها يف تأدية هذا : اختصاص كل سورة بالفاحتة اليت اختصت هبا؟ قلت 

، كما إذا مسى الرجل بعض أوالده زيداً واآلخر  الغرض سواء ال مفاضلة كان تطلب وجه االختصاص ساقطاً 
مل خصصت ولدك هذا بزيد وذاك بعمرو؟ ألنّ الغرض هو التمييز وهو حاصل أية سلك؛ : عمراً ، مل يقل له 
نتصاب القيام؟ مل مسي هذا اجلنس بالرجل وذاك بالفرس؟ ومل قيل لالعتماد الضرب؟ ولال: ولذلك ال يقال 

هذا علم توقيفي ال جمال : ما باهلم عّدوا بعض هذه الفواتح آية دون بعض؟ قلت : ولنقيضه القعود؟ فإن قلت 
  .أّما امل فآية حيث وقعت من السور املفتتحة هبا . للقياس فيه كمعرفة السور 



، والر ليست بآية يف سورها . وهي ست  اخلمس ، وطسم آية يف سورتيها وكذلك املص آية ، واملر مل تعّد آية 
، وطس ليست بآية ، وحم آية يف سورها كلها ، و حم عسق آيتان ، وكهيعص آية واحدة  ، وطه ويس آيتان 

: فإن قلت . هذا مذهب الكوفيني ومن عداهم ، مل يعّدوا شيئاً منها آية . ، وص و ق و ن ثالثتها مل تعّد آية 
ا هو يف حكم كلمة واحدة آ كما عّد الرمحن وحده ومدهاّمتان وحدها آيتني على طريق : ية؟ قلت فكيف عّد م

ا حكمها يف باب الوقف؟ قلت : فإن قلت . التوقيف  يوقف على مجيعها وقف التمام إذا محلت على معىن : م
مستقل غري حمتاج إىل ما بعده ، وذلك إذا مل جتعل أمساء للسور ونعق هبا كما ينعق باألصوات أو جعلت وحدها 

آل عمران [ } اهللا الَ إله إِالَّ ُهَو { : أي هذه امل مث ابتدأ فقال ) امل اهللا : ( أخبار ابتداء حمذوف كقوله عز قائالً 
نعم هلا حمل فيمن جعلها أمساء للسور ألهنا : هل هلذه الفواتح حمل من اإلعراب؟ قلت : فإن قلت ] .  ٢-١: 

فعلى االبتداء ، : حيتمل األوجه الثالثة ، أما الرفع : ا حملها؟ قلت م: فإن قلت . عنده كسائر األمساء األعالم 
ومن مل جيعلها أمساء . اهللا واهللا على اللغتني : وأما النصب واجلّر ، فلما مّر من صحة القسم هبا وكوهنا مبنزلة 

ال حمل للجمل املبتدأ وللمفردات امل   .عّددة للسور ، مل يتصّور أن يكون هلا حمل يف مذهبه ، كما 

  ) ٢(ذَِلَك الْكَِتاُب لَا َرْيَب ِفيِه ُهًدى ِللُْمتَِّقَني 

وقعت اإلشارة إىل امل بعد ما سبق التكلم به : مل صحت اإلشارة بذلك إىل ما ليس ببعيد؟ قلت : فإن قلت 
شك وذلك ما ال : حيّدث الرجل حبديث مث يقول . وتقضى ، واملقضى يف حكم املتباعد ، وهذا يف كل كالم 

[ } الَّ فَارٌِض َوالَ بِكٌْر َعَوانٌ َبْيَن ذلك { : وقال اهللا تعاىل . فذلك كذا وكذا : وحيسب احلاسب مث يقول . فيه 
.  ٦٨: البقرة  ا وصل من املرسل إىل املرسل ]  ٣٧: يوسف [ } ذلكما ِممَّا َعلََّمنِى َرّبى { : وقال ]  ، وألنه مل

ذلك الكتاب : وقيل معناه . احتفظ بذلك : ول لصاحبك وقد أعطيته شيئاً إليه ، وقع يف حد البعد ، كما تق
ال أخلو من أن : مل ذكر اسم اإلشارة واملشار إليه مؤنث وهو السورة ؟ قلت : فإن قلت . الذي وعدوا به 

ه ، فجاز إجراء حكمه عل. أجعل الكتاب خربه أو صفته  يه فإن جعلته خربه ، كان ذلك يف معناه ومسماه مسما
وإن جعلته صفته ، فإمنا أشري به إىل . من كانت أّمك : يف التذكري ، كما أجرى عليه يف التأنيث يف قوهلم 

هند ذلك اإلنسان ، أو ذلك : تقول . الكتاب صرحياً؛ ألنّ اسم اإلشارة مشار به إىل اجلنس الواقع صفة له 
  :وقال الذبياين . الشخص فعل كذا 
  ُسقَْيا وُرْعَيا ِلذَاَك العاِتبِ الزَّارِي... ْجَراِن عاِتبةً ُنبِّئُْت ُنْعَمى على اِهل

امساً للسورة ففي } امل { إن جعلت : قلت . } امل { مع } ذلك الكتاب { أخربين عن تأليف : فإن قلت 
املبتدأ  خربه ، واجلملة خرب} الكتاب { مبتدأ ثانياً ، و . } ذلك { مبتدأ ، و } امل { أن يكون : التأليف وجوه 

أنّ ذلك الكتاب هو الكتاب الكامل ، كأن ما عداه من الكتب يف مقابلته ناقص ، وأنه الذي : ومعناه . األّول 
هو الرجل ، أي الكامل يف الرجولية ، اجلامع ملا يكون يف الرجال من : يستأهل أن يسمى كتاباً ، كما تقول 

  :وكما قال . مرضيات اخلصال 
{ هو ذلك الكتاب املوعود ، وأن يكون : ومعناه . وأن يكون الكتاب صفة ... الْقَْومِ يا أُمَّ َخاِلِد ُهُم الْقَْوُم كلُّ 

: خرب مبتدأ حمذوف ، أي هذه امل ، ويكون ذلك خرباً ثانياً أو بدالً ، على أن الكتاب صفة ، وأن يكون } امل 
ة الصوت ، كان ذلك مبتدأ خربه الكتاب ، أي وإن جعلت امل مبنزل. هذه امل مجلة ، وذلك الكتاب مجلة أخرى 



أو الكتاب صفة واخلرب ما بعده ، أو قّدر مبتدأ حمذوف ، أي هو يعين . ذلك الكتاب املنزل هو الكتاب الكامل 
وتأليف هذا . } آمل ، َتنزِيلُ الكتاب الَ َرْيَب ِفيِه { : وقرأ عبد اهللا . املؤلف من هذه احلروف ذلك الكتاب 

  .ظاهر 
ومنه ما روى احلسن . قلق النفس واضطراهبا : وحقيقة الريبة . مصدر رابين ، إذا حصل فيك الريبة : الريب و

  :مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : بن علي قال 
  »دع ما يريبك إىل ما ال يريبك ، فإن الشك ريبة ، وإنّ الصدق طمأنينة « )  ١٠( 

. وكونه صحيحاً صادقاً مما تطمئن له وتسكن . مما تقلق له النفس وال تستقّر  أي فإن كون األمر مشكوكاً فيه
  :ومنه . ريب الزمان ، وهو ما يقلق النفوس ويشخص بالقلوب من نوائبه : ومنه 

كيف نفى الريب على سبيل : فإن قلت " . ال يربه أحد بشيء «: " أنه مر بظيب حاقف فقال )  ١١( 
اً للريب ومظنة له؛ : فيه؟ قلت  االستغراق؟ وكم من مرتاب ا نفى أنّ أحد ال يرتاب فيه وإمنا املنفي كونه متعلق م

َوإِن { : أال ترى إىل قوله تعاىل . ألنه من وضوح الداللة وسطوع الربهان حبيث ال ينبغي ملرتاب أن يقع فيه 
، فما أبعد وجود الريب منهم؟ ]  ٢٣: البقرة [ } ن مِّثِْلِه كُنُتْم ِفى َرْيبٍ ّممَّا َنزَّلَْنا على َعْبِدَنا فَأُْتواْ بُِسوَرٍة ّم

وإمنا عرفهم الطريق إىل مزيل الريب ، وهو أن حيزروا أنفسهم ويروزوا قواهم يف البالغة ، هل تتم للمعارضة أم 
فهال قّدم : فإن قلت . تتضاءل دوهنا؟ فيتحققوا عند عجزهم أن ليس فيه جمال للشبهة وال مدخل للريبة 

ألنّ : ؟ قلت ]  ٤٧: الصافات [ } الَ ِفيَها غَْولٌ { : الظرف على الريب ، كما قّدم على الَغْول يف قوله تعاىل 
القصد يف إيالء الريب حرف النفي ، نفي الريب عنه ، وإثبات أنه حق وصدق ال باطل وكذب ، كما كان 

، كما املشركون يّدعونه ، ولو أوىل الظرف لقصد إىل ما يبعد عن املر اد ، وهو أنّ كتاباً آخر فيه الريب فيه 
لٌ { : قصد يف قوله  تفضيل مخر اجلنة على مخور الدنيا بأهنا ال تغتال العقول كما تغتاهلا هي ، كأنه } الَ ِفيَها غَْو

ِه { : ليس فيها ما يف غريها من هذا العيب والنقيصة ، وقرأ أبو الشعثاء : قيل  والفرق : بالرفع } الَ َرْيَب ِفي
وعن . هو املشهور } ِفيِه { والوقف على . بينها وبني املشهورة ، أنّ املشهورة توجب االستغراق ، وهذه جتّوزه 

قَالُواْ الَ { : ونظريه قوله تعاىل . وال بد للواقف من أن ينوي خرباً } الَ َرْيَب { نافع وعاصم أهنما وقفا على 
الَ َرْيَب { : والتقدير . ال بأس ، وهي كثرية يف لسان أهل احلجاز : رب ، وقول الع]  ٥٠: الشعراء [ } َضْيَر 

  .} ِفيِه 
اهلدى مصدر على فعل ، كالسرى والبكى ، وهو الداللة املوصلة إىل البغية ، بدليل وقوع } ِفيِه ُهًدى { 

: وقال تعاىل ] .  ٢٤: بقرة ال[ } أولئك الذين اشتروا الضاللة باهلدى { : قال اهللا تعاىل . الضاللة يف مقابلته 
.  ٢٤: سبأ [ } لعلى ُهًدى أَْو ِفى ضالل مُّبِنيٍ {  مهدي ، يف موضع املدح كمهتد؛ وألن اهتدى : ويقال ] 

اغتم ، وكسره فانكسر ، : مطاوع هدى ولن يكون املطاوع يف خالف معىن أصله أال ترى إىل حنو  غمه ف
: هو كقولك للعزيز املكرم : واملتقون مهتدون؟ قلت } ى لّلُْمتَِّقَني ُهًد{ : فلم قيل : فإن قلت : وأشباه ذلك 

. } اهدنا الصراط املستقيم { : أعزك اهللا وأكرمك ، تريد طلب الزيادة إىل ما هو ثابت فيه واستدامته ، كقوله 
، كقول رسول اهللا صلى: ووجه آخر ، وهو أنه مساهم عند مشارفتهم الكتساء لباس التقوى  اهللا عليه  متقني 

  :وسلم 



  :وعن ابن عباس " من قتل قتيالً فله سلبه ) "  ١٢( 
فسمى املشارف » إذا أراد أحدكم احلج فليعجل فإنه ميرض املريض وتضل الضالة ، وتكون احلاجة«)  ١٣( 

: نوح [ } اً كَفَّاراً َوالَ َيِلُدواْ إِالَّ فَاجِر{ : ومنه قوله تعاىل . قتيالً ومريضاً وضاالً : للقتل واملرض والضالل 
: ألن الضالني فريقان : فهال قيل هدى للضالني؟ قلت : فإن قلت . ، أي صائراً إىل الفجور والكفر ]  ٢٧

، وفريق علم أنّ مصريهم إىل اهلدى؛ فال يكون هدى  فريق علم بقاؤهم على الضاللة وهم املطبوع على قلوهبم 
، فلو جيء بالعبارة املفصحة عن ذلك لقيل للفريق الباقني على الضاللة ، فبقى أن يك هدى : ون هدى هلؤالء 

. هدى للمتقني : للصائرين إىل اهلدى بعد الضالل ، فاختصر الكالم بإجرائه على الطريقة اليت ذكرنا ، فقيل 
، بذكر  وأيضاً فقد جعل ذلك سلماً إىل تصدير السورة اليت هي أوىل الزهراوين وسنام القرآن وأول املثاين 

  .أولياء اهللا واملرتضني من عباده 
ه فاتقى : واملتقي يف اللغة اسم فاعل ، من قوهلم  فرس واق ، وهذه الدابة : ومنه . فرط الصيانة : والوقاية . وقا

، فهو يقي حافره أن يصيبه أدىن شيء يؤمله  ، إذا أصابه ضلع من غلظ األرض ورقة احلافر  . تقي من وجاها 
واختلف يف الصغائر وقيل . يقي نفسه تعاطي ما يستحق به العقوبة من فعل أو ترك وهو يف الشريعة الذي 

يطلق على الرجل اسم املؤمن لظاهر : وقيل . الصحيح أنه ال يتناوهلا ، ألهنا تقع مكفرة عن جمتنب الكبائر 
  .احلال ، واملتقي ال يطلق إال عن خربة ، كما ال جيوز إطالق لعدل إال على املخترب 

ِه { الرفع ، ألنه خرب مبتدإ حمذوف ، أو خرب مع } ُهًدى لّلُْمتَِّقَني {  وحمل لذلك ، أو مبتدأ إذا } الَ َرْيَب ِفي
والذي هو . وجيوز أن ينصب على احلال ، والعامل فيه معىن اإلشارة أو الظرف . جعل الظرف املقّدم خرباً عنه 

مجلة برأسها ، أو طائفة } امل { : وأن يقال إن قوله . اً أرسخ عرقاً يف البالغة أن يضرب عن هذه احملال صفح
ِه { و . مجلة ثانية } ذلك الكتاب { و . من حروف املعجم مستقلة بنفسها  ُهًدى { و . ثالثة } الَ َرْيَب ِفي

من وقد أصيب بترتيبها مفصل البالغة وموجب حسن النظم ، حيث جيء هبا متناسقة هكذا . رابعة } لّلُْمتَِّقَني 
، وذلك جمليئها متآخية آخذاً بعضها بعنق بعض  فالثانية متحدة باألوىل معتنقة هلا ، وهلم جراً . غري حرف نسق 

بيان ذلك أنه نبه أوالً على أنه الكالم املتحّدى به ، مث أشري إليه بأنه الكتاب املنعوت بغاية . إىل الثالثة والرابعة 
مث نفى عنه أن يتشبث به طرف من الريب ، فكان . وشّداً من أعضاده فكان تقريراً جلهة التحدي ، . الكمال 

، وال نقص أنقص مما للباطل والشبهة  وقيل . شهادة وتسجيالً بكماله ، ألنه ال كمال أكمل مما للحق واليقني 
بأنه  مث أخرب عنه. يف حجة تتبختر اتضاحاً ، ويف شبهة تتضاءل افتضاحاً : فيم لذتك؟ فقال : لبعض العلماء 

، فقّرر بذلك كونه يقيناً ال حيوم الشك حوله ، وحقاً ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه  . هدى للمتقني 
مث مل ختل كل واحدة من األربع ، بعد أن رتبت هذا الترتيب األنيق ، ونظمت هذا النظم السري ، من نكتة 

ويف الثانية ما يف التعريف من . طف وجه وأرشقه ففي األوىل احلذف والرمز إىل الغرض بأل. ذات جزالة 
} ُهًدى { ووضع املصدر الذي هو . ويف الرابعة احلذف . ويف الثالثة ما يف تقدمي الريب على الظرف . الفخامة 

  .واإلجياز يف ذكر املتقني . وإيراده منكراً » هاد«موضع الوصف الذي هو 

  .يناً لنكت تنزيله ، وتوفيقاً للعمل مبا فيه زادنا اهللا إطالعاً على أسرار كالمه ، وتبي

  ) ٣(الَِّذيَن ُيْؤِمُنونَ بِالَْغْيبِ َوُيِقيُمونَ الصَّلَاةَ َوِممَّا َرَزقَْناُهْم ُيْنِفقُونَ 



أعين : إما موصول باملتقني على أنه صفة جمرورة ، أو مدح منصوب ، أو مرفوع بتقدير } الذين ُيْؤِمُنونَ { 
أولئك على ( وإما مقتطع عن املتقني مرفوع على االبتداء خمرب عنه ب . أو هم الذين يؤمنون  الذين يؤمنون ،

اً ، كان وقفاً تاماً . فإذا كان موصوالً ، كان الوقف على املتقني حسناً غري تاّم ) . هدى  فإن . وإذا كان مقتطع
املتقني تفيد غري فائدهتا؟ أم جاءت على  ما هذه الصفة ، أواردة بياناً وكشفاً للمتقني؟ أم مسرودة مع: قلت 

حيتمل أن ترد على طريق البيان والكشف : سبيل املدح والثناء كصفات اهللا اجلارية عليه متجيداً؟ قلت 
أّما الفعل فقد انطوى حتت ذكر . الشتماهلا على ما أسست عليه حال املتقني من فعل احلسنات وترك السيئات 

نات ومنصبها ، وذكر الصالة والصدقة؛ ألنّ هاتني أُّما العبادات البدنية واملالية ، اإلميان الذي هو أساس احلس
  ) ١٤: ( أمل تر كيف مسى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . ومها العيار على غريمها 

  . "الصالة عماد الدين " 
.  ١٥( وجعل الفاصل بني اإلسالم والكفر ترك الصالة؟ )  ١٦(    ومسى الزكاة) 
فلما كانتا ] .  ٧ ٦: فصلت [ } وويلٌ لّلُْمْشرِِكَني الذين الَ ُيْؤُتونَ الزكواة { : رة اإلسالم؟ وقال اهللا تعاىل قنط

ومن مث اختصر الكالم اختصاراً ، بأن استغىن . هبذه املثابة كان من شأهنما استجرار سائر العبادات واستتباعها 
والذي إذا وجد مل تتوقف أخواته أن تقترن به ، مع ما يف ذلك من  عن عّد الطاعات بذكر ما هو كالعنوان هلا ،

إن الصالة تنهى عن { : أال ترى إىل قوله تعاىل . وأما الترك فكذلك . اإلفصاح عن فضل هاتني العبادتني 
، وتكون صفة برأسها دالة على]  ٤٥: العنكبوت [ } الفحشاء واملنكر   ؟ وحيتمل أن ال تكون بياناً للمتقني 

وحيتمل أن تكون مدحاً للموصوفني بالتقوى ، وختصيصاً . فعل الطاعات ، ويراد باملتقني الذين جيتنبون املعاصي 
لإلميان بالغيب وإقام الصالة وإيتاء الزكاة بالذكر؛ إظهاراً إلنافتها عن سائر ما يدخل حتت حقيقة هذا االسم من 

  .احلسنات 
آمنه التكذيب : وحقيقته . آمنه إذا صّدقه : مث يقال . منته وآمنته غريي أ: يقال . إفعال من األمن : واإلميان 

ا حكى أبو زيد عن العرب . وأّما تعديته بالباء فلتضمينه معىن أقّر وأعترف . واملخالفة  ما آمنت أن : وأّما م
{ ن يف صرت ذا أمن به ، أي ذا سكون وطمأنينة ، وكال الوجهني حس: أجد صحابة أي ما وثقت فحقيقته 

صلة لإلميان ، وأن يكون } بالغيب { وجيوز أن ال يكون . أي يعترفون به أو يثقون بأنه حق } ُيْؤِمُنونَ بالغيب 
الذين َيْخَشْونَ َربَُّهم { ملتبسني بالغيب ، كقوله : وحقيقته . يف موضع احلال ، أي يؤمنون غائبني عن املؤمن به 

أن «ويعضده ما روى ] .  ٥٢: يوسف [ } َم أَّنى لَْم أَُخْنُه بالغيب ِلَيْعلَ{ ، ]  ١٨: فاطر [ } بالغيب 
إنّ أمر حممد : أصحاب عبد اهللا ذكروا أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وإمياهنم ، فقال ابن مسعود 

  .كان بيناً ملن رآه 

فما املراد بالغيب إن : إن قلت ف. والذي ال إله غريه ، ما آمن مؤمن أفضل من إميان بغيب ، مث قرأ هذه اآلية 
غاب : إن جعلته صلة كان مبعىن الغائب ، إّما تسمية باملصدر من قولك : جعلته صلة؟ وإن جعلته حاالً؟ قلت 

] .  ٤٦: الزمر [ } عامل الغيب والشهادة { : قال اهللا تعاىل . الشيء غيباً ، كما مسي الشاهد بالشهادة 
يريد . شربت اإلبل حىت وارت غيوب كالها : وعن النضر بن مشيل . غيباً والعرب تسمي املطمئن من األرض 

، كما . اخلمصة اليت تكون يف موضع الكلية ، إذا بطنت الدابة انتفخت : بالغيب  وإما أن يكون فيعال فخفف 



، وإمنا نعل. قيل : قيل وأصله  ا واملراد به اخلفي الذي ال ينفذ فيه ابتداء إال علم اللطيف اخلبري  م منه حنن م
وذلك حنو الصانع . فالن يعلم الغيب : وهلذا ال جيوز أن يطلق فيقال . أعلمناه ، أو نصب لنا دليالً عليه 

، والبعث والنشور واحلساب والوعد والوعيد ، وغري ذلك  وإن جعلته حاالً . وصفاته ، والنبّوات وما يتعلق هبا 
أن يعتقد احلق ويعرب عنه بلسانه ، ويصّدقه : ميان الصحيح؟ قلت ما اإل: فإن قلت . كان مبعىن الغيبة واخلفاء 

ومن أخل بالعمل فهو . ومن أخل بالشهادة فهو كافر . فمن أخل باالعتقاد وإن شهد وعمل فهو منافق . بعمله 
  .فاسق 

العود إذا قّومه ومعىن إقامة الصالة تعديل أركاهنا وحفظها من أن يقع زيغ يف فرائضها وسننها وآداهبا ، من أقام 
، ]  ٢٣: املعارج [ } الذين ُهْم على َصالَِتهِْم َداِئُمونَ { : أو الدوام عليها واحملافظة عليها ، كما قال عز وعال 

  :قال . من قامت السوق إذا نفقت ، وأقامها ]  ٩: املؤمنون [ } والذين ُهْم على صلواهتم حيافظون { 
ا... ابِ أَقَاَمْت غََزالَةُ ُسوَق الضَِّر   ِلأَْهلِ الِعَراقْينِ َحوالً قِميطَ

وإذا عطلت . ألهنا إذا حوفظ عليها ، كانت كالشيء النافق الذي تتوجه إليه الرغبات ويتنافس فيه احملصلون 
وأن ال يكون يف مؤّديها . أو التجلد والتشمر ألدائها . وأضيعت ، كانت كالشيء الكاسد الذي ال يرغب فيه 

، من قوهلم فتور عنها وال  قعد عن األمر ، وتقاعد : ويف ضّده . قام باألمر ، وقامت احلرب على ساقها : توان 
عنه إذا تقاعس وتثبط أو أداؤها ، فعرب عن األداء باإلقامة؛ ألنّ القيام بعض أركاهنا ، كما عرب عنه بالقنوت 

فَلَْوالَ أَنَُّه كَانَ ِمَن { . التسبيح فيها سبح ، إذا صلى؛ لوجود : والقنوت القيام وبالركوع وبالسجود ، وقالوا 
. ١٤٣: الصافات [ } املسبحني   [  
حّرك : وحقيقة صلى . وكتابتها بالواو على لفظ املفخم . فعلة من صلى ، كالزكاة من زكى : والصالة 

عند تعظيم  ونظريه كفر اليهودي إذا طأطأ رأسه واحنىن. الصلوين؛ ألن املصلي ُيفعل ذلك يف ركوعه وسجوده 
  .مصلّ ، تشبيهاً يف ختشعه بالراكع والساجد : وقيل للداعي . صاحبه؛ ألنه ينثين على الكاذتني ومها الكافرتان 

وإسناد الرزق إىل نفسه لإلعالم بأهنم ينفقون احلالل الطلق الذي يستأهل أن يضاف إىل اهللا ، ويسمى رزقاً منه 
وقّدم مفعول الفعل داللة على كونه . اإلسراف والتبذير املنهى عنه  وأدخل من التبعيضية صيانة هلم وكفا عن. 

وجائز أن يراد به الزكاة املفروضة ، القترانه بأخت . وخيصون بعض املال احلالل بالتصّدق به : أهم ، كأنه قال 
يصلح أن يتناول  الزكاة وشقيقتها وهي الصالة ، وأن تراد هي وغريها من النفقات يف سبيل اخلري ، جمليئه مطلقاً

وكل ما جاء مما فاؤه نون . نفق الشيء ، ونفد واحد : وعن يعقوب . وأنفق الشيء وأنفده أخوان . كل منفق 
اء ، فدالّ على معىن اخلروج والذهاب وحنو ذلك إذا تأملت    .وعينه ف

ْبِلَك َوبِ   ) ٤(الْآِخَرِة ُهْم ُيوِقُنونَ َوالَِّذيَن ُيْؤِمُنونَ بَِما أُْنزِلَ إِلَْيَك َوَما أُنْزِلَ ِمْن قَ

أهم غري األّولني أم هم األّولون؟ وإمنا وسط العاطف كما يوسط بني الصفات } والذين ُيْؤِمُنونَ { : فإن قلت 
  :يف قولك هو الشجاع واجلواد ، ويف قوله 

  َولَْيِث الْكَِتيَبِة يف املُْزَدحْم... إلَى املَِلِك الْقَْرمِ َواْبنِ الْهممِ 
  :وقوله 

حيتمل أن يراد هبؤالء مؤمنو أهل الكتاب كعبد اهللا بن : قلت ... َيا لَْهَف َزيَّاَبةَ ِللَْحارِِث الصَّابِحِ فالَغانِم فَاآليِبِ 



سالم وأضرابه من الذين آمنوا ، فاشتمل إمياهنم على كل وحي أنزل من عند اهللا ، وأيقنوا باآلخرة إيقاناً زال 
ن أنه ال يدخل اجلنة إال من كان هوداً أو نصارى وأنّ النار لن متسهم إال أياماً معدودات ، معه ما كانوا عليه م

: منهم من قال : واجتماعهم على اإلقرار بالنشأة األخرى وإعادة األرواح يف األجساد ، مث افتراقهم فرقتني 
نيا؛ ودفعه آخرون فزعموا أن ذلك جتري حاهلم يف التلذذ باملطاعم واملشارب واملناكح على حسب جمراها يف الد

إمنا احتيج إليه يف هذه الدار من أجل مناء األجسام وملكان التوالد والتناسل ، وأهل اجلنة مستغنون عنه فال 
يتلذذون إال بالنسيم واألرواح العبقة والسماع اللذيد والفرح والسرور ، واختالفهم يف الدوام واالنقطاع ، 

ووسط العاطف على معىن أهنم اجلامعون . وحيتمل أن يراد وصف األّولني . وف عليه فيكون املعطوف غري املعط
: قلت . فإن أريد هبؤالء غري أولئك ، فهل يدخلون يف مجلة املتقني أم ال؟ : فإن قلت . بني تلك الصفات وهذه 

زمرتني من مؤمين أهل دخلوا وكانت صفة التقوى مشتملة على ال} الذين ُيْؤِمُنونَ بالغيب { إن عطفتهم على 
هدى للمتقني ، وهدى للذين يؤمنون : وكأنه قيل . مل يدخلوا } املتقني { وإن عطفتهم على . الكتاب وغريهم 

إن عىن به القرآن بأسره والشريعة عن آخرها ، فلم يكن } بَِماأُنزِلََ إِلَْيَك { : قوله : فإن قلت . مبا أنزل إليك 
كيف قيل أنزل بلفظ املضّي؟ وإن أريد املقدار الذي سبق إنزاله وقت إمياهنم فهو ذلك منزالً وقت إمياهنم ، ف

املراد املنزل كله وإمنا عرب عنه : قلت . إميان ببعض املنزل واشتمال اإلميان على اجلميع سالفه ومترقبه واجب 
، تغليباً للموجود على ما مل يوجد ، كما يغلب  املتكلم على املخاطب ، بلفظ املضّي وإن كان بعضه مترقباً 

ا ، وأنت وزيد تفعالن : واملخاطب على الغائب فيقال  وألنه إذا كان بعضه نازالً وبعضه منتظر . أنا وأنت فعلن
} إِنَّا َسِمْعَنا كتابا أُنزِلَ ِمن َبْعِد موسى { : النزول جعل كأن كله قد نزل وانتهى نزوله ، ويدل عليه قوله تعاىل 

ونظريه . ومل يسمعوا مجيع الكتاب ، وال كان كله منزالً ، ولكن سبيله سبيل ما ذكرنا ]  ٣٠: األحقاف [ 
وال تريد هبذا املاضي منه فحسب . كل ما خطب به فالن فهو فصيح ، وما تكلم بشيء إال وهو نادر : قولك 

، ومربوطاً آتيه مباضيه  بَِما أُنزِلَ إِلَْيَك َوَما { وقرأ يزيد بن قطيب . دون اآليت ، لكونه معقوداً بعضه ببعض 
  .على لفظ ما مسي فاعله } أُنزِلَ ِمن قَْبِلَك 

تعريض بأهل الكتاب ومبا كانوا عليه من إثبات أمر } ُهْم { على } ُيوِقُنونَ { وبناء } وباالخرة { ويف تقدمي 
ا عليه م ن آمن مبا أنزل إليك وما اآلخرة على خالف حقيقته ، وأنّ قوهلم ليس بصادر عن إيقان ، وأن اليقني م

تأنيث اآلخر الذي هو } وباالخرة { و . إتقان العلم بانتفاء الشك والشبهة عنه : واإليقان . أنزل من قبلك 
وهي من الصفات ]  ٧٧: القصص [ } ِتلَْك الدار األخرة { : نقيض األّول ، وهي صفة الدار بدليل قوله 

َدابَّةُ { : خففها بأن حذف اهلمزة وألقى حركتها على الالم ، كقوله وعن نافع أنه . الغالبة ، وكذلك الدنيا 
باهلمز ، جعل الضمة يف جار الواو كأهنا فيه ، فقلبها » يؤقنون«وقرأ أبو حية النمريي ]  ١٤: سبأ [ } اَألْرضِ 

  :وحنوه . » وقتت«و» وجوه«قلب واو 
  ذْ أََضاَءُهَما الَْوقُوُدَوَجعَدةُ إ... لَُحبَّ املُْؤِقَداِن إِلَيَّ ُمْؤَسى 

  ) ٥(أُولَِئَك َعلَى ُهًدى ِمْن َربِّهِْم َوأُولَِئَك ُهُم الُْمفِْلُحونَ 



ونظم الكالم . اجلملة يف حمل الرفع إن كان الذين يؤمنون بالغيب مبتدأ؛ وإال فال حملّ هلا } أولئك على ُهًدى { 
وذلك أنه ملا . فقد ذهبت به مذهب االستئناف . بالغيب  أنك إذا نويت االبتداء بالذين يؤمنون: على الوجهني 

ما بال املتقني : واختّص املتقون بأنّ الكتاب هلم هدى ، اجته لسائل أن يسأل فيقول } ُهًدى لّلُْمتَِّقَني { : قيل 
وجيء .  إىل ساقته كأنه جواب هلذا السؤال املقّدر} الذين ُيْؤِمُنونَ بالغيب { : خمصوصني بذلك؟ فوقع قوله 

بصفة املتقني املنطوية حتتها خصائصهم اليت استوجبوا هبا من اهللا أن يلطف هبم ، ويفعل هبم ما ال يفعل مبن ليسوا 
: ونظريه قولك . على صفتهم ، أي الذين هؤالء عقائدهم وأعماهلم ، أحقاء بأن يهديهم اهللا ويعطيهم الفالح 

الذين قارعوا دونه ، وكشفوا الكرب عن وجهه ، أولئك أهل أحّب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم األنصار 
ا للمستقلني هبذه الصفات قد : وإن جعلته تابعاً للمتقني ، وقع االستئناف على أولئك؛ كأنه قيل . للمحبة  م

اختصوا باهلدى؟ فأجيب بأنّ أولئك املوصوفني ، غري مستبعد أن يفوزوا دون الناس باهلدى عاجالً ، وبالفالح 
قد : واعلم أنّ هذا النوع من االستئناف جييء تارة بإعادة اسم من استؤنف عنه احلديث ، كقولك .  آجالً

أحسنت إىل زيد صديقك القدمي أهل : وتارة بإعادة صفته ، كقولك . أحسنت إىل زيد ، زيد حقيق باإلحسان 
فإن قلت . ان املوجب وتلخيصه لذلك منك؛ فيكون االستئناف بإعادة الصفة أحسن وأبلغ ، النطوائها على بي

نعم : هل جيوز أن جيري املوصول األّول على املتقني ، وأن يرتفع الثاين على االبتداء وأولئك خربه؟ قلت : 
على أن جيعل اختصاصهم باهلدى والفالح تعريضاً بأهل الكتاب الذين مل يؤمنوا بنبّوة رسول اهللا صلى اهللا عليه 

{ ويف اسم اإلشارة الذي هو . اهلدى وطامعون أهنم ينالون الفالح عند اهللا  وسلم ، وهم ظانون أهنم على
بله أهل الكتسابه من أجل اخلصال اليت عّددت هلم ، كما قال } أولئك  إيذان بأنّ ما يرد عقيبه فاملذكورون ق

  :وهللا صعلوك مث عّدد له خصاالً فاضلة ، مث عقب تعديدها بقوله : حامت 
  َوإنْ عاَش لَْم َيقُْعْد َضِعيفاً ُمذَمََّما... ْك فَحْسيب ثََناُؤُه فَذَِلَك إنْ َيْهِل

شبهت . مثل لتمكنهم من اهلدى ، واستقرارهم عليه ، ومتسكهم به ) على هدى ( ومعىن االستعالء يف قوله 
: م وقد صّرحوا بذلك يف قوهل. هو على احلق وعلى الباطل : وحنوه . حاهلم حبال من اعتلى الشيء وركبه 

  .جعل الغواية مركباً ، وامتطى اجلهل واقتعد غارب اهلوى 
، وهو اللطف والتوفيق الذي اعتضدوا به على } ُهًدى ّمن رَّّبهِْم { ومعىن  أي منحوه من عنده وأوتوه من قبله 

 يقادر ليفيد ضرباً مبهماً ال يبلغ كنهه ، وال} ُهًدى { ونكر . أعمال اخلري ، والترقي إىل األفضل فاألفضل 
  :وقال اهلذيل . لو أبصرت فالناً ألبصرت رجالً : على أي هدى ، كما تقول : قدره؛ كأنه قيل 

  َعلى خاِلٍد لَقْد َوقَعِت على لََحم... فَالَ َوأَبِي الطَّْيرِ املُرِبَِّة بالضَُّحى 
د ، وورش يف رواية واهلامشي عن أدغمت بغنة وبغري غنة ، فالكسائي ، ومحزة ، ويزي} مِّن رَّبِّهِْم { والنون يف 

  .فقد روى عنه فيها روايتان . وقد أغنها الباقون إال أبا عمرو . ابن كثري مل يغنوها 
تنبيه على أهنم كما ثبتت هلم األثرة باهلدى ، فهي ثابتة هلم بالفالح؛ فجعلْت كلّ واحدة } أولئك { ويف تكرير 

مل جاء مع العاطف؟ وما : فإن قلت . نفردت كفت مميزة على حياهلا من األثرتني يف متييزهم باملثابة اليت لو ا
: ؟ قلت ]  ١٧٩: األعراف [ } أولئك كاالنعام َبلْ ُهْم أََضلُّ ، أولئك ُهُم الغافلون { الفرق بينه وبني قوله 

هم بالغفلة قد اختلف اخلربان ههنا فلذلك دخل العاطف ، خبالف اخلربين مثة فإهنما متفقان؛ ألن التسجيل علي



  .وتشبيههم بالبهائم شيء واحد ، فكانت اجلملة الثانية مقّررة ملا يف األوىل فهي من العطف مبعزل 
الداللة على أن الوارد بعده خرب ال صفة ، والتوكيد ، وإجياب أن فائدة املسند : وفائدته : فصل } ُهْم { و 

  .ربه ، واجلملة خرب أولئك أو هو مبتدأ واملفلحون خ. ثابتة للمسند إليه دون غريه 
الداللة على أن املتقني هم الناس الذين عنهم بلغك أهنم يفلحون يف اآلخرة : } املفلحون { ومعىن التعريف يف 

كما إذا بلغك أن إنساناً قد تاب من أهل بلدك ، فاستخربت من هو؟ فقيل زيد التائب ، أي هو الذي أخربت 
لت صفة املفلحني وحتققوا ما هم ، وتصّوروا بصورهتم احلقيقة ، فهم هم ال أو على أهنم الذين إن حص. بتوبته 

هل عرفت األسد وما جبل عليه من فرط اإلقدام؟ إن زيداً هو هو : كما تقول لصاحبك . يعدون تلك احلقيقة 
ذكر : ، وهي فانظر كيف كّرر اهللا عّز وجلّ التنبيه على اختصاص املتقني بنيل ما ال يناله أحد على طرق شىت . 

اسم اإلشارة ، وتكريره ، وتعريف املفلحني ، وتوسيط الفصل بينه وبني أولئك؛ ليبصرك مراتبهم ويرغبك يف 
طلبوا ، وينشطك لتقدمي ما قدموا ، ويثبطك عن الطمع الفارغ والرجاء الكاذب والتمين على اهللا ما  طلب ما 

لباس التقوى ، واحشرنا يف زمرة من صدرت بذكرهم اللهّم زينا ب. ال تقتضيه حكمته ومل تسبق به كلمته 
ثله . الفائز بالبغية كأنه الذي انفتحت له وجوه الظفر ومل تستغلق عليه : واملفلح . سورة البقرة  واملفلج باجليم م

والتركيب دال على معىن الشق والفتح ، وكذلك . استفلحي بأمرك باحلاء واجليم : ومنه قوهلم للمطلقة . 
  .فلق ، وفلذ ، وفلى :  الفاء والعني ، حنو أخواته يف

  ) ٦(إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا َسَواٌء َعلَْيهِْم أَأَْنذَْرتَُهْم أَْم لَْم ُتْنِذْرُهْم لَا ُيْؤِمُنونَ 

ملا قّدم ذكر أوليائه وخالصة عباده بصفاهتم اليت أهلتهم إلصابة الزلفى عنده ، وبني أن الكتاب هدى ولطف هلم 
، قفى على أثره بذكر أضدادهم؛ وهم العتاة املردة من الكفار الذين ال ينفع فيهم اهلدى ، وال جيدي خاصة 

، وإنذار الرسول وسكوته  ، وسواء عليهم وجود الكتاب وعدمه  مل قطعت قصة : فإن قلت . عليهم اللطف 
االنفطار [ } الفجار لفي جحيم إن األبرار لفي نعيم ، وإن { : الكفار عن قصة املؤمنني ومل تعطف كنحو قوله 

ليس وزان هاتني القصتني وزان ما ذكرت؛ ألن األوىل فيما حنن : وغريه من اآلي الكثرية؟ قلت ]  ١٥ -١٤
فيه مسوقة لذكر الكتاب وأنه هدى للمتقني ، وسيقت الثانية ألن الكفار من صفتهم كيت وكيت ، فبني 

هذا إذا زعمت أن : فإن قلت . لى حّد ال جمال فيه للعاطف اجلملتني تباين يف الغرض واألسلوب ، ومها ع
، فأّما إذا ابتدأته وبنيت الكالم لصفة املؤمنني ، مث عقبته بكالم آخر يف صفة  الذين يؤمنون جار على املتقني 

اف ، قد مّر يل أن الكالم املبتدأ عقيب املتقني سبيله االستئن: قلت . أضدادهم ، كان مثل تلك اآلي املتلّوة 
وأنه مبّين على تقدير سؤال ، فذلك إدراج له يف حكم املتقني ، وتابع له يف املعىن؛ وإن كان مبتدأ يف اللفظ فهو 

  .يف احلقيقة كاجلاري عليه 
جيوز أن يكون للعهد وأن يراد هبم ناس بأعياهنم كأيب هلب وأيب جهل والوليد بن } الذين كَفَُرواْ { والتعريف يف 
هبم ، وأن يكون للجنس متناوالً كلّ من صمم على كفره تصميماً ال يرعوي بعده وغريهم ، ودل املغرية وأضرا

اسم مبعىن االستواء وصف به } َسَوآٌء { على تناوله للمصرين احلديث عنهم باستواء اإلنذار وتركه عليهم ، و 
ِفى { ، ]  ٦٤: آل عمران [ } ء َبْيَنَنا َوَبْيَنكُْم َتَعالَْواْ إىل كَِلَمٍة َسَوا{ : ومنه قوله تعاىل . كما يوصف باملصادر 

َءأَنذَْرَتُهْم أَْم لَمْ { مبعىن مستوية وارتفاعه على أنه خرب إلنّ ، و ]  ١٠: فصلت [ } أَْرَبَعِة أَيَّامٍ َسَواء لّلسَّاِئِلَني 



كما . ا مستو عليهم إنذارك وعدمه إنّ الذين كفرو: يف موضع املرتفع به على الفاعلية؛ كأنه قيل } ُتنِذْرُهمَْ  
} وسواء { يف موضع االبتداء ، } أأنذرهتم أم مل تنذرهم { إنّ زيداً خمتصم أخوه وابن عمه أو يكون : تقول 

الفعل أبداً خرب ال خمرب عنه : فإن قلت . سواء عليهم إنذارك وعدمه ، واجلملة خرب إلنّ : خرباً مقّدماً مبعىن 
هو من جنس الكالم املهجور فيه جانب اللفظ إىل جانب املعىن : ه يف هذا الكالم؟ قلت فكيف صّح اإلخبار عن

ال تأكل السمك : ، وقد وجدنا العرب مييلون يف مواضع من كالمهم مع املعاين ميالً بيناً ، من ذلك قوهلم 
، وإن كان ظاهر اللفظ على ما ال يصح من  وتشرب اللنب ، معناه ال يكن منك أكل السمك وشرب اللنب 

قال . واهلمزة وأم جمّردتان ملعىن االستواء وقد انسلخ عنهما معىن االستفهام رأساً . عطف االسم على الفعل 
اللهّم اغفر لنا أيتها العصابة ، : جرى هذا على حرف االستفهام كما جرى على حرف النداء قولك : سيبويه 

ومعىن . ، كما أن ذلك جرى على صورة النداء وال نداء  يعين أنّ هذا جرى على صورة االستفهام وال استفهام
االستواء استواؤمها يف علم املستفهم عنهما ألنه قد علم أن أحد األمرين كائن ، إّما اإلنذار وإّما عدمه ، ولكن 

 بتحقيق اهلمزتني ، والتخفيف أعرب وأكثر ،» أأنذرهتم«: وقرىء . ال بعينه ، فكالمها معلوم بعلم غري معني 
، وبتوسيطها والثانية بني بني ، وحبذف حرف  وبتخفيف الثانية بني بني ، وبتوسيط ألف بينهما حمققتني 

ا تقول فيمن يقلب : فإن قلت . » قد أفلح«االستفهام ، وحبذفه وإلقاء حركته على الساكن قبله ، كما قرىء  م
ا اإلقدام على مجع الساكنني على غري أحدمه: هو الحن خارج عن كالم العرب خروجني : الثانية ألفاً؟ قلت 

إخطاء : الضالني ، وخويصة؛ والثاين : حّده وحّده أن يكون األّول حرف لني والثاين حرفاً مدغماً حنو قوله 
طريق التخفيف؛ ألن طريق ختفيف اهلمزة املتحّركة املفتوح ما قبلها أن خترج بني بني؛ فأما القلب ألفاً فهو 

. التخويف من عقاب اهللا بالزجر عن املعاصي : واإلنذار . املفتوح ما قبلها كهمزة رأس  ختفيف اهلمزة الساكنة
إّما أن يكون مجلة مؤكدة للجملة قبلها ، أو خرباً إلنّ واجلملة : ؟ قلت } الَ ُيْؤِمُنونَ { ما موقع : فإن قلت 

  .قبلها اعتراض 

  ) ٧(َوَعلَى أَْبَصارِِهْم ِغَشاَوةٌ َولَُهْم َعذَاٌب َعِظيٌم َخَتَم اللَُّه َعلَى قُلُوبِهِْم َوَعلَى َسْمِعهِْم 

اخلتم والكتم أخوان؛ ألن يف االستيثاق من الشيء بضرب اخلامت عليه كتماً له وتغطية لئال يتوصل إليه وال يطلع 
  .عليه 

ه ، وهذا البناء ملا يشتمل على الشيء كالعصابة: والغشاوة  فإن قلت . والعمامة  الغطاء فعالة من غشاه إذا غطا
ال ختم وال تغشية مث على احلقيقة ، وإمنا هو : ما معىن اخلتم على القلوب واألمساع وتغشية األبصار؟ قلت : 

أما االستعارة فأن جتعل قلوهبم ألن . من باب اجملاز ، وحيتمل أن يكون من كال نوعيه ومها االستعارة والتمثيل 
ضمائرها من قبل إعراضهم عنه واستكبارهم عن قبوله واعتقاده ، وأمساعهم احلق ال ينفذ فيها وال خيلص إىل 

ألهنا متجه وتنبو عن اإلصغاء إليه وتعاف استماعه كأهنا مستوثق منها باخلتم ، وأبصارهم ألهنا ال جتتلي آيات اهللا 
حجبت ، وحيل بينها وبني املعروضة ودالئله املنصوبة كما جتتليها أعني املعتربين املستبصرين كأمنا غطي عليها و

وأّما التمثيل فأن متثل حيث مل يستنفعوا هبا يف األغراض الدينية اليت كلفوها وخلقوا من أجلها بأشياء . اإلدراك 
وقد جعل بعض املازنيني احلبسة يف اللسان والعّي ختماً . ضرب حجاب بينها وبني االستنفاع هبا باخلتم والتغطية 

  عليه فقال



  َخْتماً فلَْيَس َعلى الكالمِ بقَاِدرِ... َعلى ِلَساِن ُعذَاِفرٍ  َخَتَم اإلله
  لَْحماً ُيَحرِّكُُه ِلَصقْرٍ َناِقرِ... وإذا أَرَاَد النَّطَْق ِخلَْت ِلَساَنُه 

فلم أسند اخلتم إىل اهللا تعاىل وإسناده إليه يدل على املنع من قبول احلق والتوصل إليه بطرقه وهو : فإن قلت 
{ : وقد نص على تنزيه ذاته بقوله . اهللا يتعاىل عن فعل القبيح علواً كبرياً لعلمه بقبحه وعلمه بغناه عنه قبيح و

ظلمناهم ولكن كَاُنواْ ُهُم الظاملني { ، ]  ٢٩: ق [ } َوَما أََناْ بظالم لّلَْعبِيِد  إِنَّ { ، ]  ٧٦: الزخرف [ } َوَما 
القصد إىل صفة القلوب : ونظائر ذلك مما نطق به التنزيل؟ قلت ]  ٢٨: ف األعرا[ } اهللا الَ َيأُْمُر بالفحشاء 
وأما إسناد اخلتم إىل اهللا عز وجل ، فلينبه على أنّ هذه الصفة يف فرط متكنها وثبات . بأهنا كاملختوم عليها 

، : أال ترى إىل قوهلم . قدمها كالشيء اخللقي غري العرضي  يريدون أنه فالن جمبول على كذا ومفطور عليه 
وكيف يتخيل ما خيل إليك وقد وردت اآلية ناعية على الكفار شناعة صفتهم ومساجة . بليغ يف الثبات عليه 

، وهي ختم اهللا على قلوهبم مثالً  حاهلم ، ونيط بذلك الوعيد بعذاب عظيم؟ وجيوز أن تضرب اجلملة كما هي 
، إذا أطال الغيبة ، وليس للوادي وال للعنقاء عمل يف وطارت به العنقاء . سال به الوادي ، إذا هلك : كقوهلم 

هالكه وال يف طول غيبته؛ وإمنا هو متثيل مثلت حاله يف هالكه حبال من سال به الوادي ، ويف طول غيبته حبال 
من طارت به العنقاء؛ فكذلك مثلت حال قلوهبم فيما كانت عليه من التجايف عن احلق حبال قلوب ختم اهللا 

خلّوها عن الفطن كقلوب البهائم ، أو حبال قلوب البهائم أنفسها ، أو حبال  عليها حنو قلوب األغتام اليت هي يف 
، وليس له عّز وجلّ فعل يف جتافيها عن احلق ونبّوها عن  قلوب مقّدر ختم اهللا عليها حىت ال تعي شيئاً وال تفقه 

  .قبوله ، وهو متعال عن ذلك 

وهو . سه من غري اهللا هللا ، فيكون اخلتم مسنداً إىل اسم اهللا على سبيل اجملاز وجيوز أن يستعار اإلسناد يف نف
يالبس الفاعل واملفعول به واملصدر والزمان واملكان . أنّ للفعل مالبسات شىت : تفسري هذا . لغريه حقيقة 

سمى استعارة؛ وذلك واملسبب له؛ فإسناده إىل الفاعل حقيقة ، وقد يسند إىل هذه األشياء على طريق اجملاز امل
ملضاهاهتا للفاعل يف مالبسة الفعل ، كما يضاهي الرجل األسد يف جراءته فيستعار له امسه ، فيقال يف املفعول به 

ويف الزمان . شعر شاعر ، وذيل ذائل : ويف املصدر . سيل مفعم : ويف عكسه . عيشة راضية ، وماء دافق : 
ويف املسبب . صلى املقام : وأهل مكة يقولون . طريق سائر ، وهنر جار :  ويف املكان. وليله قائم . هناره صائم 

  :وقال . بىن األمري املدينة ، وناقة صبوث وحلوب : 
فالشيطان هو اخلامت يف احلقيقة أو الكافر؛ إال أنّ اهللا سبحانه ملا كان هو ... إِذَا َردَّ َعاِفي الِْقْدرِ َمْن َيْسَتِعُريها 

ا كانوا على القطع : ووجه رابع . ه ، أسند إليه اخلتم كما يسند الفعل إىل املسبب الذي أقدره ومكن وهو أهنم مل
مل . والبت ممن ال يؤمن وال تغىن عنهم اآليات والنذر ، وال جتدى عليهم األلطاف احملصلة وال املقربة إن أعطوها 

راً طريق إىل إمياهنم إال القسر واإلجلاء ، وإذا مل يبق بعد استحكام العلم بأنه ال طريق إىل أن يؤمنوا طوعاً واختيا
تبق طريق إال أن يقسرهم اهللا ويلجئهم مث مل يقسرهم ومل يلجئهم لئال ينتقض الغرض يف التكليف ، عرب عن ترك 

القسر واإلجلاء باخلتم ، إشعاراً بأهنم الذين ترامى أمرهم يف التصميم على الكفر واإلصرار عليه إىل حّد ال 
اهون عنه إال بالقسر واإلجلاء ، وهي الغاية القصوى يف وصف جلاجهم يف الغي واستشرائهم يف الضالل يتن

يف قُلُوُبَنا أَِكنٍَّة { : وهو أن يكون حكاية ملا كان الكفرة يقولونه هتكماً هبم من قوهلم : ووجه خامس . والبغي 



ِم ونظريه يف احلكاية والتهكم قوله ]  ٥: فصلت [ } ن َبْينَِنا َوَبْينَِك ِحَجاٌب ِممَّا َتْدُعوَنا إِلَْيِه َوِفى ءاذانَِنا َوقٌْر َو
فإن قلت ]  ١: البينة [ } لَْم َيكُنِ الذين كَفَُرواْ ِمْن أَْهلِ الكتاب واملشركني ُمنفَكَّني حىت َتأِْتَيُهُم البينة { : تعاىل 

عل دخوهلا : حكم التغشية فعلى أيهما يعّول؟ قلت  اللفظ حيتمل أن تكون األمساع داخلة يف حكم اخلتم ويف: 
ِه َوقَلْبِِه َوَجَعلَ على َبَصرِِه غشاوة { : يف حكم اخلتم لقوله تعاىل  ولوقفهم ]  ٢٣: اجلاثية [ } َوَخَتَم على َسْمِع

مل يكّرر لو : ؟ قلت »وعلى مسعهم«: أّي فائدة يف تكرير اجلاّر يف قوله : فإن قلت . على مسعهم دون قلوهبم 
لكان انتظاماً للقلوب واألمساع يف تعدية واحدة؛ وحني استجّد لألمساع تعدية على حدة ، كان أدل على شدة 

  .اخلتم يف املوضعني 

فإذا مل . كلوا يف بعض بطنكم تعفوا ، يفعلون ذلك إذا أمن اللبس : ووحد السمع كما وحد البطن يف قوله 
السمع مصدر يف أصله ، : ولك أن تقول . ت تريد اجلمع رفضوه فرسهم ، وثوهبم ، وأن: يؤمن كقولك 

وأن تقّدر ]  ٥: فصلت [ } ويف آذاننا وقر { : فلمح األصل يدل عليه مجع األذن يف قوله . واملصادر ال جتمع 
اً   هال منع أبا عمرو: فإن قلت . وعلى أمساعهم : وقرأ ابن أيب عبلة . أي وعلى حواس مسعهم : مضافاً حمذوف

ألنّ الراء املكسورة تغلب : والكسائي من إمالة أبصارهم ما فيه من حرف االستعالء وهو الصاد؟ قلت 
ا فيه من التكرير كأن فيها كسرتني ، وذلك أعون شيء على اإلمالة وأن ميال له ما ال ميال  . املستعلية ، مل

ا به يستبصر كما أ. والبصر نور العني ، وهو ما يبصر به الرائي ويدرك املرئيات  ن البصرية نور القلب ، وهو م
  .وكأهنما جوهران لطيفان خلقهما اهللا فيهما آلتني لإلبصار واالستبصار . ويتأمل 
: وِغشوةُ . بالفتح والنصب : وغَشاوةً . بالضم والرفع : وغُشاةٌ . بالكسر والنصب » ِغشاوةً«وقرىء 

  .بالعني غري املعجمة والرفع ، من العشا : وعشاوةٌ . بالفتح والرفع والنصب : وغَشوةٌ . بالكسر والرفع 
. نكل عنه : كما تقول . أعذب عن الشيء ، إذا أمسك عنه : مثل النكال بناء ومعىن؛ ألنك تقول : والعذاب 

ويدل عليه تسميتهم إياه نقاخاً؛ ألنه ينقخ . ومنه العذب؛ ألنه يقمع العطش ويردعه ، خبالف امللح فإنه يزيده 
مث اتسع فيه فسمى كل أمل فادح عذاباً ، وإن مل يكن . وفراتاً ، ألنه يرفته على القلب . أي يكسره  العطش

  .نكاالً أي عقاباً يرتدع به اجلاين عن املعاودة 
والفرق بني العظيم والكبري ، أن العظم نقيض احلقري ، والكبري نقيض الصغري ، فكأن العظيم فوق الكبري ، كما 

رجل عظيم وكبري ، تريد جثته أو : تقول . ويستعمالن يف اجلثث واألحداث مجيعاً . الصغري  أن احلقري دون
ومعىن التنكري أن على أبصارهم نوعاً من األغطية غري ما يتعارفه الناس ، وهو غطاء التعامي عن آيات . خطره 

  .وهلم من بني اآلالم العظام نوع عظيم ال يعلم كنهه إال اهللا . اهللا 
  .هم أجرنا من عذابك وال تبلنا بسخطك يا واسع املغفرة اللَّ

ُيَخاِدُعونَ اللََّه َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَما َيْخَدُعونَ إِلَّا ) ٨(َوِمَن النَّاسِ َمْن َيقُولُ آَمنَّا بِاللَِّه َوبِالَْيْومِ الْآِخرِ َوَما ُهْم بُِمْؤِمنَِني 
  ) ١٠(قُلُوبِهِْم َمَرٌض فََزاَدُهُم اللَُّه َمَرًضا َولَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم بَِما كَاُنوا َيكِْذُبونَ ِفي ) ٩(أَْنفَُسُهْم َوَما َيْشُعُرونَ 

. افتتح سبحانه بذكر الذين أخلصوا دينهم هللا وواطأت فيه قلوهبم ألسنتهم ووافق سرهم علنهم وفعلهم قوهلم 
مث ثلث بالذين آمنوا بأفواههم ومل تؤمن قلوهبم وأبطنوا . ة مث ثىن بالذين حمضوا الكفر ظاهراً وباطناً قلوباً وألسن



 ١٤٣: النساء [ } مُّذَْبذَبَِني َبْيَن ذلك الَ إىل َهُؤالء َوالَ إِلَى َهُؤالء { : خالف ما أظهروا وهم الذين قال فيهم 
، وكانوا أخبث الكفرة وأبغضهم إليه وأمقتهم عنده؛ ألهنم خلطوا بال]  كفر متويهاً وتدليساً ، ومساهم املنافقني 

ى الدرك االسفل ِمَن النار { ولذلك أنزل فيهم . وبالشرك استهزاء وخداعاً  ]  ١٤٥: النساء [ } إِنَّ املنافقني ِف
ووصف حال الذين كفروا يف آيتني ، وحال الذين نافقوا يف ثالث عشرة آية ، نعى عليهم فيها خبثهم ومكرهم 

استهزأ هبم ، وهتكم بفعلهم ، وسجل بطغياهنم ، وعمههم ودعاهم صماً ، وفضحهم وسفههم ، واستجهلهم و
وقصة املنافقني عن آخرها معطوفة على قصة الذين كفروا كما . بكماً عمياً ، وضرب هلم األمثال الشنيعة 

  .تعطف اجلملة على اجلملة 
، يف ألوقة : أناس ، حذفت مهزته ختفيفاً كما قيل » ناس«وأصل  مع الم التعريف كالالزم ال وحذفها . لوقة 

ومسوا لظهورهم وأهنم يؤنسون أي يبصرون ، . ويشهد ألصله إنسان وأناس وأناسى وإنس . يكاد يقال األناس 
أال تراك تقول يف . ووزن ناس فعال؛ ألن الزنة على األصول . ولذلك مسوا بشراً . كما مسي اجلّن الجتناهنم 

وأما نويس فمن املصغر اآليت . وحدها؟ وهو من أمساء اجلمع كرخال  افعل ، وليس معك إال العني» قه«وزن 
، واإلشارة إىل الذين . والم التعريف فيه للجنس . على خالف مكربه كأنيسيان وروجيل  وجيوز أن تكون للعهد 

م من وهم عبد اهللا بن أّيب وأصحابه ومن كان يف حاهل. ومن هؤالء من يقول : كفروا املاّر ذكرهم؛ كأنه قيل 
  .نزلت ببين فالن فلم يقروين والقوم لئام : ونظري موقعه موقع القوم يف قولك . أهل التصميم على النفاق 

[ } ّمَن املؤمنني رَِجالٌ { : ومن الناس ناس يقولون كذا ، كقوله : موصوفة ، كأنه قيل } َمن َيقُولُ { ومن يف 
} َوِمْنُهُم الذين ُيْؤذُونَ النىب { : لعهد فموصولة ، كقوله وإن جعلتها ل. إن جعلت الالم للجنس ]  ٢٥: الفتح 

الكفر : كيف جيعلون بعض أولئك واملنافقون غري املختوم على قلوهبم؟ قلت : فإن قلت ] .  ٦١: التوبة [ 
افقني نوعاً من نوعي هذا اجلنس . مجع الفريقني معاً وصريهم جنساً واحداً   مغايراً للنوع اآلخر -وكون املن

ال خيرجهم من أن يكونوا بعضاً من اجلنس؛  -بزيادة زادوها على الكفر اجلامع بينهما من اخلديعة واالستهزاء 
وتلك املغايرات إمنا تأيت بالنوعية وال تأىب الدخول . فإن األجناس إمنا تنّوعت ملغايرات وقعت بني بعضها وبعض 

اختصاصهما بالذكر : هللا واإلميان باليوم اآلخر؟ قلت مل اختص بالذكر اإلميان با: فإن قلت . حتت اجلنسية 
كشف عن إفراطهم يف اخلبث ومتاديهم يف الدعارة؛ ألن القوم كانوا يهوداً ، وإميان اليهود باهللا ليس بإميان ، 

  }ُعَزْيٌر ابن اهللا { : لقوهلم 

َءاَمنَّا باهللا { : فته ، فكان قوهلم وكذلك إمياهنم باليوم اآلخر ، ألهنم يعتقدونه على خالف ص] .  ٣٠: التوبة [ 
خبثاً مضاعفاً وكفراً موجهاً ، ألن قوهلم هذا لو صدر عنهم ال على وجه النفاق وعقيدهتم } وباليوم األخر 

فإذا قالوه على وجه النفاق خديعة للمسلمني واستهزاء هبم ، وأروهم أهنم مثلهم . عقيدهتم ، فهو كفر ال إميان 
وأيضاً فقد أومهوا يف هذا املقال أهنم اختاروا اإلميان . ي ، كان خبثاً إىل خبث ، وكفراً إىل كفر يف اإلميان احلقيق

ويف تكرير الباء أهنم ادعوا كل واحد من اإلميانني . من جانبيه ، واكتنفوه من قطريه ، وأحاطوا بأّوله وآخره 
ْؤِمنَِني َوَم{ : كيف طابق قوله : فإن قلت . على صفة الصحة واالستحكام  َءاَمنَّا باهللا { : قوهلم } ا ُهم بُِم

القصد : واألول يف ذكر شأن الفعل ال الفاعل ، والثاين يف ذكر شأن الفاعل ال الفعل؟ قلت } وباليوم األخر 
ا ليس . إىل إنكار ما ادعوه ونفيه ، فسلك يف ذلك طريق أّدى إىل الغرض املطلوب  وفيه من التوكيد واملبالغة م



ه ، وهو إخراج ذواهتم وأنفسهم من أن تكون طائفة من طوائف املؤمنني ، ملا علم من حاهلم املنافية حلال يف غري
وإذا شهد عليهم بأهنم يف أنفسهم على هذه الصفة ، فقد انطوى حتت الشهادة عليهم . الداخلني يف اإلميان 

ُيرِيُدونَ أَن َيْخُرُجواْ ِمَن { : ه قوله تعاىل وحنو. بذلك نفى ما انتحلوا إثباته ألنفسهم على سبيل البت والقطع 
فلم جاء : فإن قلت . وما خيرجون منها : هو أبلغ من قولك ]  ٣٧: املائدة [ } النار َوَما ُهم خبارجني ِمْنَها 

أن يراد حيتمل أن يراد التقييد ويترك لداللة املذكور عليه ، و: اإلميان مطلقاً يف الثاين وهو مقيد يف األّول؟ قلت 
فإن . باإلطالق أهنم ليسوا من اإلميان يف شيء قط ، ال من اإلميان باهللا وباليوم اآلخر ، وال من اإلميان بغريمها 

جيوز أن يراد به الوقت الذي ال حّد له وهو األبد الدائم الذي ال ينقطع ، : ما املراد باليوم اآلخر؟ قلت : قلت 
راد الوقت احملدود من النشور إىل أن يدخل أهل اجلنة اجلنة وأهل النار وأن ي. لتأخره عن األوقات املنقضية 

  .النار ، ألنه آخر األوقات احملدودة الذي ال حّد للوقت بعده 
ضب خادع وخدع ، إذا أمر احلارش : من قوهلم . أن يوهم صاحبه خالف ما يريد به من املكروه : واخلدع 

كيف ذلك وخمادعة اهللا واملؤمنني : فإن قلت . مث خرج من باب آخر يده على باب جحره أومهه إقباله عليه ، 
ال تصح ألن العامل الذي ال ختفى عليه خافية ال خيدع ، واحلكيم الذي ال يفعل القبيح ال خيدع ، واملؤمنون وإن 

  :جاز أن خيدعوا مل جيز أن خيدعوا ، أال نرى إىل قوله 
  :وقول ذي الرّمة ... واستمطروا ِمْن قَُرْيشٍ كلَّ ِمْنخِدعِ 

أن : أحدها . فيه وجوه : قلت . فقد جاء النعت باالخنداع ومل يأت باخلدع ... إنَّ احلَليَم وذَا اِإلْسالمِ ُيْخَتلَُب 
  .يقال كانت صورة صنعهم مع اهللا حيث يتظاهرون باإلميان وهم كافرون ، صورة صنع اخلادعني 

حكام املسلمني عليهم وهم عنده يف عداد شرار الكفرة وأهل حيث أمر بإجراء أ- وصورة صنع اهللا معهم 
صورة صنع اخلادع ، وكذلك صورة صنع املؤمنني معهم حيث امتثلوا أمر اهللا فيهم  - الدرك األسفل من النار 
أن يكون ذلك ترمجة عن معتقدهم وظنهم أن اهللا ممن يصح خداعه؛ ألن من : والثاين . فأجروا أحكامهم عليهم 

اؤه اإلميان باهللا نفاقاً مل يكن عارفاً باهللا وال بصفاته ، وال أن لذاته تعلقاً بكل معلوم ، وال أنه غين عن كان ادع
، وجتويز أن  فعل القبائح؛ فلم يبعد من مثله جتويز أن يكون اهللا يف زعمه خمدوعاً ومصاباً باملكروه من وجه خفي 

 تعاىل ويراد الرسول صلى اهللا عليه وسلم ؛ ألنه خليفته يف أن يذكر اهللا: والثالث . يدلس على عباده وخيدعهم 
، كما يقال  قال امللك كذا ورسم كذا؛ وإمنا القائل والراسم : أرضه ، والناطق عنه بأوامره ونواهيه مع عباده 

َما ُيبَايُِعونَ اهللا إِنَّ الذين ُيَبايُِعوَنَك إِنَّ{ : مصداقه قوله . وزيره أو بعض خاصته الذين قوهلم قوله ورمسهم رمسه 
.  ٨٠: النساء [ } مَّْن ُيِطعِ الرسول فَقَْد أَطَاَع اهللا { : وقوله ]  ١٠: الفتح [ } َيُد اهللا فَْوَق أَْيِديهِْم  والرابع ] 

وفائدة هذه الطريقة قوة . أعجبين زيد وكرمه ، فيكون املعىن خيادعون الذين آمنوا باهللا : أن يكون من قوهلم : 
واهللا َوَرُسولُُه أََحقُّ أَن { : ومثله . صاص ، وملا كان املؤمنون من اهللا مبكان ، سلك هبم ذلك املسلك االخت

ونظريه يف ]  ٥٧: األحزاب [ } إِنَّ الذين ُيْؤذُونَ اهللا َوَرُسولَُه { : وكذلك ]  ٦٢: التوبة [ } ُيْرُضوُه 
اً له  علمت زيداً فاضالً ، والغرض فيه ذكر إحاطة: كالمهم  العلم بفضل زيد ال به نفسه؛ ألنه كان معلوم

هل لالقتصار : فإن قلت . علمت فضل زيد؛ ولكن ذكر زيد توطئة ومتهيد لذكر فضله : قدمياً؛ كأنه قيل 
ألن » فاعلت«إال أنه أخرج يف زنة » فعلت«عىن به : وجهه أن يقال : خبادعت على واحد وجه صحيح؟ قلت 



ة واملباراة ، والفعل مىت غولب فيه فاعله جاء أبلغ وأحكم منه إذا زاوله وحده من غري الزنة يف أصلها للمغالب
وهو أبو } خيادعون اهللا والذين ءاَمُنوا { : ويعضده قراءة من قرأ . مغالب وال مبار لزيادة قوة الداعي إليه 

يدعون اإلميان كاذبني وما رفقهم ومل : وجيوز أن يكون مستأنفاً كأنه قيل . بيان ليقول } خيادعون { و . حيوة 
كانوا خيادعوهنم عن أغراض هلم ومقاصد : عّم كانوا خيادعون؟ قلت : فإن قلت . يف ذلك؟ فقيل خيادعون 

ومنها اصطناعهم مبا . منها متاركتهم وإعفاؤهم عن احملاربة ، وعما كانوا يطرقون به من سواهم من الكفار 
إلحسان إليهم وإعطائهم احلظوظ من املغامن وحنو ذلك من الفوائد ، ومنها يصطنعون به املؤمنني من إكرامهم وا

فلو : فإن قلت . على األسرار اليت كانوا حراصاً على إذاعتها إىل منابذيهم  - الختالطهم هبم  -اطالعهم 
ا أحاط به علماً: قلت . أظهر عليهم حىت ال يصلوا إىل هذه األغراض خبداعهم عنها  من  مل يظهر عليهم مل

املصاحل اليت لو أظهر عليهم النقلبت مفاسد واستبقاء إبليس وذّريته ومتاركتهم وما هم عليه من إغواء املنافقني 
  .وتلقينهم النفاق أشّد من ذلك 

ا املراد بقوله : فإن قلت . ولكن السبب فيه ما علمه تعاىل من املصلحة  ا َيخادُعونَ إالَّ أَنفَُسُهْم { : م ؟ } َوَم
ا يعاملون تلك املعاملة املشبهة مبعاملة املخادعني إال أنفسهم ألن ضررها يلحقهم ، : جيوز أن يراد  :قلت  وم

دائرة الضرار راجعة إليه وغري : فالن يضاّر فالناً وما يضاّر إال نفسه ، أي : ومكرها حييق هبم ، كما تقول 
عون أنفسهم حيث مينوهنا األباطيل ويكذبوهنا وهم يف ذلك خيد: متخطية إياه ، وأن يراد حقيقة املخادعة أي 

، وأنفسهم كذلك متنيهم وحتّدثهم باألماين ، وأن يراد  وما خيدعون فجيء به على لفظ : فيما حيدثوهنا به 
مبعىن  -بفتح الياء  -وخيدعون . ، وخيدعون من خدع » وما خيدعون«: وقرىء . للمبالغة » يفاعلون«

يقال عندي . ذات الشيء وحقيقته : والنفس . على لفظ ما مل يسم فاعله  وخيادعون. وخيدعون . خيدعون 
وكذلك مبعىن الروح ، . املرء بأصغريه : أال ترى إىل قوهلم . نفس؛ ألن النفس به : مث قيل للقلب . كذا نفساً 

اء كُلَّ َشْىء َوَجَعلْ{ : قال اهللا تعاىل . وللماء نفس؛ لفرط حاجتها إليه . وللدم نفس؛ ألن قوامها بالدم  َنا ِمَن امل
إذا  -فالن يؤامر نفسيه : وحقيقة نفس الرجل مبعىن عني أصيبت نفسه ، كقوهلم ]  ٣٠: األنبياء [ } َحي 

ترّدد يف األمر اجته له رأيان وداعيان ال يدري على أيهما يعرج كأهنم أرادوا داعيي النفس ، وهاجسي النفس 
ا لصدورمها ع: فسمومها  ، نفسني ، إم ن النفس ، وإما ألن الداعيني ملا كانا كاملشريين عليه واآلمرين له 

واملعىن مبخادعتهم ذواهتم؛ أن اخلداع الصق . واملراد باألنفس ههنا ذواهتم . شبهومها بذاتني فسمومها نفسني 
  . وجيوز أن يراد قلوهبم ودواعيهم وآراؤهم. هبم ال يعدوهم إىل غريهم وال يتخطاهم إىل من سواهم 

واملعىن أن حلوق ضرر ذلك هبم . حواسه : ومشاعر اإلنسان . والشعور علم الشيء علم حس من الشعار 
  .كاحملسوس ، وهم لتمادي غفلتهم كالذي ال حّس له 

. يف جوفه مرض : واستعمال املرض يف القلب جيوز أن يكون حقيقة وجمازاً ، فاحلقيقة أن يراد األمل كما تقول 
ار لبعض أعراض القلب ، كسوء االعتقاد ، والغل ، واحلسد وامليل إىل املعاصي ، والعزم عليها واجملاز أن يستع

، واستشعار اهلوى ، واجلنب ، والضعف ، وغري ذلك مما هو فساد وآفة شبيهة باملرض كما استعريت الصحة 
، أو من الغل واحلسد واملراد به هنا ما يف قلوهبم من سوء االعتقاد والكفر . والسالمة يف نقائض ذلك 

اً ويبغضوهنم  والبغضاء ، ألن صدورهم كانت تغلى على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واملؤمنني غال وحنق



ا ُتْخِفى ُصُدوُرُهْم أَكَْبُر { : البغضاء اليت وصفها اهللا تعاىل يف قوله  آل [ } قَْد َبَدِت البغضاء ِمْن أفواههم َوَم
وناهيك ]  ١٢٠: آل عمران [ } إِن َتْمَسْسكُْم َحَسَنةٌ َتُسْؤُهْم { عليهم حسداً ويتحرقون ]  ١١٨: عمران 

  :مما كان من ابن أّيب وقول سعد بن عبادة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

اعف عنه يا رسول اهللا واصفح ، فواهللا لقد أعطاك اهللا الذي أعطاك ، ولقد اصطلح أهل هذه البحرية «)  ١٧( 
أو يراد ما تداخل قلوهبم من الضعف . » ه بالعصابة فلما رّد اهللا ذلك باحلق الذي أعطاكه شرق بذلكأن يعصبو

يما كانوا يتحدثون به  طمعهم ف أن ريح اإلسالم هتب حيناً : واجلنب واخلور ، ألن قلوهبم كانت قوية ، إما لقوة 
، فضعفت حني ملكها اليأس عن د إنزال اهللا على رسوله النصر وإظهار دين مث تسكن ولواءه خيفق أياماً مث يقّر 

وإما جلراءهتم وجسارهتم يف احلروب فضعفت جبناً وخوراً حني قذف اهللا يف قلوهبم . احلق على الدين كله 
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . الرعب وشاهدوا شوكة املسلمني وإمداد اهللا هلم باملالئكة 

ومعىن زيادة اهللا إياهم مرضاً أنه كلما أنزل على رسوله الوحي " ر نصرت بالرعب مسرية شه) "  ١٨( 
، فكأن اهللا هو الذي زادهم ما ازدادوه إسناداً للفعل إىل املسبب  فسمعوه كفروا به فازدادوا كفراً إىل كفرهم 

أو . لكوهنا سبباً ]  ١٢٥: التوبة [ } فََزاَدْتُهْم رِْجًسا إىل رِْجِسهِْم { : له ، كما أسنده إىل السورة يف قوله 
كلما زاد رسوله نصرة وتبسطاً يف البالد ونقصاً من أطراف األرض ازدادوا حسداً وغال وبغضاً وازدادت 

وقرأ أبو . وحيتمل أن يراد بزيادة املرض الطبع . قلوهبم ضعفاً وقلة طمع فيما عقدوا به رجاءهم وجبناً وخوراً 
  ، بسكون الراء؛ مْرض ، ومْرضاً: عمر يف رواية األصمعي 

  :كوجع فهو وجيع ووصف العذاب به حنو قوله } أَِليٌم { أمل فهو : يقال 
  .واألمل يف احلقيقة للمؤمل كما أنّ اجلّد للجاّد . جّد جّده : وهذا على طريقة قوهلم ... ِحتيَّةُ َبْيَنهِْم َضْرٌب َوجِيُع 

ه رمز إىل قبح الكذب ومساجته ، وختييل أن العذاب األليم وفي. واملراد بكذهبم قوهلم آمنا باهللا وباليوم اآلخر 
ا خطيئاهتم أُغْرِقُواْ { : وحنوه قوله تعاىل . الحق هبم من أجل كذهبم  وإمنا . والقوم كفرة ]  ٧١: نوح [ } ّممَّ

هو اإلخبار عن الشيء على خالف ما هو به و: والكذب . خصت اخلطيآت استعظاماً هلا وتنفرياً عن ارتكاهبا 
  .وأمَّا َماً يروى عن إبراهيم عليه السالم . قبيح كله 

وعن . ولكن ملا كانت صورته صورة الكذب مسى به . فاملراد التعريض . » أنه كذب ثالث كذبات«)  ١٩( 
  :أيب بكر رضي اهللا عنه وروى مرفوعاً 

ي هو نقيض صدقه؛ أو من ، من كذبه الذ» يكذبون«وقرىء؛ " إياكم والكذب فإنه جمانب لإلميان ) "  ٢٠( 
بان الشيء وبني ، وقلص : ونظريمها . صّدق : كذّب الذي هو مبالغة يف كذب ، كما بولغ يف صدق فقيل 

كذب الوحشي إذا : موتت البهائم ، وبركت اإلبل ، أو من قوهلم : أو مبعىن الكثرة كقوهلم . الثوب وقلص 
ا وراءه؛ ألن املنافق م ، ولذلك قيل له مذبذب جرى شوطاً مث وقف لينظر م وقال عليه . توقف مترّدد يف أمره 

  :السالم 
.مثل املنافق كمثل الشاة العائرة بني الغنمني ، تعري إىل هذه مرة وإىل هذه مرة ) "  ٢١(   "  

ُهُم الُْمفِْسُدونَ َولَِكْن لَا َيْشُعُرونَ  أَلَا إِنَُّهْم) ١١(َوإِذَا ِقيلَ لَُهْم لَا ُتفِْسُدوا ِفي الْأَْرضِ قَالُوا إِنََّما َنْحُن ُمْصِلُحونَ 
ا آَمَن النَّاُس قَالُوا أَُنْؤِمُن كََما آَمَن السُّفََهاُء أَلَا إِنَُّهْم ُهُم السُّفََها) ١٢( ُء َولَِكْن لَا َيْعلَُمونَ َوإِذَا ِقيلَ لَُهْم آِمُنوا كََم



اللَُّه ) ١٤(ا َوإِذَا َخلَْوا إِلَى َشَياِطينِهِْم قَالُوا إِنَّا َمَعكُْم إِنََّما َنْحُن ُمْسَتْهزِئُونَ َوإِذَا لَقُوا الَِّذيَن آَمُنوا قَالُوا آَمنَّ) ١٣(
ُهمْ أُولَِئَك الَِّذيَن اْشَتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالُْهَدى فََما َربَِحْت ِتَجاَرُت) ١٥(َيْسَتْهزُِئ بِهِْم َوَيُمدُُّهْم ِفي طُْغَيانِهِْم َيْعَمُهونَ 

  ) ١٦(َوَما كَاُنوا ُمْهَتِديَن 

ومن الناس من : ألنك لو قلت ) يقول آمنا ( وجيوز أن يعطف على . معطوف على يكذبون » وإذا قيل هلم«
  .إذا قيل هلم ال تفسدوا ، كان صحيحاً ، واألّول أوجه 

اً به ، ونقيضه؛ الصالح ، و: والفساد  هو احلصول على احلال خروج الشيء عن حال استقامته وكونه منتفع
هيج احلروب والفنت ، ألن يف ذلك فساد ما يف األرض وانتفاء : والفساد يف األرض . املستقيمة النافعة 

َوإِذَا توىل سعى ِفى االرض { : قال اهللا تعاىل . االستقامة عن أحوال الناس والزروع واملنافع الدينية والدنيوية 
[ } أََتْجَعلُ ِفيَها َمن ُيفِْسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدماء { ]  ٢٠٥: البقرة [ } ث والنسل ِلُيفِْسَد ِفيَها َوُيْهِلَك احلر

.  ٣٠: البقرة  أهنم . وكان فساد املنافقني يف األرض . حرب الفساد : ومنه قيل حلرب كانت بني طيء ] 
هم عليهم ، وذلك مما يؤّدي إىل هيج كانوا ميايلون الكفار وميالئوهنم على املسلمني بإفشاء أسرارهم إليهم وإغرائ

ال : ، كما تقول للرجل } ال تفسدوا { : الفنت بينهم ، فلما كان ذلك من صنيعهم مؤدياً إىل الفساد قيل هلم 
لقصر احلكم على } إِنََّما { و . تقتل نفسك بيدك ، وال تلق نفسك يف النار ، إذا أقدم على ما هذه عاقبته 

إِنََّما َنْحُن { ومعىن . إمنا زيد كاتب : طق زيد ، أو لقصر الشيء على حكم كقولك إمنا ين: شيء ، كقولك 
خلصت هلم ومتحضت من غري شائبة قادح فيها من وجه من وجوه الفساد } ُمْصِلُحونَ  و . أن صفة املصلحني 

، واالستفهام إذا  مركبة من مهزة االستفهام وحرف النفي ، إلعطاء معىن التنبيه على حتقق ما بعدها} أآل { 
؟ ولكوهنا يف هذا املنصب من ]  ٤٠: القيامة [ } أَلَْيَس ذَِلَك بقادر { : دخل على النفي أفاد حتقيقاً كقوله 

من مقّدمات » أما«وأختها اليت هي . التحقيق ، ال تكاد تقع اجلملة بعدها إال مصّدرة بنحو ما يتلقى به القسم 
  :اليمني وطالئعها 

  أََما والَِّذي أَْبكَى وأَضَحَك... ي ال َيْعلَُم الَغْيَب غْيُرُه أََما والَِّذ
رّد اهللا ما ادعوه من االنتظام يف مجلة املصلحني أبلغ رّد وأدله على سخط عظيم ، واملبالغة فيه من جهة 

الَّ { : وقوله . وإن من التأكيدين وتعريف اخلرب وتوسيط الفصل . االستئناف وما يف كلتا الكلمتني أال 
أحدمها تقبيح ما كانوا عليه لبعده من الصواب وجّره إىل الفساد : أتوهم يف النصيحة من وجهني } َيْشُعُرونَ 
تبصريهم الطريق األسد من أتباع ذوي األحالم ، ودخوهلم يف عدادهم؛ فكان من جواهبم أن : والثاين . والفتنة 

: فإن قلت . ذلك تسلية للعامل مما يلقى من اجلهلة  ويف. سفهوهم لفرط سفههم ، وجهلوهم لتمادي جهلهم 
الذي ال : وإسناد الفعل إىل الفعل مما ال يصح؟ قلت » ال تفسدوا ، وآمنوا«إىل » قيل«كيف صح أن يسند 

وإذا قيل هلم هذا القول وهذا : يصح هو إسناد الفعل إىل معىن الفعل ، وهذا إسناد له إىل لفظه ، كأنه قيل 
  .» زعموا مطية الكذب«: ومنه . ضرب من ثالثة أحرف » ألف«: حنو قولك  فهو. الكالم 

ثلها يف » كما«يف » ما«و . ٢٥: التوبة [ } بَِما َرُحَبْت { ، ومصدرية مثلها يف ) رمبا ( جيوز أن تكون كافة م  [  
اس معهودون أو هم ن. للعهد ، أي كما آمن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومن معه » الناس«والالم يف 

كما آمن أصحابكم وإخوانكم ، أو : كعبد اهللا بن سالم وأشياعه ألهنم من جلدهتم ومن أبناء جنسهم ، أي 



، ومن عداهم . كما آمن الكاملون يف اإلنسانية : للجنس أي  أو جعل املؤمنون كأهنم الناس على احلقيقة 
  .كالبهائم يف فقد التمييز بني احلق والباطل 

: مشار هبا إىل الناس ، كما تقول لصاحبك } السفهاء { والالم يف . يف معىن اإلنكار } أَُنْؤِمُن {  واالستفهام يف
وجيوز أن تكون للجنس ، وينطوي حتته اجلاري ذكرهم . أو قد فعل السفيه : إن زيداً قد سعى بك ، فيقول 

مل سفهوهم واستركوا عقوهلم ، وهم : فإن قلت . على زعمهم واعتقادهم؛ ألهنم عندهم أعرق الناس يف السفه 
ألهنم جلهلهم وإخالهلم بالنظر وإنصاف أنفسهم ، اعتقدوا أن ما هم فيه هو احلق وأن : العقالء املراجيح؟ قلت 

ما عداه باطل ، ومن ركب منت الباطل كان سفيهاً؛ وألهنم كانوا يف رياسة وسطة يف قومهم ويسار ، وكان 
أو أرادوا عبد اهللا . وال كصهيب وبالل وخباب ، فدعوهم سفهاء حتقرياً لشأهنم أكثر املؤمنني فقراء ومنهم م

قالوا ذلك على سبيل التجلد . بن سالم وأشياعه ومفارقتهم دينهم وما غاظهم من إسالمهم وفت يف أعضادهم 
فلم : ن قلت فإ. توقياً من الشماتة هبم مع علمهم أهنم من السفه مبعزل ، والسفه سخافة العقل وخفة احللم 

ألن أمر الديانة والوقوف على : ؟ قلت } الَّ َيْشُعُرونَ { ، واليت قبلها ب } الَّ َيْعلَُمونَ { فصلت هذه اآلية ب 
وأما النفاق وما . أن املؤمنني على احلّق وهم على الباطل ، حيتاج إىل نظر واستدالل حىت يكتسب الناظر املعرفة 

تنة والفساد يف األرض فأمر دينوّي مبين على العادات ، معلوم عند الناس ، فيه من البغي املؤّدي إىل الف
خصوصاً عند العرب يف جاهليتهم وما كان قائماً بينهم من التغاور والتناحر والتحارب والتحازب ، فهو 

ية مساق هذه اآل. كاحملسوس املشاهد؛ وألنه قد ذكر السفه وهو جهل فكان ذكر العلم معه أحسن طباقاً له 
خبالف ما سيقت له أّول قصة املنافقني فليس بتكرير ، ألن تلك يف بيان مذهبهم والترمجة عن نفاقهم ، وهذه يف 
بيان ما كانوا يعملون عليه مع املؤمنني من التكذيب هلم واالستهزاء هبم ولقائهم بوجوه املصادقني وإيهامهم أهنم 

  :وروي . يف قلوهبم  معهم ، فإذا فارقوهم إىل شطار دينهم صدقوهم ما
أن عبد اهللا بن أّيب وأصحابه خرجوا ذات يوم فاستقبلهم نفر من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه )  ٢٢( 

مرحباً بالصّديق سيد : وسلم ، فقال عبد اهللا انظروا كيف أرّد هؤالء السفهاء عنكم ، فأخذ بيد أيب بكر فقال 
: مث أخذ بيد عمر فقال .  الغار ، الباذل نفسه وماله لرسول اهللا بين تيم وشيخ اإلسالم وثاين رسول اهللا يف

: مث أخذ بيد علّي فقال . مرحباً بسيد بين عدّي الفاروق القوّي يف دين اهللا ، الباذل نفسه وماله لرسول اهللا 
كيف رأيتموين : مث افترقوا فقال ألصحابه . مرحباً بابن عم رسول اهللا وختنه سيد بين هاشم ما خال رسول اهللا 

  .فعلت؟ فأثنوا عليه خرياً ، فنزلت 

  .وإذا القوا : وقرأ أبو حنيفة . ويقال لقيته والقيته إذا استقبلته قريباً منه ، وهو جاري مالقّي ومراوقي 
أي عداك : مضى ، وخالك ذّم : مبعىن » خال«وجيوز أن يكون من . وخلوت بفالن وإليه ، إذا انفردت معه 

خال فالن بعرض : وهو من قولك . إذا سخرت منه » خلوت به«القرون اخلالية ، ومن : نه وم. ومضى عنك 
أمحد إليك فالناً : كما تقول . وإذا أهنوا السخرية باملؤمنني إىل شياطينهم وحّدثوهم هبا : ومعناه . فالن يعبث به 
عل سيبويه نون الشيطان يف موضع من وقد ج. الذين ماثلوا الشياطني يف متّردهم : وشياطينهم . ، وأذّمه إليك 

إذا بعد؛ لبعده » شطن«تشيطن ، واشتقاقه من : والدليل على أصالتها قوهلم . كتابه أصلية ، ويف آخر زائدة 
إنا } إِنَّا َمَعكُْم { . ومن أمسائه الباطل . إذا بطل إذا جعلت نونه زائدة » شاط«ومن . من الصالح واخلري 



مل كانت خماطبتهم املؤمنني باجلملة الفعلية ، وشياطينهم : فإن قلت . ى دينكم مصاحبوكم وموافقوكم عل
ليس ما خاطبوا به املؤمنني جديراً بأقوى الكالمني وأوكدمها ، ألهنم يف اّدعاء حدوث : باإلمسية حمققة بأن؟ قلت 

، ال يف ادعاء أهنم أوحديون يف اإلميان غري مشقوق  فيه غبارهم ، وذلك إما ألنّ اإلميان منهم ونشئه من قبلهم 
أنفسهم ال تساعدهم عليه ، إذ ليس هلم من عقائدهم باعث وحمّرك ، وهكذا كل قول مل يصدر عن أرحيية 

وكيف يقولونه ويطمعون . وإما ألنه ال يروج عنهم لو قالوه على لفظ التوكيد واملبالغة . وصدق رغبة واعتقاد 
أال ترى إىل حكاية اهللا قول . ألنصار الذين مثلهم يف التوراة واإلجنيل يف رواجه وهم بني ظهراين املهاجرين وا

وأما خماطبة إخواهنم ، فهم فيما أخربوا به عن أنفسهم من ] .  ١٦: آل عمران [ } َربََّنا إِنََّنا ءاَمنَّا { : املؤمنني 
ى صدق رغبة ووفور نشاط الثبات على اليهودية والقرار على اعتقاد الكفر ، والبعد من أن يزلوا عنه عل

فإن . وارتياح للتكلم به ، وما قالوه من ذلك فهو رائج عنهم متقبل منهم ، فكان مظنة للتحقيق ومثنة للتوكيد 
إِنَّا { : هو توكيد له ، ألن قوله : قلت } إِنَّا َمَعكُْم { : بقوله } إِنََّما َنْحُن ُمْسَتْهزُِءونَ { : أىن تعلق قوله : قلت 
رّد لإلسالم ودفع له منهم ، ألن } إِنََّما َنْحُن ُمْسَتْهزُِءونَ { : وقوله . معناه الثبات على اليهودية } ْم َمَعكُ

املستهزىء بالشيء املستخف به منكر له ودافع لكونه معتداً به ، ودفع نقيض الشيء تأكيد لثباته أو بدل منه ، 
، } إِنَّا َمَعكُْم { : ، كأهنم اعترضوا عليهم حني قالوا هلم أو استئناف . ألن من حقر اإلسالم فقد عظم الكفر 

  .إمنا حنن مستهزئون : فما بالكم إن صح أنكم معنا توافقون أهل اإلسالم فقالوا : فقالوا 

مات على : السخرية واالستخفاف ، وأصل الباب اخلفة من اهلزء وهو القتل السريع وهزأ يهزأ : واالستهزاء 
فإن . أي تسرع وختف : وناقته هتزأ به . مشيت فلغبت فظننت ألهزأنّ على مكاين : العرب  عن بعض. املكان 
، ألنه متعال عن القبيح ، والسخرية من باب العيب واجلهل : قلت  أال ترى . ال جيوز االستهزاء على اهللا تعاىل 

، فما معىن استهزائه ]  ٦٧: البقرة [ } كُونَ ِمَن اجلاهلني قَالُواْ أََتتَِّخذَُنا ُهُزًوا قَالَ أَُعوذُ باهللا أَنْ أَ{ : إىل قوله 
طلب اخلفة والزراية ممن : هبم؟ قلت  معناه إنزال اهلوان واحلقارة هبم ، ألنّ املستهزىء غرضه الذي يرميه هو 

اهللا وقد كثر التهكم يف كالم . يهزأ به ، وإدخال اهلوان واحلقارة عليه ، واالشتقاق كما ذكرنا شاهد لذلك 
واملراد به حتقري شأهنم وازدراء أمرهم ، والداللة على أن مذاهبهم حقيقة بأن يسخر منها . تعاىل بالكفرة 

من أنه جيري عليهم أحكام } خيادعون { وجيوز أن يراد به ما مر يف . الساخرون ويضحك الضاحكون 
َوَجَزاء َسّيئٍَة { : اء االستهزاء بامسه كقوله مسي جز: املسلمني يف الظاهر ، وهو مبطن بادخار ما يراد هبم ، وقيل 

.  ١٩٤: البقرة [ } فََمنِ اعتدى َعلَْيكُْم فاعتدوا َعلَْيِه { ، ]  ٤٠: الشورى [ } َسّيئَةٌ ّمثْلَُها  : فإن قلت ] 
اية اجلزالة هو استئناف يف غ: قلت . ومل يعطف على الكالم قبله } اهللا َيْسَتْهزِىُء بِهِْم { : كيف ابتدىء قوله 

وفيه أن اهللا عز وجل هو الذي يستهزىء هبم االستهزاء األبلغ ، الذي ليس استهزاؤهم إليه . والفخامة 
وفيه أن اهللا هو الذي . باستهزاء وال يؤبه له يف مقابلته ، ملا ينزل هبم من النكال وحيل هبم من اهلوان والذل 

فهال قيل اهللا : فإن قلت . وج املؤمنني أن يعارضوهم باستهزاء مثله يتوىل االستهزاء هبم انتقاماً للمؤمنني ، وال حي
يفيد حدوث االستهزاء } َيْسَتْهزِىُء { ألن : قلت } إِنََّما َنْحُن ُمْسَتْهزُِءونَ { مستهزىء هبم ليكون طبقاً لقوله 

الَ َيَرْونَ أَنَُّهْم ُيفَْتُنونَ ِفى كُلّ  أَْو{ وجتدده وقتاً بعد وقت ، وهكذا كانت نكايات اهللا فيهم وبالياه النازلة هبم 
ةً أَْو َمرََّتْينِ  ا كانوا خيلون يف أكثر أوقاهتم من هتتك أستار وتكشف أسرار ، ]  ١٢٦: التوبة [ } َعامٍ مَّرَّ وم



 حيذر املنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم مبا يف قلوهبم{ ونزول يف شأهنم واستشعار حذر من أن ينزل فيهم 
من مّد اجليش وأمده } َوَيُمدُُّهْم ِفي طغياهنم { ] .  ٦٤: التوبة [ } قُلْ استهزءوا إِنَّ اهللا ُمْخرٌِج مَّا َتْحذَُرونَ 

ومددت السرج واألرض . زادها ما يصلحها : وكذلك مّد الداوة وأمدها . إذا زاده وأحلق به ما يقويه ويكثره 
إذا واصله بالوساوس حىت يتالحق غيه : ده الشيطان يف الغي وأمده وم. إذا استصلحتهما بالزيت والسماد : 

كفاك : مل زعمت أنه من املدد دون املد يف العمر واإلمالء واإلمهال؟ قلت : فإن قلت . ويزداد إهنماكاً فيه 
هنم َيُمدُّوَنُهْم وإخوا{ : ، وقراءة نافع » وميّدهم«: دليالً على أنه من املدد دون املد قراءة ابن كثري وابن حميصن 

ّد له مع الالم كأملى له ]  ٢٠٢: األعراف [ }    .على أن الذي مبعىن أمهله إمنا هو م

وإخواهنم { : فكيف جاز أن يوليهم اهللا مدداً يف الطغيان وهو فعل الشياطني؟ أال ترى إىل قوله تعاىل : فإن قلت 
أن حيمل على أهنم ملا منعهم اهللا ألطافه اليت مينحها  إما: قلت ]  ٢٠٢: األعراف [ } َيُمدُّوَنُهْم ِفى الغى 

املؤمنني ، وخذهلم بسبب كفرهم وإصرارهم عليه ، بقيت قلوهبم بتزايد الرين والظلمة فيها ، تزايد اإلنشراح 
وأسند إىل اهللا سبحانه ألنه مسبب عن فعله هبم بسبب . والنور يف قلوب املؤمنني فسمى ذلك التزايد مدداً 

وإما على منع القسر واإلجلاء وإما على أن يسند فعل الشيطان إىل اهللا ألنه بتمكينه وإقداره والتخلية . كفرهم 
فما محلهم على تفسري املّد يف الطغيان باإلمهال وموضوع اللغة كما ذكرت : فإن قلت . بينه وبني إغواء عباده 
يسندوا إىل اهللا ما أسندوا إىل الشياطني لكن  استجّرهم إىل ذلك خوف اإلقدام على أن: ال يطاوع عليه؟ قلت 

ومن حق مفسر كتاب . املعىن الصحيح ما طابقه اللفظ وشهد لصحته ، وإال كان منه مبنزلة األروى من النعام 
ا وقع به  اهللا الباهر وكالمه املعجز ، أن يتعاهد يف مذاهبه بقاء النظم على حسنه والبالغة على كماهلا وم

ويعضد ما . من القادح ، فإذا مل يتعاهد أوضاع اللغة فهو من تعاهد النظم والبالغة على مراحل التحّدي سليماً 
الغلو يف الكفر ، : والطغيان . يف ضاللتهم يتمادون ، وأن هؤالء من أهل الطبع : قلناه قول احلسن يف تفسريه 

طغي{ : وقرأ زيد بن علي رضي اهللا عنه . وجماوزة احلّد يف العتّو  بالكسر ومها لغتان ، كلقيان ولقيان } اهنم ِفي 
فيها أن الطغيان والتمادي يف الضاللة مما : أي نكتة يف إضافته إليهم؟ قلت : فإن قلت . ، وغنيان وغنيان 

لو شاء اهللا ما أشركنا ، : اقترفته أنفسهم واجترحته أيديهم ، وأن اهللا برىء منه رّداً العتقاد الكفرة القائلني 
هم من عسى يتوهم عند إسناد املّد إىل ذاته لو مل يضف الطغيان إليهم ليميط الشبه ويقلعها ويدفع يف  ونفياً لو

ومصداق ذلك أنه حني أسند املّد إىل الشياطني ، أطلق الغّي ومل يقيده باإلضافة يف . صدر من يلحد يف صفاته 
.  ٢٠٢: األعراف [ } وإخواهنم َيُمدُّوَنُهْم ِفى الغى { : قوله  مثل العمى ، إال أن العمى عاّم يف : والعمه ] 

باجلاهلني : ومنه قوله . البصر والرأي ، والعمه يف الرأي خاصة ، وهو التحري والترّدد ، ال يدري أين يتوجه 
  .ال منار هبا : وسلك أرضاً عمهاء . العمه ، أي الذين ال رأي هلم وال دراية بالطرق 

اختيارها عليه واستبداهلا به ، على سبيل االستعارة ، ألنّ االشتراء فيه إعطاء : ومعىن اشتراء الضاللة باهلدى 
  :ومنه . بدل وأخذ آخر 

  وبالثََّناَيا الْوَاِضَحاِت الدَّْرَدرَا... أََخذُْت باجلُمَِّة َرأْساً أَْزعََرا 
  صََّراكما اْشَتَرى املُْسِلُم إذ َتَن... وبالطَّوِيلِ الُعْمرِ ُعْمراً َحْيَدَرا 

تفقهون لغري الدين ، وتعلمون لغري العمل ، «: قال اهللا عز وجل فيما يعيب به بين إسرائيل : وعن وهب 



جعلوا : كيف اشتروا الضاللة باهلدى وما كانوا على هدى؟ قلت : فإن قلت . » وتبتاعون الدنيا بعمل اآلخرة
الضاللة فقد عطلوه واستبدلوها به ، وألن الدين  لتمكنهم منه وإعراضه هلم كأنه يف أيديهم ، فإذا تركوه إىل

  .القيم هو فطرة اهللا اليت فطر الناس عليها ، فكل من ضل فهو مستبدل خالف الفطرة 

ضلّ منزله ، وضل دريص نفقه فاستعري للذهاب عن : يقال . اجلور عن القصد وفقد االهتداء ) والضاللة ( 
أشف بعض ولده : الشف ، من قولك : أس املال ، ولذلك مسي الفضل على ر: والربح . الصواب يف الدين 

. صناعة التاجر ، وهو الذي يبيع ويشتري للربح : والتجارة . وهلذا على هذا شف . على بعض ، إذا فضله 
كيف أسند : فإن قلت . » جتاراهتم«وقرأ ابن أيب عبلة . كأهنا من حسنها ومسنها تبيع نفسها : وناقة تاجرة 
هو من اإلسناد اجملازي ، وهو أن يسند الفعل إىل شيء يتلبس : ىل التجارة وهو ألصحاهبا؟ قلت اخلسران إ

ربح عبدك وخسرت : هل يصح : فإن قلت . بالذي هو يف احلقيقة له ، كما تلبست التجارة باملشترين 
ت أسداً ، وأنت رأي: وكذلك الشرط يف صحة . نعم إذا دلت احلال : جاريتك ، على اإلسناد اجملازي؟ قلت 

هب أنّ شراء الضاللة باهلدى وقع جمازاً يف معىن : فإن قلت . تريد املقدام؛ إن مل تقم حال دالة مل يصح 
هذا من الصنعة البديعة اليت : قلت . االستبدال ، فما معىن ذكر الربح والتجارة؟ كأن مثّ مبايعة على احلقيقة 

كلمة مساق اجملاز ، مث تقفى بأشكال هلا وأخوات ، إذا تالحقن مل تر  تبلغ باجملاز الذروة العليا ، وهو أن تساق
كأن أذين : وذلك حنو قول العرب يف البليد . كالماً أحسن منه ديباجة وأكثر ماء ورونقاً ، وهو اجملاز املرشح 

، مث رشحوا ذلك روما لتحقيق البالدة ، فادعوا لقلبه أذنني ، هلما  قلبه خطالً ، وإن جعلوه كاحلمار  وادعوا 
  وحنوه. اخلطل ، ليمثلوا البالدة متثيالً يلحقها ببالدة احلمار مشاهدة معاينة 

  وَعشََّش يف َوكَْرْيِه َجاَش لُه َصْدرِي... ولَما َرأَْيُت النَّْسَر َعزَّ اْبَن َدأََيٍة 
وه قول بعض فتاكهم يف وحن. ملا شبه الشيب بالنسر ، والشعر الفاحم بالغراب ، أتبعه ذكر التعشيش والوكر 

  :أّمه 
  بِعاِلَمٍة بأَْخالقِ الْكَِرامِ... فما أُمُّ الّردين وإنْ أََدلَّْت 

  َتنفّقْناُه باحلُبلِ التَُّوامِ... إذَا الّشْيطانُ قَصَع يف قَفَاها 
ساءت اخللق إذا حردت وأ: يريد . أي إذا دخل الشيطان يف قفاها استخرجناه من نافقائه باحلبل املثىن احملكم 

استعار التقصيع أّوالً ، مث ضم إليه التنفق ، مث احلبل التوام . اجتهدنا يف إزالة غضبها وإماطة ما يسوء من خلقها 
فكذلك ملا ذكر سبحانه الشراء أتبعه ما يشاكله ويواخيه وما يكمل ويتم بانضمامه إليه ، متثيالً خلسارهم . 

ا َربَِحت جتارهتم َوَما كَاُنواْ ُمْهَتِديَن {  قوله فما معىن: فإن قلت . وتصويراً حلقيقته  معناه أنّ الذي : قلت . } فََم
، ألن رأس . سالمة رأس املال ، والربح : يطلبه التجار يف متصرفاهتم شيئان  وهؤالء قد أضاعوا الطلبتني معاً 

. الضاللة ، مل يوصفوا بإصابة الربح  وحني مل يبق يف أيديهم إال. ماهلم كان هو اهلدى ، فلم يبق هلم مع الضاللة 
وإن ظفروا مبا ظفروا به من األغراض الدنيوية؛ ألن الضال خاسر دامر ، وألنه ال يقال ملن مل يسلم له رأس ماله 

  .قد ربح ، وما كانوا مهتدين لطرق التجارة كما يكون التجار املتصرفون العاملون مبا يربح فيه وخيسر : 

) ١٧(ونَ الَِّذي اْسَتْوقََد َناًرا فَلَمَّا أََضاَءْت َما َحْولَُه ذََهَب اللَُّه بُِنورِِهْم َوَتَركَُهْم ِفي ظُلَُماٍت لَا ُيْبِصُر َمثَلُُهْم كََمثَلِ
  ) ١٨(ُصمٌّ ُبكٌْم ُعْمٌي فَُهْم لَا َيْرجُِعونَ 



لضرب العرب األمثال و. ملا جاء حبقيقة صفتهم عقبها بضرب املثل زيادة يف الكشف وتتميماً للبيان 
واستحضار العلماء املثل والنظائر شأن ليس باخلفي يف إبراز خبيات املعاين ، ورفع األستار عن احلقائق ، حىت 

، والغائب كأنه مشاهد  وفيه تبكيت للخصم األلد . تريك املتخيل يف صورة احملقق ، واملتوهم يف معرض املتيقن 
ّما أكثر اهللا يف كتابه املبني ويف سائر كتبه أمثاله ، وفشت يف كالم رسول  ، وقمع لسورة اجلامح األّيب ، وألمر

َوِتلَْك االمثال َنْضرُِبَها ِللنَّاسِ َوَما َيْعِقلَُها { : قال اهللا تعاىل . اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكالم األنبياء واحلكماء 
مبعىن املثل ، : واملثل يف أصل كالمهم . ألمثال ومن سور اإلجنيل سورة ا]  ٤٣: العنكبوت [ } إِالَّ العاملون 
. مثل : مث قيل للقول السائر املمثل مضربه مبورده . مثل ومثل ومثيل ، كشبه وشبه وشبيه : يقال . وهو النظري 

. ومل يضربوا مثالً ، وال رأوه أهال للتسيري ، وال جديراً بالتداول والقبول ، إال قوالً فيه غرابة من بعض الوجوه 
ا معىن مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً ، وما مثل املنافقني : فإن قلت . ومن مثّ حوفظ عليه ومحى من التغيري  م

قد استعري املثل استعارة األسد للمقدام ، للحال : ومثل الذي استوقد ناراً حىت شبه أحد املثلني بصاحبه؟ قلت 
حاهلم العجيبة الشأن كحال الذي استوقد ناراً : ، كأنه قيل أو الصفة أو القصة ، إذا كان هلا شأن وفيها غرابة 

يما قصصنا عليك من العجائب ]  ٣٥: الرعد [ } مَّثَلُ اجلنة الىت ُوِعَد املتقون { : وكذلك قوله .  : أي وف
لذي له أي الوصف ا] :  ٦٠: النحل [ } َوِللَِّه املثل االعلى { . مث أخذ يف بيان عجائبها . قصة اجلنة العجيبة 

وملا يف . أي صفتهم وشأهنم املتعجب منه ]  ٢٩: الفتح [ } َمثَلُُهْم ِفى التوراة { . شأن من العظمة واجلاللة 
كيف : فإن قلت . فالن مثلة يف اخلري والشر ، فاشتقوا منه صفة للعجيب الشأن : املثل من معىن الغرابة قالوا 

: التوبة [ } َوُخْضُتْم كالذي َخاُضواْ { : الذين ، كقوله وضع الذي موضع : مثلت اجلماعة بالواحد؟ قلت 
والذي سّوغ وضع الذي موضع الذين ، ومل جيز وضع القائم موضع القائمني وال حنوه من الصفات ]  ٦٩

، وتكاثر وقوعه يف كالمهم ، ولكونه » الذي«أنّ : أحدمها : أمران  لكونه وصلة إىل وصف كل معرفة جبملة 
ه ، حقيق بالتخفيف ، ولذلك هنكوه باحلذف فحذفوا ياءه مث كسرته مث اقتصروا به على الالم مستطاالً بصلت

وإمنا ذاك عالمة . أن مجعه ليس مبنزلة مجع غريه بالواو والنون : والثاين . وحدها يف أمساء الفاعلني واملفعولني 
. أو قصد جنس املستوقدين . هن واحد أال ترى أن سائر املوصوالت لفظ اجلمع ، والواحد في. لزيادة الداللة 

على أنّ املنافقني وذواهتم مل يشبهوا بذات املستوقد حىت يلزم منه . أو أريد اجلمع أو الفوج الذي استوقد ناراً 
َمثَلُ الذين ُحّملُواْ التوراة ثُمَّ لَمْ { : وحنوه قوله . تشبيه اجلماعة بالواحد؛ إمنا شبهت قصتهم بقصة املستوقد 

  }ِملُوَها كََمثَلِ احلمار َيْحِملُ أَْسفَاراً َيْح

ِه ِمَن املوت { : ، وقوله ]  ٥: اجلمعة [  .  ٢٠: حممد [ } َينظُُرونَ إِلَْيَك َنظََر املغشى َعلَْي : ووقود النار ] 
ق جوهر لطيف مضيء حاّر حمر: وقل يف اجلبل إذا صعد وعال ، والنار : ومن أخواته . سطوعها وارتفاع هلبها 

واشتقاقها من نار ينور إذا نفر؛ ألنّ فيها حركة . ضوءها وضوء كل نري ، وهو نقيض الظلمة : والنور . 
َو الذى َجَعلَ الشمس { : ومصداق ذلك قوله . فرط اإلنارة : واإلضاءة . واضطراباً ، والنور مشتق منها  ُه

ا حوله . ، وهي يف اآلية متعدية ]  ٥: يونس [ } ِضَياء والقمر ُنوراً  وحيتمل أن تكون غري متعدية مسندة إىل م
. » ضاءت«ويعضده قراءة ابن أيب عبلة . والتأنيث للحمل على املعىن؛ ألنّ ما حول املستوقد أماكن وأشياء . 

وجيعل إشراق ضوء النار حوله مبنزلة إشراق النار نفسها . وفيه وجه آخر ، وهو أن يستتر يف الفعل ضمري النار 



. نصب على الظرف وتأليفه للدوران واإلطافة } َحْولَُه { و . ما مزيدة أو موصولة يف معىن األمكنة ، على أنّ 
ذََهَب اهللا { أحدمها أن جوابه : فيه وجهان : أين جواب ملا؟ قلت : فإن قلت . حول؛ ألنه يدور : وقيل للعام 

وإمنا جاز حذفه ] .  ١٥: يوسف [ } ا ذََهُبواْ بِِه فَلَمَّ{ : أنه حمذوف كما حذف يف قوله : والثاين . } بُِنورِِهْم 
الستطالة الكالم مع أمن اإللباس للدالّ عليه ، وكان احلذف أوىل من اإلثبات ملا فيه من الوجازة ، مع اإلعراب 

 فلما أضاءت ما حوله: عن الصفة اليت حصل عليها املستوقد مبا هو أبلغ من اللفظ يف أداء املعىن ، كأنه قيل 
فإن . مخدت فبقوا خابطني يف ظالم ، متحريين متحسرين على فوت الضوء ، خائبني بعد الكدح يف إحياء النار 

ا . يكون كالماً مستأنفاً : ؟ قلت } ذََهَب اهللا بُِنورِِهْم { فإذا قّدر اجلواب حمذوفاً فبم يتعلق : قلت  كأهنم مل
ما باهلم قد أشبهت حاهلم حال هذا : سائل فقال  شبهت حاهلم حبال املستوقد الذي طفئت ناره ، اعترض

قد رجع : فإن قلت . أو يكون بدالً من مجلة التمثيل على سبيل البيان . ذهب اهللا بنورهم : املستوقد؟ فقيل له 
مرجعه الذي استوقد؛ ألنه يف معىن اجلمع : الضمري يف هذا الوجه إىل املنافقني فما مرجعه يف الوجه الثاين؟ قلت 

: فإن قلت . ، فللحمل على اللفظ تارة ، وعلى املعىن أخرى } َحْولَُه { أما مجع هذا الضمري وتوحيده يف و. 
إذا طفئت النار بسبب مساوي ريح : ؟ قلت } ذََهَب اهللا بُِنورِِهْم { : فما معىن إسناد الفعل إىل اهللا تعاىل يف قوله 

ووجه آخر ، وهو أن يكون املستوقد يف هذا الوجه . وقد أو مطر ، فقد أطفأها اهللا تعاىل وذهب بنور املست
مث إما أن تكون ناراً جمازية كنار الفتنة والعداوة لإلسالم ، وتلك النار متقاصرة . مستوقد نار ال يرضاها اهللا 

ا أَْوقَُدواْ َناراً لّلَْحْربِ أَطْفَأََه{ : أال ترى إىل قوله . مّدة اشتعاهلا قليلة البقاء  ، وإما ]  ٦٤: املائدة [ } ا اهللا كُلََّم
ناراً حقيقية أوقدها الغواة ليتوصلوا باالستضاءة هبا إىل بعض املعاصي ، ويتهدوا هبا يف طرق العبث ، فأطفأها 

هو : كيف صح يف النار اجملازية أن توصف بإضاءة ما حول املستوقد؟ قلت : فإن قلت . اهللا وخيب أمانيهم 
  .ملرشح فأحسن تدبره خارج على طريقة اجملاز ا

ذكر النور أبلغ؛ ألنّ الضوء فيه : ؟ قلت } فَلَمَّا أََضاءْت { : هال قيل ذهب اهللا بضوئهم؟ لقوله : فإن قلت 
ذهب اهللا بضوئهم ، ألوهم الذهاب بالزيادة وبقاء ما يسمى نوراً ، والغرض : فلو قيل . داللة على الزيادة 

ظلمات { أال ترى كيف ذكر عقيبه .  إزالة النور عنهم رأساً وطمسه أصالً والظلمة عبارة عن } َوَتَركَُهْم ِفي 
ال يتراءى  ظلمة مبهمة  ، وكيف نكرها ، وكيف أتبعها ما يدل على أهنا  عدم النور وانطماسه ، وكيف مجعها 

: هب قوهلم هذا على مذ: فلم وصفت باإلضاءة؟ قلت : فإن قلت . } الَّ ُيْبِصُرونَ { : فيها شبحان وهو قوله 
، ونار العرفج مثل لنزوة كل طماح . للباطل صولة مث يضمحل  والفرق بني . ولريح الضاللة عصفة مث ختفت 

. ذهب به إذا استصحبه ومضى به معه : ويقال . أزاله وجعله ذاهباً : أذهبه وذهب به ، أن معىن أذهبه 
ومنه ] .  ٩١: املؤمنون [ } ذََهَب كُلُّ إله بَِما َخلََق إِذاً لَّ{ ، ) فلما ذهبوا به ( أخذه : وذهبت السلطان مباله 

فهو أبلغ ]  ٢: فاطر [ } َوَما ُيْمِسْك فَالَ ُمْرِسلَ لَُه { أخذ اهللا نورهم وأمسكه ، : واملعىن . ذهب به اخليالء : 
تركه : ، كقوهلم  مبعىن طرح وخلى ، إذا علق بواحد: وترك . أذهب اهللا نورهم : وقرأ اليماين . من اإلذهاب 
  :فإذا علق بشيئني كان مضمناً معىن صري ، فيجري جمرى أفعال القلوب كقول عنترة . ترك ظيب ظله 

ظلمات { : ومنه قوله ... فََتَركُْتُه َجَزَر السَِّباعِ يَُنْشَنُه  هم يف ظلمات ، مث دخل ترك : أصله } َوَتَركَُهْم ِفي 
ا ظلمك أن تفعل : واشتقاقها من قوهلم . عرض ينايف النور : وقيل . والظلمة عدم النور . فنصب اجلزأين  م



بسكون الالم وقرأ » ظلمات«وقرأ احلسن . أي ما منعك وشغلك ، ألهنا تسّد البصر ومتنع الرؤية : كذا 
ي ال من قبيل املتروك املطرح الذ} الَّ ُيْبِصُرونَ { واملفعول الساقط من . على التوحيد » يف ظُلمة«اليماين 

: يف قوله } َيْعَمُهونَ { يلتفت إىل إخطاره بالبال ، ال من قبيل املقدر املنوى ، كأنّ الفعل غري متعّد أصالً ، حنو 
.  ١٨٦: األعراف [ } َوَيذَُرُهْم ِفى طغياهنم َيْعَمُهونَ {  د؟ قلت : فإن قلت ]  : فيم شبهت حاهلم حبال املستوق

وأين اإلضاءة يف حال املنافق؟ وهل هو : فإن قلت . وتوّرطوا يف حرية  يف أهنم غب اإلضاءة خبطوا يف ظلمة
املراد ما استضاءوا به قليالً من االنتفاع بالكلمة اجملراة على : أبداً إال حائر خابط يف ظلماء الكفر؟ قلت 

ظلمة العقاب ألسنتهم ، ووراء استضاءهتم بنور هذه الكلمة ظلمة النفاق اليت ترمي هبم إىل ظلمة سخط اهللا و
وجيوز أن يشبه بذهاب اهللا بنور املستوقد اطالع اهللا على أسرارهم وما افتضحوا به بني املؤمنني . السرمد 

: ويف اآلية تفسري آخر . } ُصمٌّ ُبكٌْم ُعْمٌى { : واألوجه أن يراد الطبع ، لقوله . واتسموا به من مسة النفاق 
ة باهلدى ، عقب ذلك هبذا التمثيل ليمثل هداهم الذي باعوه بالنار وهو أهنم ملا وصفوا بأهنم اشتروا الضالل

املضيئة ما حول املستوقد ، والضاللة اليت اشتروها وطبع هبا على قلوهبم بذهاب اهللا بنورهم وتركه إياهم يف 
  .الظلمات 

، وأبوا أن ينطقوا  كانت حواسهم سليمة ولكن ملا سّدوا عن اإلصاخة إىل احلق مسامعهم. وتنكري النار للتعظيم 
به ألسنتهم ، وأن ينظروا ويتبصروا بعيوهنم جعلوا كأمنا أيفت مشاعرهم وانتقضت بناها اليت بنيت عليها 

  :لإلحساس واإلدراك كقوله 
  وإنْ ذُِكْرُت ُبسوٍء ِعْنَدُهْم أَِذُنوا... ُصم إذا َسِمُعوا َخْيراً ذُِكْرُت بِه 

  وامسع خلق اهللا حني أريد ف... َصمُّ َعنِ الشَّْيِء الَِّذي ال أرِيُدُه .. َ.أََصمُّ َعمَّا َساَءُه َسِميُعأ 
  َعنِ اجلُوِد والفَْخرِ َيْوَم الفََخار... أَصممت عمراً وأعميته 

إال . للشجعان ، وحبور لألسخياء » هم ليوث«طريقة قوهلم : كيف طريقته عند علماء البيان؟ قلت : فإن قلت 
: تقول . وذاك يف األمساء ، وقد جاءت االستعارة يف األمساء والصفات واألفعال مجيعاً  أنّ هذا يف الصفات ،

، ودجا اإلسالم  هل يسمى ما يف اآلية : فإن قلت . وأضاء احلق . رأيت ليوثاً ، ولقيت صماً عن اخلري 
املستعار له مذكور وهم واحملققون على تسميته تشبيهاً بليغاً ال استعارة؛ ألنّ . خمتلف فيه : استعارة؟ قلت 

واالستعارة إمنا تطلق حيث يطوى ذكر املستعار له ، وجيعل الكالم خلواً عنه صاحلاً ألن يراد به . املنافقون 
  :املنقول عنه واملنقول إليه ، لوال داللة احلال أو فحوى الكالم ، كقول زهري 

  ظْفَاُرُه لَْم ُتقَلَّمِلَُه ِلَبٌد أَ... لََدى أََسٍد َشاِكي السِّالَحِ ُمقَذٍَّف 
  :قال أبو متام . ومن مث ترى املفلقني السحرة منهم كأهنم يتناسون التشبيه ويضربون عن تومهه صفحاً 

  بأَنَّ لُه َحاَجةً يف السََّماْء... وُيْصِعُد حتَّي َيظُنَّ اجلَُهولُ 
  :وبعضهم 

  ْيثٌ َولَْيثٌ ُمْسبِلٌ ُمْشبِلفِفيِه غَ... ال َتْحَسُبوا أَنَّ يف سِْرَباِلِه َرُجالً 
طوى ذكرهم عن اجلملة حبذف املبتدأ فأتسلق بذلك إىل تسميته استعارة ألنه يف حكم : وليس لقائل أن يقول 

  :املنطوق به ، نظريه قول من خياطب احلجاج 



  فَْتخاُء َتْنفُُر ِمْن َصِفريِ الصَّاِفرِ... أََسٌد َعلَيَّ ويف احلُُروبِ َنَعاَمةٌ 
، أو عن الضاللة بعد أن اشتروها ، تسجيالً } الَ َيْرجُِعونَ { عىن وم أهنم ال يعودون إىل اهلدى بعد أن باعوه 

عليهم بالطبع ، أو أراد أهنم مبنزلة املتحريين الذين بقوا جامدين يف مكاهنم ال يربحون ، وال يدرون أيتقّدمون أم 
  يتأخرون؟ وكيف يرجعون إىل حيث ابتدءوا منه؟

ِه ظُلَُماٌت َوَرْعٌد َوَبْرٌق َيْجَعلُونَ أََصابَِعُهْم ِفي آذَانِهِْم ِمَن الصََّواِعقِ َحذََر أَْو الَْمْوِت َواللَُّه  كََصيِّبٍ ِمَن السََّماِء ِفي
ِه ) ١٩(ُمِحيطٌ بِالْكَاِفرِيَن  اُموا َولَْو َشاَء َيكَاُد الَْبْرُق َيْخطَُف أَْبَصارَُهْم كُلََّما أََضاَء لَُهْم َمَشْوا ِفي َوإِذَا أَظْلََم َعلَْيهِْم قَ

  ) ٢٠(اللَُّه لَذََهَب بَِسْمِعهِْم َوأَْبَصارِِهْم إِنَّ اللََّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر 

وكما جيب . مث ثىن اهللا سبحانه يف شأهنم بتمثيل آخر ليكون كشفاً حلاهلم بعد كشف ، وإيضاحاً غب إيضاح 
نّ اإلمجال واإلجياز أن جيمل ويوجز؛ فكذلك الواجب عليه يف موارد التفصيل واإلشباع أن على البليغ يف مظا

  :أنشد اجلاحظ . يفصل ويشبع 
  َوْحَي املُالَِحِظ ِخيفةَ الرُُّقَباء... ُيوُحونَ باخلُطَبِ الطَِّوالِ وَتاَرةً 

ال الظلمات وال النور وال الظل وال وما يستوي األعمى والبصري و{ : ومما ثىن من التمثيل يف التنزيل قوله 
  وأال ترى إىل ذي الرّمة كيف صنع يف قصيدته؟]  ٢١: فاطر [ } احلرور ، وما يستوي األحياء وال األموات 

.أَذَاَك أَْم َنَمٌش بالَْوْشيِ أَكَْرُعه   .  . . .  . . .  . . . .  . . .  . . .  . . . . ...  
.ُعهُُ أَذَاَك أَْم َخاِضٌب بالسَّيِّ َمْرَت  .  . . .  . . .  . . . .  . . .  . . .  . . . . ...  

قد شبه املنافق يف التمثيل األّول باملستوقد ناراً ، وإظهاره اإلميان باإلضاءة ، وانقطاع انتفاعه بانطفاء : فإن قلت 
: ائل أن يقول لق: النار ، فما ذا شبه يف التمثيل الثاين بالصيب وبالظلمات وبالرعد وبالربق وبالصواعق؟ قلت 

. وما يتعلق به من شبه الكفار بالظلمات . شبه دين اإلسالم بالصيب ، ألنّ القلوب حتيا به حياة األرض باملطر 
وما يصيب الكفرة من األفزاع والباليا والفنت من جهة أهل . وما فيه من الوعد والوعيد بالرعد والربق 

واملراد كمثل قوم أخذهتم السماء على هذه الصفة فلقوا .  أو كمثل ذوي صيب: واملعىن . اإلسالم بالصواعق 
ا { : هذا تشبيه أشياء بأشياء فأين ذكر املشبهات؟ وهال صرح به كما يف قوله : فإن قلت . منها ما لقوا  َوَم

امرىء  ، ويف قول]  ٥٨: غافر [ } َيْسَتوِى االعمى والبصري والذين ءاَمُنواْ َوَعِملُواْ الصاحلات َوالَ املسىء 
  :القيس 

  لََدى َوكْرِها الُعنَّاُب واحلََشُف الَباِلي؟... كأنَّ قُلُوَب الطَّْيرِ َرطْباً ويابِساً 
َوَما َيْسَتوِى البحران { : كما جاء ذلك صرحياً فقد جاء مطوياً ذكره على سنن االستعارة ، كقوله تعاىل : قلت 

َضَرَب اهللا َمثَالً رَُّجالً ِفيِه ُشَركَاء { ، ]  ١٢: فاطر [ } ٌح أَُجاٌج هذا َعذٌْب فَُراٌت َساِئغٌ َشَراُبُه وهذا ِملْ
أنّ : ، والصحيح الذي عليه علماء البيان ال يتخطونه ]  ٣٩: الزمر [ } متشاكسون َوَرُجالً َسلَماً لَّرُجلٍ 

، ال يتكلف الواحد واح د شيء يقدر شبهه به ، وهو التمثيلني مجيعاً من مجلة التمثيالت املركبة دون املفّرقة 
أنّ العرب تأخذ أشياء فرادى ، معزوالً بعضها من بعض ، مل يأخذ هذا : القول الفحل واملذهب اجلزل ، بيانه 

حبجزة ذاك فتشبهها بنظائرها ، كما فعل امرؤ القيس وجاء يف القرآن ، وتشبه كيفية حاصلة من جمموع أشياء 
[ } َمثَلُ الذين ُحّملُواْ التوراة { : واحداً ، بأخرى مثلها كقوله تعاىل قد تضاّمت وتالصقت حىت عادت شيئاً 



الغرض تشبيه حال اليهود يف جهلها مبا معها من التوراة وآياهتا الباهرة ، حبال احلمار يف . اآلية ]  ٥: اجلمعة 
، وتساوي احلالتني عنده من محل أسفار احلكمة ومحل  ما سواها من األوقار ، جهله مبا حيمل من أسفار احلكمة 

واضرب لَُهم مَّثَلَ احلياة الدنيا كََماء أنزلناه { : وكقوله . ال يشعر من ذلك إال مبا ميّر بدفيه من الكّد والتعب 
  }ِمَن السماء 

فأما أن يراد تشبيه األفراد باألفراد غري منوط . املراد قلة بقاء زهرة الدنيا كقلة بقاء اخلضر ]  ٤٥: الكهف [ 
فكذلك ملا وصف وقوع املنافقني يف ضاللتهم وما خبطوا فيه من . ضها ببعض ومصرية شيئاً واحداً ، فال بع

احلرية والدهشة شبهت حريهتم وشّدة األمر عليهم مبا يكابد من طفئت ناره بعد إيقادها يف ظلمة الليل ، 
الذي كنت : فإن قلت . ق وكذلك من أخذته السماء يف الليلة املظلمة مع رعد وبرق وخوف من الصواع

هل تقّدر مثله يف املركب » أو كمثل ذوي صيب«: تقّدره يف املفّرق من التشبيه من حذف املضاف وهو قولك 
ما يرجع إليه لكنت مستغنياً } َيْجَعلُونَ أصابعهم ِفى ءاذَانِهِم { : لوال طلب الراجع يف قوله تعاىل : منه؟ قلت 

ة املنتزعة من جمموع الكالم فال علّي أَوِلَي حرف التشبيه مفرد يتأتى التشبيه به أم عن تقديره؛ ألين أراعي الكيفي
اآلية ، كيف ويل املاء الكاف ، وليس ]  ٢٤: يس [ } إِنََّما َمثَلُ احلياة الدنيا { : أال ترى إىل قوله . مل يله 

  : يف هذا قول لبيد ومما هو بني. الغرض تشبيه الدنيا باملاء وال مبفرد آخر يتمحل لتقديره 
  بَِها َيْوَم َحلُّوَها وغَْدواً َبالَِقُع... وما النَّاُس إالّ كالدَِّيارِ وأَْهلَُها 

مل يشبه الناس بالديار ، وإمنا شبه وجودهم يف الدنيا وسرعة زواهلم وفنائهم ، حبلول أهل الديار فيها ووشك 
الثاين ، ألنه أدل على فرط احلرية : لتمثيلني أبلغ؟ قلت أي ا: فإن قلت . هنوضهم عنها ، وتركها خالء خاوية 

، ولذلك أُخر ، وهم يتدرجون يف حنو هذا من األهون إىل األغلظ  مل عطف : فإن قلت . وشّدة األمر وفظاعته 
أو يف أصلها لتساوي شيئني فصاعداً يف الشك ، مث اتسع فيها : أحد التمثيلني على اآلخر حبرف الشك؟ قلت 

، تريد أهنما سيان يف : ت للتساوي يف غري الشك ، وذلك قولك فاستعري جالس احلسن أو ابن سريين 
، أي اآلمث ]  ٢٤: اإلنسان [ } َوالَ ُتِطْع ِمْنُهْم ءاِثماً أَْو كَفُوراً { : استصواب أن جيالسا ، ومنه قوله تعاىل 

معناه أن كيفية قصة املنافقني مشبهة } بٍ أَْو كََصّي{ : والكفور متساويان يف وجوب عصياهنما ، فكذلك قوله 
لكيفييت هاتني القصتني ، وأن القصتني سواء يف استقالل كل واحدة منهما بوجه التمثيل ، فبأيتهما مثلتها فأنت 

: ويقال للسحاب . املطر الذي يصّوب ، أي ينزل ويقع : والصيب . مصيب ، وإن مثلتها هبما مجيعاً فكذلك 
  :الشماخ قال . صيب أيضاً 

كما نكرت النار يف . وتنكري صيب ألنه أريد نوع من املطر شديد هائل ... وأَْسَحَم َداٍن َصاِدقِ الرَّْعِد َصيِّبِ 
أهنا موج مكفوف : وعن احلسن . هذه املظلة : والسماء . كصائب ، والصيب أبلغ : وقرىء . التمثيل األول 

الفائدة فيه : قلت . ائدة يف ذكره؟ والصيب ال يكون إال من السماء ما الف} ّمَن السماء { : قوله : فإن قلت . 
أنه جاء بالسماء معرفة فنفى أن يتصّوب من مساء ، أي من أفق واحد من بني سائر اآلفاق ، ألنّ كل أفق من 

، كما أن كل طبقة من الطباق مساء يف قوله    :آفاقها مساء 

ا {    :الدليل عليه قوله ] .  ١٢: ت فصل[ } وأوحى ِفى كُلّ َسَماء أَْمَرَه
وفيه مبالغات من . واملعىن أنه غمام مطبق آخذ بآفاق السماء ، كما جاء بصيب ... وِمْن ُبْعِد أَْرضٍ َبْيَننا وَسَماِء 



وفيه أن السحاب من السماء ينحدر ومنها يأخذ . أمد ذلك بأن جعله مطلقاً . جهة التركيب والبناء والتنكري 
َوُيَنّزلُ ِمَن السماء ِمن جَِبالٍ ِفيَها ِمن َبَرٍد { : ويؤيده قوله تعاىل . م من يزعم أنه يأخذه من البحر ماءه ، ال كزع

. بالظرف على االتفاق العتماده على موصوف : مب ارتفع ظلمات؟ قلت : فإن قلت ]  ٤٣: النور [ } 
تنتفض إذا حدهتا الريح فتصّوت الصوت الذي يسمع من السحاب ، كأن أجرام السحاب تضطرب و: والرعد 

قد جعل : فإن قلت . والربق الذي يلمع من السحاب ، من برق الشيء بريقاً إذا ملع . عند ذلك من االرتعاد 
أما ظلمات : الصيب مكاناً للظلمات فال خيلو من أن يراد به السحاب أو املطر ، فأيهما أريد فما ظلماته؟ قلت 

وأما ظلمات املطر فظلمة . فظلمتا سجمته وتطبيقه مضمومة إليهما ظلمة الليل  السحاب فإذا كان أسحم مطبقاً
كيف يكون املطر مكاناً : فإن قلت . تكاثفه وانتساجه بتتابع القطر ، وظلمة إظالل غمامه مع ظلمة الليل 

أال تراك . فيه للربق والرعد وإمنا مكاهنما السحاب؟ قلت إذا كانا يف أعاله ومصبه وملتبسني يف اجلملة فهما 
هال مجع الرعد والربق أخذاً باألبلغ : فإن قلت . فالن يف البلد ، وما هو منه إال يف حيز يشغله جرمه : تقول 

  :كقول البحتري 
ِه... َيا َعارِضاً ُمَتلفِّعاً ُبُبروِدِه    َيْخَتالُ َبْيَن ُبُروِقِه وُرُعوِد

ظلمات؟ قلت  : راد العينان ، ولكنهما ملا كانا مصدرين يف األصل يقال أحدمها أن ي: فيه وجهان : وكما قيل 
أن : والثاين . رعدت السماء رعداً وبرقت برقاً ، روعى حكم أصلهما بأن ترك مجعهما وإن أريد معىن اجلمع 

 وإمنا جاءت هذه األشياء منكرات ، ألن املراد أنواع منها ، كأنه قيل. وإرعاد وإبراق : يراد احلدثان كأنه قيل 
وجاز رجوع الضمري يف جيعلون إىل أصحاب الصيب مع . فيه ظلمات داجية ، ورعد قاصف ، وبرق خاطب : 

اً قائماً مقامه الصيب ، كما قال  ْو ُهْم قَاِئلُونَ { : كونه حمذوف ألن احملذوف باق معناه ] .  ٤: األعراف [ } أَ
  :يف قوله أال ترى إىل حسان كيف عّول على بقاء معناه . وإن سقط لفظه 

  َبَرَدى ُيَصفُِّق بالرَِّحيقِ السَّلَْسلِ... ُيْسقَْونَ ِمْن وِْرِد الربيص علْيهُِم 
لكونه مستأنفاً ، ألنه ملا ذكر الرعد } َيْجَعلُونَ { : حيث ذكر يصفق؛ ألن املعىن؛ ماء بردى ، وال حمل لقوله 

َيْجَعلُونَ { : يف حاهلم مع مثل ذلك الرعد؟ فقيل فك: والربق على ما يؤذن بالشّدة واهلول ، فكأن قائالً قال 
فإن . يكاد الربق خيطف أبصارهم : فكيف حاهلم مع مثل ذلك الربق؟ فقيل : مث قال } أصابعهم ِفى ءاذَانِهِم 

هذا من االتساعات يف اللغة اليت ال : مرأَيس األصبع هو الذي جيعل يف األذن فهال قيل أناملهم؟ قلت : قلت 
  :اصر حيصرها ، كقوله يكاد احل

أراد البعض الذي هو ]  ٦: املائدة [ } فاقطعوا أَْيِدَيُهَما { ، ]  ٦: املائدة [ } فاغسلوا ُوُجوَهكُْم َوأَيَِّدَيكُم { 
: فإن قلت . وأيضاً ففي ذكر األصابع من املبالغة ما ليس يف ذكر األنامل . إىل املرفق والذي إىل الرسغ 

ألن السبابة فعالة من : ا األذن أصبع خاصة ، فلم ذكر االسم العام دون اخلاص؟ قلت فاألصبع اليت تسّد هب
أال ترى أهنم قد استبشعوها فكنوا عنها باملسبحة والسباحة واملهللة . السب فكان اجتناهبا أوىل بآداب القرآن 

يتعارفها الناس يف ذلك  هي ألفاظ مستحدثة مل: فهال ذكر بعض هذه الكنايات؟ قلت : فإن قلت . والّدعاءة 
من أجل الصواعق جيعلون : متعلق بيجعلون ، أي } ّمَن الصواعق { : وقوله . العهد ، وإمنا أحدثوها بعد 

: قصفة رعد تنقض معها شقة من نار ، قالوا : والصاعقة . سقاه من العيمة : أصابعهم يف آذاهنم ، كقولك 



ال متّر بشيء إال أتت عليه ، إال أهنا مع . ر لطيفة حديدة تنقدح من السحاب إذا اصطكت أجرامه ، وهي نا
صعقته الصاعقة : ويقال . حيكى أهنا سقطت على خنلة فأحرقت حنو النصف مث طفئت . حدهتا سريعة اخلمود 

[ } َوَخرَّ موسى َصِعقًا { : ومنه قوله تعاىل . إذا أهلكته ، فصعق؛ أي مات إما بشدة الصوت أو باإلحراق 
؛ وليس بقلب للصواعق ، ألنّ كال البنائني سواء يف »من الصواقع«: وقرأ احلسن ] .  ١٤٣: ف األعرا

صقعه على رأسه ، وصقع الديك ، : أال تراك تقول . التصرف ، وإذا استويا كان كل واحد بناء على حياله 
وبناؤها إما . صرف ليس بقلبه الستوائهما يف الت» جذب«يف » جبذ«ونظريه . جمهر خبطبته : وخطيب مصقع 

، والتاء مبالغة كما يف الراوية ، أو مصدراً كالكاذبة والعافية  وقرأ . أن يكون صفة لقصفة الرعد ، أو للرعد 
  :حذار املوت ، وانتصب على أنه مفعول له كقوله : ابن أيب ليلى 

ال يصح معه إحساس معاقب للحياة : يل وق. واملوت فساد بنية احليوان ... وأَغِْفُر َعْوَراَء الكَرِميِ ادَِّخاَرُه  عرض 
وهذه اجلملة . واملعىن أهنم ال يفوتونه كما ال يفوت احملاط به احمليط به حقيقة . وإحاطة اهللا بالكافرين جماز . 

بكسر الطاء ، والفتح أفصح وأعلى ، » خيطف«وقرأ جماهد . األخذ بسرعة : واخلطف . اعتراض ال حمل هلا 
، بفتح الياء واخلاء ، وأصله خيتطف : وعن احلسن . خيتطف : وعن ابن مسعود  خيطف ، : وعنه . خيطف 

، من خطف : وعن زيد بن علي . بكسرمها على إتباع الياء اخلاء  : ، من قوله » يتخطف«: وعن أّيب . خيطف 
.  ٦٧: العنكبوت [ } وختطُف الناس ِمْن َحْوِلهِْم {  ف ثالث كأنه جواب ملن استئنا} كُلََّما أَضآَء لَُهم { ] 

كيف يصنعون يف تاريت خفوق الربق وخفيته؟ وهذا متثيل لشدة األمر على املنافقني بشدته على : يقول 
أصحاب الصيب وما هم فيه من غاية التحري واجلهل مبا يأتون وما يذرون ، إذا صادفوا من الربق خفقة ، مع 

فخطوا خطوات يسرية ، فإذا خفى وفتر ملعانه بقوا خوف أن خيطف أبصارهم ، انتهزوا تلك اخلفقة فرصة 
وأضاء . واقفني متقيدين عن احلركة ، ولو شاء اهللا لزاد يف قصيف الرعد فأصمهم ، أو يف ضوء الربق فأعماهم 

  .كلما نّور هلم ممشى ومسلكاً أخذوه واملفعول حمذوف : إما متعد مبعىن : 

: ويعضده قراءة ابن أيب عبلة . يف مطرح نوره وملقى ضوئه } ْواْ مََّش{ كلما ملع هلم : وإما غري متعد مبعىن 
: فإن قلت . فإذا ازداد فهو عدو . فإذا اشتد فهو سعي . جنس احلركة املخصوصة : كلما ضاء هلم واملشي 
ألهنم حراص على وجود ما مههم به معقود من : إذا؟ قلت : كلما ، ومع اإلظالم : كيف قيل مع اإلضاءة 

حيتمل أن : وأظلم . املشي وتأتيه ، فكلما صادفوا منه فرصة انتهزوها ، وليس كذلك التوقف والتحبس إمكان 
ظلم الليل  أظلم : وتشهد له قراءة يزيد بن قطيب . يكون غري متعد وهو الظاهر ، وأن يكون متعدياً منقوالً من 

ا مل يسم فاعله    :وجاء يف شعر حبيب بن أوس . ، على م
ا حالَيَّ ثُمََّت أَْجلََيا ُهَما أَظْلَ   ظَالََمْيُهما عْن َوْجِه أَْمَرَد أْشَيبِ... َم

أال . وهو وإن كان حمدثاً ال يستشهد بشعره يف اللغة ، فهو من علماء العربية ، فاجعل ما يقوله مبنزلة ما يرويه 
، فيقتنعون بذلك لوثوقهم بروا: ترى إىل قول العلماء  } قَاُمواْ { ومعىن . يته وإتقانه الدليل عليه بيت احلماسة 

، ألن } َشآَء { ومفعول . مجد : قامت السوق ، إذا ركدت وقام املاء : ومنه . وقفوا وثبتوا يف مكاهنم  حمذوف 
ولو شاء اهللا أن يذهب بسمعهم وأبصارهم لذهب هبا ، ولقد تكاثر هذا احلذف : اجلواب يدل عليه ، واملعىن 

  :ون يربزون املفعول إال يف الشيء املستغرب كنحو قوله ال يكاد» أراد«و» شاء«يف 



]  ١٧: األنبياء [ } لَْو أََرْدَنا أَن نَّتَِّخذَ لَْهواً الختذناه ِمن لَُّدنَّا { : وقوله تعاىل ... فَلَْو ِشئُْت أَنْ أَْبِكي َدماً لََبكَْيُتُه 
.  ٤: الزمر [ } لَّْو أََراَد اهللا أَن َيتَِّخذَ َولَداً {  ولو شاء اهللا لذهب بسمعهم بقصيف الرعد ، : وأراد ] 

} َوالَ ُتلْقُواْ بِأَْيِديكُْم { : ألذهب بأمساعهم ، بزيادة الباء كقوله : وقرأ ابن أيب عبلة . وأبصارهم بوميض الربق 
ا صح أن يعلم وخيرب عنه : والشيء ] .  ١٩٥: البقرة [  ب جماري قال سيبويه يف ساقة الباب املترجم ببا. م

ا أخرب عنه من . وإمنا خيرج التأنيث من التذكري : أواخر الكلم من العربية  أال ترى أن الشيء يقع على كل م
، وهو أعم العام : قبل أن يعلم أذكر هو أم أنثى؟ ، والشيء  كما أن اهللا أخص اخلاص جيري على : مذكر 

م ال كسائر املعلومات ، وعلى املعدوم واحملال فإن شيء ال كاألشياء؛ أي معلو: تقول . اجلسم والعرض والقدمي 
ويف األشياء ما ال تعلق به للقادر كاملستحيل وفعل قادر آخر؟ } على كُلِّ َشْىء قَِديٌر { : كيف قيل : قلت 
مشروط يف حد القادر أن ال يكون الفعل مستحيالً؛ فاملستحيل مستثىن يف نفسه عند ذكر القادر على : قلت 

فالن أمري على الناس أي على من وراءه : ونظريه . على كل شيء مستقيم قدير : ها ، فكأنه قيل األشياء كل
مّم : فإن قلت . وأما الفعل بني قادرين فمختلف فيه . منهم ، ومل يدخل فيهم نفسه وإن كان من مجلة الناس 

ا يتميز به عن العاجز من التقدير ، ألنه يوقع فعله على مقدار قّوته واستط: اشتقاق القدير؟ قلت    .اعته وم

  ) ٢١(َيا أَيَُّها النَّاُس اْعُبُدوا َربَّكُُم الَِّذي َخلَقَكُْم َوالَِّذيَن ِمْن قَْبِلكُْم لََعلَّكُْم َتتَّقُونَ 

، وذكر صفاهتم وأحواهلم ومصارف أمورهم ، وما  ملا عّدد اهللا تعاىل فرق املكلفني من املؤمنني والكفار واملنافقني 
ختصت به كل فرقة مما يسعدها ويشقيها ، وحيظيها عند اهللا ويرديها ، أقبل عليهم باخلطاب ، وهو من ا

، وهو فّن من الكالم جزل ، فيه هّز وحتريك من السامع ، } إِيَّاَك َنْعُبُد َوإِيَّاَك { : االلتفات املذكور عند قوله 
الناً من قصته كيت وكيت ، فقصصت عليه ما فرط إنّ ف: كما أنك إذا قلت لصاحبك حاكياً عن ثالث لكما 

يا فالن من حقك أن تلزم الطريقة احلميدة يف جماري أمورك ، : منه ، مث عدلت خبطابك إىل الثالث فقلت 
نبهته بالتفاتك حنوه فضل تنبيه ، واستدعيت إصغاءه إىل . وتستوي على جاّدة السداد يف مصادرك ومواردك 

وأوجدته باالنتقال من الغيبة إىل املواجهة هازاً من طبعه ما الً جيده إذا استمررت على  إرشادك زيادة استدعاء ،
، يستفتح اآلذان لالستماع ،  لفظ الغيبة ، وهكذا االفتنان يف احلديث واخلروج فيه من صنف إىل صنف 

( يه أنّ كل شيء نزل ف: ويستهش األنفس للقبول ، وبلغنا بإسناد صحيح عن إبراهيم عن علقمة  يا أيها : 
، فقوله ) يا أيها الذين آمنوا ( فهو مكي ، و ) الناس  خطاب ) يا أيها الناس اعبدوا ربكم : ( فهو مدين 

وأما نداء . حرف وضع يف أصله لنداء البعيد ، صوت يهتف به الرجل مبن يناديه » يا«ملشركي مكة ، و
تنزيالً له منزلة من بعد ، فإذا نودي . غفل وإن قرب القريب فله أي واهلمزة ، مث استعمل يف مناداة من سها و

فما بال الداعي : فإن قلت . به القريب املفاطن فذلك للتأكيد املؤذن بأن اخلطاب الذي يتلوه معّين به جداً 
هو استقصار : يا رب ، ويا أهللا ، وهو أقرب إليه من حبل الوريد ، وأمسع به وأبصر؟ قلت : يقول يف جؤاره 

سه ، واستبعاد هلا من مظانّ الزلفى وما يقّربه إىل رضوان اهللا ومنازل املقّربني ، هضماً لنفسه وإقراراً منه لنف
وصلة إىل » أي«عليها بالتفريط يف جنب اهللا ، مع فرط التهالك على استجابة دعوته واإلذن لندائه وابتهاله ، و

إىل الوصف بأمساء األجناس ووصف املعارف  وصلتان» الذي«و» ذو«نداء ما فيه األلف والالم ، كما أنّ 
وهو اسم مبهم مفتقر إىل ما يوضحه ويزيل إهبامه ، فال بد أن يردفه اسم جنس أو ما جيري جمراه . باجلمل 



واالسم التابع له صفته ، » أّي«يتصف به حىت يصح املقصود بالنداء ، فالذي يعمل فيه حرف النداء هو 
ويف هذا . فلم ينفك من الصفة » زيد«ال يستقل بنفسه استقالل » أيا«أن يا زيد الظريف؛ إال : كقولك 

وكلمة التنبيه املقحمة بني الصفة وموصوفها . التدّرج من اإلهبام إىل التوضيح ضرب من التأكيد والتشديد 
فإن .  معاضدة حرف النداء ومكانفته بتأكيد معناه ، ووقوعها عوضاً مما يستحقه أّي من اإلضافة: لفائدتني 

الستقالله بأوجه من التأكيد : مل كثر يف كتاب اهللا النداء على هذه الطريقة ما مل يكثر يف غريه؟ قلت : قلت 
ألن كل ما نادى اهللا له عباده من أوامره ونواهيه ، وعظاته وزواجره ووعده ووعيده ، : وأسباب من املبالغة 

ا أنطق به كتابه أمور عظام ، وخطوب جسام ، ومعان واقتصاص أخبار األمم الدارجة عليهم ، وغري ذلك مم
  .عليهم أن يتيقظوا هلا ، ومييلوا بقلوهبم وبصائرهم إليها ، وهم عنها غافلون 

ال خيلو األمر بالعبادة من أن يكون متوجهاً إىل املؤمنني : فإن قلت . فاقتضت احلال أن ينادوا باآلكد األبلغ 
املؤمنون عابدون رهبم فكيف والكافرين مجيعاً ، أو إىل كفار  مكة خاصة ، على ما روي عن علقمة واحلسن ، ف

  :أمروا مبا هم ملتبسون به؟ وهل هو إال كقول القائل 
  َتْسأَلُُه وُهَو قائٌم أنْ َيقُوما... فلَو أنِّي فعلت كُْنُت َمْن 

ازديادهم منها : عبادة املؤمنني املراد ب: وأما الكفار فال يعرفون اهللا ، وال يقّرون به فكيف يعبدونه؟ قلت 
ا ال بدهلا منه وهو اإلقرار ، كما يشترط على املأمور . وإقباهلم وثباهتم عليها  وأما عبادة الكفار فمشروط فيها م

بالصالة شرائطها من الوضوء والنية وغريمها وما ال بد للفعل منه ، فهو مندرج حتت األمر به وإن مل يذكر ، 
َولَِئن َسأَلَْتُهم { على أنّ مشركي مكة كانوا يعرفون اهللا ويعترفون به . ه ، وكان من لوازمه حيث مل ينفعل إال ب

: متناوالً شيئني معاً } اعبدوا { فقد جعلت قوله : فإن قلت ] .  ٨٧: الزخرف [ } مَّْن َخلَقَُهْم لََيقُولُنَّ اهللا 
} َربَّكُُم { : فإن قلت . العبادة عبادة وليس شيئاً آخر  االزدياد من: قلت . األمر بالعبادة ، واألمر بازديادها 

فإن خصوا باخلطاب . ربوبية اهللا ، وربوبية آهلتهم : كان املشركون معتقدين ربوبيتني : ما املراد به؟ قلت 
الذى { : فاملراد به اسم يشترك فيه رب السموات واألرض واآلهلة اليت كانوا يسموهنا أرباباً وكان قوله 

، فاملراد به . صفة موضحة مميزة } قَكُْم َخلَ والذي . على احلقيقة » ربكم«وإن كان اخلطاب للفرق مجيعاً 
وال ميتنع هذا الوجه يف خطاب الكفرة خاصة ، إال أن . صفة جرت عليه على طريق املدح والتعظيم : خلقكم 

خلق النعل ، إذا قدره وسواها : يقال . إجياد الشيء على تقدير واستواء : واخللق . األول أوضح وأصح 
ويف قراءة زيد بن . وخلق من قبلكم : وقرأ ابن السميفع . باإلدغام } َخلَقَكُْم { : وقرأ أبو عمرو . باملقياس 

( علي  أقحم املوصول الثاين بني : وهي قراءة مشكلة ، ووجهها على إشكاهلا أن يقال ) والذين ِمن قَْبِلكُْم : 
  :، كما أقحم جرير يف قوله  األول وصلته تأكيداً

تيما الثاين بني األول وما أضيف إليه ، وكإقحامهم الم اإلضافة بني املضاف ... يا َتْيُم َتْيَم َعِديٍّ ال أَبَالَكُُم 
وقال اهللا . ولعله يهينين . لعل زيداً يكرمين : تقول . ولعل للترجي أو اإلشفاق : ال أبالك : واملضاف إليه يف 

أال ترى إىل ] .  ١٧: الشورى [ } لََعلَّ الساعة قَرِيٌب { ، ]  ٤٤: طه [ } لََّعلَُّه َيَتذَكَُّر أَْو خيشى { : تعاىل 
وقد جاءت على سبيل اإلطماع يف مواضع من ] .  ١٨: الشورى [ } والذين ءاَمُنواْ ُمْشِفقُونَ ِمْنَها { : قوله 



أطمع فعل ما يطمع فيه ال حمالة ، جلري إطماعه جمرى وعده القرآن ، ولكن ألنه إطماع من كرمي رحيم ، إذا 
  .احملتوم وفاؤه به 

ا ألقيت إليك . » كي«ال تكون مبعىن » لعل«، و» كي«مبعىن » لعل«إن : قال من قال  وأيضاً . ولكن احلقيقة م
هم على فمن ديدن امللوك وما عليه أوضاع أمرهم ورسومهم أن يقتصروا يف مواعيدهم اليت يوطنون أنفس

، ولعل ، وحنومها من الكلمات أو خييلوا إخالة : إجنازها على أن يقولوا  أو يظفر منهم بالرمزة أو . عسى 
االبتسامة أو النظرة احللوة ، فإذا عثر على شيء من ذلك منهم ، مل يبق للطالب ما عندهم شك يف النجاح 

أو جييء على طريق اإلطماع دون . ز والكربياء فعلى مثله ورد كالم مالك امللوك ذي الع. والفوز باملطلوب 
يأَيَُّها الذين ءاَمُنواْ ُتوُبواْ إِلَى اهللا تَْوَبةً نَُّصوحاً عسى َربُّكُْم أَن ُيكَفَّر َعنكُمْ { : التحقيق لئال يتكل العباد ، كقوله 

ليست مما : عها؟ قلت اليت يف اآلية ما معناها وما موق» لعل«ف: ، فإن قلت ]  ٨: التحرمي [ } سيئاتكم 
، ال جيوز أن حيمل على رجاء اهللا تقواهم ألن } لََعلَّكُْم َتتَّقُونَ { ، } َخلَقَكُْم { : ذكرناه يف شيء ، ألن قوله 

ولكن . ومحله على أن خيلقهم راجني للتقوى ليس بسديد أيضاً : الرجاء ال جيوز على عامل الغيب والشهادة 
اجملاز ال احلقيقة ، ألن اهللا عز وجل خلق عباده ليتعبدهم بالتكليف ، وركب فيهم  واقعة يف اآلية موقع» لعل«

العقول والشهوات ، وأزاح العلة يف أقدارهم ومتكينهم وهداهم النجدين ، ووضع يف أيديهم زمام االختيار ، 
رون بني الطاعة فهم يف صورة املرجّو منهم أن يتقوا يترجح أمرهم وهم خمتا. وأراد منهم اخلري والتقوى 

ِلَيْبلَُوكُْم أَيُّكُْم { : والعصيان كما ترجحت حال املرجتي بني أن يفعل وأن ال يفعل ، ومصداقه قوله عز وجل 
، ولكن شبه باالختبار ]  ٢: امللك [ ، ]  ٧: هود [ } أَْحَسُن َعَمالً  وإمنا يبلو وخيترب من ختفى عليه العواقب 

، فكذلك خلق الذين من قبلهم لذلك : ن قلت فإ. بناء أمرهم على االختيار  كما خلق املخاطبني لعلهم يتقون 
بلهم؟ قلت  مل يقصره عليهم ، ولكن غلب املخاطبني على الغائبني يف اللفظ : ، فلم قصره عليهم دون من ق

تجاوب طرفا فهال قيل تعبدون ألجل اعبدوا؟ أو اتقوا ملكان تتقون لي: فإن قلت . واملعىن على إرادهتم مجيعاً 
وإمنا التقوى قصارى أمر العابد . ليست التقوى غري العبادة حىت يؤّدي ذلك إىل تنافر النظم : قلت . النظم 

لالستيالء على أقصى غايات العبادة كان أبعث } اعبدوا َربَّكُُم الذى َخلَقَكُْم { : فإذا قال . ومنتهى جهده 
امحل خريطة الكتب ، فما : وحنوه أن تقول لعبدك . ا يف النفوس على العبادة ، وأشّد إلزاماً هلا ، وأثبت هل

  .حلمل خرائط الكتب مل يقع من نفسه ذلك املوقع : ولو قلت . ملكتك مييين إال جلّر األثقال 

ِمَن الثََّمَراِت رِْزقًا لَكُْم فَلَا َتْجَعلُوا  الَِّذي َجَعلَ لَكُُم الْأَْرَض ِفَراًشا َوالسََّماَء بَِناًء َوأَْنَزلَ ِمَن السََّماِء َماًء فَأَْخَرَج بِِه
  ) ٢٢(ِللَِّه أَْنَداًدا وَأَْنُتْم َتْعلَُمونَ 

حق الشكر له خلقهم أحياء قادرين أّوالً؛ ألنه سابقة أصول النعم  قّدم سبحانه من موجبات عبادته وملزمات 
خلق األرض اليت هي مكاهنم ومستقّرهم الذي ومقدمتها ، والسبب يف التمكن من العبادة والشكر وغريمها ، مث 

خلق السماء اليت هي كالقبة املضروبة واخليمة  ، مث  ال بّد هلم منه ، وهي مبنزلة عرصة املسكن ومتقلبه ومفترشه 
. املطنبة على هذا القرار ، مث ما سّواه عّز وجل من شبه عقد النكاح بني املقلة واملظلة بإنزال املاء منها عليها 

، ليكون هلم ذلك معترباً واإل : خراج به من بطنها أشباه النسل املنتج من احليوان من ألوان الثمار رزقاً لبين آدم 



ومتسلقاً إىل النظر املوصل إىل التوحيد واالعتراف؛ ونعمة يتعرفوهنا فيقابلوهنا بالزم الشكر ، ويتفكرون يف خلق 
، فيتيقنوا  أنفسهم وخلق ما فوقهم وحتتهم ، وأن شيئاً من هذه املخلوقات كلها ال يقدر على إجياد شيء منها 

ال تقدر  ، حىت ال جيعلوا املخلوقات له أنداداً وهم يعلمون أهنا  عند ذلك أن ال بّد هلا من خالق ليس كمثلها 
واملوصول مع صلته إّما أن يكون يف حمل النصب وصفاً كالذي خلقكم ، أو على . على حنو ما هو عليه قادر 

، وقرأ يزيد الشامي . ح والتعظيم املد . بساطاً : وإّما أن يكون رفعاً على االبتداء وفيه ما يف النصب من املدح 
أهنم يقعدون عليها وينامون ويتقلبون كما : ومعىن جعلها فراشاً وبساطاً ومهاداً للناس . مهادا : وقرأ طلحة 

يه دليل على أنّ األرض مسطحة وليست بكرّية؟ هل ف: فإن قلت . يتقلب أحدهم على فراشه وبساطه ومهاده 
ليس فيه إال أن الناس يفترشوهنا كما يفعلون باملفارش ، وسواء كانت على شكل السطح ، أو شكر : قلت 

وإذا كان متسهالً . الكرة ، فاالفتراش غري مستنكر وال مدفوع ، لعظم حجمها واتساع جرمها وتباعد أطرافها 
والبناء مصدر مسي به املبىن . تاد األرض ، فهو يف األرض ذات الطول والعرض أسهل يف اجلبل وهو وتد من أو

أخبيتهم ، ومنه بىن على امرأته ، ألهنم كانوا إذا تزوجوا : بيتاً كان أو قبة أو خباء أو طرافاً وأبنية العرب 
ا معىن إخراج الثمرات باملاء وإمنا خرجت: فإن قلت . ضربوا عليها خباء جديداً  : بقدرته ومشيئته؟ قلت  م

، كماء الفحل يف خلق الولد ، وهو قادر على أن ينشىء  املعىن أنه جعل املاء سبباً يف خروجها وماّدة هلا 
األجناس كلها بال أسباب وال مواّد كما أنشأ نفوس األسباب واملواّد ، ولكن له يف إنشاء األشياء مدرجاً هلا من 

إىل مرتبة حكماً ودواعي جيدد فيها ملالئكته والنظار بعيون االستبصار من عباده  حال إىل حال ، وناقالً من مرتبة
، ليس ذلك يف إنشائها بغتة  عربا وأفكاراً صاحلة ، وزيادة طمأنينة ، وسكون إىل عظيم قدرته وغرائب حكمته 

  :للتبعيض بشهادة قوله } ِمَن الثمرات { يف » من«و. من غري تدريج وترتيب 

] .  ٢٧: فاطر [ } فَأَْخَرْجَنا بِِه ثََمَراٍت { : ، وقوله ]  ٥٧: األعراف [ } َنا بِِه ِمن كُلّ الثمرات فَأَْخَرْج{ 
، ورزقاً : وألنّ املنكرين أعين  وأنزلنا من السماء : وقد قصد بتنكريمها معىن البعضية فكأنه قيل . يكتنفانه . ماء 

وهذا هو املطابق لصحة املعىن ، ألنه مل ينزل من . بعض رزقكم  بعض املاء ، فأخرجنا به بعض الثمرات ، ليكون
وجيوز أن تكون للبيان . السماء املاء كله ، وال أخرج باملطر مجيع الثمرات ، وال جعل الرزق كله يف الثمرات 

 .للتبعيض » من«إن كانت : ؟ قلت } رِْزقاً { فيم انتصب : فإن قلت . أنفقت من الدراهم ألفاً : كقولك 
، كان مفعوالً ألخرج . كان انتصابه بأنه مفعول له  فالثمر املخرج مباء السماء : فإن قلت . وإن كانت مبنية 

، أحدمها أن يقصد بالثمرات مجاعة الثمرة : كثري جّم فلم قيل الثمرات دون الثمر والثمار؟ قلت  فيه وجهان 
وقوهلم . كلمة احلويدرة ، لقصيدته : ظريه قوهلم ون. فالن أدركت مثرة بستانه ، تريد مثاره : اليت يف قولك 

أنّ اجلموع يتعاور بعضها موقع بعض اللتقائها يف اجلمعية ، : والثاين . املدرة ، وإمنا هي مدر متالحق : للقرية 
.  ٢٢٨: البقرة [ } ثالثة قُُروء { و ]  ٢٥: الدخان [ } كَْم َتَركُواْ ِمن جنات { : كقوله  ويعضد الوجه ] 

صفة جارية على الرزق إن أريد به } لَكُُم { و . من الثمرة ، على التوحيد : ّول قراءة حممد بن السميفع األ
؟ } فَالَ َتْجَعلُواْ { مب تعلق : فإن قلت . رزقاً إياكم : العني ، وإن جعل امساً للمعىن فهو مفعول به ، كأنه قيل 

ألنّ أصل العبادة وأساسها } أَنَداداً { بدوا ربكم فال جتعلوا له أي اع. أن يتعلق باألمر : فيه ثالثة أوجه : قلت 
أو بلعل ، على أن ينتصب جتعلوا انتصاب ، فأطلع يف قوله عز وجل . التوحيد ، وأن ال جتعل هللا نّد وال شريك 



واية حفص عن يف ر]  ٣٧ ٣٦: غافر [ } لََّعلّى أَْبلُغُ االسباب أسباب السموات فَأَطَِّلَع إىل إله موسى { : 
، أو بالذي جعل لكم ، إذا رفعته على االبتداء  عاصم ، أي خلقكم لكي تتقوا وختافوا عقابه فال تشبهوه خبلقه 

. ، أي هو الذي خصكم هبذه اآليات العظيمة والدالئل النرية الشاهدة بالوحدانية ، فال تتخذوا له شركاء 
  :قال جرير . ناوىء وال يقال إال للمثل املخالف امل. املثل : والند 

  وما َتْيٌم ِلِذي َحَسب َنِديدَا... أََتيما َيْجَعلُون إلَيَّ نِدا 
ليس هللا نّد وال ضّد نفى ما يسّده : ومعىن قوهلم . خالفته ونافرته ، من نّد ندوداً إذا نفر : وناددت الرجل 

موهنا مبا يعظم به من القرب ، وما كانوا كانوا يسمون أصنامهم بامسه ويعظ: فإن قلت . مسّده ، ونفى ما ينافيه 
، أشبهت حاهلم حال من يعتقد : قلت . يزعمون أهنا ختالف اهللا وتناويه  ا تقّربوا إليها وعظموها ومسوها آهلة  مل

كما هتكم هبم بلفظ النّد ، شنع . أهنا آهلة مثله ، قادرة على خمالفته ومضاّدته فقيل هلم ذلك على سبيل التهكم 
ويف ذلك قال زيد بن عمرو . ستفظع شأهنم بأن جعلوا أنداداً كثرية ملن ال يصح أن يكون له نّد قط عليهم وا

  :بن نفيل حني فارق دين قومه 

  أِديُن إذَا َتقَسََّمِت اُألُموُر... أََربا واِحداً أْم ألُْف َربٍّ 
بن السميفع  ا معىن : فإن قلت . فال جتعلوا هللا ندا : وقرأ حممد  وحالكم : معناه : قلت . } أَنُتْم َتْعلَُمونَ َو{ م

وصفتكم أنكم من صحة متييزكم بني الصحيح والفاسد ، واملعرفة بدقائق األمور وغوامض األحوال ، واإلصابة 
وهكذا كانت العرب ، خصوصاً ساكنو احلرم من قريش . يف التدابري ، والدهاء والفطنة ، مبنزل ال تدفعون عنه 

متروك كأنه } َتْعلَُمونَ { ومفعول . طلي بنارهم يف استحكام املعرفة باألمور وحسن اإلحاطة هبا وكنانة ، ال يص
، أي أنتم العّرافون املميزون . وأنتم من أهل العلم واملعرفة : قيل  مث إنّ ما أنتم عليه يف أمر . والتوبيخ فيه آكد 

وأنتم تعلمون أنه : وجيوز أن يقدر . اية سخافة العقل ديانتكم من جعل األصنام هللا أنداداً ، هو غاية اجلهل وهن
: كقوله . وأنتم تعلمون أهنا ال تفعل مثل أفعاله : أو . وأنتم تعلمون ما بينه وبينها من التفاوت : أو . ال مياثل 

. ٤٠: الروم [ } َهلْ ِمن ُشَركَاِئكُْم مَّن َيفَْعلُ ِمن ذَِلكُْم ّمن َشْىء {   [  

ا َنزَّلَْنا َعلَى َعْبِدَنا فَأُْتوا بُِسوَرٍة ِمْن ِمثِْلِه َواْدُعوا ُشَهَداَءكُْم ِمْن ُدوِن اللَِّه إِنْ َوإِنْ كُْنُتْم كُْنُتْم َصاِدِقَني  ِفي َرْيبٍ ِممَّ
)٢٣ (  

ملا احتج عليهم مبا يثبت الوحدانية وحيققها ، ويبطل اإلشراك ويهدمه ، وعلم الطريق إىل إثبات ذلك وتصحيحه 
ا أنعم عليه من معرفته ومتييزه عطف على ذلك ما هو  ، وعرفهم أنّ من أشرك فقد كابر عقله وغطى على م

، وما يدحض الشبه ة يف كون القرآن معجزة ، وأراهم كيف احلجة على إثبات نبّوة حممد صلى اهللا عليه وسلم 
بإرشادهم إىل أن حيزروا أنفسهم . يتعرفون أهو من عند اهللا كما يدعي ، أم هو من عند نفسه كما يدعون 

ا َنزَّلَْنا { : مل قيل : فإن قلت . ويذوقوا طباعهم وهم أبناء جنسه وأهل جلدته  على لفظ التنزيل دون } مِّمَّ
راد النزول على سبيل التدريج والتنجيم ، وهو من حمازه ملكان التحدي ، وذلك أهنم ألن امل: اإلنزال؟ قلت 
لو كان هذا من عند اهللا خمالفاً ملا يكون من عند الناس ، مل ينزل هكذا جنوماً سورة بعد سورة : كانوا يقولون 

طابة والشعر ، من وآيات غب آيات ، على حسب النوازل وكفاء احلوادث وعلى سنن ما نرى عليه أهل اخل



وجود ما يوجد منهم مفرقاً حيناً فحيناً ، وشيئاً فشيئاً حسب ما يعّن هلم من األحوال املتجددة واحلاجات 
الساحنة ، ال يلقى الناظم ديوان شعره دفعة ، وال يرمي الناثر مبجموع خطبه أو رسائله ضربة ، فلو أنزل اهللا 

ِه القرءان ُجْملَةً { : ل اهللا تعاىل قا: ألنزله خالف هذه العادة مجلة واحدة  َوقَالَ الذين كَفَُرواْ لَْوالَ ُنّزلَ َعلَْي
إن ارتبتم يف هذا الذي وقع إنزاله هكذا على مهل وتدريج ، فهاتوا أنتم : ، فقيل ]  ٣٢: الفرقان [ } واحدة 

وهذه . و آيات شىت مفتريات سورة من أصغر السور ، أ: نوبة واحدة من نوبه ، وهلموا جنماً فرداً من جنومه 
. يريد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأمته » على عبادنا«: وقرىء . ومنتهى إزاحة العلل . غاية التبكيت 

وواوها إن كانت أصالً ، فإما أن تسمى بسورة . الطائفة من القرآن املترمجة اليت أقلها ثالث آيات : والسورة 
ئفة من القرآن حمدودة حمّوزة على حياهلا ، كالبلد املسّور ، أو ألهنا حمتوية على املدينة وهي حائطها ، ألهنا طا

ا فيها  وإما أن تسمى بالسورة اليت هي . فنون من العلم وأجناس من الفوائد ، كاحتواء سورة املدينة على م
  :قال النابغة . الرتبة 

  َراُبَها ُمبطَارِيف املَْجِد لَْيَس غُ... ولَرْهِط َحرَّابٍ وقَدٍّ ُسوَرةٌ 
طوال : وهي أيضاً يف أنفسها مترتبة : ألحد معنيني ، ألن السور مبنزلة املنازل واملراتب يترقى فيها القارىء 

وإن جعلت واوها منقلبة عن مهزة ، فألهنا قطعة . وأوساط وقصار ، أو لرفعة شأهنا وجاللة حملها يف الدين 
، كالسورة اليت هي ا ما فائدة تفصيل القرآن : فإن قلت . لبقية من الشيء والفضلة منه وطائفة من القرآن 

وألمر ما أنزل اهللا التوراة واإلجنيل والزبور وسائر ما . ليست الفائدة يف ذلك واحدة : وتقطيعه سوراً؟ قلت 
موشحة  وبّوب املصنفون يف كل فّن كتبهم أبواباً. أوحاه إىل أنبيائه على هذا املنهاج مسّورة مترمجة السور 

أنّ اجلنس إذا انطوت حتته أنواع ، واشتمل على أصناف ، كان أحسن وأنبل : ومن فوائده . الصدور بالتراجم 
ومنها أن القارىء إذا ختم سورة أو باباً من الكتاب مث أخذ يف آخر كان . وأفخم من أن يكون بياناً واحداً 

ومثله املسافر ، إذا . لو استمر على الكتاب بطوله أنشط له وأهز لعطفه ، وأبعث على الدرس والتحصيل منه 
ومن مث جزأ . نفس ذلك منه ونشطه للسري : علم أنه قطع ميالً ، أو طوى فرسخاً ، أو انتهى إىل رأس بريد 

ومنها أن احلافظ إذا حذفه السورة ، اعتقد أنه أخذ من كتاب . القّراء القرآن أسباعاً وأجزاء وعشوراً وأمخاساً 
، اهللا ط ومنه حديث . ائفة مستقلة بنفسها هلا فاحتة وخامتة ، فيعظم عنده ما حفظه ، وجيل يف نفسه ويغتبط به 

  :أنس رضي اهللا عنه 

كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران ، جد فينا ومن مثة كانت القراءة يف الصالة بسورة تامة أفضل «)  ٢٣( 
وبذلك تتالحظ املعاين ويتجاوب . نظائر ومالءمة بعضها لبعض ومنها أنّ التفصيل سبب تالحق األشكال وال. 

ثِلِه { النظم ، إىل غري ذلك من الفوائد واملنافع  . متعلق بسورة صفة هلا أي بسورة كائنة من مثله } مِّن مِّ
ا مثله حىت وم: فإن قلت . والضمري للعبد } فَأُْتواْ { : وجيوز أن يتعلق بقوله . والضمري ملا نزلنا ، أو لعبدنا 

معناه فأتوا بسورة مما هو على صفته يف البيان الغريب وعلو الطبقة يف حسن : يأتوا بسورة من ذلك املثل؟ قلت 
أو فأتوا ممن هو على حاله من كونه بشراً عربياً أو أمياً مل يقرأ الكتب ومل يأخذ من العلماء ، وال قصد . النظم 

مثل األمري محل : ألمحلنك على األدهم : القبعثري للحجاج وقد قال له ولكنه حنو قول . إىل مثل ونظري هنالك 
ومل يقصد أحداً . أراد من كان على صفة األمري من السلطان والقدرة وبسطة اليد . على األدهم واألشهب 



ِه فَأُْتواْ بُِسوَرٍة ّمن مِّثْ{ : ورّد الضمري إىل املنزل أوجه ، لقوله تعاىل . جيعله مثالً للحجاج  فَأُْتواْ بَِعْشرِ { . } ِل
، وألن ]  ٨٨: اإلسراء [ } على أَن َيأُْتواْ بِِمثْلِ هذا القرءان الَ َيأُْتونَ بِِمثِْلِه { ، ]  ١١: هود [ } ُسَورٍ ّمثِْلِه 

 .القرآن جدير بسالمة الترتيب والوقوع على أصح األساليب ، والكالم مع رّد الضمري إىل املنزل أحسن ترتيباً 
ال يفك عنه برد الضمري  ، فحقه أن  وذلك أن احلديث يف املنزل ال يف املنزل عليه ، وهو مسوق إليه ومربوط به 

. فهاتوا أنتم نبذاً مما مياثله وجيانسه . وإن ارتبتم يف أنّ القرآن منزل من عند اهللا : أال ترى أن املعىن . إىل غريه 
وإن ارتبتم يف أنّ حممداً : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يقال وقضية الترتيب لو كان الضمري مردوداً إىل 

وألهنم إذا خوطبوا مجيعاً وهم اجلم الغفري بأن بأتوا بطائفة يسرية من جنس ما . ُمنزل عليه فهاتوا قرآناً من مثله 
به هذا الواحد ، ليأيت واحد آخر بنحو ما أتى : أتى به واحد منهم ، كان أبلغ يف التحّدي من أن يقال هلم 

والشهداء مجع شهيد مبعىن احلاضر أو القائم } وادعوا ُشَهَداءكُم { : وألنّ هذا التفسري هو املالئم لقوله 
  .بالشهادة 

ومنه الشيء الدون ، وهو الدينّ احلقري ، ودّون الكتب ، إذا مجعها ، . أدىن مكان من الشيء } ُدوِن { ومعىن 
. هذا دون ذاك ، إذا كان أحط منه قليالً : يقال . ا من بعض وتقليل املسافة بينها ألن مجع األشياء إدناء بعضه

أي من أدىن مكان منك فاختصر واستعري للتفاوت يف األحوال والرتب . أصله خذه من دونك : ودونك هذا 
دون هذا وفوق  أنا: ومنه قول من قال لعدّوه وقد راآه بالثناء عليه . فقيل زيد دون عمرو يف الشرف والعلم 

الَّ { : قال اهللا تعاىل . ما يف نفسك ، واتسع فيه فاستعمل يف كل جتاوز حّد إىل حّد وختطى حكم إىل حكم 
أي ال يتجاوزوا والية املؤمنني إىل ]  ٢٨: آل عمران [ } َيتَِّخِذ املؤمنون الكافرين أَْوِلَياء ِمن ُدوِن املؤمنني 

  :وقال أمية . والية الكافرين 
} ِمن ُدوِن اهللا { و . أي إذا جتاوزت وقاية اهللا ومل تناليها مل يقك غريه ... َنفُْس مالَِك ُدونَ اللَِّه ِمْن َواِقي  يا

ادعوا الذين اختذمتوهم آهلة من دون اهللا وزعمتم : فإن علقته بشهداءكم فمعناه . متعلق بادعوا أو بشهداءكم 
  :أو ادعوا الذين يشهدون لكم بني يدي اهللا من قول األعشى . حلق أهنم يشهدون لكم يوم القيامة أنكم على ا

ُه  ويف أمرهم . أي تريك القذى قّدامها وهي قَّدام القذى ، لرقّتها وصفائها ... ُترِيَك القَذَى ِمْن ُدونَِها وِهَي ُدوَن
وادعوا شهداءكم من . غاية التهكم هبم : أن يستظهروا باجلماد الذي ال ينطق يف معارضة القرآن بفصاحته 

وهذا من املساهلة وإرخاء . دون اهللا ، أي من دون أوليائه ومن غري املؤمنني ، ليشهدوا لكم أنكم أتيتم مبثله 
العنان واإلشعار بأنّ شهداءهم وهم مدارة القوم ، الذين هم وجوه املشاهد وفرسان املقاولة واملناقلة ، تأىب 

واألنفة أن يرضوا ألنفسهم الشهادة بصحة الفاسد البني عندهم فساده عليهم الطباع وجتمح هبم اإلنسانية 
: وإن علقته بالدعاء فمعناه . واستقامة احملال اجللي يف عقوهلم إحالته ، وتعليقه بالدعاء يف هذا الوجه جائز 

، كما يقوله  اهللا يشهد أنّ ما ندعيه حق: ادعوا من دون اهللا شهداءكم ، يعين ال تستشهدوا باهللا وال تقولوا 
العاجز عن إقامة البينة على صحة دعواه ، وادعوا الشهداء من الناس الذين شهادهتم بينة تصحح هبا الدعاوى 

: وأنّ احلجة قد هبرهتم ومل تبق هلم متشبثاً غري قوهلم . وهذا تعجيز هلم وبيان النقطاعهم واخنذاهلم . عند احلكام 
وعن بعض . تسجيل منهم على أنفسهم بتناهي العجز وسقوط القدرة  :وقوهلم هذا . اهللا يشهد أنا صادقون 

أو ادعوا . يف هذا املقام ريبة » احلمد هللا«قولك : فقيل له . قرشّي واحلمد هللا : العرب أنه سئل عن نسبه فقال 



ناق يعين أنّ اهللا شاهدكم ألنه أقرب إليكم من حبل الوريد ، وهو بينكم وبني أع: من دون اهللا شهداءكم 
واجلن واإلنس شاهدوكم فادعوا كل من يشهدكم واستظهروا به من اجلن واإلنس إال اهللا تعاىل ، . رواحلكم 

قُل لَِّئنِ اجتمعت { : ألنه القادر وحده على أن يأيت مبثله دون كل شاهد من شهدائكم ، فهو يف معىن قوله 
  .اآلية ]  ٨٨: اإلسراء [ } . . . اإلنس واجلن 

  ) ٢٤(َتفَْعلُوا َولَْن َتفَْعلُوا فَاتَّقُوا النَّاَر الَِّتي َوقُوُدَها النَّاُس َوالِْحَجاَرةُ أُِعدَّْت ِللْكَاِفرِيَن  فَإِنْ لَْم

ملا أرشدهم إىل اجلهة اليت منها يتعّرفون أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم وما جاء به حىت يعثروا على حقيقته 
، فقد  وسّره وامتياز حقه من باطله قال هلم فإذا مل تعارضوه ومل يتسهل لكم ما تبغون وبان لكم أنه معجوز عنه 

وفيه دليالن على إثبات النبّوة . صرح احلق عن حمضه ووجب التصديق؛ فآمنوا وخافوا العذاب املعّد ملن كذب 
انتفاء : إن قلت ف. صحة كون املتحدي به معجزاً ، واإلخبار بأهنم لن يفعلوا وهو غيب ال يعلمه إال اهللا : 

: فيه وجهان : قلت . الذي للشك » إن«الذي للوجوب دون » إذا«إتياهنم بالسورة واجب ، فهال جيء ب
أحدمها أن يساق القول معهم على حسب حسباهنم وطمعهم ، وأن العجز عن املعارضة كان قبل التأّمل 

أن يتهكم هبم كما يقول : والثاين . كاملشكوك فيه لديهم التكاهلم على فصاحتهم واقتدارهم على الكالم 
إن غلبتك مل أبق عليك وهو يعلم أنه غالبه ويتيقنه : املوصوف بالقوة الواثق من نفسه بالغلبة على من يقاويه 

: تقول . ألنه فعل من األفعال : مل عرب عن اإلتيان بالفعل وأي فائدة يف تركه إليه؟ قلت : فإن قلت . هتكماً به 
والفائدة فيه أنه جار جمري الكناية اليت تعطيك اختصاراً ووجازة . نعم ما فعلت : فيقال لك . أتيت فالناً 

ضربت زيداً يف موضع كذا على صفة كذا ، وشتمته : أال ترى أنّ الرجل يقول . تغنيك عن طول املكىن عنه 
، فتقول  ا أنبته عن. بئسما فعلت : ونكلت به ، ويعد كيفيات وأفعاالً  ه ، لطال عليك ، وكذلك ولو ذكرت م

ولن تأتوا بسورة . فإن مل تأتوا بسورة من مثله : لو مل يعدل عن لفظ اإلتيان إىل لفظ الفعل ، الستطيل أن يقال 
َعلُواْ { : فإن قلت . من مثله  ا حقيقة : فإن قلت . ال حمل هلا ألهنا مجلة اعتراضية : ما حملها؟ قلت } َولَن َتفْ م

تقول . توكيداً وتشديداً » لن«أختان يف نفي املستقبل ، إال أن يف » لن«و» ال«: قلت يف باب النفي؟ » لن«
أنا مقيم ، وإين مقيم ، وهي عند : لن أقيم غداً؛ كما تفعل يف : ال أقيم غداً ، فإن أنكر عليك قلت : لصاحبك 

وعند سيبويه وإحدى . وناً أبدلت ألفها ن» ال«وعند الفراء » ال أن«اخلليل يف إحدى الروايتني عنه أصلها 
من أين لك أنه إخبار بالغيب على ما : فإن قلت . حرف مقتضب لتأكيد نفي املستقبل : الروايتني عن اخلليل 

ألهنم لو عارضوه بشيء مل ميتنع أن يتواصفه الناس ويتناقلوه ، إذ خفاء مثله : هو به حىت يكون معجزة؟ قلت 
يما والطاعنون فيه أكثف عدداً من الذابني عنه ، فحني مل ينقل علم أنه إخبار فيما عليه مبىن العادة حمال ، ال س

ما معىن اشتراطه يف اتقاء النار انتفاء إتياهنم بسورة من مثله؟ : فإن قلت . بالغيب على ما هو به فكان معجزة 
ى اهللا عليه وسلم ؛ إهنم إذا مل يأتوا هبا وتبني عجزهم عن املعارضة ، صح عندهم صدق رسول اهللا صل: قلت 

إن استبتم : وإذا صح عندهم صدقه مث لزموا العناد ومل ينقادوا ومل يشايعوا ، استوجبوا العقاب بالنار؛ فقيل هلم 
موضعه ، ألنّ اتقاء النار لصيقه وضميمه ترك العناد ، من حيث } فاتقوا النار { العجز فاتركوا العناد؛ فوضع 
إن أردمت الكرامة عندي : ونظريه أن يقول امللك حلشمه . لنار ترك املعاندة أنه من نتائجه؛ ألنّ من اتقى ا

وهو من باب الكناية . فأطيعوين واتبعوا أمري ، وافعلوا ما هو نتيجة حذر السخط : يريد . فاحذروا سخطي 



بإنابة اتقاء  وفائدته اإلجياز الذي هو من حلية القرآن ، وهتويل شأن العناد. اليت هي شعبة من شعب البالغة 
  .النار منابه وإبرازه يف صورته ، مشيعاً ذلك بتهويل صفة النار وتفظيع أمرها 

ومسعنا من العرب من : قال سيبويه . وأّما املصدر فمضموم ، وقد جاء فيه الفتح . ما ترفع به النار : والوقود 
وقرأ عيسى بن عمر اهلمداينّ . احلطب  والوقود أكثر ، والوقود: مث قال . وقدت النار وقوداً عالياً : يقول 

حياة املصباح : وجيوز أن يكون مثل قولك . فالن فخر قومه وزين بلده : بالضم تسمية باملصدر ، كما يقال 
جيب أن تكون » اليت«و » الذي«صلة : السليط ، أي ليس حياته إال به؛ فكأنّ نفس السليط حياته ، فإن قلت 

، للمخاطب ، فكي ال ميتنع أن يتقّدم : ف علم أولئك أن نار اآلخرة توقد بالناس واحلجارة؟ قلت قصة معلومة 
هلم بذلك مساع من أهل الكتاب ، أو مسعوه من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، أو مسعوا قبل هذه اآلية قوله 

فلم جاءت النار : لت فإن ق]  ٦: التحرمي [ } َناراً َوقُوُدَها الناس واحلجارة { : تعاىل يف سورة التحرمي 
تلك اآلية نزلت مبكة ، فعرفوا منها ناراً : املوصوفة هبذه اجلملة منكرة يف سورة التحرمي ، وههنا معّرفة؟ قلت 

{ : ما معىن قوله تعاىل : فإن قلت . مث نزلت هذه باملدينة مشاراً هبا إىل ما عرفوه أّوالً . موصوفة هبذه الصفة 
معناه أهنا نار ممتازة عن غريها من النريان ، بأهنا ال تتقد إال بالناس واحلجارة : ؟ قلت } ة َوقُوُدَها الناس واحلجار

، وبأن غريها إن أريد إحراق الناس هبا أو إمحاء احلجارة أوقدت أّوال بوقود مث طرح فيها ما يراد إحراقه أو 
وحيمي بالنار ، وبأهنا إلفراط حّرها وشّدة إمحاؤه ، وتلك أعاذنا اهللا منها برمحته الواسعة توقد بنفس ما حيرق 

أنار اجلحيم كلها موقدة بالناس : فإن قلت . ذكائها إذا اتصلت مبا ال تشتعل به نار ، اشتعلت وارتفع هلبها 
بل هي نريان شىت ، منها نار توقد بالناس واحلجارة ، : واحلجارة ، أم هي نريان شىت منها نار هبذه الصفة؟ قلت 

فَأَنذَْرُتكُْم نَاراً { ، ]  ٦: التحرمي [ } قُواْ أَنفَُسكُْم َوأَْهِليكُْم َنارا { : ك تنكريها يف قوله تعاىل يدل على ذل
ولعل لكفار اجلن وشياطينهم نارا وقودها الشياطني ، كما أنّ لكفرة اإلنس ناراً ]  ١٤: الليل [ } تلظى 

، جزاء لكل جنس مبا يشاكله من العذاب    .وقودها هم 

ألهنم قرنوا هبا أنفسهم يف الدنيا ، : قلت . مل قرن الناس باحلجارة وجعلت احلجارة معهم وقوداً : فإن قلت 
ُدوِن اهللا { : قال اهللا تعاىل : حيث حنتوها أصناماً وجعلوها هللا أنداداً أو عبدوها من دونه  إِنَّكُْم َوَما َتْعُبُدونَ ِمن 

دون اهللا : ( فقوله . وهذه اآلية مفسرة ملا حنن فيه ]  ٩٨: األنبياء [ } َحَصُب َجَهنََّم  يف ) إنكم ما تعبدون من 
ا اعتقد الكفار يف حجارهتم املعبودة من دون . يف معىن وقودها ) حصب جهنم ( معىن الناس واحلجارة ، و  ومل

، جعلها اهللا عذاهبم ،  اهللا أهنا الشفعاء والشهداء الذين يستشفعون هبم ويستدفعون املضاّر عن أنفسهم مبكاهنم
فقرهنم هبا حمماة يف نار جهنم ، إبالغاً يف إيالمهم وإعراقاً يف حتسريهم ، وحنوهم ما يفعله بالكانزين الذين جعلوا 

، حيث حيمى عليها يف نار جهنم فتكوي هبا  ذهبهم وفضتهم عّدة وذخرية فشحوا هبا ومنعوها من احلقوق 
ة الكربيت ، وهو ختصيص بغري دليل وذهاب عما هو املعىن الصحيح هي حجار: وقيل . جباههم وجنوهبم 

وقرأ عبد اهللا ، أعتدت ، من . هيئت هلم وجعلت عّدة لعذاهبم } أُِعدَّْت { الواقع املشهود له مبعاين التنزيل 
  .العتاد مبعىن العدة 



ٍت َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها الْأَْنَهاُر كُلََّما ُرزِقُوا ِمْنَها ِمْن ثََمَرٍة رِْزقًا َوَبشِّرِ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت أَنَّ لَُهْم َجنَّا
  ) ٢٥(اِلُدونَ قَالُوا َهذَا الَِّذي ُرزِقَْنا ِمْن قَْبلُ َوأُُتوا بِِه ُمَتَشابًِها َولَُهْم ِفيَها أَْزَواٌج ُمطَهََّرةٌ َوُهْم ِفيَها َخ

ذكر الترغيب مع الترهيب ، ويشفع البشارة باإلنذار إرادة التنشيط ، من عادته عز وجل يف كتابه أن ي
ا يتلف  فلما ذكر الكفار وأعماهلم وأوعدهم بالعقاب ، قفاه . الكتساب ما يزلف ، والتثبيط عن اقتراف م

ببشارة عباده الذين مجعوا بني التصديق واألعمال الصاحلة من فعل الطاعات وترك املعاصي ، ومحوها من 
جيوز أن يكون : ؟ قلت } َوَبشِّرِ { : من املأمور بقوله تعاىل : فإن قلت . حباط بالكفر والكبائر بالثواب اإل

  :كما قال عليه الصالة والسالم . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وأن يكون كل أحد 
وإمنا كل . ر بذلك واحداً بعينه مل يأم" بشر املشائني إىل املساجد يف الظلم بالنور التام يوم القيامة ) "  ٢٤( 

أحد مأمور به ، وهذا الوجه أحسن وأجزل؛ ألنه يؤذن بأن األمر لعظمه وفخامة شأنه حمقوق بأن يبشر به كل 
: عالم عطف هذا األمر ومل يسبق أمر وال هني يصح عطفه عليه؟ قلت : فإن قلت . من قدر على البشارة به 

 يطلب له مشاكل من أمر أو هني يعطف عليه؛ إمنا املعتمد بالعطف هو ليس الذي اعتمد بالعطف هو األمر حىت
زيد يعاقب بالقيد : مجلة وصف ثواب املؤمنني ، فهي معطوفة على مجة وصف عقاب الكافرين ، كما تقول 

يا : كما تقول ) فاتقوا : ( هو معطوف على قوله : ولك أن تقول . واإلرهاق ، وبشر عمراً بالعفو واإلطالق 
ويف قراءة زيد بن علّي رضي اهللا عنه . ين متيم احذروا عقوبة ما جنيتم ، وبشر يا فالن بين أسد بإحساين إليهم ب

. اإلخبار مما يظهر سرور املخرب به : والبشارة ) . أعدت ( على لفظ املبّين للمفعول عطفاً على } َوَبشِّرِ { : 
ين بقدوم فالن فهو حّر ، فبشروه فرادى ، عتق أّوهلم ، ألنه أيكم بشر: إذا قال لعبيده : ومن مث قال العلماء 

. عتقوا مجيعاً ، ألهنم مجيعاً أخربوه «أخربين » بشرين«ولو قال مكان . هو الذي أظهر سروره خبربه دون الباقني 
آل [ } أَلِيمٍ  فََبّشْرُهم بَِعذَابٍ{ وأما . ما ظهر من أوائل ضوئه : وتباشري الصبح . البشرة لظاهر اجللد : ومنه 

فمن العكس يف الكالم الذي يقصد به االستهزاء الزائد يف غيظ املستهزأ به وتأمله واغتمامه ، ]  ٢١: عمران 
  :ومنه قوله . أبشر بقتل ذّريتك وهنب مالك : كما يقول الرجل لعدّوه 

  والصاحلة حنو احلسنة يف جريها جمرى االسم... فَأْعَتُبوا بِالصَّْيلَم 
  :حلطيئة قال ا

  ِمْن آل ْألمٍ بظْهرِ الَغْيبِ َتأِْتينِي... كْيَف اهلَجاُء وما َتْنفَكُّ َصاِلَحةٌ 
أي فرق : فإن قلت . كل ما استقام من األعمال بدليل العقل والكتاب والسنة ، والالم للجنس : والصاحلات 

، وبينها داخلة على اجملموع؟ قلت  ذا دخلت على املفرد كان صاحلاً ألن إ: بني الم اجلنس داخلة على املفرد 
وإذا دخلت على اجملموع ، صلح أن يراد . يراد به اجلنس إىل أن حياط به ، وأن يراد به بعضه إىل الواحد منه 

به مجيع اجلنس ، وأن يراد به بعضه ال إىل الواحد منه؛ ألن وزانه يف تناول اجلمعية يف اجلنس وزان املفرد يف 
: فما املراد هبذا اجملموع مع الالم؟ قلت : فإن قلت . جلمعية يف مجل اجلنس ال يف وحدانه تناول اجلنسية ، وا

  .اجلملة من األعمال الصحيحة املستقيمة يف الدين على حسب حال املؤمن يف مواجب التكليف 

  :قال زهري . البستان من النخل والشجر املتكاثف املظلل بالتفاف أغصانه : واجلنة 
والتركيب دائر على معىن الستر ، وكأهنا لتكاثفها وتظليلها مسيت باجلنة . أي خنالً طواالً ... ةً ُسُحقَا َتسِقي َجنَّ



ملا فيها » جنة«ومسيت دار الثواب . اليت هي املّرة ، من مصدر جنه إذا ستره ، كأهنا سترة واحدة لفرط التفافها 
والذي يقول إهنا خملوقة يستدل بسكىن . د اختلف يف ذلك ق: اجلنة خملوقة أم ال؟ قلت : فإن قلت . من اجلنان 

آدم وحواء اجلنة ومبجيئها يف القرآن على هنج األمساء الغالبة الالحقة باألعالم ، كالنيب والرسول والكتاب 
اجلنة اسم لدار الثواب كلها ، وهي مشتملة على : ما معىن مجع اجلنة وتنكريها؟ قلت : فإن قلت . وحنوها 
ثرية مرتبة مراتب على حسب استحقاقات العاملني ، لكل طبقة منهم جنات من تلك اجلنان ، فإن قلت جنان ك

أما يشترط يف استحقاق الثواب باإلميان والعمل الصاحل أن ال حيبطهما املكلف بالكفر واإلقدام على الكبائر؛ : 
ملا جعل الثواب مستحقاً : ك؟ قلت وأن ال يندم على ما أوجده من فعل الطاعة وترك املعصية؟ فهال شرط ذل

باإلميان والعمل الصاحل ، والبشارة خمتصة مبن يتوالمها ، وركز يف العقول أن اإلحسان إمنا يستحق فاعله عليه 
املثوبة والثناء ، إذا مل يتعقبه مبا يفسده ويذهب حبسنه ، وأنه ال يبقى مع وجود مفسده إحساناً ، واعلم بقوله 

َك { : اهللا عليه وسلم وهو أكرم الناس عليه وأعزهم تعاىل لنبيه صلى  : الزمر [ } لَِئْن أَْشَركَْت لََيْحَبطَنَّ َعَملُ
الَ َتْجَهُرواْ لَُه بالقول كََجْهرِ َبْعِضكُْم ِلَبْعضٍ أَن َتْحَبطَ أعمالكم { : ، وقال تعاىل للمؤمنني ]  ٦٥ [ } َو

كيف صورة : فإن قلت . والندم كالداخل حتت الذكر  كان اشتراط حفظهما من اإلحباط]  ٢: احلجرات 
أن أهنار : وعن مسروق . كما ترى األشجار النابتة على شواطىء األهنار اجلارية : جري األهنار من حتتها؟ قلت 

وأنزه البساتني وأكرمها منظراً ما كانت أشجاره مظللة ، واألهنار يف خالهلا مطردة . اجلنة جتري يف غري أخدود 
لوال أن املاء اجلاري من النعمة العظمى واللذة الكربى ، وأن اجلنان والرياض وإن كانت آنق شيء وأحسنه و. 

، وإال كان األنس األعظم  ال تروق النواظر وال تبهج األنفس وال جتلب األرحيية والنشاط حىت جيري فيها املاء 
فيها ، وصور ال حياة هلا ، ملا جاء اهللا تعاىل بذكر فائتاً ، والسرور األوفر مفقوداً ، وكانت كتماثيل ال أرواح 

اجلنات مشفوعاً بذكر األهنار اجلارية من حتتها مسوقني على قرن واحد كالشيئني ال بد ألحدمها من صاحبه ، 
، : يقال لربدى . اجملرى الواسع فوق اجلدول ودون البحر : والنهر . وملا قّدمه على سائر نعوهتا  هنر دمشق 

ومدار التركيب على السعة ، وإسناد اجلري إىل األهنار . بفتح اهلاء » النهر«واللغة العالية . هنر مصر : وللنيل 
  .بنو فالن يطؤهم الطريق ، وصيد عليه يومان : من اإلسناد اجملازي كقوهلم 

ا تنكري اجلنات فقد ذكر : قلت . مل نكرت اجلنات وعّرفت األهنار : فإن قلت  ألهنار فأن يراد وأما تعريف ا. أم
لفالن بستان فيه املاء اجلاري والتني والعنب وألوان الفواكه ، تشري إىل األجناس اليت يف : اجلنس ، كما تقول 

[ } واشتعل الرأس َشْيباً { : أو يراد أهنارها ، فعّوض التعريف بالالم من تعريف اإلضافة كقوله . علم املخاطب 
.  ٤: مرمي  ِفيَها أَْنَهاٌر ّمن مَّاء غَْيرِ ءاِسنٍ َوأَْنَهاٌر ّمن لََّبنٍ لَّْم { : األهنار املذكورة يف قوله  أو يشار بالالم إىل] 

  .اآلية ]  ١٥: حممد [ } َيَتَغيَّْر طَْعُمُه 
ا ُرزِقُواْ { : وقوله  ، أو مجلة مستأنفة؛ ألنه} كُلََّم  ال خيلو من أن يكون صفة ثانية جلنات ، أو خرب مبتدأ حمذوف 

ملا قيل إن هلم جنات مل خيل خلد السامع أن يقع فيه أمثار تلك اجلنات أشباه مثار جنات الدنيا ، أم أجناس أخر 
ال تشابه هذه األجناس؟ فقيل إنّ مثارها أشباه مثار جنات الدنيا ، أي أجناسها أجناسها وإن تفاوتت إىل غاية ال 

ٍة ِمن ثَ{ ما موقع من : فإن قلت . يعلمها إال اهللا  كلما أكلت من بستانك من : هو كقولك : ؟ قلت } َمَر
ٍة { فموقع . الرمان شيئاً محدتك  كلما رزقوا من اجلنات من أي : موقع قولك من الرمان ، كأنه قيل } ِمن ثََمَر



تداء فمن األوىل والثانية كلتامها الب. مثرة كانت من تفاحها أو رّماهنا أو عنبها أو غري ذلك رزقاً قالوا ذلك 
: وتنزيله تنزيل أن تقول . الغاية ألنّ الرزق قد ابتدىء من اجلنات ، والرزق من اجلنات قد ابتدىء من مثرة 

من : من أي مثرة رزقك من بستانه؟ فتقول : من بستانه ، فيقال : من أين؟ فتقول : رزقين فالن ، فيقال لك 
اجلنات ، مث جعل مقيداً باالبتداء من ضمري اجلنات ، جعل مطلقاً مبتدأ من ضمري » رزقوا«وحتريره أن . رّمان 

مبتدأ من مثرة ، وليس املراد بالثمرة التفاحة الواحدة أو الرمانة الفذة على هذا التفسري ، وإمنا املراد النوع من 
ريد أنت ت. رأيت منك أسداً : بياناً على منهاج قولك } ِمن ثََمَرٍة { وهو أن يكون : ووجه آخر . أنواع الثمار 

هذا { : كيف قيل : فإن قلت . وعلى هذا يصح أن يراد بالثمرة النوع من الثمار ، واجلنات الواحدة . أسد 
معناه : وكيف تكون ذات احلاضر عندهم يف اجلنة هي ذات الذي رزقوه يف الدنيا؟ قلت } الذى ُرزِقَْنا ِمن قَْبلُ 

، : وأتوا به متشاهباً ، وهذا كقولك وشبهه بدليل قوله . هذا مثل الذي رزقناه من قبل  أبو يوسف أبو حنيفة 
إىل : ؟ قلت } َوأُُتواْ بِِه { : إالم يرجع الضمري يف قوله : فإن قلت . تريد أنه الستحكام الشبه كأن ذاته ذاته 

ذكر} هذا الذى ُرزِقَْنا ِمن قَْبلُ { : املرزوق يف الدنيا واآلخرة مجيعاً؛ ألنّ قوله  ما رزقوه يف الدارين  انطوى حتته 
ا { : ونظريه قوله تعاىل .    }إِن َيكُْن غَنِّياً أَْو فَقَرياً فاهللا أوىل بِهَِم

ولو رجع الضمري إىل . غنياً أو فقرياً على اجلنسني : أي جبنسي الغين والفقري لداللة قوله ]  ١٣٥: النساء [ 
رض يتشابه مثر الدنيا ومثر اجلنة ، وما بال مثر اجلنة مل ألي غ: فإن قلت . املتكلم به لقيل أوىل به على التوحيد 

ألنّ اإلنسان باملألوف آنس ، وإىل املعهود أميل ، وإذا رأى ما مل يألفه نفر عنه طبعه : يكن أجناساً أخر؟ قلت 
 ، ، وألنه إذا ظفر بشيء من جنس ما سلف له به عهد وتقّدم معه ألف ، ورأى فيه مزية ظاهرة  وعافته نفسه 

وفضيلة بينة ، وتفاوتاً بينه وبني ما عهد بليغاً ، أفرط ابتهاجه واغتباطه ، وطال استعجابه واستغرابه ، وتبني كنه 
ولو كان جنساً مل يعهده وإن كان فائقاً ، حسب أنّ ذلك اجلنس ال يكون . النعمة فيه ، وحتقق مقدار الغبطة به 

حق التبني  فحني أبصروا الرمانة من رمان الدنيا ومبلغها يف احلجم ، وأن  .إال كذلك ، فال يتبني موقع النعمة 
والنبقة من نبق الدنيا يف . الكربى ال تفضل عن حّد البطيخة الصغرية ، مث يبصرون رّمانة اجلنة تشبع السكن 

ون حجم الفلكة ، مث يرون نبق اجلنة كقالل هجر ، كما رأوا ظل الشجرة من شجر الدنيا وقدر امتداده ، مث ير
الشجرة يف اجلنة يسري الراكب يف ظلها مائة عام ال يقطعه ، كان ذلك أبني للفضل ، وأظهر للمزية ، وأجلب 

وترديدهم . للسرور ، وأزيد يف التعجب من أن يفاجئوا ذلك الرمان وذلك النبق من غري عهد سابق جبنسهما 
ألمر ومتادي احلال يف ظهور املزية ومتام هذا القول ونطقهم به عند كل مثرة يرزقوهنا ، دليل على تناهي ا

عن . الفضيلة ، وعلى أنّ ذلك التفاوت العظيم هو الذي يستملي تعجبهم ، ويستدعي تبجحهم يف كل أوان 
خنل اجلنة نضيد من أصلها إىل فرعها ، ومثرها أمثال القالل ، كلما نزعت مثرة عادت مكاهنا أخرى «: مسروق 

إىل الرزق ) أتوا به ( وجيوز أن يرجع الضمري يف . » دود ، والعنقود أثنا عشر ذراعاً، وأهنارها جتري يف غري أخ
ا يرزقونه من مثرات اجلنة يأتيهم متجانساً يف نفسه ، كما حيكى : ، كما أن هذا إشارة إليه ، ويكون املعىن  أن م

الذي أتينا به من قبل ، فيقول هذا : يؤتى أحدهم بالصحفة فيأكل منها ، مث يؤتى باألخرى فيقول : عن احلسن 
، فاللون واحد والطعم خمتلف : امللك  والذي نفس حممد بيده ، إن الرجل : " وعنه صلى اهللا عليه وسلم . كل 

فإذا أبصروها واهليئة " من أهل اجلنة ليتناول الثمرة ليأكلها فما هي بواصلة إىل فيه حىت يبّدل اهللا مكاهنا مثلها 



من نظم } َوأُُتواْ بِِه متشاهبا { : كيف موقع قوله : فإن قلت . والتفسري األّول هو هو . لك هيئة األوىل قالوا ذ
  الكالم؟

: ومنه قوله تعاىل . ورأى من الرأي كذا وكان صواباً . فالن أحسن بفالن ونعم ما فعل : هو كقولك : قلت 
وما أشبه ذلك من اجلمل اليت تساق يف الكالم ]  ٣٤: النمل [ } َوَجَعلُواْ أَِعزَّةَ أَْهِلَها أَِذلَّةً وكذلك َيفَْعلُونَ { 

  .معترضة للتقرير 

أن طهرن مما خيتص بالنساء من احليض واالستحاضة ، وما ال خيتص هبّن من األقذار : واملراد بتطهري األزواج 
لذي عليه نساء الدنيا ، أن يدخل حتته الطهر من دنس الطباع وطبع األخالق ا: وجيوز جمليئه مطلقاً . واألدناس 

مما يكتسنب بأنفسهّن ، ومما يأخذنه من أعراق السوء واملناصب الرديئة واملناشىء املفسدة ، ومن سائر عيوهبّن 
مها لغتان : فهالّ جاءت الصفة جمموعة كما يف املوصوف؟ قلت : فإن قلت . ومثاهلّن وخبثهّن وكيدهّن 

  :ومنه بيت احلماسة . اعالت وفواعل ، والنساء فعلت ، وهي فاعلة النساء فعلن ، وهّن ف: يقال . فصيحتان 
  واْسَتْعَجلَْت َنْصَب القُُدورِ فملَِّت... وإذَا الَعذَاَرى بالدَُّخاِن َتقَنََّعْت 
، مبعىن متطهرة } مُّطَهَّرةٌ { : وقرأ عبيد بن عمري » مطهرات«وقرأ زيد بن علي . واملعىن ومجاعة أزواج مطهرة 

هال : فإن قلت . أي فأتطهر به تطهرة . فأطهر به أطهرة . ما أحوجين إىل بيت اهللا : كالم بعض العرب  ويف. 
وليس . فخامة لصفتهّن ليست يف طاهرة ، وهي اإلشعار بأن مطهراً طهرهّن } مُّطَهَّرةٌ { يف : قيل طاهرة؟ قلت 

يما أعّد هلم  ذلك إال اهللا عّز وجلّ املريد بعباده الصاحلني أن خيّوهلم كلّ   .مزية ف
َك اخللد أَفَإِْين { : قال اهللا تعاىل . الثبات الدائم والبقاء الالزم الذي ال ينقطع : واخللد  ا َجَعلَْنا ِلَبَشرٍ ّمن قَْبِل َوَم

  :وقال امرؤ القيس ] .  ٣٤: األنبياء [ } ّمتَّ فَُهُم اخلالدون 
  وَهلْ َيْنَعَمْن َمْن كانَ يف الُعُصرِ اخلَايل... ِلي أالَ أْنَعْم صََباحاً أيُّها الطَّلَلُ البَا

  قَِليلُ اهلُُمومِ َما َيبِيُت بأْوَجالِ... وَهلْ َيْنَعَمْن إالَّ َسعيٌد ُمَخلٌّد 

ْعلَُم ونَ أَنَُّه الَْحقُّ ِمْن َربِّهِْم َوأَمَّا الَِّذيَن إِنَّ اللََّه لَا َيْسَتْحيِي أَنْ َيضْرَِب َمثَلًا َما َبُعوَضةً فََما فَْوقََها فَأَمَّا الَِّذيَن آَمُنوا فََي
الَِّذيَن ) ٢٦(إِلَّا الْفَاِسِقَني  كَفَُروا فََيقُولُونَ َماذَا أََراَد اللَُّه بَِهذَا َمثَلًا ُيِضلُّ بِِه كَِثًريا َوَيْهِدي بِِه كَِثًريا َوَما ُيِضلُّ بِِه

ِميثَاِقِه َوَيقْطَُعونَ َما أََمَر اللَُّه بِِه أَنْ ُيوَصلَ َوُيفِْسُدونَ ِفي الْأَْرضِ أُولَِئَك ُهُم الَْخاِسُرونَ  َيْنقُُضونَ َعْهَد اللَِّه ِمْن َبْعِد
)٢٧ (  

سيقت هذه اآلية لبيان أنَّ ما استنكره اجلهلة والسفهاء وأهل العناد واملراء من الكفار واستغربوه من أن تكون 
اً هبا املثل ، ليس مبوضع لالستنكار واالستغراب ، من قبل أنّ التمثيل إمنا يصار إليه احملقّرات من األشياء مضروب

تمثل له . ملا فيه من كشف املعىن ورفع احلجاب عن الغرض املطلوب ، وإدناء املتوّهم من املشاهد  فإن كان امل
، وإن كان حقرياً كان املتمثل به كذلك  ثله  عظم واحلقارة يف املضروب به فليس ال. عظيًما كان املتمثل به م

املثل إذاً إالَّ أمراً تستدعيه حال املتمثل له وتستجّره إىل نفسها ، فيعمل الضارب للمثل على حسب تلك 
أال ترى إىل احلق ملا كان واضحاً جلياً أبلج ، كيف متثل له بالضياء والنور؟ وإىل الباطل ملا كان بضد . القضية 

ة؟ وملا كانت حال اآلهلة اليت جعلها الكفار أنداداً هللا تعاىل ال حال أحقر منها وأقلّ صفته ، كيف متثل له بالظلم



، ولذلك جعل بيت العنكبوت مثلها يف الضعف والوهن ، وجعلت أقلّ من الذباب وأخس قدراً ، وضربت هلا 
ها بالبعوضة ، ألنه استحى من متثيل: البعوضة فالذي دوهنا مثال مل يستنكر ومل يستبدع ، ومل يقل للمتمثل 

ا حيتكمه ويستدعيه ، ولبيان . مصيب يف متثيله ، حمق يف قوله  ، حمتذ على مثال م سائق للمثل على قضية مضربه 
أنّ املؤمنني الذين عادهتم اإلنصاف والعمل على العدل والتسوية والنظر يف األمور بناظر العقل ، إذا مسعوا مبثل 

وأن الكفّار . ي ال متّر الشبهة بساحته ، والصواب الذي ال يرتع اخلطأ حوله هذا التمثيل علموا أنه احلق الذ
، أوعرفوا أنه احلق  الذين غلبهم اجلهل على عقوهلم ، وغصبهم على بصائرهم فال يتفطنون وال يلقون أذهاهنم 

وا وقضوا عليه إال أنّ حّب الّرياسة وهوى األلف والعادة ال خيليهم أن ينصفوا ، فإذا مسعوه عاندوا وكابر
. بالبطالن ، وقابلوه باإلنكار ، وأن ذلك سبب زيادة هدى املؤمنني واهنماك الفاسقني يف غّيهم وضالهلم 

والعجب منهم كيف أنكروا ذلك وما زال الناس يضربون األمثال بالبهائم والطيور وأحناش األرض واحلشرات 
: ضرهم وبواديهم قد متثّلوا فيها بأحقر األشياء فقالوا واهلوام ، وهذه أمثال العرب بني أيديهم مسرية يف حوا

وآكل من . وأصرد من جرادة ، وأضغف من فراشة . أمجع من ذّرة ، وأجرأ من الذباب ، وأمسع من قراد 
، وأعز من مخ البعوض وكلفتين مخ البعوض : وقالوا يف البعوضة . السوس  ولقد ضربت . أضعف من بعوضة 

األشياء احملقرة ، كالزوان والنخالة وحبة اخلردل ، واحلصاة ، واألرضة ، والدود ، والزنابري األمثال يف اإلجنيل ب
، ولكن ديدن احملجوج .  والتمثيل هبذه األشياء وبأحقر منها مما ال تغين استقامته وصحته على من به أدىن مسكة 

أن يرمي لفرط احلرية والعجز عن املبهوت الذي ال يبقى له متمسك بدليل وال متشبث بأمارة وال إقناع ، 
وعن . إعمال احليلة بدفع الواضح وإنكار املستقيم والتعويل على املكابرة واملغالطة إذا مل جيد سوى ذلك معّوالً 

: ملا ذكر اهللا الذباب والعنكبوت يف كتابه وضرب للمشركني به املثل ، ضحكت اليهود وقالوا : احلسن وقتادة 
  .فأنزل اهللا عز وجل هذه اآلية .  ما يشبه هذا كالم اهللا

حيي الرجل ، : يقال . واشتقاقه من احلياة . واحلياء تغري وانكسار يعتري اإلنسان من ختوف ما يعاب به ويذم 
نسي وحشي وشظي الفرس إذا اعتلت هذه األعضاء جعل احليي ملا يعتريه من االنكسار والتغري ، : كما يقال 

، ورأيت اهلالك يف وجهه من : ، كما قالوا  منتكس القّوة منتقص احلياة هلك فالن حياء من كذا ، ومات حياء 
كيف جاز وصف القدمي سبحانه به وال جيوز : فإن قلت . وذاب حياء ، ومجد يف مكانه خجالً . شّدة احلياء 

  :عليه التغري واخلوف والذم ، وذلك يف حديث سلمان قال 
إن اهللا حيي كرمي يستحي إذا رفع إليه العبد يديه أن يرّدمها : " وسلم  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه)  ٢٦( 

هو جار على سبيل التمثيل مثل تركه ختييب العبد وأنه ال يرّد يديه صفراً : قلت " صفراً حىت يضع فيهما خرياً 
أي ال }  الَ َيْسَتْحىِ إِنَّ اهللا{ : وكذلك معىن قوله . من عطائه لكرمه بترك من يترك رّد احملتاج إليه حياء منه 

وجيوز أن تقع هذه العبارة يف كالم الكفرة . يترك ضرب املثل بالبعوضة ترك من يستحيي أن يتمثل هبا حلقارهتا 
أما يستحيي رب حممد أن يضرب مثالً بالذباب والعنكبوت فجاءت على سبيل املقابلة وإطباق : ، فقالوا 

  :م بديع ، وطراز عجيب ، منه قول أيب متام وهو فّن من كالمه. اجلواب على السؤال 
غٌ أَفَْناَء َيْعُرَب كُلَّها    أَنِّي َبَنْيُت اجلَاَر قَْبلَ املَْنزِلِ... َمْن ُمْبِل

هللا بالدك ، : فقال . إهنا مل جتعد عين : فقال الرجل . إنك لسبط الشهادة : فقال . وشهد رجل عند شريح 



ولوال بناء الدار مل يصح بناء اجلار . ار وجتعيد الشهادة هو مراعاة املشاكلة فالذي سوغ بناء اجل. وقبل شهادته 
وهللا دّر أمر التنزيل وإحاطته بفنون البالغة وشعبها ، ال تكاد تستغرب . وسبوطة الشهادة المتنع جتعيدها . 

ال يصّح فيه وقد استعري احلياء فيم. منها فناً إال عثرت عليه فيه على أقوم مناهجه وأسّد مدارجه    :ا 
  كَرْعَن بِسْبٍت يف إناٍء ِمَن الَوْرِد... إذَا َما اْسَتَحْيَن املَاَء َيْعرُِض َنفَْسُه 

: يقولون . التعّدي باجلاّر والتعدي بنفسه : وفيه لغتان . بياء واحدة » يستحي«: وقرأ ابن كثري يف رواية شبل 
  .استحييت منه واستحييته ، ومها حمتملتان ههنا 

  :ويف احلديث . اعتماده وصنعه من ضرب اللنب وضرب اخلامت : ضرب املثل و
ا { و " اضطرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خامتاً من ذهب ) "  ٢٧(  هذه إهبامية وهي اليت إذا } مَّ

أو . اب كان أعطين كتاباً ّما ، تريد أّي كت: اقترنت باسم نكرة أهبمته إهباماً وزادته شياعاً وعموماً ، كقولك 
بما نقضهم ميثاقهم { : صلة للتأكيد ، كاليت يف قوله  ال يستحيي أن يضرب : كأنه قيل ]  ١٥٥: النساء [ } ف

هو : فإن رفعتها فهي موصولة ، صلتها اجلملة؛ ألن التقدير } َبُعوَضةً { مثالً حقاً أو البتة ، هذا إذا نصبت 
  بعوضة ، فحذف صدر اجلملة كما حذف يف

ووجه آخر حسن مجيل ، وهو أن تكون اليت فيها معىن ]  ١٥٤: األنعام [ } اًما َعلَى الذى أَْحَسَن َتَم{ 
إنّ اهللا ال يستحيي أن يضرب لألنداد ما شاء من : االستفهام ملا استنكفوا من متثيل اهللا ألصنامهم باحملقرات قال 

ال يبايل مبا وهب ما دينار وديناران  األشياء احملقّرة مثالً ، بله البعوضة فما فوقها ، كما يقال أن : واملعىن . فالن 
هللا أن يتمثل لألنداد وحقارة شأهنا مبا ال شيء أصغر منه وأقل ، كما لو متثل باجلزء الذي ال يتجزأ ومبا ال 

دد فالن أقل من ال شيء يف الع: يدركه لتناهيه يف صغره إال هو وحده بلطفه ، أو باملعدوم ، كما تقول العرب 
ا َيْدُعونَ ِمن ُدونِِه ِمن َشْىء { : ولقد أمل به قوله تعاىل .  وهذه القراءة ]  ٤٢: العنكبوت [ } إِنَّ اهللا َيْعلَُم َم

وكانوا يشّبهون به . تعزى إىل رؤبة بن العجاج ، وهو أمضغ العرب للشيح والقيصوم واملشهود له بالفصاحة 
ذهب يف هذه القراءة إال بأهنا } َبُعوَضةً { وانتصب .  إىل هذا الوجه ، وهو املطابق لفصاحته احلسن ، وما أظنه 

( أو انتصبا مفعولني فجرى . حال عن النكرة مقدمة عليه } َمثَالً { أو مفعول ليضرب ، و . عطف بيان ملثال 
. جعل ( جمرى ) ضرب  بعضه : يقال . واشتقاق البعوض من البعض وهو كالقطع كالبضع والعضب ) 
  :وأنشد . ض البعو

  إذَا َما خاَف َبْعُض القَْومِ َبْعَضا... لَنِْعَم الَبْيُت َبْيُت أَيب ِدثارٍ 
{ والبعوض يف أصله صفة على فعول كالقطوع فغلبت ، وكذلك اخلموش . بعض الشيء ألنه قطعة منه : ومنه 

الذي ضربت فيه مثالً ، وهو القلّة واحلقارة  فما جتاوزها وزاد عليها يف املعىن: أحدمها : فيه معنيان } فََما فَْوقََها 
يما وصف به من : فالن أسفل الناس وأنذهلم : ، حنو قولك ملن يقول  هو فوق ذاك ، تريد هو أبلغ وأعرق ف

فما زاد عليها يف احلجم ، كأنه قصد بذلك رّد ما استنكروه من ضرب املثل : والثاين . السفالة والنذالة 
كما تقول لصاحبك وقد ذّم من عرفته يشح بأدىن شيء فقال . هنما أكرب من البعوضة بالذباب والعنكبوت ، أل

هو ال يبايل أن يبخل بنصف درهم فما فوقه تريد مبا فوقه ما خبل فيه وهو : فالن خبل بالدرهم والدرمهني ، : 
مسعناه يف صحيح مسلم وحنوه يف االحتمالني ما . فضالً عن الدرهم والدرمهني : الدرهم والدرمهان كأنك قلت 



  :عن إبراهيم عن األسود قال 
ما يضحككم؟ : فقالت . دخل شباب من قريش على عائشة رضي اهللا عنها وهي مبىن وهم يضحكون )  ٢٨( 

إين مسعت رسول . ال تضحكوا : فقالت . فالن خّر على طنب فسطاط فكادت عنقه أو عينه أن تذهب : قالوا 
ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إال كتبت له هبا درجة وحميت هبا عنه « : ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم قا

  »خطيئة 

  :حيتمل فما عدا الشوكة وجتاوزها يف القلة وهي حنو خنبة النملة يف قوله عليه الصالة والسالم 
ا هو أشد  وحيتمل. وهي عضتها " ما أصاب املؤمن من مكروه فهو كفارة خلطاياه حىت خنبة النملة ) "  ٢٩(  م

كيف يضرب املثل مبا دون البعوضة وهي : فإن قلت . من الشوكة وأوجع كاخلرور على طنب الفسطاط 
  ليس كذلك ، فإن جناح البعوضة أقل منها وأصغر بدرجات ، وقد: النهاية يف الصغر؟ قلت 

ر منها ومن جناحها ، رمبا ضربه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مثالً للدنيا ، ويف خلق اهللا حيوان أصغ)  ٣٠( 
رأيت يف تضاعيف الكتب العتيقة دويبة ال يكاد جيليها للبصر احلاّد إال حتركها ، فإذا سكنت فالسكون يواريها 

، مث إذا لوحَت هلا بيدك حادت عنها وجتنبت مضرهتا ، فسبحان من يدرك صورة تلك وأعضاءها الظاهرة 
ا هو أصغر منها وأصغر والباطنة وتفاصيل خلقتها ويبصر بصرها وي { طلع على ضمريها ، ولعل يف خلقه م

ا ُتنبُِت األرض َوِمْن أَنفُِسهِْم َوِممَّا الَ َيْعلَُمونَ  وأنشدت ]  ٣٦: يس [ } سبحان الذى َخلَق االزواج كُلََّها ِممَّ
  :لبعضهم 

  مِ اَأللَْيلِيف ظُلَْمة اللَّْيلِ الَبهِي... َيا َمْن َيَرى َمدَّ الَبُعوضِ َجَناَحها 
  واملُخَّ يف ِتلَْك الِعظَامِ النُّحَّلِ... َوَيرى ُعُروَق نَِياِطها يف َنحرِها 

  ما كانَ ِمْنُه يف الزَّماِن االوَّلِ... اغِْفْر ِلَعْبٍد تاَب ِمْن فََرطاِته 
  }َوأَمَّا { 

. زيد ذاهب : تقول . توكيد  وفائدته يف الكالم أن يعطيه فضل. حرف فيه معىن الشرط ، ولذلك جياب بالفاء 
. أّما زيد فذاهب : فإذا قصدت توكيد ذاك وأنه ال حمالة ذاهب وأنه بصدد الذهاب وأنه منه عزمية قلت 

بيان كونه : وهذا التفسري مدل لفائدتني : مهما يكن من شيء فزيد ذاهب : ولذلك قال سيبويه يف تفسريه 
، والذين : اجلملتني مصّدرتني به وإن مل يقل  ففي إيراد. توكيداً ، وأنه يف معىن الشرط  فالذين آمنوا يعلمون 

كفروا يقولون إمحاد عظيم ألمر املؤمنني ، واعتداد بعلمهم أنه احلق ، ونعى على الكافرين إغفاهلم حظهم 
ثبت  حّق األمر ، إذا: يقال . الثابت الذي ال يسوغ إنكاره } احلق { و . وعنادهم ورميهم بالكلمة احلمقاء 

أن يكون ذا امساً : فيه وجهان } َماذَآ { و : حمكم النسج : وحقّت كلمة ربك ، وثوب حمقق . ووجب 
جمعولتني امساً واحداً فيكون كلمة ) ما ( مركبة مع » ذا«وأن يكون . موصوالً مبعىن الذي ، فيكون كلمتني 

وعلى الثاين منصوب احملل يف . ا مع صلته واحدة ، فهو على الوجه األّول مرفوع احملل على االبتداء وخربه ذ
جمعولتني امساً واحداً فيكون كلمة واحدة ، فهو على الوجه األّول مرفوع احملل على االبتداء } مَّا { حكم 

واألصوب يف . ما أراد اهللا : وحده لو قلت } مَّا { وعلى الثاين منصوب احملل يف حكم . وخربه ذا مع صلته 
وقد جّوزوا عكس ذلك . األّول مرفوعاً ، وعلى الثاين منصوباً ، ليطابق اجلواب السؤال  جوابه أن جيىيء على



ويف جواب ما الذي رأيت؟ خرياً ، أي رأيت خرياً . ما رأيت؟ خري ، أي املرئي خري : تقول يف جواب من قال 
  :وقرىء قوله تعاىل . 

واإلرادة نقيض . بالرفع والنصب على التقديرين ]  ٢١٩:  البقرة[ } َيْسئَلُوَنَك َماذَا ُينِفقُونَ قُلْ العفو { 
اإلرادة معىن : ويف حدود املتكلمني . الكراهة ، وهي مصدر أردت الشيء إذا طلبته نفسك ومال إليه قلبك 

[ وقد اختلفوا يف إرادة اهللا ، فبعضهم على أنّ . يوجب للحّي حاالً ألجلها يقع منه الفعل على وجه دون وجه 
وبعضهم على أن معىن . مثل صفة املريد منا اليت هي القصد ، وهو أمر زائد على كونه عاملاً غري ساه ]  للباري

أَنَُّه { والضمري يف . ومعىن إرادته ألفعال غريه أنه أمر هبا . إرادته ألفعاله هو أنه فعلها وهو غري ساه وال مكره 
  .استرذال واستحقار كما } أََراَد اهللا هبذا َمثَالً  َماذَا{ : ويف قوهلم . للمثل ، أو ألن يضرب } احلق 

} َمثَالً { يا عجباً البن عمرو هذا؟ : قالت عائشة رضي اهللا عنها يف عبد اهللا بن عمرو بن العاص )  ٣١( 
كيف : وملن محل سالحاً ردياً . ماذا أردت هبذا جواباً : نصب على التمييز كقولك ملن أجاب جبواب غث 

ُيِضلُّ { : وقوله ] .  ٧٣: األعراف [ } هذه َناقَةُ اهللا لَكُْم ءاَيةً { : سالحاً؟ أو على احلال ، كقوله تنتفع هبذا 
جار جمرى التفسري والبيان للجملتني املصّدرتني بأما ، وأن فريق العاملني بأنه احلق } بِِه كَِثًريا َوَيْهِدي بِِه كَِثًريا 

ا موصوف بالكثرة ، وأنّ العلم بكونه حقاً من باب اهلدى الذي ازداد به وفريق اجلاهلني املستهزئني به كالمه
فإن . املؤمنون نوراً إىل نورهم ، وأنّ اجلهل حبسن مورده من باب الضاللة اليت زادت اجلهلة خبطاً يف ظلماهتم 

َى الشكور { مل وصف املهديون بالكثرة والقلة صفتهم ، : قلت  َوقَِليلٌ مَّا { ، ]  ١٣: بأ س[ } َوقَِليلٌ ّمْن ِعَباِد
.  ٢٤: ص [ } ُهْم  أهل : ؟ قلت ) وجدت الناس أخرب تقله ( ، » الناس كإبل مائة ال جتد فيها راحلة«] 

وأيضاً فإنّ القليل من . اهلدى كثري يف أنفسهم ، وحني يوصفون بالقلة إمنا يوصفون هبا بالقياس إىل أهل الضالل 
ذهاباً إىل احلقيقة كثرياً املهديني كثري يف احلقيقة وإ   :ن قلّوا يف الصورة ، فسّموا 

ا... إنَّ الِكَرام كثٌري يف البِالِد وإن    قَلُّوا كََم غَْيُرُهْم قَلٌّ وإنّ كَثُرو
، : وإسناد اإلضالل إىل اهللا تعاىل إسناد الفعل إىل السبب  ألنه ملا ضرب املثل فضل به قوم واهتدى به قوم 

: وعن مالك بن دينار رمحه اهللا أنه دخل على حمبوس قد أخذ مبال عليه وقيد ، فقال . م تسبب لضالهلم وهداه
، : ملن هذه السلّة؟ فقال : فقال . يا أبا حيىي ، أما ترى ما حنن فيه من القيود؟ فرفع مالك رأسه فرأى سلّة  يل 

: ( وقرأ زيد بن علي . لك هذه وضعت القيود على رج: فأمر هبا تنزل ، فإذا دجاج وأخبصة ، فقال مالك 
ا ُيَضلُّ بِِه إِالَّ الفاسقون : ( وكذلك ) ُيَضلُّ بِِه كَِثٌري    :قال رؤبة . اخلروج عن القصد : والفسق ) . َوَم

والفاسق يف الشريعة اخلارج عن أمر اهللا بارتكاب الكبرية ، وهو النازل بني ... فََواِسقاً َعْن قَْصِدها َجَوائَرا 
إن أّول من حّد له هذا احلّد أبو حذيفة واصل بن عطاء رضي : ي بني منزلة املؤمن والكافر ، وقالوا املنزلتني أ

  .اهللا عنه وعن أشياعه 

. أنّ حكمه حكم املؤمن يف أنه يناكح ويوارث ويغسل ويصلى عليه ويدفن يف مقابر املسلمني : وكونه بني بني 
ومذهب مالك بن أنس . اعتقاد عداوته ، وأن ال تقبل له شهادة وهو كالكافر يف الذّم واللعن والرباءة منه و

وقد جاء االستعماالن يف . الفسقة : ويقال للخلفاء املردة من الكفار . أنّ الصالة ال جتزىء خلفه : والزيدية 
املنافقني ُهُم  إِنَّ{ يريد اللمز والتنابز ] .  ١١: احلجرات [ } بِئَْس االسم الفسوق َبْعَد االميان { . كتاب اهللا 



  ] . ٦٧: التوبة [ } الفاسقون 
من حيث : من أين ساغ استعمال النقض يف إبطال العهد؟ قلت : فإن قلت . الفسخ وفك التركيب : النقض 

ومنه قول ابن التيهان يف . تسميتهم العهد باحلبل على سبيل االستعارة ، ملا فيه من ثبات الوصلة بني املتعاهدين 
  :بيعة العقبة 

فنخشى إن اُهللا عز وجل أعّزك وأظهرك أن . يا رسول اهللا ، إنّ بيننا وبني القوم حباالً وحنن قاطعوها )  ٣٣( 
ترجع إىل قومك ، وهذا من أسرار البالغة ولطائفها أن يسكتوا عن ذكر الشيء املستعار ، مث يرمزوا إليه بذكر 

شجاع يفترس أقرانه ، وعامل يغترف منه : حنوه قولك و. شيء من روادفه ، فيّنبهوا بتلك الرمزة على مكانه 
مل تقل هذا إال وقد نبهت على الشجاع والعامل بأهنما أسد وحبر ، وعلى . الناس ، وإذا تزّوجت امرأة فاستوثرها 

  .املرأة بأهنا فراش 
: ط عليه واستوثق منه إذا اشتر: واستعهد منه . إذا وصاه به ووثقه عليه : وعهد إليه يف كذا . املوثق : والعهد 

فما : فإن قلت . أحبار اليهود املتعنتون ، أو منافقوهم ، أو الكفار مجيًعا : واملراد هبؤالء الناقضني لعهد اهللا 
، وهو : املراد بعهد اهللا؟ قلت  ا ركز يف عقوهلم من احلجة على التوحيد كأنه أمر وصاهم به ووثقه عليهم  م

أو أخذ امليثاق ]  ١١٢: األعراف [ } ُهْم َعلَى أَنفُِسهِْم أَلَْسَت بَِرّبكُْم قَالُواْ بلى َوأَْشَهَد{ : معىن قوله تعاىل 
عليهم بأهنم إذاُبِعثَ إليهم رسول يصدقه اهللا مبعجزاته صدقوه واتبعوه ، ومل يكتموا ذكره فيما تقدمه من الكتب 

وقوله يف اإلجنيل لعيسى صلوات ] .  ٤٠: البقرة [ } ِدكُْم َوأَْوفُواْ بَِعْهِدى أُوِف بَِعْه{ : املنزلة عليهم ، كقوله 
ا نقضوا «: اهللا عليه  سأنزل عليك كتاباً فيه نبأ بين إسرائيل ، وما أريته أياهم من اآليات ، وما أنعمت عليهم وم

وأوفوا  وحسن صنعه للذين قاموا مبثياق اهللا تعاىل» من ميثاقهم الذي واثقوا به ، وما ضيعوا من عهده إليهم
بعهده ، ونصره إياهم ، وكيف أنزل بأسه ونقمته بالذين غدروا ونقضوا ميثاقهم ومل يوفوا بعهده ، ألنّ اليهود 

فعلوا باسم عيسى ما فعلوا باسم حممد صلى اهللا عليه وسلم من التحريف واجلحود وكفروا به كما كفروا 
يهم أن ال يسفكوا دماءهم ، وال يبغي بعضهم على وقيال هو أخذ اهللا العهد عل. مبحمد صلى اهللا عليه وسلم 
العهد األّول الذي أخذه على مجيع ذرية : عهد اهللا إىل خلقه ثالثة عهود : وقيل . بعض ، وال يقطعوا أرحامهم 

  :آدم ، اإلقرار بربوبيته وهو قوله تعاىل 

الة ويقيموا الدين وال يتفّرقوا ، وعهد خص به النبيني أن يبلغوا الرس]  ١٧٢: األعراف [ } وإذ أخذ ربك { 
، وعهد خّص به العلماء وهو قوله ]  ٧: األحزاب [ } َوإِذْ أََخذَْنا ِمَن النبيني ِميثَاقَُهْم { : فيه ، وهو قوله تعاىل 

.  ١٨٧: آل عمران [ } َوإِذ أََخذَ اهللا ميثاق الذين أُوُتواْ الكتاب لتبيننه للناس وال يكتمونه { :   والضمري يف] 
وجيوز أن يكون مبعىن توثقته ، كما أنّ امليعاد . ميثاقه للعهد وهو ما وثقوا به عهد اهللا من قبوله وإلزامه أنفسهم 

وجيوز أن يرجع الضمري إىل اهللا تعاىل ، أي من بعد توثقته عليهم ، أو من بعد . وامليالد ، مبعىن الوعد والوالدة 
قطعهم األرحام ومواالة : ومعىن قطعهم ما أمر اهللا به أو يوصل . سله ما وثق به عهده من آياته وكتبه وإنذار ر

قطعهم ما بني األنبياء من الوصلة واالحتاد واالجتماع على احلق ، يف إمياهنم ببعض وكفرهم : املؤمنني ، وقيل 
و واحد وبه مسي األمر الذي ه. طلب الفعل ممن هو دونك وبعثه عليه : ما األمر؟ قلت : فإن قلت . ببعض 

أمر ، تسمية للمفعول به باملصدر : األمور؛ ألن الداعي الذي يدعو إليه من يتواله شبه بآمر يأمره به ، فقيل له 



ُهُم { شأنت شأنه ، أي قصدت قصده : يقال . الطلب والقصد : والشأن . كأنه مأمور به ، كما قيل له شأن 
  .بالوصل ، والفساد بالصالح وعقاهبا بثواهبا  ألهنم استبدلوا النقض بالوفاء ، والقطع} اخلاسرون 

َو الَِّذي َخلََق لَكُْم َما ) ٢٨(نَ كَْيَف َتكْفُُرونَ بِاللَِّه َوكُْنُتْم أَْمَواًتا فَأَْحَياكُْم ثُمَّ ُيِميُتكُْم ثُمَّ ُيْحيِيكُْم ثُمَّ إِلَْيِه ُتْرَجُعو ُه
َو بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم ِفي الْأَْرضِ َجِميًعا ثُمَّ اْسَتَوى إِلَى السَّ   ) ٢٩(َماِء فََسوَّاُهنَّ َسْبَع َسَماَواٍت َوُه

أتكفرون باهللا ومعكم ما يصرف عن الكفر ويدعو إىل اإلميان ، : مثله يف قولك } كَْيَف { معىن اهلمزة اليت يف 
أتطري : قولك : قلت  أتطري بغري جناج ، وكيف تطري بغري جناح؟ فإن: ونظريه قولك . وهو اإلنكار والتعجب 

بغري جناح إنكار للطريان ، ألنه مستحيل بغري جناح ، وأما الكفر فغري مستحيل مع ما ذكر من اإلماتة واإلحياء 
فقد : فإن قلت . قد أخرج يف صورة املستحيل ملا قوى من الصارف عن الكفر والداعي إىل اإلميان : قلت . 

} كَْيَف { إليذان باستحالته يف نفسه ، أو لقوة الصارف عنه ، فما تقول يف تبني أمر اهلمزة وأهنا إلنكار الفعل وا
حال الشيء تابعة لذاته ، فإذا امتنع ثبوت الذات تبعه : حيث كان إنكاراً للحال اليت يقع عليها كفرهم؟ قلت 

لكفر ، وثباهتا على امتناع ثبوت احلال؛ فكان إنكار حال الكفار ألهنا تبيع ذات الكفر ورديفها إنكاراً لذات ا
. أنه إذا أنكر أن يكون لكفرهم حال يوجد عليها : وحتريره . طريق الكناية ، وذلك أقوى إلنكار الكفر وأبلغ 

وحمال أن يوجد بغري صفة من الصفات كان . وقد علم أنّ كل موجود ال ينفك عن حال وصفٍة عند وجوده 
  .إنكاراً لوجوده على الطريق الربهاين 

فكيف صح أن يكون حاالً وهو ماض ، وال يقال جئت : للحال ، فإن قلت } َوكُنُتْم أمواتا { :  قوله والواو يف
، ولكن وقد قام ، إال ألن يضمر قد؟ قلت  وحده ، ولكن } كُنُتْم أمواتا { مل تدخل الواو على : وقام األمري 

كيف تكفرون باهللا وقصتكم هذه وحالكم : قيل ، كأنه } ُتْرَجُعونَ { إىل } كُنُتْم أمواتا { : على مجلة قوله 
أنكم كنتم أمواتاً نطفاً يف أصالب آبائكم فجعلكم أحياء مث مييتكم بعد هذه احلياة ، مث حيييكم بعد املوت ، مث 

بعض القصة ماض وبعضها مستقبل ، واملاضي واملستقبل كالمها ال يصح أن يقعا حاالً : فإن قلت . حياسبكم 
، فما احلاضر الذي وقع حاالً؟ قلت  حىت يكون فعالً هو العلم بالقصة ، : حاضراً وقت وجود ما هو حال عنه 

على : فقد آل املعىن إىل قولك : فإن قلت . كيف تكفرون وأنتم عاملون هبذه القصة بأوهلا وآخرها : كأنه قيل 
كَْيَف { معىن االستفهام يف قد ذكرنا أنّ : أي حال تكفرون يف حال علمكم هبذه القصة فما وجه صحته؟ قلت 

ما أعجب كفركم مع : وأنّ إنكار احلال متضمن إلنكار الذات على سبيل الكناية ، فكأنه قيل . اإلنكار } 
إن اتصل علمهم بأهنم كانوا أمواتاً فأحياهم مث مييتهم ، فلم يتصل باإلحياء : فإن قلت ! علمكم حبالكم هذه

. ن العلم هبما بالدالئل املوصلة إليه ، فكان ذلك مبنزلة حصول العلم قد متكنوا م: الثاين والرجوع؟ قلت 
كيف قيل هلم : فإن قلت . مجع ميت ، كاألقوال يف مجع قَيِّل : واألموات . وكثري منهم علموا مث عاندوا 

ادم احلياة بل يقال ذلك لع: أموات يف حال كوهنم مجاداً ، وإمنا يقال ميت فيما يصح فيه احلياة من البىت؟ قلت 
  ، كقوله

[ } أموات غَْيُر أَْحَياء { ، ]  ٣٣: يس [ } َوءاَيةٌ لَُّهُم االرض امليتة { ، ]  ٤٩: الفرقان [ } َبلَْدةً مَّْيتاً { 
.  ٢١: النحل  ا املراد : وجيوز أن يكون استعارة الجتماعهما يف أن ال روح وال إحساس ، فإن قلت ]  م



وأن يراد به النشور ، . النشور : وبالرجوع : أن يراد به اإلحياء يف القرب  جيوز: باإلحياء الثاين؟ قلت 
ألنّ اإلحياء : مل كان العطف األّول بالفاء واإلعقاب بثم؟ قلت : فإن قلت . املصري إىل اجلزاء : وبالرجوع 

كذلك متراخ عن واإلحياء الثاين . األّول قد تعقب املوت بغري تراخ ، وأما املوت فقد تراخى عن اإلحياء 
وإن أريد به إحياء القرب فمنه يكتسب العلم بتراخيه والرجوع إىل . املوت إن أريد به النشور تراخيا ظاهراً 

من أين أنكر اجتماع الكفر مع القصة اليت ذكرها اهللا ، أألهنا : فإن قلت . اجلزاء أيضاً متراخ عن النشور 
حيتمل : م على نعم جسام حقها أن تشكر وال تكفر؟ قلت مشتملة على آيات بينات تصرفهم عن الكفر ، أ

ا عّدده آيات وهي مع كوهنا آيات من أعظم النعم  ألجلكم والنتفاعكم به } قبلكْم { . األمرين مجيعاً ، ألنّ م
وأّما االنتفاع الديين فالنظر فيه وما فيه من عجائب الصنع . أما االنتفاع الدنيوي فظاهر . يف دنياكم ودينكم 

الدالة على الصانع القادر احلكيم ، وما فيه من التذكري باآلخرة وبثواهبا وعقاهبا ، الشتماله على أسباب األنس 
واللذة من فنون املطاعم واملشارب والفواكه واملناكح واملراكب واملناظر احلسنة البهية ، وعلى أسباب الوحشة 

وقد استدل . ع واألحناش والسموم والغموم واملخاوف واملشقة من أنواع املكاره كالنريان والصواعق والسبا
على أنّ األشياء اليت يصح أن ينتفع هبا ومل جتر جمرى احملظورات يف العقل خلقت يف } َخلََق لَكُْم { : بقوله 

زعم أنّ املعىن خلق لكم : فإن قلت . األصل مباحة مطلقاً لكل أحد أن يتناوهلا ويستنفع هبا  هل لقول من 
إن أراد باألرض اجلهات السفلية دون الغرباء كما تذكر السماء وتراد : ما فيها وجه صحة؟ قلت األرض و

ا فيها واقعة يف اجلهات السفلية : اجلهات العلوية  نصب على احلال } َجِميعاً { و . جاز ذلك ، فإنّ الغرباء وم
ى العود وغريه ، إذا قام واعتدل ، مث قيل استو: يقال . االعتدال واالستقامة : واالستواء . من املوصول الثاين 

ثُمَّ { : ومنه استعري قوله . استوى إليه كالسهم املرسل إذا قصده قصداً مستوياً ، من غري أن يلوي على شيء : 
ا يف األرض ، من غري أن يريد فيما بني ذلك } استوى إِلَى السماء  ، أي قصد إليها بإرادته ومشيئته بعد خلق م

} فََسوَّاُهنَّ { والضمري يف . مث استوى إىل فوق : واملراد بالسماء جهات العلو ، كأنه قيل . ر خلق شيء آخ
والسماء . الضمري راجع إىل السماء : وقيل . ربه رجالً : تفسريه ، كقوهلم } َسْبَع مساوات { و . ضمري مبهم 

تعديل خلقهّن ، وتقدميه ، : معىن تسويتهّن و. مجع مساءة ، والوجه العريب هو األّول : وقيل . يف معىن اجلنس 
َو بِكُلّ َشْىٍء َعِليٌم { وإخالؤه من العوج والفطور ، أو إمتام خلقهّن  خلقاً مستوياً حمكماً من } َوُه فمن مث خلقهّن 

، فإن قلت  ا فسرت به : غري تفاوت ، مع خلق ما يف األرض على حسب حاجات أهلها ومنافعهم ومصاحلهم  م
ههنا ملا بني اخللقني من ) مث : ( إلعطائه معىن التراخي واملهلة قلت ) مث ( تواء إىل السماء يناقضه معىن االس

  :التفاوت وفضل خلق السموات على خلق األرض ، ال للتراخي يف الوقت كقوله 

ا اعترضت به  على أنه لو كان ملعىن التراخي يف الوقت] .  ١٧: البلد [ } ثُمَّ كَانَ ِمَن الذين ءاَمُنواْ {  مل يلزم م
فإن . حني قصد إىل السماء مل حيدث فيما بني ذلك أي يف تضاعيف القصد إليها خلقاً آخر ] أنه [ ، ألن املعىن 

ال؛ ألن جرم : ؟ قلت ]  ٣٠: النازعات [ } واالرض َبْعَد ذَِلَك دحاها { : أما يناقض هذا قوله : قلت 
خلق اهللا األرض يف موضع بيت املقدس : وعن احلسن . حوها فمتأخر وأّما د. األرض تقدم خلقه خلق السماء 

، مث أصعد الدخان وخلق منه السموات ، وأمسك الفهر يف موضعها  كهيئة الفهر ، عليها دخان ملتزق هبا 
  .وهو االلتزاق ]  ٣٠: األنبياء [ } كَاَنَتا َرْتقاً { : وبسط منها األرض ، فذلك قوله 



َنْحُن ِللَْملَاِئكَِة إِنِّي َجاِعلٌ ِفي الْأَْرضِ َخِليفَةً قَالُوا أََتْجَعلُ ِفيَها َمْن ُيفِْسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدَِّماَء َو َوإِذْ قَالَ َربَُّك
َدَم الْأَْسَماَء كُلََّه) ٣٠(ُنَسبُِّح بَِحْمِدَك َوُنقَدُِّس لََك قَالَ إِنِّي أَْعلَُم َما لَا َتْعلَُمونَ  ا ثُمَّ َعَرَضُهْم َعلَى َوَعلََّم آ
ا إِنََّك أَْنَت ) ٣١(الَْملَاِئكَِة فَقَالَ أَْنبِئُونِي بِأَْسَماِء َهُؤلَاِء إِنْ كُْنُتْم َصاِدِقَني  قَالُوا ُسْبَحاَنَك لَا ِعلَْم لََنا إِلَّا َما َعلَّْمَتَن

هِْم فَلَمَّا أَْنَبأَُهْم بِأَْسَماِئهِْم قَالَ أَلَْم أَقُلْ لَكُْم إِنِّي أَْعلَُم غَْيَب قَالَ َيا آَدُم أَْنبِئُْهْم بِأَْسَماِئ) ٣٢(الَْعِليُم الَْحِكيُم 
  ) ٣٣(السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َوأَْعلَُم َما ُتْبُدونَ َوَما كُْنُتْم َتكُْتُمونَ 

ألصل ، كالشمائل يف مجع مألك على ا: واملالئكة . وجيوز أن ينتصب بقالوا . نصب بإضمار اذكر } َوإِذْ { 
، دخل على املبتدأ واخلرب } َجاِعلٌ { و . وإحلاق التاء لتأنيث اجلمع . مجع مشأل  من جعل الذي له مفعوالن 
. من خيلف غريه : واخلليفة . ومعناه ُمَصّيٌر يف األرض خليفة . فكانا مفعوليه } ِفى االرض َخِليفَةً { : ومها قوله 

خالئف ، أو : فهال قيل : فإن قلت . م كانوا سكان األرض فخلفهم فيها آدم وذريته واملعىن خليفة منكم ، ألهن
مضر : واستغين بذكره عن ذكر بنيه كما استغىن بذكر أيب القبيلة يف قولك . أريد باخلليفة آدم : خلفاء؟ قلت 

، أو خلفاً خيلفكم فوحد لذلك . وهاشم  : وجيوز أن يريد بالقاف » خليقة«: وقرىء . أو أريد من خيلفكم 
 ٢٦: ص [ } إِنَّا جعلناك َخِليفَةً ِفى االرض { خليفة مين ، ألنّ آدم كان خليفة اهللا يف ارضه وكذلك كلّ نيب 

ليسألوا ذلك السؤال وجيابوا مبا أجيبوا به فيعرفوا حكمته يف : ألي غرض أخربهم بذلك؟ قلت : فإن قلت ] . 
ليعلم عباده املشاورة يف : وقيل . عتراض الشبهة يف وقت استخالفهم استخالفهم قبل كوهنم ، صيانة هلم عن ا

أمورهم قبل أن يقدموا عليها ، وعرضها على ثقاهتم ونصائحهم ، وإن كان هو بعلمه وحكمته البالغة غنيا عن 
يفعل إال  تعجب من أن يستخلف مكان أهل الطاعة أهل املعصية وهو احلكيم الذي ال} أََتْجَعلُ ِفيَها { املشاورة 

عرفوه بإخبار : من أين عرفوا ذلك حىت تعجبوا منه وإمنا هو غيب؟ قلت : فإن قلت . اخلري وال يريد إال اخلري 
، أو ثبت يف علمهم أن املالئكة وحدهم هم اخللق املعصومون ، وكل خلق سواهم  من اهللا ، أو من جهة اللوح 

. ر حيث أسكنوا األرض فأفسدوا فيها قبل سكىن املالئكة ليسوا على صفتهم ، أو قاسوا أحد الثقلني على اآلخ
للحال ، } َوَنْحُن { والواو يف . وسفك . وَيسفك ، من أسفك . وُيسفك . ، بضم الفاء » يسفُك«: وقرىء 

تبعيد اهللا عن السوء ، وكذلك تقديسه ، من : والتسبيح . أحتسن إىل فالن وأنا أحق منه باإلحسان : كما تقول 
يف موضع احلال ، أي نسبح } بَِحْمِدَك { و . إذا ذهب فيها وأبعد : وقدس يف األرض . األرض واملاء سبح يف 

أَْعلَُم َما الَ { . حامدين لك وملتبسني حبمدك؛ ألنه لوال إنعامك علينا بالتوفيق واللطف مل نتمكن من عبادتك 
كفى : هال بني هلم تلك املصاحل؟ قلت : فإن قلت . أي أعلم من املصاحل يف ذلك ما هو خفي عليكم } َتْعلَُمونَ 

على أنه قد بني . العباد أن يعلموا أن أفعال اهللا كلها حسنة وحكمة ، وإن خفي عليهم وجه احلسن واحلكمة 
ا { هلم بعض ذلك فيما أَتبعه من قوله  من األدمة ، ومن أدمي } ءاَدَم { واشتقاقهم } َوَعلََّم ءاَدَم االمساء كُلََّه

وما آدم . من اإلبالس ) إبليس ( من الدرس ، و ) إدريس ( من العقب ، و ) يعقوب ( ألرض ، حنو اشتقاقهم ا
، كآزر ، وعازر ، وعابر وشاخل    .إال اسم أعجمي؛ وأقرب أمره أن يكون على فاعل 

ماً مدلوالً عليه بذكر أي أمساء املسميات فحذف املضاف إليه لكونه معلو} األمسآء كُلََّها { وفالغ ، وأشباه ذلك 
فإن ] .  ٤: مرمي [ } واشتعل الرأس { : األمساء ، ألن االسم ال بد له من مسمى ، وعوض منه الالم كقوله 

، وأن األصل : قلت  وعلم آدم مسميات األمساء؟ : هال زعمت أنه حذف املضاف وأقيم املضاف إليه مقامه 



أَنبِئُْهم بِأَْسَماِئهِمْ { ، } أَنبِئُونِى بِأَْسَماء َهُؤالء { : ملسميات لقوله ألن التعليم وجب تعليقه باألمساء ال با: قلت 
ا أَنَبأَُهم بِأَْسَماِئهِم  ، وأنبئهم هبم ، وجب : فكما علق اإلنباء باألمساء ال باملسميات ومل يقل } فَلَمَّ أنبئوين هبؤالء 

أراه األجناس اليت خلقها ، وعلمه أن : ملسميات؟ قلت فما معىن تعليمه أمساء ا: فإن قلت . تعليق التعليم هبا 
هذا امسه فرس ، وهذا امسه بعري ، وهذا امسه كذا ، وهذا امسه كذا ، وعلمه أحواهلا وما يتعلق هبا من املنافع 

منا وإ. وإمنا ذكّر ألن يف املسميات العقالء فغلبهم . أي عرض املسميات } ثُمَّ َعَرَضُهْم { الدينية والدنيوية 
يعين يف زعمكم أين أستخلف } إِن كُنُتْم صادقني { استنبأهم وقد علم عجزهم عن اإلنباء على سبيل التبكيت 

يف األرض مفسدين سفاكني للدماء إرادة للرد عليهم ، وأن فيمن يستخلفه من الفوائد العلمية اليت هي أصول 
ذكر املصاحل يف فأراهم ب. الفوائد كلها ، ما يستأهلون ألجله أن يستخلفوا  ذلك وبني هلم بعض ما أمجل من 

} أَلَْم أَقُل لَّكُْم إِنِي أَْعلَُم غَْيَب السموات واالرض { : وقوله . } إِّني أَْعلَُم َما الَ َتْعلَُمونَ { استخالفهم يف قوله 
وقرىء . أبسط من ذلك وأشرح ، إال أنه جاء به على وجه } إِّني أَْعلَُم َما الَ َتْعلَُمونَ { : استحضار لقوله هلم 

واملعىن عرض . » عرضها«: وقرأ أُّيب . » عرضهن«: وقرأ عبد اهللا . على البناء للمفعول » وُعلم آدم«: 
» وأنبهم«. بقلب اهلمزة ياء » أنبيهم«: وقرىء . ألن العرض ال يصح يف األمساء : مسمياهتن أو مسمياهتا 

  .حبذفها واهلاء مكسورة فيهما 

َدُم اْسكُْن ) ٣٤(لَْنا ِللَْملَاِئكَِة اْسُجُدوا ِلآَدَم فََسَجدُوا إِلَّا إِْبِليَس أََبى َواْسَتكَْبَر َوكَانَ ِمَن الْكَاِفرِيَن َوإِذْ قُ َوقُلَْنا َيا آ
فَأََزلَُّهَما ) ٣٥(َتكُوَنا ِمَن الظَّاِلِمَني أَْنَت َوَزْوُجَك الَْجنَّةَ َوكُلَا ِمْنَها َرغًَدا َحْيثُ ِشئُْتَما َولَا َتقَْرَبا َهِذِه الشََّجَرةَ فَ

ضِ ُمْسَتقَرٌّ َوَمَتاٌع إِلَى الشَّْيطَانُ َعْنَها فَأَْخَرَجُهَما ِممَّا كَاَنا ِفيِه َوقُلَْنا اْهبِطُوا َبْعُضكُْم ِلَبْعضٍ َعُدوٌّ َولَكُْم ِفي الْأَْر
  ) ٣٦(ِحنيٍ 

ه على وجه التكرمة كما سجدت املالئكة آلدم ، وأبو يوسف السجود هللا تعاىل على سبيل العبادة ، ولغري
بضم التاء لالتباع » للمالئكةُ اسجدوا«: وقرأ أبو جعفر . وإخوته له؟ وجيوز أن ختتلف األحوال واألوقات فيه 

} إِْبِليَس  إِالَّ{ . » احلمد هللا«: وال جيوز استهالك احلركة اإلعرابية حبركة االتباع إال يف لغة ضعيفة ، كقوهلم . 
يه يف قوله  ، فغلبوا عل { : استثناء متصل ، ألنه كان جّنّياً واحداً بني أظهر األلوف من املالئكة مغموراً هبم 

اً . مث استثىن منهم استثناء واحد منهم } فََسَجُدواْ  } واستكرب { امتنع مما أمر به } أىب { وجيوز أن جيعل منقطع
كَانَ ِمَن اجلن { : من جنس كفرة اجلن وشياطينهم ، فلذلك أىب واستكرب كقوله } َوكَانَ ِمَن الكافرين { عنه 

.  ٥٠: الكهف [ } فَفََسَق َعْن أَْمرِ َرّبِه  } أَنَت { و . السكىن من السكون ألهنا نوع من اللبث واالستقرار ] 
كال رغداً واسعاً رافهاً وصف للمصدر ، أي أ} َرغًَدا { و . ليصح العطف عليه } اسكن { تأكيد للمستكن يف 

أطلق هلما األكل من اجلنة على وجه } ِشئُْتَما { أّي مكان من اجلنة : للمكان املبهم ، أي } َحْيثُ { و . 
التوسعة البالغة املزحية للعلة ، حني مل حيظر عليهما بعض األكل وال بعض املواضع اجلامعة للمأكوالت من اجلنة ، 

( لتناول من شجرة واحدة بني أشجارها الفائتة للحصر ، وكانت الشجرة فيما قيل حىت ال يبقى هلما عذر يف ا  :
، بكسر ] والشِّجرة [ ، ] وهذي . [ بكسر التاء » وال ِتقربا«: ، وقرىء ) التينة ( أو ) الكرمة ( أو ) احلنطة 
، وقال يقرأ هب. بكسر الشني والياء ] والشرية . [ الشني  { . ا برابرة مكة وسوداهنا وعن أيب عمرو أنه كرهها 

أو نصب جواب } َتقَْرَبا { جزم عطف على } فََتكُوَنا { من الذين ظلموا أنفسهم مبعصية اهللا } ِمَن الظاملني 



فأصدر الشيطان : وحتقيقه . أي فحملهما الشيطان على الزلة بسببها . للشجرة } َعْنَها { الضمري يف . للنهى 
، مثلها يف قوله تعاىل هذ) عن ( و . زلتهما عنها  ُه َعْن أَْمرِى { : ه    :وقوله ] .  ٨٢: الكهف [ } َوَما فََعلُْت

  َيْنَهْونَ َعْن أَكْلٍ وَعْن ُشْربِ
إذا ذهب : وزل عىن ذاك . زلّ عن مرتبته : فأزهلما عن اجلنة مبعىن أذهبهما عنها وأبعدمها ، كما تقول : وقيل 

ِه { » فأزاهلما«: وقرىء . عنك وزل من الشهر كذا  أو من اجلنة إن كان . من النعيم والكرامة } ِممَّا كَاَنا ِفي
، وهذا دليل على أن الضمري » فوسوس هلما الشيطان عنها«: وقرأ عبد اهللا ) . عنها ( الضمري للشجرة يف 

دما قيل له كيف توصل إىل إزالهلما ووسوسته هلما بع: للشجرة ، ألن املعىن صدرت وسوسته عنها ، فإن قلت 
.  ٧٧: ص [ } فاخرج ِمْنَها فَإِنََّك َرجِيٌم { :  جيوز أن مينع دخوهلا على جهة التقريب والتكرمة : قلت ] 

كان يدنو من السماء : وقيل . كدخول املالئكة ، وال مينع أن يدخل على جهة الوسوسة ابتالء آلدم وحواء 
ه أراد الدخول فمنعته اخلزنة ، فدخل يف فم احلية حىت وروى أن. قام عند الباب فنادى : وقيل . فيكلمهما 

  .دخلت به وهم ال يشعرون 

والصحيح أنه آلدم وحواء واملراد مها . واحلية : وقيل : خطاب آلدم وحواء وإبليس } اهبطوا { : قيل 
ا كانا أصل اإلنس ومتشعبهم جعال كأهنما اإلنس كلهم  قَالَ اهبطا { :  والدليل عليه قوله. وذريتهما ، ألهنما مل

فََمن َتبَِع ُهَداَي فَالَ َخْوٌف َعلَْيهِْم { : ويدل على ذلك قوله ]  ١٢٣: طه [ } ِمْنَها َجِميعاً َبْعُضكُْم ِلَبْعضٍ َعُدوٌّ 
وما هو إال . } والذين كَفَُرواْ َوكَذَُّبواْ بآياتنا أُولَِئَك أصحاب النار ُهْم ِفيَها خالدون { ، } َوالَ ُهْم َيْحَزُنونَ 

ما عليه الناس من التعادي والتباغي وتضليل بعضهم } ِلَبْعضٍ { ومعىن بعضكم لبعض . حكم يعم الناس كلهم 
إىل { ومتتع بالعيش } ومتاع { موضع استقرار أو استقرار } ُمْسَتقَرٌّ { . النزول إىل األرض : واهلبوط . لبعض 

  .املوت إىل : وقيل . يريد إىل يوم القيامة } ِحنيٍ 

ِه إِنَُّه ُهَو التَّوَّاُب الرَِّحيُم  َدُم ِمْن َربِِّه كَِلَماٍت فََتاَب َعلَْي ا فَإِمَّا َيأِْتَينَّكُْم ِمنِّي ) ٣٧(فََتلَقَّى آ قُلَْنا اْهبِطُوا ِمْنَها َجِميًع
ا َخْوٌف َعلَْيهِْم َولَا ُهْم َيْحَزُنونَ  لَِّذيَن كَفَُروا َوكَذَُّبوا بِآَياِتَنا أُولَِئَك أَْصَحابُ َوا) ٣٨(ُهًدى فََمْن َتبَِع ُهَداَي فَلَ

  ) ٣٩(النَّارِ ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ 

وقرىء بنصب آدم ورفع الكلمات؛ . معىن تلقي الكلمات استقباهلا باألخذ والقبول والعمل هبا حني علمها 
} . . . َربََّنا ظَلَْمَنا أَنفَُسَنا { : قوله تعاىل :  ما هّن؟ قلت: فإن قلت . على أهنا استقبلته بأن بلغته واتصلت به 

إن أحب الكالم إىل اهللا ما قاله أبونا آدم حني «: وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه ] .  ٢٣: األعراف [ اآليه 
ه سبحانك اللَّهم وحبمدك وتبارك امسك وتعاىل جّدك ، ال إله إال أنت ظلمت نفسي فاغفر يل إن: اقترف اخلطيئة 

: قال . بلى : يا رب أمل ختلقين بيدك؟ قال «: وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال . » ال يغفر الذنوب إال أنت
: قال . بلى : يا رب أمل تسبق رمحتك غضبك؟ قال : قال . بلى : يا رب أمل تنفخ يفّ الروح من روحك؟ قال 

، واكتفى » نعم: راجعي أنت إىل اجلنة؟ قال يا رب إن تبت وأصلحت أ: قال . بلى : أمل تسكين جنتك؟ قال 
. بذكر توبة آدم دون توبة حواء ، ألهنا كانت تبعاً له ، كما طوى ذكر النساء يف أكثر القرآن والسنة لذلك 

الَ َربََّنا ظَلَْمَنا أَنفَُسَنا { : وقد ذكرها يف قوله  .  ٢٣: االعراف [ } قَا محة فرجع عليه بالر} فََتاَب َعلَْيِه { ] 



فَإِمَّا َيأِْتَينَّكُم { : للتأكيد وملا نيط به من زيادة قوله : ؟ قلت } قُلَْنا اهبطوا { : مل كرر : فإن قلت . والقبول 
ا جواب الشرط األول؟ قلت : فإن قلت . } ّمّنى ُهًدى  إن جئتين فإن : الشرط الثاين مع جوابه كقولك : م

: كم مين هدى برسول أبعثه إليكم وكتاب أنزله عليكم؛ بدليل قوله فإما يأتين: واملعىن . قدرت أحسنت إليك 
فلم جيء بكلمة الشك : فإن قلت } فََمن َتبَِع ُهَداَي { : يف مقابلة قوله } والذين كَفَُرواْ َوكَذَُّبواْ بآياتنا { 

ترط فيه بعثة الرسل وإنزال لإليذان بأنّ اإلميان باهللا والتوحيد ال يش: وإتيان اهلدى كائن ال حمالة لوجوبه؟ قلت 
وأنه إن مل يبعث رسوالً ومل ينزل كتاباً ، كان اإلميان به وتوحيده واجباً؛ ملا ركب فيهم من العقول . الكتب 

اخلطيئة اليت أهبط هبا آدم إن كانت كبرية : فإن قلت . ونصب هلم من األدلة ومكنهم من النظر واالستدالل 
، وإن كانت صغرية ، فلم جرى عليه ما جرى بسببها من نزع اللباس واإلخراج  فالكبرية ال جتوز على األنبياء

من اجلنة واإلهباط من السماء كما فعل بإبليس ونسبته إىل الغّي والعصيان ونسيان العهد وعدم العزمية واحلاجة 
اليت هي أجل ما كانت إال صغرية مغمورة بأعمال قلبه من اإلخالص واألفكار الصاحلة : إىل التوبة؟ قلت 

وإمنا جرى عليه ما جرى ، تعظيماً للخطيئة وتفظيعاً لشأهنا وهتويالً ، ليكون ذلك . األعمال وأعظم الطاعات 
لطفاً له ولذرّيته يف اجتناب اخلطايا واتقاء املآمث ، والتنبيه على أنه أخرج من اجلنة خبطيئة واحدة ، فكيف 

  .بالفتح » فال خوف«على لغة هذيل ، » َديَّفمن تبع ُه«: وقرىء . يدخلها ذو خطايا مجة 

َوآِمُنوا ) ٤٠(فَاْرَهُبوِن َيا َبنِي إِسَْرائِيلَ اذْكُُروا نِْعَمِتَي الَِّتي أَْنَعْمُت َعلَْيكُْم َوأَْوفُوا بَِعْهِدي أُوِف بَِعْهِدكُْم َوإِيَّاَي 
  ) ٤١(وَّلَ كَاِفرٍ بِِه َولَا َتْشَتُروا بِآيَاِتي ثََمًنا قَِليلًا َوإِيَّاَي فَاتَّقُوِن بَِما أَْنَزلُْت ُمَصدِّقًا ِلَما َمَعكُْم َولَا َتكُوُنوا أَ

وهو بزنة . عبد اهللا : صفوة اهللا ، وقيل : هو يعقوب عليه السالم لقب له ، ومعناه يف لساهنم } إسراءيل { 
وذكرهم . » إسرائلّ«و » إسرائل«وقرىء . إبراهيم وإمساعيل غري منصرف مثلهما لوجود العلمية والعجمة 

، ويطيعوا ماحنها : النعمة  وأراد هبا ما أنعم به على آبائهم مما . أن ال خيلو بشكرها ، ويعتدوا هبا ، ويستعظموها 
ومن العفو عن اختاذ العجل ، والتوبة عليهم ، وغري . من اإلجناء من فرعون وعذابه ومن الغرق : عّدد عليهم 

والعهد . عليهم من إدراك زمن حممد صلى اهللا عليه وسلم املبشر به يف التوراة واإلجنيل  ذلك ، وما أنعم به
َمْن أوىف بَِعْهِدِه ِمَن اهللا { : يقال أوفيت بعهدي ، أي عاهدت عليه كقوله . يضاف إىل املعاِهد واملعاَهد مجيعاً  َو

وأوفوا مبا عاهدمتوين } َوأَْوفُواْ بَِعْهِدى {  ومعىن. أي مبا عاهدتك عليه : وأوفيت بعهدك ]  ١١١: التوبة [ } 
َمْن أوىف بَِما عاهد عليهاهللا { : عليه من اإلميان يب والطاعة يل ، كقوله  َوِمْنُهْم مَّْن { ، ]  ١٠: الفتح [ } َو

ِه { ، ]  ٧٥: التوبة [ } عاهد اهللا  أُوِف بَِعْهِدكُْم { ، ]  ٢٣: األحزاب [ } رَِجالٌ َصَدقُواْ َما عاهدوا اهللا َعلَْي
وهو من قولك . فال تنقضوا عهدي } وإياى فارهبون { مبا عاهدتكم عليه من حسن الثواب على حسناتكم } 
أي أبالغ يف : بالتشديد » وأَُوفِّ«وقرىء . } إِيَّاَك َنْعُبُد { وهو أوكد ىف إفادة االختصاص من . زيداً رهبته : 

.  ١٨٩: النمل [ } اء باحلسنة فَلَُه َخْيٌر ّمْنَها َمن َج{ : الوفاء بعهدكم ، كقوله  { : وجيوز أن يريد بقوله ] 
{ : ويدل عليه قوله . ما عاهدوا عليه ووعدوه من اإلميان بنّيب الرمحة والكتاب املعجز } َوأَْوفُواْ بَِعْهِدى 

أّول من كفر به ، أو أّول فريق أو فوج كافر } لَ كَاِفرٍ بِِه َوءاِمُنواْ بَِما أَنَزلُْت ُمَصّدقًا لَّما َمَعكُْم َوالَ َتكُوُنواْ أَوَّ
وهذا تعريض . كسانا حلة ، أي كل واحد منا : وال يكن كل واحد منكم أّول كافر به ، كقولك : به ، أو 

 وألهنم كانوا املبشرين بزمان من أوحى إليه. بأنه كان جيب أن يكونوا أّول من يؤمن به ملعرفتهم به وبصفته 



وكانوا يعدون أتباعه أول الناس كلهم ، فلما بعث كان أمرهم على . واملستفتحني على الذين كفروا به 
{ : إىل قوله } لَْم َيكُنِ الذين كَفَُرواْ ِمْن أَْهلِ الكتاب واملشركني ُمنفَكَّني حىت َتأِْتَيُهُم البينة { : العكس كقوله 

ا َجاءُهم مَّا َعَرفُواْ كَفَُرواْ { ]  ٤-١: البينة [ } الَّ ِمن َبْعِد َما َجاءْتُهُم البينة َوَما َتفَرََّق الذين أُوُتواْ الكتاب إِ فَلَمَّ
، يعين من أشرك به من أهل مكة : وجيوز أن يراد ] .  ٨٩: البقرة [ } بِِه  أي . وال تكونوا مثل أول كافر به 
: وقيل . ، مثل من مل يعرفه وهو مشرك ال كتاب له  وال تكونوا وأنتم تعرفونه مذكوراً يف التوراة موصوفاً: 

واالشتراء استعارة لالستبدال كقوله . ملا معكم ، ألهنم إذا كفروا مبا يصّدقه فقد كفروا به ) به ( الضمري يف 
  :وقوله ]  ١٦: البقرة [ } اشتروا الضاللة باهلدى { : تعاىل 

  :وقوله ... كََما اْشَتَرى املُْسِلُم إذْ َتَنصََّرا 
والثمن القليل . يعين وال تستبدلوا بآيايت مثناً وإال فالثمن هو املشترى به ... فإنِّي َشَرْيُت اِحللَْم َبْعَدك باجلَْهلِ 

الرياسة اليت كانت هلم يف قومهم ، خافوا عليها الفوات لو أصبحوا أتباعاً لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ع يسري بآيات اهللا وباحلق الذي كل كثري إليه قليل ، وكل كبري إليه حقري ، فما فاستبدلوها وهي بدل قليل ومتا

وقيل كانت عامتهم يعطون أحبارهم من زروعهم ومثارهم ، ويهدون إليهم اهلدايا ، . بال القليل احلقري 
ّرون وكان ملوكهم يد. ويرشوهنم الرشا على حتريفهم الكلم ، وتسهيلهم هلم ما صعب عليه من الشرائع 

  .عليهم األموال ليكتموا أو حيّرفوا 

َوأَِقيُموا الصَّلَاةَ َوآُتوا الزَّكَاةَ َواْركَُعوا َمَع ) ٤٢(َولَا َتلْبُِسوا الَْحقَّ بِالَْباِطلِ َوَتكُْتُموا الَْحقَّ َوأَْنُتْم َتْعلَُمونَ 
  ) ٤٣(الرَّاِكِعَني 

وال : لبست الشيء بالشيء خلطته به ، كان املعىن : ولك إن كانت صلة مثلها يف ق} بالباطل { الباء اليت يف 
تكتبوا يف التوراة ما ليس منها فيختلط احلق املنزل بالباطل الذي كتبتم ، حىت ال مييز بني حقها وباطلكم ، وإن 

كم الذي وال جتعلوا احلق ملتبساً مشتبهاً بباطل: كتبت بالقلم ، كان املعىن : كانت باء االستعانة كاليت يف قولك 
أو منصوب بإضمار أن ، والواو مبعىن . وال تكتموا : جزم داخل حتت حكم النهي مبعىن } َوَتكُْتُمواْ { تكتبونه 

، كقولك  فإن قلت . ال تأكل السمك وتشرب اللنب : اجلمع ، أي وال جتمعوا لبس احلق بالباطل وكتمان احلق 
عن اجلمع بينهما ، ألهنم إذا لبسوا احلق بالباطل فقد كتموا لبسهم وكتماهنم ليسا بفعلني متميزين حىت ينهوا : 

وكتماهنم . بل مها متميزان ، ألن لبس احلق بالباطل ما ذكرنا من كتبهم يف التوراة ما ليس منها : احلق؟ قلت 
كتبوه أو ي. أو ميحوا ذلك . ال جند يف التوراة صفة حممد صلى اهللا عليه وسلم ، أو حكم كذا : احلق أن يقولوا 

يف حال علمكم } َوأَنُتْم َتْعلَُمونَ { وتكتمون ، مبعىن كامتني . ويف مصحف عبد اهللا . على خالف ما هو عليه 
} َوأَِقيُموا الصَّالَةَ واءتوا الزكاة { أنكم البسون كامتون ، وهو أقبح هلم ، ألنّ اجلهل بالقبيح رمبا عذر راكبه 

َع الراكعني واركعو{ يعين صالة املسلمني وزكاهتم  : ( وقيل . منهم ، ألنّ اليهود ال ركوع يف صالهتم } ا َم
الصالة ، كما يعرب عنها : وجيوز أن يراد بالركوع . اخلضوع واالنقياد ملا يلزمهم يف دين اهللا ) الركوع 

صلوها مع وأقيموا الصالة و: بالسجود ، وأن يكون أمراً بأن تصلى مع املصلني ، يعين يف اجلماعة ، كأنه قيل 
  .املصلني ، ال منفردين 



َواْسَتِعيُنوا بِالصَّْبرِ َوالصَّلَاِة وَإِنََّها ) ٤٤(أََتأُْمُرونَ النَّاَس بِالْبِرِّ َوَتْنَسْونَ أَْنفَُسكُْم َوأَنُْتْم َتْتلُونَ الِْكَتاَب أَفَلَا َتْعِقلُونَ 
  ) ٤٦(ظُنُّونَ أَنَُّهْم ُملَاقُو َربِّهِْم َوأَنَُّهْم إِلَْيِه َراجُِعونَ الَِّذيَن َي) ٤٥(لَكَبَِريةٌ إِلَّا َعلَى الْخَاِشِعَني 

ومنه الرب لسعته ، . والّرب سعة اخلري واملعروف . اهلمزة للتقرير مع التوبيخ والتعجيب من حاهلم } أََتأُْمُرونَ { 
ه يف السر من أقارهبم وكان األحبار يأمرون من نصحو. صدقت وبررت : ومنه قوهلم . ويتناول كل خري 

كانوا يأمرون بالصدقة وال يتصّدقون ، وإذا أتوا : وقيل . وغريهم باتباع حممد صلى اهللا عليه وسلم وال يتبعونه 
بلغين أنّ ناساً من أهل اجلنة اطلعوا على ناس من أهل : وعن حممد بن واسع . بصدقات ليفّرقوها خانوا فيها 

{ كنا نأمركم هبا وخنالف إىل غريها : قالوا . روننا بأشياء عملناها فدخلنا اجلنة قد كنتم تأم: النار فقالوا هلم 
َوأَنُتْم َتْعلَُمونَ { : تبكيت مثل قوله } َوأَنُتْم َتْتلُونَ الكتاب { وتتركوهنا من الرب كاملنسيات } َوَتنَسْونَ أَنفَُسكُْم 

لم ، أو فيها الوعيد على اخليانة وترك الرب وخمالفة يعين تتلون التوراة وفيها نعت حممد صلى اهللا عليه وس} 
، لقبح ما أقدمتم عليه حىت يصدكم استقباحه : توبيخ عظيم مبعىن } أَفَالَ َتْعِقلُونَ { القول العمل  أفال تفطنون 

َتْعُبُدونَ ِمن أُّف لَّكُْم َوِلَما { : وحنوه . عن ارتكابه ، وكأنكم يف ذلك مسلوبو العقول ألن العقول تأباه وتدفعه 
أي } بالصرب والصالة { على حوائجكم إىل اهللا } واستعينوا { ] .  ٦٧: األنبياء [ } ُدوِن اهللا أَفَالَ َتْعِقلُونَ 

باجلمع بينهما ، وأن تصلوا صابرين على تكاليف الصالة ، حمتملني ملشاقها وما جيب فيها من إخالص القلب ، 
عاة اآلداب ، واالحتراس من املكاره مع اخلشية واخلشوع ، واستحضار وحفظ النيات ، ودفع الوساوس ومرا

{ : ومنه قوله تعاىل . العلم بأنه انتصاب بني يدي جبار السموات ، ليسأل فك الرقاب عن سخطه وعذابه 
 عليها واستعينوا على الباليا والنوائب بالصرب: أو ]  ١٣٢: طه [ } َوأُْمْر أَْهلََك بالصالة واصطرب َعلَْيَها 
  .وااللتجاء إىل الصالة عند وقوعها 

وعن ابن عباس أنه نعى إليه » إذا حزبه أمر فزع إىل الصالة«وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم )  ٣٤( 
، مث قام ميشي إىل » قُثَم«أخوه  وهو يف سفر ، فاسترجع وتنحى عن الطريق فصلى ركعتني أطال فيهما اجللوس 

ومنه قيل . الصرب الصوم ، ألنه حبس عن املفطرات : استعينوا بالصرب والصالة ، وقيل و: راحلته وهو يقول 
وجيوز أن يراد بالصالة الدعاء ، وأن يستعان على الباليا بالصرب ، وااللتجاء إىل . شهر الصرب : لشهر رمضان 

وجيوز أن يكون جلميع األمور . الستعانة الضمري للصالة أو ل} َوإِنََّها { الدعاء ، واالبتهال إىل اهللا تعاىل يف دفعه 
لشاقة ثقيلة } لَكَبَِريةٌ { . } واستعينوا { إىل } اذكروا نِْعَمِتَي { : اليت أمر هبا بنو إسرائيل وهنوا عنها من قوله 

ا : فإن قلت ] .  ١٣: الشورى [ } كرب على املشركني ما تدعوهم إليه { كرب علّي هذا األمر ، : من قولك  م
اعبها : مل تثقل على اخلاشعني واخلشوع يف نفسه مما يثقل؟ قلت هلا  ألهنم يتوقعون ما اّدخر للصابرين على مت

  }الذين َيظُنُّونَ أَنَُّهم مالقوا َرّبهِْم { : أال ترى إىل قوله تعاىل . فتهون عليهم 

. يعلمون : ( ف عبد اهللا ويف مصح. أي يتوقعون لقاء ثوابه ونيل ما عنده ، ويطمعون فيه ]  ٤٦: البقرة [   (
ال بد من لقاء اجلزاء فيعملون على حسب ذلك : ومعناه  وأما . بيتيقنون ) يظنون ( ولذلك فسر . يعلمون أن 

ومثله . كانت عليه مشقة خالصة فثقلت عليه كاملنافقني واملرائني بأعماهلم . من مل يوقن باجلزاء ومل يرج الثواب 
صنائع أجرة زائدة على مقدار عمله ، فتراه يزاوله برغبة ونشاط وانشراح من وعد على بعض األعمال وال

ومن مثّ قال رسول . صدر ومضاحكة حلاضريه ، كأنه يستلذ مزاولته خبالف حال عامل يتسخره بعض الظلمة 



  :اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  »وجعلت قّرة عيين يف الصالة « )  ٣٥( 
تطامنة : ومنه . اإلخبات والتطامن . واخلشوع » نا يا بالل رّوح« : وكان يقول )  ٣٦(  . اخلشعة للرملة امل

  .خضعت بقوهلا إذا لينته : ومنه . وأما اخلضوع فاللني واالنقياد 

قُوا َيْوًما لَا َتْجزِي َنفٌْس َواتَّ) ٤٧(َيا َبنِي إِسَْرائِيلَ اذْكُُروا نِْعَمِتَي الَِّتي أَْنَعْمُت َعلَْيكُْم َوأَنِّي فَضَّلُْتكُْم َعلَى الَْعالَِمَني 
  ) ٤٨(َعْن َنفْسٍ َشْيئًا َولَا ُيقَْبلُ ِمْنَها َشفَاَعةٌ َولَا ُيْؤَخذُ ِمْنَها َعْدلٌ َولَا ُهْم ُيْنَصُرونَ 

 على اجلم الغفري} َعلَى العاملني { أي اذكروا نعميت وتفضيلي } نِْعَمِتَي { نصب عطف على } َوأَّنى فَضَّلُْتكُْم { 
رأيت عاملاً من الناس يراد الكثرة : يقال ]  ٧١: األنبياء [ } َباَركَْنا ِفيَها للعاملني { : من الناس ، كقوله تعاىل 

  :ومنه احلديث يف جذعة بن نيار . ال تقضي عنها شيئًا من احلقوق } الَّ َتْجزِى { يريد يوم القيامة } َيْوًما { 
مفعول به وجيوز أن يكون يف موضع مصدر ، أي } َشْيئاً { و » عدكجتزي عنك وال جتزي عن أحد ب«)  ٣٧( 

من أجزأ عنه إذا » ال جتزىء«ومن قرأ ]  ٦٠: مرمي [ } َوالَ ُيظْلَُمونَ َشْيئاً { : قليالً من اجلزاء ، كقوله تعاىل 
ال جتزي نسمة عن «: وقرأ أبو السرار الغنوي . أغىن عنه ، فال يكون يف قراءته إال مبعىن شيئاً من اإلجزاء 

: فأين العائد منها إىل املوصوف؟ قلت : فإن قلت ) . يوماً ( وهذه اجلملة منصوبة احملل صفة ل . » نسمة شيئاً
  :وحنوه ما أنشده أبو علي . ال جتزي فيه : هو حمذوف تقديره 

  َتَروَِّحي أَْجَدُر أَنْ َتِقيِلي
، فأجرى جمرى املفعول به فحذف اجلار مث : ول ومنهم من ينزل فيق. أي ماء أجدر بأن تقيلي فيه  اتسع فيه 

ومعىن التنكري أن نفساً من األنفس ال جتزي عن نفس . أم مال أصابوا : حذف الضمري كما حذف من قوله 
َوالَ ُيقَْبلُ ِمْنَها شفاعة َوالَ { : وكذلك قوله . منها شيئاً من األشياء ، وهو اإلقناط الكلي القطّاع للمطامع 

  :ومنه احلديث . أي فدية ألهنا معادلة للمفدى } ْؤَخذُ ِمْنَها َعْدلٌ ُي
على بناء » وال َيقَْبلُ منها شفاعةً«: وقرأ قتادة . أي توبة وال فدية " ال يقبل منه صرف وال عدل ) "  ٣٨( 

، ونصب الشفاعة  بياء يشفعون هلم كانت اليهود تزعم أن آباءهم األن: وقيل . الفعل للفاعل وهو اهللا عز وجل 
ال تقبل للعصاة؟ قلت : فإن قلت . فأويسوا  ، ألنه نفى أن تقضي نفس : هل فيه دليل على أنّ الشفاعة  نعم 

فإن . عن نفس حقاً أخلت به من فعل أو ترك ، مث نفى أن يقبل منها شفاعة شفيع فعلم أهنا ال تقبل للعصاة 
إىل الثانية العاصية غري اجملزى عنها ، وهي :  أي النفسني يرجع؟ قلت إىل} َوالَ ُيقَْبلُ ِمْنَها { الضمري يف : قلت 

وجيوز أن يرجع . إن جاءت بشفاعة شفيع مل يقبل منها : ومعىن ال يقبل منها شفاعة . اليت ال يؤخذ منها عدل 
ت عدالً عنها مل إىل النفس األوىل ، على أنه لو شفعت هلا مل تقبل شفاعتها ، كما ال جتزئ عنها شيئاً ، ولو أعط

يعين ما دلت عليه النفس املنكرة من النفوس الكثرية والتذكري مبعىن العباد } َوالَ ُهْم ُينَصُرونَ { يؤخذ منها 
  .ثالثة أنفس : واألناسي ، كما تقول 

ْم َوَيْسَتْحُيونَ نَِساَءكُْم َوِفي ذَِلكُْم َبلَاٌء ِمْن َوإِذْ َنجَّْيَناكُْم ِمْن آلِ ِفْرَعْونَ َيُسوُموَنكُْم ُسوَء الَْعذَابِ ُيذَبُِّحونَ أَْبَناَءكُ
  ) ٤٩(َربِّكُْم َعِظيٌم 



وخّص استعماله بأوىل اخلطر والشأن كامللوك . أهل ، ولذلك يصغر بأهيل ، فأبدلت هاؤه ألفاً } َءالِ { أصل 
مللك الروم ، : مالقة ، كقيصر علم ملن ملك الع} ِفْرَعْونُ { و . وأشباههم ، فال يقال آل اإلسكاف واحلجام 

  :ويف ِملَحِ بعضهم . تفرعن فالن ، إذا عتا وجترب : ولعتو الفراعنة اشتقوا . مللك الفرس : وكسرى 
ي  ِه... قَْد َجاَءُه الُْموَسى الْكَلُوُم فََزاَد ِف   أقَْصى َتفَْرُعنِِه َوفَْرِط ُعَراِم

  :قال عمرو بن كلثوم . من سامه خسفاً إذا أواله ظلماً }  َيُسوُموَنكُْم{ » جنيتكم«و» أْنجيناكم«: وقرىء 
  أََبْيَنا أَنْ َيِقرَّ الَْخْسُف ِفيَنا... إذَا َما الَْملُْك َساَم النَّاَس َخْسفاً 

مصدر : والسوء . ويريدونكم عليه } ُسوَء العذاب { وأصله من سام السلعة إذا طلبها ، كأنه مبعىن يبغونكم 
والعذاب كله } ُسوَء العذاب { ومعىن . أعوذ باهللا من سوء اخللق وسوء الفعل ، يراد قبحهما  :يقال : السىيء 
ولذلك } َيُسوُموَنكُْم { : بيان لقوله : } ُيذَّبُحونَ { و . أشّده وأفظعه ، كأنه قبحه باإلضافة إىل سائره : سّيىء 

.  ٢٠: التوبة [ }  يضاهئون قَْولَ الذين كَفَُرواْ{ : ترك العاطف كقوله تعاىل  » يذحبون«: وقرأ الزهري ] 
وإمنا فعلوا هبم ذلك ألنّ الكهنة . » يقتلون«: وقرأ عبد اهللا . قطعت الثياب وقطعتها : بالتخفيف كقولك 

فلم يغن عنهما اجتهادمها يف التحفظ . أنذروا فرعون بأنه يولد مولود يكون على يده هالكه ، كما أنذر منروذ 
ا شاء   .والنعمة إن أشري به إىل اإلجناء . إىل صنيع فرعون ) ذلكم ( والبالء احملنة إن أشري ب . اهللا  ، وكان م

  ) ٥٠(َوإِذْ فََرقَْنا بِكُُم الَْبْحَر فَأَْنجَْيَناكُْم َوأَغَْرقَْنا آلَ ِفْرَعْونَ َوأَْنُتْم َتْنظُُرونَ 

ا بني بعضه وبعض حىت صارت فيه مسالك ل} فََرقَْنا {  ا ، مبعىن فصلنا : وقرىء . كم فصلن فرق : يقال . فّرقن
ا معىن : فإن قلت . بني الشيئني ، وفّرق بني األشياء؛ ألن املسالك كانت اثين عشر على عدد األسباط  ُبكٌْم { م

، فكأمنا فرق هبم كما يفرق : فيه أوجه : ؟ قلت }  أن يراد أهنم كانوا يسلكونه ، ويتفّرق املاء عند سلوكهم 
الشيئني مبا يوسط بينهما ، وأن يراد فرقناه بسببكم ، وبسبب إجنائكم ، وأن يكون يف موضع احلال مبعىن بني 

  :فرقناه ملتبساً بكم كقوله 
أين أصحابنا : وروى أنّ بين إسرائيل قالوا ملوسى . أي تدوسها وحنن راكبوها ... َتُدوُس بَِنا الَْجَماجَِم وَالتَّرِيَبا 

اللَّهم أعين على : فقال . ال نرضى حىت نراهم : قالوا . سريوا فإهنم على طريق مثل طريقكم : ال نراهم؟ قال 
فتراؤا . فصارت فيها كوى . أن قل بعصاك هكذا ، فقال هبا على احليطان : فأوحى إليه . أخالقهم السيئة 

  .إىل ذلك وتشاهدونه ال تشكون فيه } َوأَنُتْم َتنظُُرونَ { وتسامعوا كالمهم 

ثُمَّ َعفَْوَنا َعْنكُْم ِمْن َبْعِد ذَِلَك ) ٥١(َوإِذْ َواَعْدَنا ُموَسى أَْرَبِعَني لَْيلَةً ثُمَّ اتََّخذُْتُم الِْعْجلَ ِمْن َبْعِدِه َوأَْنُتْم ظَاِلُمونَ 
  ) ٥٢(لََعلَّكُْم َتْشكُُرونَ 

ه ، وعد اهللا موسى أن ينزل عليه ملا دخل بنو إسرائيل مصر بعد هالك فرعون ومل يكن هلم كتاب ينتهون إلي
. ألن الشهور غررها بالليايل } أَْرَبِعَني لَْيلَةً { وقيل . التوراة ، وضرب له ميقاتاً ذا القعدة وعشر ذي احلجة 

من بعد مضيه إىل } ِمن َبْعِدِه { ألن اهللا تعاىل وعده الوحي ووعد اجمليء للميقات إىل الطور } واعدنا { وقرىء 



من بعد ارتكابكم األمر } ِمن َبْعِد ذلك { حني تبتم } ثُمَّ َعفَْوَنا َعنكُم { بإشراككم } أَنُتْم ظاملون َو{ الطور 
  .إرادة أن تشكروا النعمة يف العفو عنكم } لََعلَّكُْم َتْشكُُرونَ { العظيم وهو اختاذكم العجل 

َوإِذْ قَالَ ُموَسى ِلقَْوِمِه َيا قَْومِ إِنَّكُْم ظَلَْمُتْم أَْنفَُسكُمْ ) ٥٣(َتْهَتُدونَ  َوإِذْ آَتْيَنا ُموَسى الِْكَتاَب وَالْفُْرقَانَ لََعلَّكُْم
ُب اَب َعلَْيكُْم إِنَُّه ُهَو التَّوَّابِاتِّخَاِذكُُم الِْعْجلَ فَُتوُبوا إِلَى بَارِِئكُْم فَاقُْتلُوا أَْنفَُسكُْم ذَِلكُْم َخْيٌر لَكُْم ِعْنَد َبارِِئكُْم فََت

  ) ٥٤(الرَّحِيُم 

يعين التوراة ، : يعين اجلامع بني كونه كتاباً منزالً ، وفرقاناً يفرق بني احلق والباطل } الكتاب والفرقان { 
َولَقَْد ءاَتْيَنا { : وحنوه قوله تعاىل . رأيت الغيث والليث ، تريد الرجل اجلامع بني اجلود واجلراءة : كقولك 

ِذكْراً موسى وهارون الفرقان َوِض يعين الكتاب اجلامع بني كونه فرقاناً وضياء وذكراً ]  ٤٨: األنبياء [ } َياء َو
الفارق بني الكفر واإلميان من العصا واليد وغريمها من اآليات ، أو الشرع الفارق بني : والربهان . أو التوراة : 

{ : فّرق بينه وبني عدّوه ، كقوله تعاىل النصر الذي : وقيل . انفراق البحر : احلالل واحلرام ، وقيل الفرقان 
اقتلوا أَنفَُسكُْم { : محل قوله . يريد به يوم بدر ]  ٤١: األنفال [ } َيْوَم الفرقان  على الظاهر وهو البخع } ف

وروى أن الرجل كان يبصر . أمر من مل يعبد العجل أن يقتلوا العبدة : وقيل . معناه قتل بعضهم بعضاً : وقيل 
والده وجاره وقريبه ، فلم ميكنهم املضي ألمر اهللا ، فأرسل اللَّه ضبابة وسحابة سوداء ال يتباصرون ولده ، و

اصربوا ، فلعن اهللا : حتتها ، وأمروا أن ْحيتبوا بأفنية بيوهتم ، ويأخذ الذين مل يعبدوا العجل سيوفهم ، وقيل هلم 
حىت دعا موسى وهارون :  من مّد طرفه أو حلّ حبوته أو اتقى بيد أو رجل ، فيقولون آمني فقتلوهم إىل املساء 

فسقطت الشفار من . يا رب ، هلكت بنو إسرائيل ، البقية البقية ، فكشفت السحابة ونزلت التوبة : وقاال 
األوىل للتسبيب ال غري ، ألن : ما الفرق بني الفاآت؟ قلت : فإن قلت . أيديهم ، وكانت القتلى سبعني ألفاً 

والثانية للتعقيب ألن املعىن فاعزموا على التوبة فاقتلوا أنفسكم ، من ِقَبلِ أن اهللا تعاىل جعل . توبة الظلم سبب ال
، فأتبعوا التوبة القتل تتمة : فيكون املعىن . وجيوز أن يكون القتل متام توبتهم . توبتهم قتل أنفسهم  فتوبوا 

تظم يف قول موسى هلم فتتعلق بشرط حمذوف ، كأنه قال لتوبتكم ، والثالثة متعلقة مبحذوف ، وال خيلو إما أن ين
: فيكون التقدير . وإّما أن يكون خطاباً من اهللا تعاىل هلم على طريقة االلتفات . فإن فعلتم فقد تاب عليكم : 

ا أمركم به موسى فتاب عليكم بارؤكم  من أين اختص هذا املوضع بذكر البارىء؟ قلت : فإن قلت . ففعلتم م
]  ٣: امللك [ } َما ترِى ِفى َخلْقِ الرمحن ِمن تفاوت { ء هو الذي خلق اخللق بريئاً من التفاوت البارى: 

ومتميزاً بعضه من بعض باألشكال املختلفة والصور املتباينة ، فكان فيه تقريع مبا كان منهم من ترك عبادة العامل 
من التفاوت والتنافر ، إىل عبادة البقرة اليت احلكيم الذي برأهم بلطف حكمته على األشكال املختلفة أبرياء 

أبلد من ثور حىت عرضوا أنفسهم لسخط اهللا ونزول أمره بأن : يف أمثال العرب . هي مثل يف الغباوة والبالدة 
يفك ما ركبه من خلقهم ، وينثر ما نظم من صورهم وأشكاهلم ، حني مل يشكروا النعمة يف ذلك ، وغمطوها 

  .على شيء منها بعبادة من ال يقدر 



ِمَن لََك َحتَّى َنَرى اللََّه َجْهَرةً فَأََخذَْتكُُم الصَّاِعقَةُ َوأَْنُتْم َتْنظُُرونَ ثُمَّ َبَعثَْناكُْم ِمْن ) ٥٥( َوإِذْ قُلُْتْم َيا ُموَسى لَْن ُنْؤ
ا َوظَلَّلَْنا َعلَْيكُُم الَْغَماَم َو) ٥٦(َبْعِد َمْوِتكُْم لََعلَّكُْم َتْشكُُرونَ  أَْنَزلَْنا َعلَْيكُُم الَْمنَّ َوالسَّلَْوى كُلُوا ِمْن طَيَِّباِت َم

  ) ٥٧(َرَزقَْناكُْم َوَما ظَلَُموَنا َولَِكْن كَاُنوا أَْنفَُسُهْم َيظِْلُمونَ 

وهي مصدر من . عياناً } َجْهَرةً { قاله عشرة آالف منهم : وقيل . القائلون السبعون الذين صعقوا : قيل 
جهر بالقراءة وبالدعاء ، كأنَّ الذي يرى بالعني جاهر بالرؤية ، والذي يرى بالقلب خمافت هبا ، : قولك 

وانتصاهبا على املصدر ، ألهنا نوع من الرؤية فنصبت بفعلها كما تنصب القرفصاء بفعل اجللوس ، أو على 
ويف هذا . وإما مجع جاهر . بفتح اهلاء ، وهي إماّ مصدر كالغلبة » جهرة«وقرىء . احلال مبعىن ذوي جهرة 

الكالم دليل على أن موسى عليه الصالة والسالم راّدهم القول وعّرفهم أن رؤية ما ال جيوز عليه أن يكون يف 
جهة حمال وأن من استجاز على اهللا الرؤية فقد جعله من مجلة األجسام أو األعراض ، فراّدوه بعد بيان احلجة 

 الكفر كعبدة العجل ، فسلط اهللا عليهم الصعقة كما سلط على أولئك ووضوح الربهان ، وجلوا فكانوا يف
ا صعقهم ، أي أماهتم } الصاعقة { و . القتل تسوية بني الكفرين وداللة على عظمهما بعظم احملنة  نار : قيل . م

فخروا  أرسل اهللا جنوداً مسعوا حبسها: وقيل . صيحة جاءت من السماء : وقيل . وقعت من السماء فأحرقتهم 
يه السالم ، مل تكن صعقته موتاً ولكن غشية ، بدليل قوله . صعقني ميتني يوماً وليلة  ا أَفَاَق { : وموسى عل } فَلَمَّ

ّي رضي اهللا عنه . } َوأَنُتْم َتنظُُرونَ { : والظاهر أنه أصاهبم ما ينظرون إليه لقوله .  فَأََخذَْتكُم الصَّْعقَة { وقرأ عل
نعمة البعث بعد املوت ، أو نعمة اهللا بعدما كفرمتوها إذا رأيتم بأس اهللا يف رميكم } َتْشكُُرونَ  لََعلَّكُْم{ . } 

ا الغمام يظلكم } َوظَلَّلَْنا { . بالصاعقة وإذاقتكم املوت  وذلك يف التيه ، سخر اهللا هلم السحاب يسري . وجعلن
 ضوئه ، وثياهبم ال تتسخ وال تبلى ، وينزل بسريهم يظلهم من الشمس؛ وينزل بالليل عمود من نار يسريون يف

من طلوع الفجر إىل طلوع الشمس ، لكل إنسان صاع ، ويبعث اهللا . وهو الترجنبني مثل الثلج } املن { عليهم 
{ على إرادة القول } كُلُواْ { وهي السماين فيذبح الرجل منها ما يكفيه } السلوى { اجلنوب فتحشر عليهم 

ظلمونا ، فاختصر الكالم حبذفه لداللة } َوَما ظَلَُموَنا  ا بأن كفروا هذه النعم وما  } َوَما ظَلَُموَنا { يعين فظلمو
  .عليه 

ِحطَّةٌ َنْغِفْر لَكُْم َوإِذْ قُلَْنا اْدُخلُوا َهِذِه الْقَْرَيةَ فَكُلُوا ِمْنَها َحْيثُ ِشئُْتْم َرغًَدا َواْدُخلُوا الَْباَب ُسجًَّدا َوقُولُوا 
فََبدَّلَ الَِّذيَن ظَلَُموا قَْولًا غَْيَر الَِّذي ِقيلَ لَُهْم فَأَْنَزلَْنا َعلَى الَِّذيَن ظَلَُموا رِْجًزا ) ٥٨(َياكُْم َوَسَنزِيُد الُْمْحِسنَِني َخطَا

  ) ٥٩(ِمَن السََّماِء بَِما كَاُنوا َيفُْسقُونَ 

وقيل . باب القرية } الباب { وا بدخوهلا بعد التيه أرحياء من قرى الشام ، أمر: وقيل . بيت املقدس } القرية { 
. هو باب القبة اليت كانوا يصلون إليها وهم مل يدخلوا بيت املقدس يف حياة موسى عليه الصالة والسالم : 

أن ينحنوا ويتطامنوا داخلني ، » السجود«: وقيل . أمروا بالسجود عند االنتهاء إىل الباب شكراً هللا وتواضعاً 
طوطىء هلم الباب ليخفضوا رؤوسهم فلم خيفضوها ، ودخلوا : وقيل . دخوهلم خبشوع وإخبات ليكون 

فعلة من احلط كاجللسة والركبة ، وهي خرب مبتدأ حمذوف ، أي مسألتنا حطة } ِحطَّةٌ { متزحفني على أوراكهم 
ا ذنوبنا حطة : النصب مبعىن : واألصل . ، أوأمرك حطة    :معىن الثبات ، كقوله وإمنا رفعت لتعطي . حط عن



. وقرأ ابن أيب عبلة بالنصب على األصل . اصرب صرباً : واألصل صرباً ، على ... َصْبٌر َجِميلٌ فَِكالََنا ُمْبَتلَى 
، أي أن حنط يف هذه القرية ونستقّر فيها : وقيل معناه  هل جيوز أن تنصب حطة يف : فإن قلت . أمرنا حطة 

واألجود أن تنصب بإضمار . ال يبعد : قولوا هذه الكلمة؟ قلت : ، على معىن  )قولوا ( قراءة من نصبها ب 
. قولوا ( فعلها ، وينتصب حمل ذلك املضمر ب  { على البناء للمفعول بالياء والتاء » يغفر لكم«وقرىء ) 

ان مسيئاً كانت له أي من كان حمسناً منكم كانت تلك الكلمة سبباً يف زيادة ثوابه ، ومن ك} َوَسَنزِيُد احملسنني 
يعين أهنم أمروا بقول معناه . غريها } قَْوالً { أي وضعوا مكان حطة } فََبدَّلَ الذين ظَلَُمواْ { . توبة ومغفرة 

ا أمروا به ، ومل ميتثلوا أمر اهللا  وليس الغرض أهنم أمروا . التوبة واالستغفار ، فخالفوه إىل قول ليس معناه معىن م
ا أمروا به ، مل يؤاخذوا بلفظ بعينه وهو لفظ  احلطة فجاؤا بلفظ آخر ، ألهنم لو جاؤا بلفظ آخر مستقل مبعىن م

ا وما أشبه ذلك . نستغفرك ونتوب إليك : كما لو قالوا مكان حطة . به  قالوا مكان : وقيل . أو اللَّهم اعف عن
هزاء منهم مبا قيل هلم ، وعدوالً أي حنطة محراء ، است» حطا مسقاثا«: بالنبطية : قالوا : وقيل . حنطة : حطة 

ا عند اهللا إىل طلب ما يشتهون من أغراض الدنيا  طلب م زيادة يف تقبيح } الذين ظَلَُمواْ { ويف تكرير . عن 
األعراف [ } فَأَْرَسلَْنا َعلَْيهُِم { : وقد جاء يف سورة األعراف . أمرهم وإيذان بأنّ إنزال الرجز عليهم لظلمهم 

أنه مات منهم يف ساعة بالطاعون : وقرىء بضم الراء وروى . العذاب : والرجز . ضمار على اإل]  ١٣٣: 
  .سبعون ألفاً : وقيل . أربعة وعشرون ألفاً 

لُّ أَُناسٍ َعِلَم كُ َوإِِذ اْسَتْسقَى ُموَسى ِلقَْوِمِه فَقُلَْنا اْضرِْب بَِعَصاَك الَْحَجَر فَاْنفََجَرْت ِمْنُه اثَْنَتا َعْشَرةَ َعْيًنا قَْد
  ) ٦٠(َمْشَرَبُهْم كُلُوا َواْشَرُبوا ِمْن رِْزقِ اللَِّه َولَا َتْعثَْوا ِفي الْأَْرضِ ُمفِْسِديَن 

والالم إّما للعهد واإلشارة إىل } اضرب ّبَعَصاَك احلجر { : عطشوا يف التيه ، فدعا هلم موسى بالسقيا فقيل له 
، وكان حجراً مربعاً له أربعة أوجه كانت تنبع من كل  أنه حجر طوري محله: فقد روي . حجر معلوم  معه 

وجه ثالث أعني ، لكل سبط عني تسيل يف جدول إىل السبط الذي أمر أن يسقيهم ، وكانوا ستمائة ألف ، 
أهبطه آدم من اجلنة فتوارثوه ، حىت وقع إىل شعيب ، فدفعه إليه مع : وسعة املعسكر اثنا عشر ميالً ، وقيل 

، فقال له جربيل : قيل و. العصا  يقول : هو احلجر الذي وضع عليه ثوبه حني اغتسل إذ رموه باألدرة ، ففّر به 
وإّما للجنس ، أي . ارفع هذا احلجر ، فإنّ يل فيه قدرة ولك فيه معجزة ، فحمله يف خمالته : لك اهللا تعاىل 

وهذا أظهر يف احلجة : جراً بعينه قال مل يأمره أن يضرب ح: وعن احلسن . اضرب الشيء الذي يقال له احلجر 
كيف بنا لو أفضينا إىل أرض ليست فيها حجارة ، فحمل حجراً يف خمالته : وروى أهنم قالوا . وأبني يف القدرة 

إن فقد موسى عصاه متنا : فقالوا . كان يضربه بعصاه فينفجر ، ويضربه هبا فييبس : وقيل . فحيثما نزلوا ألقاه 
، لعلهم يعتربون : يه عطشاً ، فأوحى إل كان من رخام وكان ذراعاً : وقيل . ال تقرع احلجارة ، وكلمها تطعك 

كان من أُسِّى اجلنة طوله عشرة أذرع على طول موسى ، وله : وقيل . مثل رأس اإلنسان : وقيل . يف ذراع 
حذوف ، أي فضرب ، الفاء متعلقة مب} فانفجرت { : شعبتان تتقدان يف الظلمة ، وكان حيمل على محار 

وهي على هذا فاء فصيحة } فََتاَب َعلَْيكُْم { : أو فإن ضربت فقد انفجرت ، كما ذكرنا يف قوله . فانفجرت 
{ كل سبط } كُلُّ أَُناسٍ { بكسر الشني وبفتحها ومها لغتان » عشرة«وقرىء . ال تقع إال يف كالم بليغ 

مما رزقكم من الطعام وهو } ِمن ّرْزقِ اهللا { على إرادة القول } واْ كُلُ{ عينهم اليت يشربون منها } مَّْشَرَبُهْم 



والعثّي . املاء ينبت منه الزروع والثمار ، فهو رزق يؤكل منه ويشرب : وقيل . املّن والسلوى ومن ماء العيون 
  .ال تتمادوا يف الفساد يف حال فسادكم ألهنم كانوا متمادين فيه : أشّد الفساد ، فقيل هلم : 

ِمْن َبقِْلَها َوِقثَّاِئَها  َوإِذْ قُلُْتْم َيا ُموَسى لَْن َنْصبَِر َعلَى طََعامٍ َواِحٍد فَاْدُع لََنا َربََّك ُيْخرِْج لََنا ِممَّا ُتْنبُِت الْأَْرُض
اْهبِطُوا ِمْصًرا فَإِنَّ لَكُْم َما َسأَلُْتْم  َوفُوِمَها َوَعَدِسَها َوَبَصِلَها قَالَ أََتْسَتْبِدلُونَ الَِّذي ُهَو أَْدَنى بِالَِّذي ُهَو َخْيٌر

اِت اللَِّه َوَيقُْتلُونَ النَّبِيَِّني َوُضرَِبْت َعلَْيهُِم الذِّلَّةُ َوالَْمْسكََنةُ َوَباُءوا بَِغَضبٍ ِمَن اللَِّه ذَِلَك بِأَنَُّهْم كَاُنوا َيكْفُُرونَ بِآَي
  ) ٦١(كَاُنوا َيْعَتُدونَ بَِغْيرِ الَْحقِّ ذَِلَك بَِما َعَصْوا َو

امٍ واحد { كانوا فالحة فنزعوا إىل َعكَرِهم فأََجموا ما كانوا فيه من النعمة وطلبت أنفسهم الشقاء  } على طََع
: مها طعامان فما هلم قالوا على طعام واحد؟ قلت : فإن قلت . أرادوا ما رزقوا يف التيه من املّن والسلوى 

ف وال يتبّدل ، ولو كان على مائدة الرجل ألوان عدة يداوم عليها كل يوم ال يبدهلا ، أرادوا بالواحد ما ال خيتل
وجيوز أن يريدوا أهنما ضرب . ال يأكل فالن إال طعاماً واحداً يراد بالوحدة نفي التبّدل واالختالف : قيل 

ت ، فما نريد إال ما ألفناه واحد ، ألهنما معاً من طعام أهل التلذذ والتترف ، وحنن قوم ِفالََحٍة أهل زراعا
والبقل . يظهر لنا ويوجد } ُيْخرِْج لََنا { ومعىن . وضرينا به من األشياء املتفاوتة كاحلبوب والبقول وحنو ذلك 

واملراد به أطايب البقول اليت يأكلها الناس كالنعناع والكرفس والكراث وأشباهها . ما أنبتته األرض من اخلضر 
ويدل عليه . الثوم : وقيل . اخبزوا : ومنه فّوموا لنا ، أي . احلنطة : والفوم . بالضم » وقُثائها«وقرىء . 

الذي هو أقرب منزلة وأدون } الذى ُهَو أدىن { وهو للعدس والبصل أوفق » وثومها«: قراءة ابن مسعود 
نزلة ، كما يعرب بالبعد عن هو داين احملل وقريب امل: والدنو والقرب يعرب هبما عن قلة املقدار فيقال . مقداراً 

( وقرأ زهري الفرقيب . هو بعيد احملل وبعيد اهلمة يريدون الرفعة والعلو : عكس ذلك فيقال  باهلمزة من ) أدنأ : 
هبط الوادي إذا نزل : يقال . أي احندروا إليه من التيه : بالضم » اهُبطوا«وقرىء } اهبطوا ِمْصًرا { الدناءة 

ما بني بيت املقدس إىل قنسرين ، وهي اثنا عشر فرسخاً يف مثانية : وبالد التيه . رج به ، وهبط منه ، إذا خ
وحيتمل أن يريد العلم وإمنا صرفه مع اجتماع السببني فيه ومها التعريف والتأنيث ، لسكون وسطه . فراسخ 
فيه إال سبب واحد ، وأن يريد وفيهما العجمة والتعريف ، وإن أريد به البلد فما . } َوُنوحاً َولُوطاً { : كقوله 

ادخلوا ِمْصَر { : بغري تنوين كقوله » اهبطوا مصَر«: مصراً من األمصار ويف مصحف عبد اهللا وقرأ به األعمش 
جعلت الذلة حميطة هبم مشتملة عليهم ، فهم فيها } َوُضرَِبْت َعلَْيهُِم الذلة { هو مصرائيم فعّرب : وقيل . } 

أو ألصقت هبم حىت لزمتهم ضربة الزب ، كما يضرب الطني على . ربت عليه كما يكون يف القبة من ض
، إما على احلقيقة وإما لتصاغرهم وتفاقرهم ،  ، فاليهود صاغرون أذالء أهل مسكنة ومدقعة  احلائط فيلزمه 

اً بأن  باء فالن بفالن ، إذا كان: من قولك } َوَباءوا بَِغَضبٍ ّمَن اهللا { خيفة أن تضاعف عليهم اجلزية  حقيق
إشارة إىل ما تقّدم من ضرب الذلة واملسكنة } ذلك { يقتل به ، ملساواته له ومكافأته ، أي صاروا أحقاء بغضبه 

واخلالقة بالغضب ، أي ذلك بسبب كفرهم وقتلهم األنبياء وقد قتلت اليهود لعنوا شعيا وزكريا وحيىي وغريهم 
تلوهم بغري احلق عندهم : احلق فما فائدة ذكره؟ قلت قتل األنبياء ال يكون إال بغري : ، فإن قلت  معناه أهنم ق

وإمنا نصحوهم ودعوهم إىل ما ينفعهم فقتلوهم ، فلو سئلو . ألهنم مل يقتلوا وال أفسدوا يف األرض فيقتلوا 
» ويقتِّلون«وقرأ علّي رضي اهللا عنه . وأنصفوا من أنفسهم مل يذكروا وجهاً يستحقون به القتل عندهم 



بسبب ارتكاهبم أنواع املعاصي واعتدائهم حدود اهللا يف كل } بَِما َعَصواْ { تكرار لإلشارة } ذلك { لتشديد با
وجيوز أن يشار بذلك إىل . هو اعتداؤهم يف السبت : وقيل . شيء ، مع كفرهم بآيات اهللا وقتلهم األنبياء 

؛ ألهنم اهنمكوا فيهما وغلوا حىت قست الكفر وقتل األنبياء على معىن أن ذلك بسبب عصياهنم واعتدائهم
  .قلوهبم فجسروا على جحود اآليات وقتل األنبياء ، أو ذلك الكفر والقتل مع ما عصوا 

أَْجُرُهْم ِعْنَد  َصاِلًحا فَلَُهْمإِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالنَّصَاَرى َوالصَّابِِئَني َمْن آَمَن بِاللَِّه َوالَْيْومِ الْآِخرِ َوَعِملَ 
  ) ٦٢(َربِّهِْم َولَا َخْوٌف َعلَْيهِْم َولَا ُهْم َيْحَزُنونَ 

افقون  هاد : يقال . والذين هتّودوا } والذين َهاُدواْ { إن الذين آمنوا بألسنتهم من غري مواطأة القلوب وهم املن
: يقال . وهو مجع نصران } صارى والن{ . وهتّود إذا دخل يف اليهودية ، وهو هائد ، واجلمع هود . يهود 

مسوا ألهنم . والياء يف نصراينّ للمبالغة كاليت يف أمحرّي . نصرانة مل حتنف : رجل نصران ، وامرأة نصرانة ، قال 
إذا خرج من الدين وهم قوم عدلوا عن دين اليهودية : وهو من صبأ } والصابئني { . نصروا املسيح 

{ من هؤالء الكفرة إمياناً خالصاً ودخل يف ملة اإلسالم دخوالً أصيالً } ْن ءاَمَن َم{ والنصرانية وعبدوا املالئكة 
الرفع إن : ما حمل من آمن؟ قلت : فإن قلت . الذي يستوجبونه بإمياهنم وعملهم } َوَعِملَ صاحلا فَلَُهْم أَْجُرُهْم 

فخرب إنّ يف الوجه . عطوف عليه والنصب إن جعلته بدالً من اسم إنّ امل» فلهم أجرهم«جعلته مبتدأ خربه 
  .معىن الشرط } َمْن { والفاء لتضمن . األول اجلملة كما هي ويف الثاين فلهم أجرهم 

مَّ َتَولَّْيُتْم ثُ) ٦٣(كُْم َتتَّقُونَ َوإِذْ أََخذَْنا ِميثَاقَكُْم َوَرفَْعَنا فَْوقَكُُم الطُّوَر ُخذُوا َما آَتْيَناكُْم بِقُوٍَّة َواذْكُُروا َما ِفيِه لََعلَّ
َولَقَْد َعِلْمُتُم الَِّذيَن اْعَتَدْوا ِمْنكُْم ِفي ) ٦٤(ِمْن َبْعِد ذَِلَك فَلَْولَا فَْضلُ اللَِّه َعلَْيكُْم َوَرْحَمُتُه لَكُْنُتْم ِمَن الَْخاِسرِيَن 

  ) ٦٦(لًا ِلَما َبْيَن َيَدْيَها َوَما َخلْفََها َوَمْوِعظَةً ِللُْمتَِّقَني فََجَعلَْناَها َنكَا) ٦٥(السَّْبِت فَقُلَْنا لَُهْم كُوُنوا ِقَرَدةً َخاِسِئَني 

بلتم وأعطيتم امليثاق } َوَرفَْعَنا فَْوقَكُُم الطور { بالعمل على ما يف التوراة } َوإِذْ أََخذَْنا ميثاقكم {  وذلك . حىت ق
والتكاليف الشاقة ، فكربت عليهم وأبوا قبوهلا أن موسى عليه السالم جاءهم باأللواح فرأوا ما فيها من اآلصار 

إن قبلتم وإال أُلقي عليكم ، حىت : ، فأمر جربيل فقلع الطور من أصله ، ورفعه وظلله فوقهم وقال هلم موسى 
ِه { جبّد وعزمية } بِقُوٍَّة { من الكتاب } َما ءاتيناكم { على إرادة القول } ُخذُواْ { . قبلوا  } واذكروا َما ِفي

، أو } لََعلَّكُْم َتتَّقُونَ { احفظوا ما يف الكتاب وادرسوه وال تنسوه وال تغفلوا عنه و رجاء منكم أن تكونوا متقني 
الَ فَْضلُ اهللا َعلَْيكُْم { مث أعرضتم عن امليثاق والوفاء به } ثُمَّ َتَولَّيُْتْم { . قلنا خذوا واذكروا إرادة أن تتقوا  فَلَْو

مصدر } السبت { و » واذكروا«و » خذوا ما آتيتكم ، وتذكروا«: وقرىء . سرمت بتوفيقكم للتوبة خل} 
وإن ناساً منهم اعتدوا فيه أي جاوزوا ما حّد هلم فيه من التجّرد للعبادة . سبتت اليهودإذا عظمت يوم السبت 

خرطومه يوم وذلك أن اهللا ابتالهم فما كان يبقى حوت يف البحر إال أخرج . وتعظيمه واشتغلوا بالصيد 
َتأِْتيهِْم ِحيَتاُنُهْم َيْوَم َسْبِتهِْم ُشرًَّعا َوَيْوَم الَ َيْسبُِتونَ الَ َتأِْتيهِْم كذلك { : كما قال . السبت ، فإذا مضى تفّرقت 

فحفروا حياضاً عند البحر وشرعوا إليها اجلداول ، فكانت احليتان تدخلها ]  ١٦٣: األعراف [ } َنْبلُوُهم 
خربان أي كونوا جامعني } ِقَرَدةً خاسئني { . فذلك احلبس يف احلياض هو اعتداؤهم . يوم األحد  فيصطادوهنا



عربة تنكل من اعترب هبا أي } نكاال { يعين املسخة } فََجَعلَْناَها { بني القردية واخلسوء ، وهو الصغار والطرد 
ا َخلْفََها { بلها ملا ق} لَّما َبْيَن َيَدْيَها { القيد : ومنه النكل . متنعه  وما بعدها من األمم والقرون ألن } َوَم

، واعترب هبا من بلغتهم من اآلخرين  ما : أو أريد مبا بني يديها : مسختهم ذكرت يف كتب األولني فاعتربوا هبا 
ا ت: وقيل نكاالً . حبضرهتا من القرى واألمم  ا بني يديها ألجل ما تقّدمها من ذنوهبم وم أخر منها عقوبة منكلة مل

، أو لكل متق مسعها } َوَمْوِعظَةً لّلُْمتَِّقَني {    .للذين هنوهم عن االعتداء من صاحلي قومهم 

الَْجاِهِلَني  ذُ بِاللَِّه أَنْ أَكُونَ ِمَنَوإِذْ قَالَ ُموَسى ِلقَْوِمِه إِنَّ اللََّه َيأُْمُركُْم أَنْ َتذَْبُحوا َبقََرةً قَالُوا أََتتَِّخذَُنا ُهُزًوا قَالَ أَُعو
َعلُوا َما  قَالُوا اْدُع لََنا َربََّك ُيَبيِّْن لََنا َما ِهَي قَالَ إِنَُّه َيقُولُ إِنََّها َبقََرةٌ لَا فَارٌِض َولَا بِكٌْر َعَوانٌ) ٦٧( َبْيَن ذَِلَك فَافْ

إِنَُّه َيقُولُ إِنََّها َبقََرةٌ َصفَْراُء فَاِقٌع لَْوُنَها َتُسرُّ النَّاِظرِينَ  قَالُوا اْدُع لََنا َربََّك يَُبيِّْن لََنا َما لَْوُنَها قَالَ) ٦٨(ُتْؤَمُرونَ 
قَالَ إِنَُّه َيقُولُ ) ٧٠(ُدونَ قَالُوا اْدُع لََنا َربََّك ُيَبيِّْن لََنا َما ِهَي إِنَّ الَْبقََر َتَشاَبَه َعلَْيَنا َوإِنَّا إِنْ َشاَء اللَُّه لَُمْهَت) ٦٩(

ا قَالُوا الْآنَ جِئَْت بِالَْحقِّ إِنََّها فَذََبُحوَها َوَما كَاُدوا  َبقََرةٌ لَا ذَلُولٌ ُتِثُري الْأَْرَض َولَا َتْسِقي الَْحْرثَ ُمَسلََّمةٌ لَا ِشَيةَ ِفيَه
َتلُْتْم َنفًْسا فَادَّاَرأُْتْم ِفيَها َواللَُّه ُمْخرٌِج َما كُْنُتْم َتكْ) ٧١(َيفَْعلُونَ  ا اْضرُِبوُه بَِبْعِضَها كَذَِلكَ ) ٧٢(ُتُمونَ َوإِذْ قَ فَقُلَْن

  ) ٧٣(ُيْحيِي اللَُّه الَْمْوَتى َوُيرِيكُْم آَياِتِه لََعلَّكُْم َتْعِقلُونَ 

كان يف بين إسرائيل شيخ موسر فقتله ابنه بنو أخيه لريثوه ، وطرحوه على باب مدينة مث جاءوا يطالبون بديته ، 
أجتعلنا مكان هزو ، } قَالُواْ أَتَتَِّخذَُنا ُهُزًوا { ا بقرة ويضربوه ببعضها ليحيا فيخربهم بقاتله فأمرهم اهللا أن يذحبو

ألن اهلزو يف مثل هذا من باب } ِمَن اجلاهلني { أو أهل هزو ، أو مهزواً بنا ، أو اهلزو نفسه لفرط االستهزاء 
» هزواً«: وقرأ حفص . لزاي ، حنو كفؤا وكفؤاً بسكون ا» هزءاً«و . بضمتني » هزؤاً«وقرى . اجلهل والسفه 

  .والعياذ واللياذ من واد واحد . » كفواً«بالضمتني والواو وكذلك 
وذلك أهنم تعجبوا من بقرة ميتة يضرب . ؟ سؤال عن حاهلا وصفتها »سل لنا ربك ما هي«: يف قراءة عبد اهللا 

املسنة ، : والفارض . الشأن اخلارجة عما عليه البقر ببعضها ميت فيحيا ، فسألوا عن صفة تلك البقرة العجيبة 
  :قال خفاف بن ندبة . وقد فرضت فروضاً فهي فارض 

  ُتَساُق إلَْيِه َما َتقُوُم َعلَى رِْجلِ... لََعْمرِي لَقَْد أَْعطَْيُت َضْيفََك فَارِضاً 
  :قال . والعوان النصف . لفتية ا: والبكر . وكأهنا مسيت فارضاً ألهنا فرضت سنها أي قطعتها وبلغت آخرها 

يقتضي شيئني فصاعداً فمن أين جاز دخوله على } َبْيَن { : فإن قلت . وقد عّوْنت ... َنَواِعُم َبْيَن أَْبكَارٍ َوُعوِن 
ا ذكر من الفارض والبكر : قلت } ذلك {  كيف : فإن قلت . ألنه يف معىن شيئني حيث وقع مشاراً به إىل م

جاز ذلك على تأويل ما ذكر وما تقّدم : ىل مؤنثني ، وإمنا هو لإلشارة إىل واحد مذكر؟ قلت جاز أن يشار به إ
نعم ما فعلت ، وقد : تقول للرجل : نائباً عن أفعال مجة تذكر قبله ) فعل ( ، لالختصار يف الكالم ، كما جعلوا 

ري الضمري جمرى اسم اإلشارة يف وقد جي. ما أحسن ذلك : ذكر لك أفعاالً كثرية وقصة طويلة ، كما تقول له 
  :لرؤبة يف قوله : قلت : قال أبو عبيدة . هذا 

  كَأَنَُّه ِفي اِجللِْد َتْوِليُع الَبَهْق... ِفيَها ُخطُوطٌ ِمْن َسَواٍد وَبلَق 
! أردت كأن ذاك ويلك: فقال . كأهنما : وإن أردت السواد والبلق فقل . كأهنا : إن أردت اخلطوط فقل 

ولذلك . سن منه أنّ أمساء اإلشارة تثنيتها ومجعها وتأنيثها ليست على احلقيقة وكذلك املوصوالت والذي ح



أمرتك اخلري أو أمركم مبعىن : أي ما تؤمرونه مبعىن تؤمرون به من قوله } َما ُتْؤَمرونَ { جاء الذي مبعىن اجلمع 
  .مأموركم تسمية للمفعول به باملصدر ، كضرب األمري 

أصفر فاقع ووارس ، كما يقال أسود حالك : يقال يف التوكيد . شد ما يكون من الصفرة وأنصعه أ: الفقوع 
فإن . وأورق خطباينّ وأرمك رداينّ . وأخضر ناضر ومدهاّم . وأمحر قاين وذرحيي . وحانك ، وأبيض يقق وهلق 

ع خرباً عن اللون إمنا وقع توكيداً مل يق: فاقع ههنا واقع خرباً عن اللون ، فلم يقع توكيداً لصفراء قلت : قلت 
لصفراء ، إال أنه ارتفع اللون به ارتفاع الفاعل واللون من سببها وملتبس هبا ، فلم يكن فرق بني قولك صفراء 

اقعة؟ وأي فائدة يف ذكر اللون؟ قلت : فإن قلت . فاقعة وصفراء فاقع لوهنا  الفائدة فيه : فهال قيل صفراء ف
جّد : شديدة الصفرة صفرهتا ، فهو من قولك : اسم للهيئة وهي الصفرة ، فكأنه قيل التوكيد ، ألن اللون 

إذا نظرت إليها خيل إليك أن شعاع الشمس خيرج من جلدها والسرور : وعن وهب . جّده ، وجنونك جمنون 
: وله تعاىل من لبس نعالً صفراء قل مهه لق: وعن علي رضي اهللا عنه . لذة يف القلب عند حصول نفع أو توقعه 

ٌع لَّْوُنَها { وعن احلسن البصري } َتُسرُّ الناظرين {  ولعله مستعار من . سوداء شديدة السواد : } َصفْرآُء فَاِق
  :وبه فسر قوله تعاىل . صفة اإلبل؛ ألن سوادها تعلوه صفرة 

  :قال األعشى ] .  ٣٣: املرسالت [ } مجاالت ُصفٌْر { 
  ُهنَّ ُصفٌْر أَْوالَُدَها كَالزَّبِيبِ... َك رِكَابِي ِتلَْك َخْيِلي ِمْنُه َوِتلْ

وعن النيب . مرة ثانية تكرير للسؤال عن حاهلا وصفتها ، واستكشاف زائد ليزدادوا بياناً لوصفها } َما ِهَى { 
  :صلى اهللا عليه وسلم 

وعن . واالستقصاء شؤم  "لو اعترضوا أدىن بقرة فذحبوها لكفتهم ، ولكن شّددوا فشّدد اهللا عليهم ) "  ٣٩( 
بأيهما أبدأ؟ : بعض اخللفاء أنه كتب إىل عامله بأن يذهب إىل قوم فيقطع أشجارهم ويهدم دورهم ، فكتب إليه 

إذا أمرتك أن تعطي : بأي نوع منها أبدأ؟ وعن عمر بن عبد العزيز : إن قلت لك بقطع الشجر سألتين : فقال 
أسوداء أم بيضاء؟ : أذكر أم أنثى؟ فإن أخربتك قلت : إن بينت لك قلت أضائن أم ماعز؟ ف: فالناً شاة سألتين 

  :ويف احلديث . فإذا أمرتك بشيء فال تراجعين 
أي إن } إِنَّ البقر تشابه َعلَْيَنا { " أعظم الناس جرماً من سأل عن شيء مل حيرم فحرم ألجل مسئلته ) "  ٤٠( 

، مبعىن تتشابه بطرح التاء » تّشابه«: علينا أيها نذبح وقرىء البقر املوصوف بالتعوين والصفرة كثري فاشتبه 
. إن الباقر يشَّابه ، بالياء والتشديد : وقرأ حممد ذو الشامة . وتشاهبت ومتشاهبة ومتشابه . وإدغامها يف الشني 

  :جاء يف احلديث 
إنا ملهتدون إىل البقرة : واملعىن . هللا لو مل يقولوا إن شاء ا: أي " لو مل يستثنوا ملا بينت هلم آخر األبد ) "  ٤١( 

ا خفي علينا من أمر القاتل . املراد ذحبها  صفة لبقرة مبعىن بقرة غري ذلول ، يعين مل تذلل } الَّ ذَلُولٌ { ، أو إىل م
األوىل للنفي ، ) ال ( للكراب وإثارة األرض ، وال هي من النواضح اليت يسىن عليها لسقي احلروث ، و 

: على أنّ الفعلني صفتان لذلول ، كأنه قيل . ال ذلول تثري وتسقي : زيدة لتوكيد األوىل ، ألن املعىن والثانية م
، وهو : ال ذلول ، مبعىن ال ذلول هناك : وقرأ أبو عبد الرمحن السلمي . ال ذلول مثرية وساقية  أي حيث هي 



أي فيهم ، أو . قوم ال خبيل وال جبان مررت ب: وحنوه قولك . هي ذلول : نفي لذهلا؛ وألن توصف به فيقال 
  .حيث هم 

سلمها اهللا من العيوب أو معفاة من العمل سلمها أهلها منها } ُمَسلََّمةٌ { بضم التاء من أسقى » ُتسقي«وقرىء 
  :كقوله 

ا َحجَّ َرُبُه ِفي الدُّْنَيا َوالَ اْعَتَمَر... أَْو َمْعَبَر الظَّْهرِ ُيْنبِي َعْن َوِليَِّته    اَم
ال ملعة يف } الَّ ِشَيةَ ِفيَها { أو خملصة اللون ، من سلم له كذا إذا خلص له ، مل يشب صفرهتا شيء من األلوان 

وهي يف األصل مصدر وشاه وشيا . نقبتها من لون آخر سوى الصفرة ، فهى صفراء كلها حىت قرهنا وظلفها 
، ومنه ثور موشى القوائم ا بقي } جِئَْت باحلق {  وشية ، إذا خلط بلونه لوناً آخر  أي حبقيقة وصف البقرة ، وم

ا كَاُدواْ { : وقوله . أي فحصلوا البقرة اجلامعة هلذه األوصاف كلها فذحبوها } فَذََبُحوَها { إشكال يف أمرها  َوَم
يذحبوهنا استثقال الستقصائهم واستبطاء هلم ، وأهنم لتطويلهم املفرط وكثرة استكشافهم ، ما كادوا } َيفَْعلُونَ 

ا كادوا يذحبوهنا لغالء مثنها : وما كادت تنتهي سؤاالهتم وما كاد ينقطع خيط إسهاهبم فيها وتعمقهم ، وقيل  وم
أنه كان يف بين إسرائيل شيخ صاحل له ِعجلة فأتى هبا : وروي . خلوف الفضيحة يف ظهور القاتل : وقيل . 

رب ، وكان براً بوالديه ، فشبت وكانت من أحسن البقر اللَّهم إين أستودعكها البين حىت يك: الغيضة وقال 
وأمسنه ، فساوموها اليتيم وأّمه حىت اشتروها مبلء َمْسِكها ذهباً ، وكانت البقرة إذ ذاك بثالثة دنانري وكانوا 

شق البقر غري خمص: فإن قلت . طلبوا البقرة املوصوفة أربعني سنة  وصة كانت البقرة اليت تناوهلا األمر بقرة من 
رجع منسوخاً النتقال : ، مث انقلبت خمصوصة بلون وصفات ، فذحبوا املخصوصة ، فما فعل األمر األّول؟ قلت 

على أنّ اخلطاب كان إلهبامه متناوالً هلذه البقرة . احلكم إىل البقرة املخصوصة ، والنسخ قبل الفعل جائز 
، ولو وقع الذبح عليها حبكم اخل طاب قبل التخصيص لكان امتثاالً له ، فكذلك إذا املوصوفة كما تناول غريها 

فاختلفتم } فادرأمت { خوطبت اجلماعة لوجود القتل فيهم } َوإِذْ قََتلُْتْم َنفًْسا { وقع عليها بعد التخصيص 
أو تدافعتم ، مبعىن طرح قتلها . واختصمتم يف شأهنا ، ألنّ املتخاصمني يدرأ بعضهم بعضاً ، أي يدفعه ويزمحه 

أو دفع بعضكم بعضاً عن . أو ألنّ الطرح يف نفسه دفع . م على بعض ، فدفع املطروح عليه الطارح بعضك
ا كتمتم من أمر القتل ال يتركه مكتوماً } واهللا ُمْخرٌِج مَّا كُنُتْم َتكُْتُمونَ { الرباءة واهتمه  ال حمالة م فإن . مظهر 

كما حكى . حكى ما كان مستقبالً يف وقت التدارؤ  وقد: كيف أعمل خمرج وهو يف معىن املضّي؟ قلت : قلت 
وهذه اجلملة اعتراض بني املعطوف واملعطوف عليه ]  ١٨: الكهف [ } باسط ِذَراَعْيِه { : احلاضر يف قوله 

ا ( و ) اّدارأمت ( ومها  إّما أن يرجع إىل النفس والتذكري على تأويل الشخص } اضربوه { والضمري يف ) فقلن
( إّما إىل القتيل ملا دلّ عليه من قوله واإلنسان ، و واختلف . ببعض البقرة } بَِبْعِضَها { ) . ما كنتم تكتمون : 

العظم الذي يلي : َعْجبها ، وقيل : فخذها اليمىن ، وقيل : لساهنا ، وقيل : يف البعض الذي ضرب به ، فقيل 
فضربوه فحيي ، فحذف : واملعىن . تفني البضعة بني الك: األذن ، وقيل : الغضروف وهوأصل األذن ، وقيل 

أهنم ملّا ضربوه قام بإذن اهللا وأوداجه تشخب دماً ، : وروي . } كذلك ُيْحىِ اهللا املوتى { : ذلك لداللة قوله 
كذلك ُيْحىِ اهللا { . قتلين فالن وفالن البين عمه ، مث سقط ميتاً ، فأخذا وقتال ومل يوّرث قاتل بعد ذلك : وقال 
{ كذلك حييي اهللا املوتى يوم القيامة : إما أن يكون خطاباً للذين حضروا حياة القتيل مبعىن وقلنا هلم  }املوتى 



وأن من . تعملون على قضية عقولكم } لََعلَّكُْم َتْعِقلُونَ { ودالئله على أنه قادر على كل شيء } َوُيرِيكُْم ءاياته 
وإما أن . كلها لعدم االختصاص حىت ال تنكروا البعث قدر على إحياء نفس واحدة قدر على إحياء األنفس 

هال أحياه ابتداء؟ ومل شرط يف : فإن قلت . يكون خطاباً للمنكرين يف زمن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
وإمنا شرط ذلك ملا يف ذبح . يف األسباب والشروط حكم وفوائد : إحيائه ذبح البقرة وضربه ببعضها؟ قلت 

ا يف البقرة من التق ّرب وأداء التكاليف واكتساب الثواب واإلشعار حبسن تقدمي القربة على الطلب ، وم
، وآلخرين يف ترك التشديد واملسارعة إىل امتثال أوامر اهللا تعاىل  التشديد عليهم لتشديدهم من اللطف هلم 

، والداللة على بركة الّرب  وارتسامها على الفور ، من غري تفتيش وتكثري سؤال ، ونفع اليتيم بالتجارة الراحبة
بالوالدين ، والشفقة على األوالد ، وجتهيل اهلازىء مبا ال يعلم كنهه ، وال يطلع على حقيقته من كالم احلكماء 
، وبيان أنّ من حق املتقّرب إىل ربه أن يتنّوق يف اختيار ما يتقّرب به ، وأن خيتاره فّيت السنِّ غري قحم وال ضرع 

، كما يروى عن عمر رضي اهللا عنه  ، حسن اللون برياً   :من العيوب يونق من ينظر إليه ، وأن يغاىل بثمنه 

أنه ضحى بنجيبة بثالمثائة دينار ، وأنّ الزيادة يف اخلطاب نسخ له ، وأن النسخ قبل الفعل جائز وإن مل )  ٤٢( 
يت بامليت وحصول احلياة عقيبه أن جيز قبل وقت الفعل وإمكانه ألدائه إىل البداء ، وليعلم مبا أمر من مّس امل

فما : فإن قلت . املؤثر هو املسبب ال األسباب ، ألن املوتني احلاصلني يف اجلسمني ال يعقل أن تتولد منهما حياة 
للقصة مل تقص على ترتيبها ، وكان حقها أن يقّدم ذكر القتيل والضرب ببعض البقرة على األمر بذحبها ، وأن 

ا وإذا قتلتم ن: يقال  كل ما قّص من قصص بين : اذحبوا بقرة واضربوه ببعضها؟ قلت : فساً فأّدارأمت فيها فقلن
. إسرائيل إمنا قّص تعديداً ملا وجد منهم من اجلنايات ، وتقريعاً هلم عليها ، وملّا جّدد فيهم من اآليات العظام 

تني متحدتني ، فاألوىل لتقريعهم على وهاتان قصتان كل واحدة منهما مستقلة بنوع من التقريع وإن كانتا متصل
والثانية للتقريع على قتل النفس احملّرمة وما يتبعه من . االستهزاء وترك املسارعة إىل االمتثال وما يتبع ذلك 

وإمنا قدمت قصة األمر بذبح البقرة على ذكر القتيل ألنه لو عمل على عكسه لكانت قصة . اآلية العظيمة 
ولقد روعيت نكتة بعدما استؤنفت الثانية استئناف قصة برأسها أن .  تثنية التقريع واحدة ، ولذهب الغرض يف

حىت تبني } اضربوه بَِبْعِضَها { : وصلت باألوىل ، داللة على احتادمها بضمري البقرة ال بامسها الصريح يف قوله 
يما يرجع إىل التقريع وتثنيتِه بإخراج الثانية خمرج االستئناف مع تأخريها ، وأهنا قصة واحدة  أهنما قصتان ف

  .بالضمري الراجع إىل البقرة 

جَُّر ِمْنُه الْأَْنَهاُر َوإِنَّ ِمْنَها ثُمَّ قََسْت قُلُوُبكُْم ِمْن َبْعِد ذَِلَك فَهَِي كَالِْحَجاَرِة أَْو أََشدُّ قَْسَوةً َوإِنَّ ِمَن الِْحَجاَرِة لََما َيَتفَ
ا َتْعَملُونَ لََما َيشَّقَُّق فََيْخُرُج ِم ُه بَِغاِفلٍ َعمَّ ا َيْهبِطُ ِمْن َخْشَيِة اللَِّه َوَما اللَّ   ) ٧٤(ْنُه الَْماُء َوإِنَّ ِمْنَها لََم

ا ذكر مما يوجب لني القلوب ورقتها وحنوه } ثُمَّ قََسْت { معىن  } ثُمَّ أَنُتْم َتْمَتُرونَ { : استبعاد القسوة من بعد م
إشارة إىل إحياء } ذلك { و . لظ مثل لنبّوها عن االعتبار وأنّ املواعظ ال تؤثر فيها وصفة القلوب بالقسوة والغ

أَْو أََشدُّ { فهي يف قسوهتا مثل احلجارة } فَهَِى كاحلجارة { القتيل ، أو إىل مجيع ما تقّدم من اآليات املعدودة 
أشد قسوة ، فحذف املضاف وأقيم معطوف على الكاف ، إما على معىن أو مثل ) وأشد ( منها ، } قَْسَوةً 

أو هي يف أنفسها : وتعضده قراءة األعمش بنصب الدال عطفاً على احلجارة ، وإمَّا على . املضاف إليه مقامه 



أو من عرفها . واملعىن أن من عرف حاهلا شبهها باحلجارة أو جبوهر أقسى منها وهو احلديد مثالً . أشد قسوة 
أشد قسوة ، وفعل القسوة مما خيرج : مل قيل : فإن قلت . ي أقسى من احلجارة ه: شبهها باحلجارة ، أو قال 

وهو أن ال يقصد : ووجه آخر . لكونه أبني وأدلّ على فرط القسوة : منه أفعل التفضيل وفعل التعجب؟ قلت 
. ة اشتدت قسوة احلجارة ، وقلوهبم أشّد قسو: معىن األقسى ولكن قصد وصف القسوة بالشدة ، كأنه قيل 

{ : وقوله . زيد كرمي وعمرو أكرم : وترك ضمري املفضل عليه لعدم اإللباس ، كقولك . » قساوة«: وقرىء 
. أو أشّد قسوة : ( بيان لفضل قلوهبم على احلجارة يف شّدة القسوة ، وتقرير لقوله } َوإِنَّ ِمَن احلجارة   (

َوإِن { : ومنها قوله تعاىل . اليت تلزمها الالم الفارقة املخففة من الثقيلة ) إن ( وهي . بالتخفيف » وإنْ«وقرىء 
. بالنون » ينفجر«وقرأ مالك بن دينار . التفتح بالسعة والكثرة : والتفجر ] .  ٣٣: يس [ } كُلٌّ لَّمَّا َجِميٌع 

ملاء الكثري واملعىن إنّ من احلجارة ما فيه خروق واسعة يتدفق منها ا. وبه قرأ األعمش . يتشقق } َيشَّقَُّق { 
. يتردى من أعلى اجلبل } َيْهبِطُ { الغزير ، ومنها ما ينشق انشقاقاً بالطول أو بالعرض فينبع منه املاء أيضاً 

ال . وقرىء بضم الباء  واخلشية جماز عن انقيادها ألمر اهللا تعاىل وأهنا ال متتنع على ما يريد فيها ، وقلوب هؤالء 
  .بالياء والتاء ، وهو وعيد » يعملون«رىء وق. تنقاد وال تفعل ما أمرت به 

ُه َوُهْم َيْعلَُمونَ أَفََتطَْمُعونَ أَنْ ُيْؤِمُنوا لَكُْم َوقَْد كَانَ فَرِيٌق ِمْنُهْم َيْسَمُعونَ كَلَاَم اللَِّه ثُمَّ ُيَحرِّفُوَنُه ِمْن َب ْعِد َما َعقَلُو
َوإِذَا َخلَا َبْعُضُهْم إِلَى َبْعضٍ قَالُوا أَُتَحدِّثُونَُهْم بَِما فََتَح اللَُّه َعلَْيكُْم  َوإِذَا لَقُوا الَِّذيَن آَمُنوا قَالُوا آَمنَّا) ٧٥(

  ) ٧٧(أََولَا َيْعلَُمونَ أَنَّ اللََّه َيْعلَُم َما ُيِسرُّونَ َوَما ُيْعِلُنونَ ) ٧٦(ِلُيَحاجُّوكُْم بِِه ِعْنَد َربِّكُْم أَفَلَا َتْعِقلُونَ 

أن حيدثوا اإلميان ألجل } أَن ُيْؤِمُنواْ لَكُْم { اخلطاب لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واملؤمنني } ونَ أَفََتطَْمُع{ 
} َوقَْد كَانَ فَرِيٌق { يعين اليهود ، ]  ٢٦: العنكبوت [ } فَئَاَمَن لَُه لُوطٌ { : دعوتكم ويستجيبوا لكم ، كقوله 

ا يتلونه من التوراة } اهللا َيْسَمُعونَ كالم { طائفة فيمن سلف منهم  كما حّرفوا صفة } ثُمَّ ُيَحّرفُوَنُه { وهو م
كان قوم من السبعني املختارين مسعوا كالم اهللا حني : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؛ وآية الرجم ، وقيل 

تفعلوا هذه األشياء إن استطعتم أن : مسعنا اهللا يقول يف آخره : كلم موسى بالطور وما أمر به وهنى ، مث قالوا 
، وإن شئتم فال تفعلوا فال بأس  ا فهموه وضبطوه } ِمن َبْعِد َما َعقَلُوُه { » كلم اهللا«وقرىء . فافعلوا  من بعد م

إن كفر هؤالء وحّرفوا : واملعىن . أهنم كاذبون مفترون } َوُهْم َيْعلَُمونَ { بعقوهلم ومل تبق هلم شبهة يف صحته 
، وأنّ } َءاَمنَّا { قال منافقوهم } قَالُواْ { يعين اليهود } َوإِذَا لَقُواْ { . فلهم سابقة يف ذلك  بأنكم على احلق 

عاتبني } قَالُواْ { الذين نافقوا } إىل َبعضٍ { الذين مل ينافقوا } َوإِذَا َخالَ َبْعُضُهْم { حممداً هو الرسول املبشر به 
أو قال املنافقون ألعقاهبم . مبا بني لكم يف التوراة من صفة حممد } َعلَْيكُْم  أَُتَحّدثُوَنُهم بَِما فََتَح اهللا{ عليهم 

أحتّدثوهنم ، إنكاراً عليهم أن يفتحوا عليهم شيئاً يف كتاهبم فينافقون املؤمنني : يروهنم التصلب يف دينهم 
ربكم يف كتابه ، جعلوا حماجتهم به ،  ليحتجوا عليكم مبا أنزل} ِلُيَحاجُّوكُم بِِه ِعنَد َرّبكُْم { وينافقون اليهود 

وهو عند اهللا هكذا ، . هو يف كتاب اهللا هكذا : أال تراك تقول . وقوهلم هو يف كتابكم هكذا حماجة عند اهللا 
ُنونَ { مجيع } َيْعلَُم { . مبعىن واحد  ا ُيِسرُّونَ َوَما ُيْعِل   .ومن ذلك إسرارهم الكفر وإعالهنم اإلميان } َم



فََوْيلٌ ِللَِّذيَن َيكُْتُبونَ الِْكَتاَب بِأَْيِديهِْم ثُمَّ ) ٧٨(أُمِّيُّونَ لَا َيْعلَُمونَ الِْكَتاَب إِلَّا أََمانِيَّ َوإِنْ ُهْم إِلَّا َيظُنُّونَ  َوِمْنُهْم
ا فََوْيلٌ لَُهْم ِممَّا كََتَب   ) ٧٩(ْت أَْيِديهِْم َوَوْيلٌ لَُهْم ِممَّا َيكِْسُبونَ َيقُولُونَ َهذَا ِمْن ِعْنِد اللَِّه ِلَيْشَتُروا بِِه ثََمًنا قَِليلً

إِالَّ { التوراة } الَ َيْعلَُمونَ الكتاب { . ال حيسنون الكتب فيطالعوا التوراة ويتحققوا ما فيها } َوِمْنُهْم أُّميُّونَ { 
هم خبطاياهم ، وأن آباءهم األنبياء إال ما هم عليه من أمانيهم ، وأن اهللا يعفو عنهم ويرمحهم وال يؤاخذ} أََمانِىَّ 

إال أكاذيب خمتلفة مسعوها من : وقيل . يشفعون هلم وما متنيهم أحبارهم من أن النار ال متسهم إال أياماً معدودة 
أهذا شيء رويته ، أم متنيته ، أم : قال أعرايب البن دأب يف شيء حّدث به . علمائهم فتقبلوها على التقليد 

  :إال ما يقرؤون من قوله  :اختلقته ، وقيل 
ا يتمناه ، وكذلك ... َتَمنَّى ِكَتاَب اللَِّه أَوَّلَ لَْيلٍَة  واالشتقاق من مىن إذا قّدر ، ألن املتمين يقّدر يف نفسه وحيزر م

» أماين«: وقرىء . من االستثناء املنقطع : وإال أماينّ . املختلق والقارىء يقدر أن كلمة كذا بعد كذا 
ذكر العلماء الذين عاندوا بالتحريف مع العلم واالستيقان ، مث العواّم الذين قلدوهم ، ونبه على  .بالتخفيف 

، وعلى العامي أن ال يرضى بالتقليد والظّن وهو متمكن  أهنم يف الضالل سواء ، ألن العامل عليه أن يعمل بعلمه 
أكيد ، وهو من حماز التأكيد ، كما تقول ملن ينكر معرفة ت} بِأَْيِديهِْم { احملّرف } َيكُْتُبونَ الكتاب { . من العلم 
ا َيكِْسُبونَ { . يا هذا كتبته بيمينك هذه : ما كتبه    .من الرشا } مِّمَّ

ْهَدُه أَْم َتقُولُونَ َعلَى اللَِّه َما ُه َعَوقَالُوا لَْن َتَمسََّنا النَّاُر إِلَّا أَيَّاًما َمْعُدوَدةً قُلْ أَتََّخذُْتْم ِعْنَد اللَِّه َعْهًدا فَلَْن ُيْخِلَف اللَّ
) ٨١(َبلَى َمْن كََسَب َسيِّئَةً َوأََحاطَْت بِِه َخِطيئَُتُه فَأُولَِئَك أَْصَحاُب النَّارِ ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ ) ٨٠(لَا َتْعلَُمونَ 

  ) ٨٢(ْم ِفيَها َخاِلُدونَ َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت أُولَِئَك أَْصَحاُب الَْجنَِّة ُه

مّدة الدنيا سبعة آالف : كانوا يقولون : وعن جماهد . أربعني يوماً عدد أيام عبادة العجل } إِالَّ أَيَّاًما مَّْعُدوَدةً { 
إن اختذمت عند اهللا : متعلق مبحذوف تقديره } فَلَن ُيْخِلَف اهللا { . سنة ، وإمنا نعذب مكان كل ألف سنة يوماً 

إّما أن تكون معادلة مبعىن أي األمرين كائن على سبيل التقرير ، ألن } أَْم { و . فلن خيلف اهللا عهده  عهداً
لَن { : إثبات ملا بعد حرف النفي وهو قوله } بلى { . وجيوز أن تكون منقطعة . العلم واقع بكون أحدمها 

من السيئات ، } َمن كََسَب َسّيئَةً { . } ِفيَها خالدون ُهْم { : أي بلى متسكم أبداً ، بدليل قوله } َتَمسََّنا النار 
. تلك واستولت عليه ، كما حييط العدّو ومل يتفص عنها بالتوبة } وأحاطت بِِه َخِطيئَُتُه { يعين كبرية من الكبائر 

ن وسأل رجل احلسن ع. كان ذنبه أغلب من طاعته : يف اإلحاطة : وقيل . » خطيئاته«و » خطاياه«: وقرىء 
أال أراك ذا حلية وما تدري ما اخلطيئة ، انظر يف املصحف فكل آية هنى فيها اهللا : سبحان اهللا : اخلطيئة قال 

  .عنها وأخربك أنه من عمل هبا أدخله النار فهي اخلطيئة احمليطة 

ْينِ إِْحَساًنا َوِذي الْقُْرَبى َوالَْيَتاَمى وَالَْمَساِكنيِ َوقُولُوا َوإِذْ أََخذَْنا ِميثَاَق َبنِي إِسَْرائِيلَ لَا َتْعُبُدونَ إِلَّا اللََّه َوبِالَْواِلَد
  ) ٨٣(نَ ِللنَّاسِ ُحْسًنا َوأَِقيُموا الصَّلَاةَ َوآُتوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تََولَّْيُتْم إِلَّا قَِليلًا ِمْنكُْم َوأَْنُتْم ُمْعرُِضو

تذهب إىل فالن تقول له كذا ، تريد األمر ، وهو أبلغ من : ل إخبار يف معىن النهي ، كما تقو} الَ َتْعُبُدونَ { 
اَّ ( صريح األمر والنهي ، ألنه كأنه سورع إىل االمتثال واالنتهاء ، فهو خيرب عنه وتنصره قراءة عبد اهللا وأّيب 



إّما أن } الدين إحسانا وبالو{ : وقوله . } َوقُولُواْ { وال بّد من إرادة القول ، ويدل عليه أيضاً قوله ) َتْعُبُدواْ 
} وإذ أََخذَْنا ميثاق َبنِى إِْسرءيلَ { : هو جواب قوله : وقيل . أو وأحسنوا . وحتسنون بالوالدين إحساناً : يقّدر 

ا عليهم ال تعبدون : إجراء له جمرى القسم ، كأنه قيل  ( معناه أن ال تعبدوا ، فلما حذفت : وقيل . وإذ أقسمن
  :رفع ، كقوله ) أن 
أن » أن ال تعبدوا«وحيتمل » أن ال تعبدوا«ويدل عليه قراءة عبد اهللا ... الَ أَيَُّهذَا الّزاجِرِي أَْحُضٌر الَْوغَى أَ

أخذنا ميثاق بين إسرائيل : فيه مفسرة ، وأن تكون أن مع الفعل بدالً عن امليثاق ، كأنه قيل ) أن ( تكون 
قوال هو حسن يف نفسه إلفراط } ُحْسناً { . وبالياء ألهنم غيب توحيدهم وقرىء بالتاء حكاية ملا خوطبوا به ، 

على طريقه االلتفات أي توليتم } ثُمَّ َتَولَّْيُتْم { . على املصدر كبشرى » حسىن«و » حسناً«وقرىء . حسنه 
وأنتم قوم } ْعرُِضونَ َوأَْنُتْم مُّ{ . هم الذين أسلموا منهم : قيل } إِالَّ قَِليالً ِمْنكُْم { . عن امليثاق ورفضتموه 

  .عادتكم اإلعراض عن املواثيق ، والتولية 

ثُمَّ ) ٨٤(َوأَْنُتْم َتْشَهُدونَ َوإِذْ أََخذَْنا ِميثَاقَكُْم لَا َتْسِفكُونَ ِدَماَءكُْم َولَا ُتْخرُِجونَ أَْنفَُسكُْم ِمْن ِدَيارِكُْم ثُمَّ أَقَْررُْتْم 
ْم فَُسكُْم َوُتْخرُِجونَ فَرِيقًا ِمْنكُْم ِمْن ِدَيارِِهْم َتظَاَهُرونَ َعلَْيهِْم بِالْإِثْمِ َوالُْعْدَواِن َوإِنْ َيأُْتوكُأَْنُتْم َهُؤلَاِء َتقُْتلُونَ أَْن

ا َجَزاُء َمْن َيفَْعلُ ذَِلَك َمأَُساَرى ُتفَاُدوُهْم َوُهَو ُمَحرٌَّم َعلَْيكُْم إِْخَراجُُهْم أَفَُتْؤِمُنونَ بَِبْعضِ الِْكَتابِ َوَتكْفُُرونَ بَِبْعضٍ فَ
أُولَِئَك ) ٨٥(اِفلٍ َعمَّا َتْعَملُونَ ِمْنكُْم إِلَّا ِخْزٌي ِفي الْحََياِة الدُّْنَيا َوَيْوَم الِْقَياَمِة ُيَردُّونَ إِلَى أََشدِّ الَْعذَابِ َوَما اللَُّه بَِغ

  ) ٨٦(ا ُيَخفَُّف َعْنُهُم الَْعذَاُب َولَا ُهْم ُيْنَصُرونَ الَِّذيَن اْشَتَرُوا الَْحَياةَ الدُّْنَيا بِالْآِخَرِة فَلَ

إذا . جعل غري الرجل نفسه . ال يفعل ذلك بعضكم ببعض } الَ َتْسِفكُونَ ِدَماءكُْم َوالَ ُتْخرُِجونَ أَنفَُسكُْم { 
، ألنه يقتص منه : وقيل . اتصل به أصالً أو ديناً  بامليثاق } أَقَْرْرُتْم  ثُمَّ{ . إذا قتل غريه فكأمنا قتل نفسه 

. فالن مقّر على نفسه بكذا شاهد عليها : عليها كقولك } َوأَنُتْم َتْشَهُدونَ { واعترفتم على أنفسكم بلزومه 
استبعاد ملا } ثُمَّ أَنُتْم هؤالء { وأنتم تشهدون اليوم يا معشر اليهود على إقرار أسالفكم هبذا امليثاق : وقيل 

واملعىن مث أنتم بعد ذلك . تل واإلجالء والعدوان بعد أخذ امليثاق منهم وإقرارهم وشهادهتم أسند إليهم من الق
، يعين أنكم قوم آخرون غري أولئك املقّرين تنزيالً ، لتغري الصفة منزلة وتغري الذات ، كما  هؤالء املشاهدون 

: ( وقيل } ثُمَّ أَنُتْم هؤالء { : لقوله بيان } َتقُْتلُونَ { : وقوله . رجعت بغري الوجه الذي خرجت به : تقول 
وتتظاهرون بإثباهتا وتظهرون مبعىن . حبذف التاء وإدغامها » تظَّاهرون«: وقرىء . موصول مبعىن الذي ) هؤالء 

} َوُهَو { » وأسارى«، » وأسرى«. » وتفادوهم«، » تفدوهم«: وقرىء . أي تتعاونون عليهم : تتظهرون 
َوَتكْفُُرونَ { أي بالفداء } إِْخَراُجُهْم أَفَُتْؤِمُنونَ بَِبْعضِ الكتاب { يكون مبهماً تفسريه  وجيوز أن. ضمري الشأن 

وذلك أنّ قريظة كانوا حلفاء األوس ، والنضري كانوا حلفاء اخلزرج ، فكان . أي بالقتال واإلجالء } بَِبْعضٍ 
، وإذا غلبوا خربوا ديارهم وأخرجوه م ، وإذا أسر رجل من الفريقني مجعوا له حىت كل فريق يقاتل مع حلفائه 

أمرنا أن نفديهم وحرم علينا قتاهلم ، : فيقولون . كيف تقاتلوهنم مث تفدوهنم : فعريهتم العرب وقالت . يفدوه 
وإمنا . اجلزية : وقيل . قتل بين قريظة وأسرهم وإجالء بين النضري : واخلزي . ولكنا نستحي أن نذل حلفاءنا 

{ بالياء والتاء » ويعملون«، » يرّدون«: وقرىء . منهم ذلك إىل أشّد العذاب ، ألن عصيانه أشّد  رّد من فعل
  .وكذلك عذاب اآلخرة . عذاب الدنيا بنقصان اجلزية ، وال ينصرهم أحد بالدفع عنهم } فَالَ ُيَخفَُّف َعْنُهُم 



بِالرُُّسلِ َوآَتْيَنا ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم الَْبيَِّناِت َوأَيَّْدَناُه بُِروحِ الْقُُدسِ أَفَكُلََّما  َولَقَْد آَتْيَنا ُموَسى الِْكَتاَب َوقَفَّْيَنا ِمْن َبْعِدِه
لََعَنُهُم َوقَالُوا قُلُوُبَنا غُلٌْف َبلْ ) ٨٧(َجاَءكُْم َرُسولٌ بَِما لَا َتْهَوى أَْنفُُسكُُم اسَْتكَْبرُْتْم فَفَرِيقًا كَذَّْبُتْم َوفَرِيقًا َتقُْتلُونَ 

ا َجاَءُهْم ِكَتاٌب ِمْن ِعْنِد اللَِّه ُمَصدٌِّق ِلَما َمَعُهْم َوكَاُنوا ِمْن قَْبلُ ) ٨٨(اللَُّه بِكُفْرِِهْم فَقَِليلًا َما ُيْؤِمُنونَ  َولَمَّ
ةُ  ا َعَرفُوا كَفَُروا بِِه فَلَْعَن   ) ٨٩(اللَِّه َعلَى الْكَاِفرِيَن َيْسَتفِْتُحونَ َعلَى الَِّذيَن كَفَُروا فَلَمَّا َجاَءُهْم َم

ه إذا أتبعه من القفا : ويقال . التوراة ، آتاه إياها مجلة واحدة } الكتاب {  وقفاه . حنو ذنبه ، من الذنب . قفا
 [} ثُمَّ أَْرَسلَْنا ُرُسلََنا َتْتَرى { : وأرسلنا على أثره الكثري من الرسل ، كقوله تعاىل : أتبعه إياه ، يعين : به 

يمان وشعيا وأرميا وعزير وحزقيل وإلياس واليسع ]  ٤٤: املؤمنون  وهم يوشع وأمشويل ومشعون وداود وسل
املرمي : وقيل . مبعىن اخلادم } َمْرَيَم { و . بالسريانية يشوع } ِعيَسى { : وقيل . ويونس وزكريا وحيىي وغريهم 

  :ؤبة وبه فسر قول ر. بالعربية من النساء ، كالزير من الرجال 
ألن فعيالً بفتح الفاء مل يثبت يف األبنية كما » مفعل«عند النحويني » مرمي«ووزن ... قُلُْت ِلَزْيرٍ لَْم َتِصلُْه َمْرَيُمْه 

كإحياء املوتى وإبراء األكمه واألبرص . املعجزات الواضحات واحلجج } البينات { ثبت حنو عثري وعليب 
احلمد هللا الذي آجدين بعد : يقال . آجده باجليم إذا قّواه : ومنه . » ناهوآيد«: وقرىء . واإلخبار باملغيبات 

. حامت اجلود ، ورجل صدق : بالروح املقدسة كما تقول } بُِروحِ القدس { . ضعف ، وأوجدين بعد فقر 
ُه { : ووصفها بالقدس كما قال  وقيل  .فوصفه باالختصاص والتقريب للكرامة ]  ١٧١: النساء [ } َوُروٌح ّمْن

{ : باإلجنيل كما قال يف القرآن : وقيل . جبربيل : وقيل . ألنه مل تضمه األصالب ، وال أرحام الطوامث : 
ولقد : واملعىن . باسم اهللا األعظم الذي كان حييي املوتى بذكره : وقيل ]  ٥٢: الشورى [ } وروحا ِمْن أَْمرَِنا 

عن اإلميان به ، } استكربمت { منهم باحلق } فَكُلََّما َجاءكُْم َرُسولٌ أَ{ آتينا يابين إسرائيل أنبياءكم ما آتيناهم 
ولقد آتيناهم ما آتيناهم : وجيوز أن يريد . فوسط بني الفاء وما تعلقت به مهزة التوبيخ والتعجيب من شأهنم 

ا فعلتم  ل وفريقاً قتلتم؟ هال قي: فإن قلت . ودخول الفاء لعطفه على املقّدر . مث وخبهم على ذلك . ففعلتم م
أن تراد احلال املاضية ، ألنّ األمر فظيع فأريد استحضاره يف النفوس وتصويره يف : هو على وجهني : قلت 

وفريقاً تقتلوهنم بعد ألنكم حتومون حول قتل حممد صلى اهللا عليه وسلم لوال أين أعصمه : القلوب ، وأن يراد 
  :ال صلى اهللا عليه وسلم عند موته وق. ولذلك سحرمتوه ومسمتم له الشاة . منكم 

مجع أغلف ، أي هي خلقة وجبلة } غُلٌْف { " ما زالت أكلةُ خيرب تعاّدين ، فهذا أوان قطعت أهبري ) "  ٤٣( 
مغشاة بأغطية ال يتوصل إليها ما جاء به حممد صلى اهللا عليه وسلم وال تفقهه ، مستعار من األغلف الذي مل 

.  ٥: فصلت [ } يف أكنة مما تدعونا إليه  قلوبنا{ : خينت ، كقوهلم  مث رّد اهللا أن تكون قلوهبم خملوقة كذلك ) 
، بأن اهللا لعنهم وخذهلم بسبب كفرهم ، فهم الذين غلفوا  ألهنا خلقت على الفطرة والتمكن من قبول احلق 

للمتوقع إمياهنم وللمؤمنني  قلوهبم مبا أحدثوا من الكفر الزائغ عن الفطرة وتسببوا بذلك ملنع األلطاف اليت تكون
ا مزيدة ، وهو إمياهنم ببعض الكتاب . فإمياناً قليالً يؤمنون } فَقَِليالً مَّا ُيْؤِمُنونَ {  وجيوز أن تكون القلة . وم

، أي قلوبنا أوعية للعلم فنحن مستغنون مبا عندنا » غالف«مجع » غلف«ختفيف » غلف«: وقيل . مبعىن العدم 
ُمَصدٌِّق لَِّما { هو القرآن } كتاب ّمْن ِعنِد اهللا { قلوبنا غلف ، بضمتني : أيب عمرو  وروى عن. عن غريه 

كيف جاز نصبها عن النكرة؟ : فإن قلت . ، على احلال » مصدقاً«: وقرىء . من كتاهبم ال خيالفه } َمَعُهْم 



} ِمْن ِعنِد اهللا {  :بقوله » كتاب«إذا وصف النكرة ختصص فصح انتصاب احلال عنه ، وقد وصف : قلت 
} َيْسَتفِْتُحونَ َعلَى الذين كَفَُرواْ { كذبوا به ، واستهانوا مبجيئه ، وما أشبه ذلك : وجواب ملا حمذوف وهو حنو 

، إذا قاتلوهم قالوا  اللَّهم انصرنا بالنيب املبعوث يف آخر الزمان الذي جند نعته : يستنصرون على املشركني 
ا فنقتلكم معه قتل : ولون ألعدائهم من املشركني وصفته يف التوراة ، ويق قد أظل زمان نّيب خيرج بتصديق ما قلن

والسني . يفتحون عليهم ويعرفوهنم أن نبّياً يبعث منهم قد قرب أوانه : } َيْسَتفِْتُحونَ { وقيل معىن . عاد وإرم 
، أو يسأل بعضهم بعضاً أن يفتح للمبالغة ، أي يسألون أنفسهم الفتح عليهم ، كالسني يف استعجب واستسخر 

َرفُواْ { عليهم  م مَّا َع َعلَى الكافرين { . بغياً وحسداً وحرصاً على الرياسة } كَفَُرواْ بِِه { من احلق } فَلَمَّا َجاءُه
وجيوز أن . والالم للعهد . أي عليهم وضعاً للظاهر موضع املضمر للداللة على أنّ اللعنة حلقتهم لكفرهم } 

  .جنس ويدخلوا فيه دخوالً أّولياً تكون لل

ْضِلِه َع لَى َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه فََباُءوا بِئَْسَما اْشَتَرْوا بِِه أَْنفَُسُهْم أَنْ َيكْفُُروا بَِما أَْنَزلَ اللَُّه َبْغًيا أَنْ ُيَنزِّلَ اللَُّه ِمْن فَ
ا أُْنزِلَ َعلَْيَنا ) ٩٠(بَِغَضبٍ َعلَى غََضبٍ َوِللْكَاِفرِيَن َعذَاٌب ُمهٌِني  َوإِذَا ِقيلَ لَُهْم آِمُنوا بَِما أَْنَزلَ اللَُّه قَالُوا ُنْؤِمُن بَِم

َو الَْحقُّ ُمَصدِّقًا ِلَما َمَعُهْم قُلْ فَِلَم َتقُْتلُونَ أَْنبَِياَء اللَِّه ِمْن قَْب نَِني َوَيكْفُُرونَ بَِما َوَراَءُه َوُه    )٩١(لُ إِنْ كُْنُتْم ُمْؤِم

أَن َيكْفُُرواْ { واملخصوص بالذم } اشتروا بِِه أَنفَُسُهْم { نكرة منصوبة مفسرة لفاعل بئس مبعىن بئس شيئاً » ما«
ألن ينزل أو على أن } أَن ُينزِّلَ { حسداً وطلباً ملا ليس هلم ، وهو علة اشتروا } َبْغياً { واشتروا مبعىن باعوا } 

وتقتضي حكمته } على َمن َيَشاء { الذي هو الوحي } ِمن فَْضِلِه {  ينزل ، أي حسدوه على أن ينّزل اهللا
. فصاروا أحقاء بغضب مترادف ، ألهنم كفروا بنّيب احلق وبغوا عليه } فََباءو بَِغَضبٍ على غََضبٍ { وإرساله 

، وغري ذلك ) ة يد اهللا مغلول: ( بعد قوهلم عزيُر ابن اهللا ، وقوهلم : وقيل . كفروا مبحمد بعد عيسى : وقيل 
ا أُنزِلَ َعلَْيَنا { مطلق فيما أنزل اهللا من كل كتاب } بَِما أنَزلَ اهللا { من أنواع كفرهم  مقيد } قَالُواْ ُنْؤِمُن بَِم

ا لَّما { ذلك واحلال أهنم يكفرون مبا وراء التوراة : أي قالوا } َوَيكْفُرونَ بَِما َوَراءُه { بالتوراة  َوُهَو احلق ُمَصّدقً
، وفيه رّد ملقالتهم ألهنم إذا كفروا مبا يوافق التوراة فقد كفروا هبا مث اعترض عليهم } َمَعُهْم  منها غري خمالف له 

  .بقتلهم األنبياء مع اّدعائهم اإلميان بالتوراة والتوراة ال تسّوغ قتل األنبياء 

َوإِذْ أََخذَْنا ِميثَاقَكُْم َوَرفَْعَنا فَْوقَكُُم ) ٩٢(ْجلَ ِمْن َبْعِدِه َوأَْنُتْم ظَاِلُمونَ َولَقَْد َجاَءكُْم ُموَسى بِالَْبيَِّناِت ثُمَّ اتََّخذُْتُم الِْع
كُفْرِِهْم قُلْ بِئَْسَما الطُّوَر ُخذُوا َما آَتْيَناكُْم بِقُوٍَّة َواْسَمُعوا قَالُوا َسِمْعَنا َوَعَصْيَنا َوأُْشرُِبوا ِفي قُلُوبِهُِم الِْعْجلَ بِ

  ) ٩٣(ُركُْم بِِه إَِمياُنكُْم إِنْ كُْنُتْم ُمْؤِمنَِني َيأُْم

جيوز أن يكون حاالً ، أي عبدمت العجل وأنتم واضعون العبادة غري موضعها ، وأن يكون } َوأَنُتْم ظاملون { 
ا نيط به من زيادة ليست مع األول مع ما . وأنتم قوم عادتكم الظلم : اعتراضاً مبعىن  فيه وكّرر رفع الطور مل

كيف : فإن قلت . أمرك } َوَعَصْيَنا { قولك } قَالُواْ َسِمْعَنا { ما أمرمت به يف التوراة } وامسعوا { من التوكيد 
وليكن مساعكم مساع تقبل وطاعة ، فقالوا } امسعوا { : طابقه من حيث إنه قال هلم : طابق قوله جواهبم؟ قلت 

أي تداخلهم حبه واحلرص على عبادته كما } رُِبواْ ِفى قُلُوبِهُِم العجل َوأُْش{ ولكن ال مساع طاعة } َسِمْعَنا { : 



إِنََّما َيأْكُلُونَ ِفى ُبطُونِهِْم َناراً { : بيان ملكان اإلشراب كقوله } ِفى قُلُوبِهِْم { : وقوله . يتداخل الثوب الصبيغ 
بالتوراة ، ألنه ليس يف التوراة } ُمُركُم بِِه إميانكم بِئَْسَما َيأْ{ بسبب كفرهم } بِكُفْرِِهْم { ] .  ١٠: النساء [ } 

]  ٨٧: هود [ } أصالتَك َتأُْمُرَك { وإضافة األمر إىل إمياهنم هتكم ، كما قال قوم شعيب . عبادة العجاجيل 
نَِني { : وكذلك إضافة اإلميان إليهم وقوله    .ه تشكيك يف إمياهنم وقدح يف صحة دعواهم ل} إِن كُنُتم مُّْؤِم

َولَْن ) ٩٤( َصاِدِقَني قُلْ إِنْ كَاَنْت لَكُُم الدَّاُر الْآِخَرةُ ِعْنَد اللَِّه َخاِلَصةً ِمْن ُدوِن النَّاسِ فََتَمنَُّوا الَْمْوَت إِنْ كُْنُتْم
ُهْم أَْحَرَص النَّاسِ َعلَى َحَياٍة َوِمَن الَِّذيَن َولََتجَِدنَّ) ٩٥(َيَتَمنَّْوُه أََبًدا بَِما قَدََّمْت أَْيِديهِْم َواللَُّه َعِليٌم بِالظَّاِلِمَني 

  ) ٩٦(َبِصٌري بَِما َيْعَملُونَ  أَْشَركُوا َيَودُّ أََحُدُهْم لَْو ُيَعمَُّر أَلَْف َسَنٍة َوَما ُهَو بُِمَزْحزِِحِه ِمَن الَْعذَابِ أَنْ ُيَعمََّر َواللَُّه

واملراد اجلنة ، أي ساملة لكم ، خاصة بكم ، ليس ألحد . نصب على احلال من الدار اآلخرة } َخاِلَصةً { 
للعهد : للجنس وقيل } الناس { و . يعين إن صّح قولكم لن يدخل اجلنة إال من كان هوداً . سواكم فيها حق 

م ألن من أيقن أنه من أهل اجلنة اشتاق إليها ومتىن سرعة الوصول إىل النعي} فََتَمنَُّواْ املوت { وهم املسلمون 
كان علي رضي اهللا عنه يطوف . والتخلص من الدار ذات الشوائب ، كما روى عن املبشرين باجلنة ما روى 

يا بّين ال يبايل أبوك على املوت سقط : فقال . ما هذا بزّي احملاربني : بني الصفني يف غاللة ، فقال له ابنه احلسن 
حبيب جاء على : ن يتمىن املوت ، فلما احتضر قال وعن حذيفة رضي اهللا عنه أنه كا. ، أم عليه سقط املوت 
، ال أفلح من ندم  وكان كل . اآلن أالقي األحبة حممداً وحزبه : وقال عمار بصفني . يعين على التمين . فاقة 

  :وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم . واحد من العشرة حيب املوت وحيّن إليه 
بَِما قَدََّمْت { " قه فمات مكانه وما بقي على وجه األرض يهودي لو متنوا املوت لغص كل إنسان بري) "  ٤٤( 

مبا أسلفوا من موجبات النار من الكفر مبحمد ومبا جاء به ، وحتريف كتاب اهللا ، وسائر أنواع الكفر } أَْيِديهِْم 
َولَن { : ما أخرب به كقوله من املعجزات ألنه إخبار بالغيب وكان ك} َولَن َيَتَمنَّْوُه أََبًدا { : وقوله . والعصيان 

ألهنم لو متنوا لنقل ذلك كما نقل سائر احلوادث ، ولكان : ما أدراك أهنم مل يتمنوا؟ قلت : فإن قلت } َتفَْعلُواْ 
فإن . ناقلوه من أهل الكتاب وغريهم من أوىل املطاعن يف اإلسالم أكثر من الذّر ، وليس أحد منهم نقل ذلك 

، وهو سر ال يطلع عليه أحد فمن أين علمت التمين من أعمال : قلت  ليس : أهنم مل يتمنوا؟ قلت : القلوب 
، وليت : ليت يل كذا ، فإذا قاله قالوا : التمين من أعمال القلوب إمنا هو قول اإلنسان بلسانه  كلمة : متىن 

قد متنينا املوت : ا لقالوا التمين ، وحمال أن يقع التحدي مبا يف الضمائر والقلوب ولو كان التمين بالقلوب ومتنو
كم حكى عنهم : قلت . مل يقولوه ألهنم علموا أهنم ال يصّدقون : يف قلوبنا ، ومل ينقل أهنم قالوا ذلك فإن قلت 

من أشياء قاولوا هبا املسلمني من االفتراء على اهللا وحتريف كتابه وغري ذلك مما علموا أهنم غري مصدقني فيه وال 
لبحت ومل يبالوا ، فكيف ميتنعون من أن يقولوا إنّ التمين من أفعال القلوب وقد فعلناه ، حممل له إال الكذب ا

مع احتمال أن يكونوا صادقني يف قوهلم وإخبارهم عن ضمائرهم ، وكان الرجل خيرب عن نفسه باإلميان فيصّدق 
{ هتديد هلم } ِليٌم بالظاملني واهللا َع{ مع احتمال أن يكون كاذباً ألنه أمر خاٍف ال سبيل إىل االطالع عليه 

هم «وجدت زيداً ذا احلفاظ ومفعواله : هو من وجد مبعىن علم املتعدي إىل مفعولني يف قوهلم } َولََتجَِدنَُّهْم 
  .» أحرص



ألنه أراد حياة خمصوصة وهي احلياة املتطاولة ، ولذلك : بالتنكري؟ قلت } على حياة { : مل قال : فإن قلت 
ِمَن الذين أَْشَركُواْ { » على احلياة«ا أوقع من قراءة أّيب كانت القراءة هب حممول على املعىن ألن معىن أحرص } َو

، ولكنهم أفردوا : أمل يدخل الذين أشركوا حتت الناس؟ قلت : فإن قلت . أحرص من الناس : الناس  بلى 
. لداللة أحرص الناس عليه  وأحرص من الذين أشركوا ، فحذف: وجيوز أن يراد . بالذكر ألن حرصهم شديد 

ألنّ الذين أشركوا ال يؤمنون بعاقبة وال يعرفون إال احلياة الدنيا ، فحرصهم عليها ال : وفيه توبيخ عظيم 
اً بأعظم التوبيخ  فإن . يستبعد ألهنا جنتهم ، فإذا زاد عليهم يف احلرص من له كتاب وهو مقّر باجلزاء كان حقيق

ألهنم علموا لعلمهم حباهلم أهنم صائرون إىل النار ال حمالة : املشركني؟ قلت  مل زاد حرصهم على حرص: قلت 
عش ألف : أراد بالذين أشركوا اجملوس ، ألهنم كانوا يقولون مللوكهم : وقيل . واملشركون ال يعلمون ذلك 

ومن « :وقيل . زي هزار سال : هو قول األعاجم : وعن ابن عباس رضي اهللا عنه . نريوز وألف مهرجان 
َوَما ِمنَّا إِالَّ لَُه { : على حذف املوصوف كقوله } َيَودُّ أََحُدُهْم { كالم مبتدأ ، أي ومنهم ناس » الذين أشركوا

ْعلُوٌم  عزير ابن اهللا : والذين أشركوا على هذا مشاٌر به إىل اليهود ، ألهنم قالوا ]  ١٦٤: الصافات [ } َمقَاٌم مَّ
َو{ والضمري يف .  ا أحدهم مبن يزحزحه من : ، أي ) مبزحزحه ( فاعل } أَن ُيَعمََّر { ألحدهم و }  َوَما ُه وم

وجيوز أن يكون . بدل منه ) يعمر ( من مصدره ، وأن ) يعمر ( الضمري ملا دلّ عليه : وقيل . النار تعمريه 
: هم ما موقعه؟ قلت يوّد أجد: التبعيد واإلحناء فإن قلت : والزحزحة . موضحه » يعمر«مبهماً ، وأن » هو«

هو : كيف اتصل لو يعمر بيوّد أحدهم؟ قلت : فإن قلت . هو بيان لزيادة حرصهم على طريق اإلستئناف 
{ : لو أعمر ، إال أنه جرى على لفظ الغيبة لقوله : يف معىن التمين ، وكان القياس » لو«و . حكاية لودادهتم 

  .ّن حلف باهللا ليفعل: كقولك } َيَودُّ أََحُدُهْم 

ا ِلَما َبْيَن َيَدْيِه َوُه ) ٩٧(ًدى َوُبْشَرى ِللُْمْؤِمنَِني قُلْ َمْن كَانَ َعُدوا ِلجِْبرِيلَ فَإِنَُّه َنزَّلَُه َعلَى قَلْبَِك بِإِذِْن اللَِّه ُمَصدِّقً
ِه َوجِْبرِيلَ َوِميكَالَ فَإِنَّ اللَّ ِه َوَملَاِئكَِتِه َوُرُسِل   ) ٩٨(َه َعُدوٌّ ِللْكَاِفرِيَن َمْن كَانَ َعُدوا ِللَّ

  :روي 
حاّج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وسأله عمن يهبط عليه » فدك«أن عبد اهللا بن صوريا من أحبار )  ٤٥( 

، وقد عادانا مراراً ، وأشّدها أنه أنزل : جربيل ، فقال : بالوحي ، فقال  ذاك عدّونا ، ولو كان غريه آلمنا بك 
بيت املقدس سيخربه خبتنّصر ، فبعثنا من يقتله فلقيه ببابل غالما مسكيناً ، فدفع عنه جربيل وقال  على نبينا أنّ

أمره اهللا : وقيل . إن كان ربكم أمره هبالككم فإنه ال يسلطكم عليه ، وإن مل يكن إياه فعلى أي حق تقتلونه : 
  .تعاىل أن جيعل النبوة فينا فجعلها يف غرينا 

  :وروي 
ه كان لعمر رضي اهللا عنه أرض بأعلى املدينة ، وكان ممّره على مدارس اليهود ، فكان جيلس إليهم أن)  ٤٦( 

واهللا ما أجيئكم حلبكم ، وال أسألكم : يا عمر ، قد أحببناك ، وإنا لنطمع فيك فقال : ويسمع كالمهم ، فقالوا 
ى اهللا عليه وسلم ، وأرى آثاره يف ألين شاك يف ديين ، وإمنا أدخل عليكم ألزداد بصرية يف أمر حممد صل

ذاك عدّونا يطلع حممداً على أسرارنا ، وهو صاحب كل خسف وعذاب : كتابكم ، مث سأهلم عن جربيل فقالوا 
أقرب منزلة ، جربيل عن : وما منزلتهما من اهللا تعاىل قالوا : فقال هلم . ، وإنّ ميكائيل جييء باخلصب والسالم 



لئن كانا كما تقولون فما مها بعدّوين ، : فقال عمر . وميكائيل عدّو جلربيل . ره ميينه ، وميكائيل عن يسا
مث . وألنتم أكفر من احلمري ، ومن كان عدواً ألحدمها كان عدواً لآلخر ، ومن كان عدواً هلما كان عّدواً هللا 

فقال . ك ربك يا عمر لقد وافق: رجع عمر فوجد جربيل قد سبقه بالوحي ، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
» جربئل«، بوزن قفشليل و» جربئيل«: وقرىء . لقد رأيتين يف دين اهللا بعد ذلك أصلب من احلجر : عمر 

بوزن » جربائيل«و. بالم شديدة » جربالّ«بوزن قنديل ، و» جربيل«حبذف اهلمزة ، و» جربيل«حبذف الياء ، و
الضمري . عبد اهللا : وقيل معناه . يه للتعريف والعجمة ومنع الصرف ف. بوزن جرباعل » جربائل«و. جرباعيل 

وحنو هذا اإلضمار أعين إضمار ما مل يسبق ذكره فيه فخامة لشأن صاحبه ، حيث جيعل . للقرآن } َنزَّلَُه { يف 
أي حفظه } على قَلْبَِك { لفرط شهرته كأنه يدل على نفسه ، ويكتفي عن امسه الصريح بذكر شيء من صفاته 

جاءت : قلت . على قليب : كان حق الكالم أن يقال : فإن قلت . بتيسريه وتسهيله } بإذناهللا { فهمكه إياك و
من كان عدّواً جلربيل فإنه : قل ما تكلمت به من قويل : على حكاية كالم اهللا تعاىل كما تكلم به ، كأنه قيل 

أحدمها إن : فيه وجهان : للشرط؟ قلت جزاء » فإنه نزله«: كيف استقام قوله : فإن قلت . نزله على قلبك 
عادى جربيل أحد من أهل الكتاب فال وجه ملعاداته حيث نزل كتاباً مصّدقاً للكتب بني يديه ، فلو أنصفوا 

إن عاداه أحد فالسبب يف : والثاين . ألحبوه وشكروا له صنيعه يف إنزاله ما ينفعهم ويصحح املنزل عليهم 
، وهم كارهون للقرآن وملوافقته لكتاهبم ، ولذلك عداوته أنه نزل عليك القرآن  مصّدقاً لكتاهبم وموافقاً له 

إن عاداك فالن فقد آذيته وأسأت إليه ، أُفرد امللكان بالذكر : كانوا حيرفونه وجيحدون موافقته له ، كقولك 
: وقرىء .  الذات لفضلهما كأهنما من جنس آخر ، وهو مما ذكر أنّ التغاير يف الوصف ينزل منزلة التغاير يف

. كميكعل » ميكئل«و. كميكاعل » ميكائل«و. كميكاعيل » ميكائيل«و. ، بوزن قنطار » ميكال«
أراد } َعُدوٌّ للكافرين { . العرب إذا نطقت باألعجمي خلطت فيه : قال ابن جين . كميكعيل » ميكئيل«و

، وأن عداوة املالئكة كفر ، وإذا كانت عداوة  عدّو هلم فجاء بالظاهر ، ليدل على أنّ اهللا إمنا عاداهم لكفرهم
  .األنبياء كفراً فما بال املالئكة وهم أشرف واملعىن من عاداهم عاداه اهللا وعاقبه أشّد العقاب 

ًدا َنَبذَُه فَرِيٌق ِمْنُهْم َبلْ أََوكُلََّما َعاَهُدوا َعْه) ٩٩(َولَقَْد أَْنَزلَْنا إِلَْيَك آَياٍت َبيَِّناٍت َوَما َيكْفُُر بَِها إِلَّا الْفَاِسقُونَ 
َولَمَّا َجاَءُهْم َرُسولٌ ِمْن ِعْنِد اللَِّه ُمَصدٌِّق ِلَما َمَعُهْم َنَبذَ فَرِيٌق ِمَن الَِّذيَن أُوُتوا الِْكَتابَ ) ١٠٠(أَكْثَُرُهْم لَا ُيْؤِمُنونَ 

  ) ١٠١(ِكَتاَب اللَِّه َوَراَء ظُُهورِِهْم كَأَنَُّهْم لَا َيْعلَُمونَ 

إذا استعمل الفسق يف نوع من املعاصي وقع على : وعن احلسن . إال املتمّردون من الكفرة } إِالَّ الفاسقون { 
  :وعن ابن عباس رضي اهللا عنه . أعظم ذلك النوع من كفر وغريه 

ا جئتنا بشيء نعرفه وما أنزل عليك من: قال ابن صوريا لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم )  ٤٧(  آية  م
} أَو كُلََّما { للجنس واألحسن أن تكون إشارة إىل أهل الكتاب } الفاسقون { والالم يف . فنتبعك هلا فنزلت 

وقرأ أبو السَّمَّال بسكون الواو على . الواو للعطف على حمذوف معناه أكفروا باآليات البينات وكلما عاهدوا 
. ا يكفر هبا إال الذين فسقوا ، أو نقضوا عهد اهللا مراراً كثرية وم: أنّ الفاسقون مبعىن الذين فسقوا ، فكأنه قيل 

واليهود موسومون بالغدر ونقض العهود ، وكم أخذ اهللا امليثاق منهم ومن آبائهم » عوهدوا وعهدوا«وقرىء 
َعْهَدُهْم الذين عاهدت ِمْنُهْم ثُمَّ َينقُُضونَ { وكم عاهدهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلم يفوا . فنقضوا 



وقال } فَرِيٌق ّمْنُهُم { » نقضه«وقرأ عبد اهللا . والنبذ الرمي بالذمام ورفضه ] .  ٥٦: األنفال [ } ِفي كُلّ َمرٍَّة 
بالتوراة وليسوا من الدين يف شيء ، فال يعّدون } َبلْ أَكْثَُرُهْم الَ ُيْؤِمُنونَ { فريق منهم ، ألنّ منهم من مل ينقض 

يعين التوراة ، ألهنم بكفرهم برسول اهللا املصدق ملا معهم } كتاب اهللا { . باً وال يبالون به نقض املواثيق ذن
كَأَنَُّهْم الَ َيْعلَُمونَ { . القرآن ، نبذوه بعد ما لزمهم تلقيه بالقبول : كتاب اهللا : وقيل . كافرون هبا نابذون هلا 

ذلك رصني ، ولكنهم كابروا وعاندوا ونبذوه وراء يعين أن علمهم ب. أنه كتاب اهللا ال يدخلهم فيه شك } 
وعن . ظهورهم ، مثل لتركهم وإعراضهم عنه ، مثل مبا يرمى به وراء الظهر استغناء عنه وقلة التفات إليه 

أدرجوه يف الديباج واحلرير وحلوه : وعن سفيان . هو بني أيديهم يقرؤنه ، ولكنهم نبذوا العمل به : الشعيب 
  .لوا حالله ومل حيّرموا حرامه بالذهب ، ومل حي

انُ َولَِكنَّ الشََّياِطَني كَفَُروا ُيَع ِك ُسلَْيَمانَ َوَما كَفََر ُسلَْيَم لُِّمونَ النَّاَس السِّْحَر َوَما َواتََّبُعوا َما َتْتلُو الشََّياِطُني َعلَى ُملْ
ا َتكْفُْر فََيَتَعلَُّمونَ أُْنزِلَ َعلَى الَْملَكَْينِ بَِبابِلَ َهاُروَت َوَماُروَت َوَما  اِن ِمْن أََحٍد َحتَّى َيقُولَا إِنََّما َنْحُن ِفْتَنةٌ فَلَ ُيَعلَِّم

ا ُهْم بَِضارِّيَن بِِه ِمْن أََحٍد إِلَّا بِإِذِْن اللَِّه َو ا َيُضرُُّهْم َوِمْنُهَما َما ُيفَرِّقُونَ بِِه َبْيَن الَْمْرِء َوَزْوجِِه َوَم لَا َيْنفَُعُهْم َيَتَعلَُّمونَ َم
ي الْآِخَرِة ِمْن َخلَاقٍ َولَبِئَْس َما َشَرْوا بِِه أَْنفَُسُهْم لَْو كَاُنو   ) ١٠٢(ا َيْعلَُمونَ َولَقَْد َعِلُموا لََمنِ اْشَتَراُه َما لَُه ِف

شعوذة اليت كانت يعين واتبعوا كتب السحر وال} َما َتْتلُواْ الشياطني { أي نبذوا كتاب اهللا واتبعوا } واتبعوا { 
يمان { تقرؤها  وذلك أنّ الشياطني كانوا يسترقون السمع مث . أي على عهد ملكه ويف زمانه } على ُملِْك سل

يضمون إىل ما مسعوا أكاذيب يلفقوهنا ويلقوهنا إىل الكهنة وقد دّونوها يف كتب يقرؤهنا ويعلموهنا الناس ، وفشا 
، وما : إن اجلن تعلم الغيب ، وكانوا يقولون : وا ذلك يف زمن سليمان عليه السالم حىت قال سليمان  هذا علم 

} َوَما كَفََر سليمان { مت لسليمان ملكه إال هبذا العلم ، وبه تسخر األنس واجلن والريح اليت جتري بأمره 
هم } ني ولكن الشياط{ تكذيب للشياطني ودفع ملا هبتت به سليمان من اعتقاد السحر والعمل به ، ومساه كفراً 

َوَما { يقصدون به إغواءهم وإضالهلم } ُيَعلُّمونَ الناس السحر { باستعمال السحر وتدوينه } كَفَُرواْ { الذين 
، : وقيل . عطف على السحر ، أي ويعلموهنم ما أنزل على امللكني } أُنزِلَ َعلَى امللكني  هو عطف على ما تتلو 

هلما ، والذي أنزل عليهما هو علم ع} هاروت وماروت { . أي واتبعوا ما أنزل  طف بيان للملكني علمان 
من تعلمه منهم وعمل به كان كافراً ، ومن جتنبه أو تعلمه ال ليعمل به ولكن . السحر ابتالء من اهللا للناس 

  :ليتوقاه ولئال يغتر به كان مؤمناً 
فََمن َشرَِب ِمْنُه فَلَْيَس ِمّني َوَمن لَّْم { وم طالوت بالنهر ، كما ابتلى ق... َعَرفُْت الشَّرَّ الَ لَلشَّرِّ لَِكْن ِلَتَوقِّيِه 

بكسر الالم ، على أنّ املنزل عليهما علم » على امللكني«وقرأ احلسن ] .  ٢٤٩: البقرة [ } َيطَْعْمُه فَإِنَُّه ِمّنى 
أي ابتالء } إِنََّما َنْحُن ِفْتَنةٌ { وما يعلم امللكان أحداً حىت ينبهاه وينصحاه ويقوال له . السحر كانا ملكني ببابل 

َعلَُّمونَ { فال تتعلم معتقداً أنه حق فتكفر } فَالَ َتكْفُْر { واختبار من اهللا  ا دلّ عليه من أحد ، أي } فََيَت الضمري مل
باً يف التفريق بني أي علم السحر الذي يكون سب} َما ُيفَّرقُونَ بِِه َبْيَن املرء َوَزْوجِِه { فيتعلم الناس من امللكني 

، كالنفث يف العقد ، وحنو ذلك مما حيدث اهللا عنده الفرك والنشوز واخلالف ابتالء منه  الزوجني من حيلة ومتويه 
ألنه رمبا أحدث } َوَما ُهم بَِضاّريَن بِِه ِمْن أََحٍد إِالَّ بِإِذِْن اهللا { : ، ال أنّ السحر له أثر يف نفسه بدليل قوله تعاىل 

وفيه أن . ألهنم يقصدون به الشر } َوَيَتَعلَُّمونَ َما َيُضرُُّهْم َوالَ َينفَُعُهْم { نده فعالً من أفعاله ورمبا مل حيدث اهللا ع



ولقد علم هؤالء اليهود أن من اشتراه أي . اجتنابه أصلح كتعلم الفلسفة اليت ال يؤمن أن جتّر إىل الغواية 
َولَبِئَْس َما َشَرْواْ بِِه أَنفَُسُهْم { من نصيب } َمالَُه ِفى االخرة ِمْن خالق {  استبدل ما تتلو الشياطني من كتاب اهللا

وقد ذكر وجهه . بستان فالن حوله بساتون : وعن بعض العرب . » الشياطون«: وقرأ احلسن . أي باعوها } 
امسان أعجميان بدليل ومها . مها هاروت وماروت : بالرفع على » هاروُت وماروُت«وقرأ الزهري . فيما بعد 

» وما يعلمان«وقرأ طلحة . منع الصرف ، ولو كانا من اهلرت واملرت وهو الكسر كما زعم بعضهم النصرفا 
واملّر بالتشديد على تقدير التخفيف والوقف ، . بضم امليم وكسرها مع اهلمز » بني املرء«من أعلم ، وقرىء 

، وإجراء الوصل جمرى الوقف : كقوهلم  ا هم بضارّي«: رأ األعمش وق. فرج  ، بطرح النون واإلضافة إىل » وم
جعل اجلار جزءاً من : كيف يضاف إىل أحد وهو جمرور مبن ، قلت : أحد والفضل بينهما بالظرف ، فإن قلت 

اه على سبيل التوكيد القسمي مث نف} َولَقَْد َعِلُمواْ { : كيف أثبت هلم العلم أوالً يف قوله : فإن قلت . اجملرور 
، جعلهم حني مل يعملوا به كأهنم : ؟ قلت } لَْو كَاُنواْ َيْعلَُمونَ { : عنهم يف قوله  معناه لو كانوا يعملون بعلمهم 

  .منسلخون عنه 
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ِه َخْيٌر لَْو كَاُنوا َيْعلَُمونَ  َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا َتقُولُوا َراِعَنا ) ١٠٣(َولَْو أَنَُّهْم آَمُنوا َواتَّقَْوا لََمثُوَبةٌ ِمْن ِعْنِد اللَّ
َما َيَودُّ الَِّذيَن كَفَُروا ِمْن أَْهلِ الِْكَتابِ َولَا الُْمْشرِِكَني أَنْ ) ١٠٤(وا َوِللْكَاِفرِيَن َعذَاٌب أَِليٌم َوقُولُوا اْنظُْرَنا َواْسَمُع

  ) ١٠٥(يمِ ُيَنزَّلَ َعلَْيكُْم ِمْن َخْيرٍ ِمْن َربِّكُْم َواللَُّه َيْخَتصُّ بَِرْحَمِتِه َمْن َيَشاُء َواللَُّه ذُو الْفَْضلِ الَْعِظ

اهللا فتركوا ما هم عليه من نبذ كتاب اهللا واتباع كتب } واتقوا { برسول اهللا والقرآن } َولَْو أَنَُّهْم ءاَمُنواْ { 
أنّ } لَْو كَاُنواْ َيْعلَُمونَ { ، كمشورة ومشورة » لََمثَْوَبةٌ«: وقرىء . } لََمثُوَبةٌ ّمْن ِعنِد اهللا َخْيٌر { الشياطني 

كيف أوثرت اجلملة : فإن قلت . هم فيه وقد علموا ، ولكنه جهلهم لترك العمل بالعلم ثواب اهللا خري مما 
ملا يف ذلك من الداللة على اثبات املثوبة واستقرارها كما عدل عن : اإلمسية على الفعلية يف جواب لو؟ قلت 

لشيء من : ألن املعىن  :فهال قيل ملثوبة اهللا خري؟ قلت : النصب إىل الرفع يف سالم عليكم لذلك ، فإن قلت 
متنياً إلمياهنم على سبيل اجملاز عن إرادة اهللا إمياهنم } َولَْو أَنَُّهْم َءاَمُنواْ { : وجيوز أن يكون قوله . الثواب خري هلم 

كان املسلمون يقولون لرسول اهللا . مث ابتدىء ملثوبة من عند اهللا خري . وليتهم آمنوا : واختيارهم له ، كأنه قيل 
راعنا يا رسول اهللا ، أي راقبنا وانتظرنا وتأن بنا حىت : اهللا عليه وسلم إذا ألقى عليهم شيئاً من العلم  صلى

: فلما مسعوا بقول املؤمنني » راعينا«وكانت لليهود كلمة يتسابون هبا عربانية أو سريانية وهي . نفهمه وحنفظه 
م وهم يعنون به تلك املسبة ، فنهى املؤمنون عنها افترصوه وخاطبوا به الرسول صلى اهللا عليه وسل. راعنا 

من النظرة ، أي أمهلنا حىت » انظرنا«: وقرأ أُّيب . من نظره إذا انتظره } انظرنا { وأُمروا مبا هو يف معناها وهو 
: وقرأ احلسن : ، على أهنم كانوا خياطبونه بلفظ اجلمع للتوقري » راعونا«: حنفظ وقرأ عبد اهللا بن مسعود 

، أي ال تقولوا قوالً راعنا منسوباً إىل الرعن رعيّناً ، كدارع والبن » راعناً« ، بالتنوين من الرعن وهو اهلوج 
وأحسنوا مساع ما يكلمكم به } وامسعوا { راعينا ، وكان سبباً يف السب اتصف بالرعن : ألنه ملا أشبه قوهلم 

بآذان واعية وأذهان حاضرة ، حىت ال حتتاجوا إىل  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويلقي عليكم من املسائل
مسعنا : االستعانة وطلب املراعاة ، أو امسعوا مساع قبول وطاعة ، وال يكن مساعكم مثل مساع اليهود حيث قالوا 

ا هنيتم عنه ، تأكيداً عليهم ترك تلك الكلمة  وروي . وعصينا ، أو وامسعوا ما أمرمت به جبّد حىت ال ترجعوا إىل م
:  
يا أعداء اهللا ، عليكم لعنة اهللا ، والذي نفسي بيده لئن مسعتها من : أن سعد بن معاذ مسعها منهم فقال )  ٤٨( 

{ . أولستم تقولوهنا فنزلت : فقالوا . رجل منكم يقوهلا لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألضربن عنقه 
من األوىل للبيان } َعذَاٌب أَِليٌم { ليه وسلم وسبوه ولليهود الذين هتاونوا برسول اهللا صلى اهللا ع} وللكافرين 

لَْم َيكُنِ الذين كَفَُرواْ ِمْن { : أهل الكتاب ، واملشركون؛ كقوله تعاىل : ألنّ الذين كفروا جنس حتته نوعان 
واخلري الوحي . والثانية مزيدة الستغراق اخلري ، والثالثة البتداء الغاية ]  ١: البينة [ } أَْهلِ الكتاب واملشركني 

ر بَِك { : ، وكذلك الرمحة كقوله تعاىل  أهنم يرون أنفسهم : واملعىن ]  ٣٢: الزخرف [ } أَُهْم َيقِْسُمونَ َرْحَمةَ 
َمن { خيتّص بالنبوة } واهللا { أحق بأن يوحى إليهم فيحسدونكم وما حيبون أن ينزل عليكم شيء من الوحي 



إشعار بأنّ إيتاء النبّوة من الفضل العظيم } واهللا ذُو الفضل العظيم { كمة وال يشاء إال ما تقتضيه احل} َيَشآء 
ُه كَانَ َعلَْيَك كَبًِريا { : كقوله تعاىل  . ٨٧: اإلسراء [ } إِنَّ فَْضلَ  [  

أَلَْم َتْعلَْم أَنَّ ) ١٠٦(َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر  َما َنْنَسْخ ِمْن آَيٍة أَْو ُنْنِسَها َنأِْت بَِخْيرٍ ِمْنَها أَْو ِمثِْلَها أَلَْم َتْعلَْم أَنَّ اللََّه
أَْم ُترِيُدونَ أَنْ َتْسأَلُوا ) ١٠٧(اللََّه لَُه ُملُْك السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َوَما لَكُْم ِمْن ُدوِن اللَِّه ِمْن َوِليٍّ َولَا َنِصريٍ 

َمْن َيَتَب َودَّ كَِثٌري ِمْن أَْهلِ ) ١٠٨(دَّلِ الْكُفَْر بِالْإَِمياِن فَقَْد َضلَّ َسَواَء السَّبِيلِ َرُسولَكُْم كََما ُسِئلَ ُموَسى ِمْن قَْبلُ َو
ا َتَبيََّن   لَُهُم الَْحقُّ فَاْعفُوا َواْصفَُحواالِْكَتابِ لَْو َيُردُّوَنكُْم ِمْن َبْعِد إَِميانِكُْم كُفَّاًرا َحَسًدا ِمْن ِعْنِد أَْنفُِسهِْم ِمْن َبْعِد َم

َوأَِقيُموا الصَّلَاةَ َوآُتوا الزَّكَاةَ َوَما ُتقَدُِّموا ِلأَْنفُِسكُْم ِمْن ) ١٠٩(َحتَّى َيأِْتَي اللَُّه بِأَْمرِِه إِنَّ اللََّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر 
  ) ١١٠(َخْيرٍ َتجُِدوُه ِعْنَد اللَِّه إِنَّ اللََّه بَِما َتْعَملُونَ َبِصٌري 

أال ترون إىل حممد يأمر أصحابه بأمر ، مث ينهاهم عنه ويأمرهم خبالفه ، : يف النسخ فقالوا  روى أهنم طعنوا
وما ُننسخ ، بضم النون ، من أنسخ » ما ننسخ من آية«: وقرىء . ويقول اليوم قوالً ويرجع عنه غداً؟ فنزلت 

، على خطاب رسول اهللا صلى » تنسها«، و» تنسها«بالتشديد ، و» ننسها«و» ننسها«: وقرىء . ، أو ننسأها 
» ما ننسخ من آية أو ننسكها«: وقرأ حذيفة » ما ننسك من آية أو ننسخها«: وقرأ عبد اهللا . اهللا عليه وسلم 

األمر بنسخها ، وهو أن يأمر جربيل عليه السالم بأن : إزالتها بإبدال أخرى مكاهنا وإنساخها : ونسخ اآلية . 
وإنساؤها أن يذهب حبفظها عن . ال إىل بدل . ونسؤها ، تأخريها وإذهاهبا .  جيعلها منسوخة باإلعالم بنسخها

اً ، أو من إزالة . القلوب  واملعىن أن كل آية يذهب هبا على ما توجبه املصلحة من إزالة لفظها وحكمها مع
{ اب أو مثلها يف ذلك بآية خري منها للعباد ، أي بآية العمل هبا أكثر للثو} َنأِْت { أحدمها إىل بدل أو غري بدل 

ثله يف اخلري } على كُلِّ َشْىء قَِديٌر  ، وما هو خري منه ، وعلى م ُك السموات { فهو يقدر على اخلري  لَُّه ُملْ
فهو ميلك أموركم يدبرها وجيريها على حسب ما يصلحكم ، وهو أعلم مبا يتعبدكم به من ناسخ } واالرض 
ومدبرها على حسب مصاحلهم من نسخ اآليات وغريه ، وقررهم على ملا بني هلم أنه مالك أمورهم . ومنسوخ 

أراد أن يوصيهم بالثقة به فيما هو أصلح هلم مما يتعبدهم به وينزل عليهم وأن ال } أَلَْم َتْعلَْم { : ذلك بقوله 
وباالً عليهم يقترحوا على رسوهلم ما اقترحه آباء اليهود على موسى عليه السالم من األشياء اليت كانت عاقبتها 

{ ، وغري ذلك ]  ١٥٣: النساء [ } أَرَِنا اهللا َجْهَرةً { ، ]  ١٣٨: األعراف [ } اجعل لََّنا إهلا { : كقوهلم 
فَقَْد َضلَّ َسَواء { ومن ترك الثقة باآليات املنزلة ، وشك فيها ، واقترح غريها } َوَمن َيَتَبدَّلِ الكفر باإلميان 

  .} السبيل 
بن عازوراء وزيد بن قيس ونفراً من اليهود قالوا حلذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر  روي أن)  ٤٩(  فنحاص 

ا هزمتم ، فارجعوا إىل ديننا فهو خري لكم وأفضل ، : بعد وقعة أحد  أمل تروا ما أصابكم ، ولو كنتم على احلق م
فإين قد عاهدت أن ال : قال . شديد : كيف نقض العهد فيكم؟ قالوا : وحنن أهدى منكم سبيالً ، فقال عمار 

وأما أنا فقد رضيت باهللا رباً ، : وقال حذيفة . أما هذا فقد صبأ : فقالت اليهود . أكفر مبحمد ما عشت 
مث أتيا رسول اهللا صلى اهللا . ومبحمد نبياً ، وباإلسالم ديناً ، وبالقرآن إماماً ، وبالكعبة قبلة ، وباملؤمنني إخواناً 

} ّمْن ِعْنِد أَْنفُِسهِْم { : مب تعلق قوله : فإن قلت . فنزلت " أصبتما خرياً وأفلحتما : " ه فقال عليه وسلم وأخربا
أحدمها أن يتعلق بَودَّ ، على معىن أهنم متنوا أن ترتدوا عن دينكم ومتنيهم ذلك من عند : فيه وجهان : ؟ قلت 



ا تبني هلم أنكم على أنفسهم ومن قبل شهوهتم ، ال من قبل التدين وامليل مع احلق  ، ألهنم وّدوا ذلك من بعد م
{ احلق ، فكيف يكون متنيهم من قبل احلق؟ وإما أن يتعلق حبسدا ، أي حسداً متبالغاً منبعثاً من أصل أنفسهم 

حىت َيأِْتَى اهللا { فاسلكوا معهم سبيل العفو والصفح عما يكون منهم من اجلهل والعداوة } فاعفوا واصفحوا 
إِنَّ اهللا على كُلِّ َشْىء قَِديٌر { الذي هو قتل بين قريظة وإجالء بين النضري وإذالهلم بضرب اجلزية عليهم }  بِأَْمرِِه

جتدوا } َتجُِدوُه ِعنَد اهللا { من حسنة صالة أو صدقة أو غريمها } ّمْن َخْيرٍ { فهو يقدر على االنتقام منهم } 
  .عامل ال يضيع عنده عمل عامل } ونَ َبِصٌري إِنَّ اهللا بَِما َتْعَملُ{ ثوابه عند اهللا 

) ١١١(نْ كُْنُتْم َصاِدِقَني َوقَالُوا لَْن َيْدُخلَ الَْجنَّةَ إِلَّا َمْن كَانَ ُهوًدا أَْو َنَصاَرى ِتلَْك أََمانِيُُّهْم قُلْ َهاُتوا ُبْرَهاَنكُْم إِ
ُه ُهَو ُمْحِسٌن فَلَ   ) ١١٢(أَْجُرُه ِعْنَد َربِِّه َولَا َخْوٌف َعلَْيهِْم َولَا ُهْم َيْحَزُنونَ  َبلَى َمْن أَْسلََم َوْجَهُه ِللَِّه َو

لن يدخل اجلنة إال من : وقالت اليهود : واملعىن . ألهل الكتاب من اليهود والنصارى } َوقَالُواْ { الضمري يف 
ولني ثقة بأنّ السامع يرّد إىل لن يدخل اجلنة إال من كان نصارى ، فلف بني الق: كان هوداً ، وقالت النصارى 

: وحنوه . كل فريق قوله ، وأمناً من اإللباس ملا علم من التعادي بني الفريقني وتضليل كل واحد منهما لصاحبه 
مجع هائد ، كعائذ وُعوذ ، وبازل : ، واهلود ]  ١٣٥: البقرة [ } َوقَالُواْ كُوُنواْ ُهوًدا أَْو نصارى َتْهَتُدواْ { 

» من«محل االسم على لفظ : كيف قيل كان هوداً على توحيد االسم ومجع اخلرب؟ قلت : ن قلت فإ. وُبزل 
[ } فَإِنَّ لَُه َناَر َجَهنََّم خالدين ِفيَها { : وقوله . » إال من هو صالو اجلحيم«واخلرب على معناه ، كقراءة احلسن 

} ِتلَْك أََمانِيُُّهْم { : مل قيل : فإن قلت . » رانياًإال من كان يهودياً أو نص«: وقرأ أّيب بن كعب ] .  ٢٣: اجلن 
أشري هبا إىل األماين املذكورة وهو أمنيتهم أن ال ينزل على : أمنية واحدة؟ قلت » لن يدخل اجلنة«: وقوهلم 

 أي تلك األماين: املؤمنني خري من رهبم ، وأمنيتهم أن يرّدوهم كفاراً ، وأمنيتهم أن ال يدخل اجلنة غريهم 
ْو نصارى { : متصل بقوهلم } قُلْ َهاُتواْ برهانكم { : وقوله . الباطلة أمانيهم  لَن َيْدُخلَ اجلنة إِالَّ َمن كَانَ ُهوًدا أَ

اعتراض ، أو أريد أمثال تلك األمنية أمانيهم ، على حذف املضاف وإقامة املضاف : } ِتلَْك أََمانِيُُّهْم { و . } 
واألمنية أفعولة من التمين ، مثل األضحوكة . يهم مجيعاً يف البطالن مثل أمنيتهم هذه يريد أن أمان. إليه مقامه 

يف } إِن كُنُتْم صادقني { هلموا حجتكم على اختصاصكم بدخول اجلنة } َهاُتواْ برهانكم { واألعجوبة 
ال دليل عليه فهو باطل غري ثابت. دعواكم ، وهذا أهدم شيء ملذهب املقلدين  » هات«و .  وأن كل قول 

ِه { إثبات ملا نفوه من دخول غريهم اجلنة } بلى { صوت مبنزلة هاء ، مبعىن أحضر  من } َمْن أَْسلََم َوْجَهُه ِللَّ
ُهَو ُمْحِسٌن { أخلص نفسه له ال يشرك به غريه  ( من : فإن قلت . الذي يستوجبه } فَلَُه أَْجُرُه { يف عمله } َو

كالماً مبتدأ ، » من أسلم«رّداً لقوهلم ، مث يقع } بلى { جيوز أن يكون : كيف موقعه؟ قلت ) أسلم وجهه 
فاعالً لفعل حمذوف ، أي » من أسلم«، وأن يكون » فله أجره«متضمناً ملعىن الشرط ، وجوابه » من«ويكون 

  .كالماً معطوفاً على يدخلها من أسلم » فله أجره«بلى يدخلها من أسلم ، ويكون قوله 

ذَِلَك ُهوُد لَْيَسِت النَّصَاَرى َعلَى َشْيٍء َوقَالَِت النََّصاَرى لَْيَسِت الَْيُهوُد َعلَى َشْيٍء َوُهْم َيْتلُونَ الِْكَتاَب كََوقَالَِت الَْي
ِه َي َمْن أَظْلَُم ِممَّْن ) ١١٣(ْخَتِلفُونَ قَالَ الَِّذيَن لَا َيْعلَُمونَ ِمثْلَ قَْوِلهِْم فَاللَُّه َيْحكُُم َبْيَنُهْم َيْوَم الِْقَياَمِة ِفيَما كَاُنوا ِفي َو



ا َخاِئِفَني لَُهْم ِفي الدُّنَْيا َمَنَع َمَساجَِد اللَِّه أَنْ ُيذْكََر ِفيَها اْسُمُه َوَسَعى ِفي َخَرابَِها أُولَِئَك َما كَانَ لَُهْم أَنْ َيْدُخلُوَها إِلَّ
   )١١٤(ِخْزٌي َولَُهْم ِفي الْآِخَرِة َعذَاٌب َعِظيٌم 

، ألن احملال واملعدوم يقع عليهما اسم . أي على شيء يصح ويعتّد به } على َشْىء {  وهذه مبالغة عظيمة 
: وهذا كقوهلم . فقد بولغ يف ترك االعتداد به إىل ما ليس بعده . الشيء ، فإذا نفي إطالق اسم الشيء عليه 

لكتاب للجنس أي قالوا ذلك ، وحاهلم أهنم من أهل وا. الواو للحال } َوُهْم َيْتلُونَ الكتاب { أقل من ال شيء 
وحق من محل التوراة أو اإلجنيل أو غريمها من كتب اهللا وآمن به أن ال يكفر بالباقي؛ . العلم والتالوة للكتب 

ألن كل واحد من الكتابني مصّدق للثاين شاهد بصحته ، وكذلك كتب اهللا مجيعاً متواردة على تصديق بعضها 
ال علم عندهم وال } الذين { اجلهلة } قَالَ { أي مثل ذلك الذي مسعت به على ذلك املنهاج } ك كذل{ بعضاً 

وهذا توبيخ عظيم هلم حيث . ليسوا على شيء : كتاب كعبدة األصنام واملعطلة وحنوهم قالوا ألهل كل دين 
  :وروى . نظموا أنفسهم مع علمهم يف سلك من ال يعلم 

قدموا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أتاهم أحبار اليهود فتناظروا حىت ارتفعت  أن وفد جنران ملّا)  ٥٠( 
وقالت النصارى هلم حنوه ، . ما أنتم على شيء من الدين ، وكفروا بعيسى واإلجنيل : أصواهتم ، فقالت اليهود 
مبا يقسم لكل فريق منهم من } امة َيْوَم القي{ بني اليهود والنصارى } فاهللا َيْحكُُم { . وكفروا مبوسى والتوراة 

ثاين مفعويل منع } أَن ُيذْكََر { حكم اهللا بينهم أن يكذهبم ويدخلهم النار : وعن احلسن . العقاب الذي استحقه 
ثله . منعته كذا : ألنك تقول .  َع الناس أَن ُيْؤِمُنو{ ، ]  ٥٩: االسراء [ } َوَما َمَنَعَنا أَن نُّْرِسلَ { وم } اْ َوَما َمَن
، وهو ]  ٩٤: االسراء [  وجيوز أن حيذف حرف اجلر مع أن ، ولك أن تنصبه مفعوالً له مبعىن كراهة أن يذكر 

حكم عام جلنس مساجد اهللا ، وأن مانعها من ذكر اهللا مفرط يف الظلم ، والسبب فيه أن النصارى كانوا 
الروم غزوا أهله فخربوه وأحرقوا التوراة يطرحون يف بيت املقدس األذى ومينعون الناس أن يصلوا فيه ، وأن 

أراد به منع املشركني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يدخل املسجد احلرام عام : وقيل . وقتلوا وسبوا 
فكيف قيل مساجد اهللا وإمنا وقع املنع والتخريب على مسجد واحد وهو بيت املقدس أو : فإن قلت . احلديبية 

اً وإن كان السبب خاصاً ، كما تقول ملن آذى صاحلاً واحداً : املسجد احلرام؟ قلت  ال بأس أن جييء احلكم عام
واملنزول ]  ١: اهلمزة [ } َوْيلٌ لّكُلّ ُهَمَزٍة لَُّمَزٍة { : وكما قال اهللا عز وجل . ومن أظلم ممن آذى الصاحلني : 

» من«وينبغي أن يراد ب . خريب البنيان بانقطاع الذكر أو بت} وسعى ِفى َخَرابَِها { فيه األخنس بن شريق 
} أولئك { منع العموم كما أريد مبساجد اهللا ، وال يراد الذين منعوا بأعياهنم من أولئك النصارى أو املشركني 

ل على حا} إِالَّ خَاِئِفَني { أي ما كان ينبغي هلم أن يدخلوا مساجد اهللا } َما كَانَ لَُهْم أَن َيْدُخلُوَها { املانعون 
. التهيب وارتعاد الفرائص من املؤمنني أن يبطشوا هبم ، فضالً أن يستولوا عليها ويلوها ومينعوا املؤمنني منها 

أن : ما كان هلم يف حكم اهللا ، يعين : وقيل . واملعىن ما كان احلق والواجب إال ذلك لوال ظلم الكفرة وعتّوهم 
أنه ال يدخل بيت : روى . يقّويهم حىت ال يدخلوها إال خائفني اهللا قد حكم وكتب يف اللوح أنه ينصر املؤمنني و

ال يوجد نصراين يف بيت املقدس إال أهنك ضرباً : وقال قتادة . املقدس أحد من النصارى إال متنكراً مسارقة 
  :نادى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وقيل . وأبلغ إليه يف العقوبة 



، وهو » إال خيفاً«: وقرأ أبو عبد اهللا " عام مشرك ، وال يطوفّن بالبيت ُعريان أال ال حيجّن بعد هذاال) "  ٥١( 
فجّوزه أبو حنيفة رمحه اهللا ، ومل جيوزه مالك ، : وقد اختلف الفقهاء يف دخول الكافر املسجد . مثل صيم 

تخلية بينهم وبينه ، معناه النهي عن متكينهم من الدخول وال: وقيل . وفرق الشافعي بني املسجد احلرام وغريه 
ا كَانَ لَكُْم أَن تْؤذُواْ َرُسولَ اهللا { : كقوله  قتلٌ وسٌيب ، أو ذلة بضرب } ِخْزٌى { ]  ٥٣: االحزاب [ } َوَم
  .فتح مدائنهم قسطنطينية ورومية وعمورية : وقيل . اجلزية 

  ) ١١٥(اللَِّه إِنَّ اللََّه َواِسٌع َعِليٌم  َوِللَِّه الَْمْشرُِق َوالَْمْغرُِب فَأَْيَنَما ُتَولُّوا فَثَمَّ َوْجُه

ففي } فَأَْيَنَما ُتَولُّواْ { أي بالد املشرق واملغرب واألرض كلها هللا هو مالكها ومتوليها } َوِللَِّه املشرق واملغرب { 
طَْر املسجد فََولّ َوْجَهَك َش{ : أي مكان فعلتم التولية ، يعين تولية وجوهكم شطر القبلة بدليل قوله تعاىل 

واملعىن أنكم . أي جهته اليت أمر هبا ورضيها } فَثَمَّ َوْجُه اهللا { . } احلرام وحيثما كُنُتْم فََولُّواْ ُوُجوَهكُْم َشطَْرُه 
إذا منعتم أن تصلوا يف املسجد احلرام أو يف بيت املقدس ، فقد جعلت لكم األرض مسجداً فصلوا يف أي بقعة 

يف مسجد دون ] إمكاهنا [ علوا التولية فيها فإن التولية ممكنة يف كل مكان ال خيتص شئتم من بقاعها ، واف
} َعِليٌم { الرمحة يريد التوسعة على عباده والتيسري عليهم } إِنَّ اهللا واسع { مسجد وال يف مكان دون مكان 

عميت القبلة : ن عطاء وع. نزلت يف صالة املسافر على الراحلة أينما توجهت : وعن ابن عمر . مبصاحلهم 
، فلما أصبحوا تبينوا خطأهم فعذروا  للدعاء ) فأينما تولوا ( معناه : وقيل . على قوم فصلوا إىل أحناء خمتلفة 

  .فأينما توجهوا القبلة : فأينما َتولوا ، بفتح التاء من التويل يريد : وقرأ احلسن . والذكر ومل يرد الصالة 

  ) ١١٦(َولًَدا ُسْبحَاَنُه َبلْ لَُه َما ِفي السََّماَواِت َوالْأَْرضِ كُلٌّ لَُه قَانُِتونَ َوقَالُوا اتََّخذَ اللَُّه 

} سبحانه { . وقرىء بغري واو ، يريد الذين قالوا املسيح ابن اهللا وعزير ابن اهللا واملالئكة بنات اهللا } َوقَالُواْ { 
هو خالقه ومالكه ، ومن مجلته املالئكة وعزير } ت واالرض َبل لَُّه َما ِفي السماوا{ تنزيه له عن ذلك وتبعيد 

، ال ميتنع شيء منه على تكوينه وتقديره ومشيئته ، ومن كان هبذه الصفة } كُلٌّ لَُّه قانتون { واملسيح  منقادون 
ما  عوض من املضاف إليه ، أي كل} كُلٌّ { والتنوين يف . مل جيانس ، ومن حق الولد أن يكون من جنس الوالد 

وجيوز أن يراد كلّ من جعلوه هللا ولداً له قانتون مطيعون عابدون مقرون بالربوبية . يف السموات واألرض 
: هو كقوله : كيف جاء مبا اليت لغري أويل العلم مع قوله قانتون؟ قلت : فإن قلت . منكرون ملا أضافوا إليهم 

ب . سبحان ما سخركنَّ لنا  َوَجَعلُواْ َبْيَنُه { : حتقرياً هلم وتصغرياً لشأهنم ، كقوله ) من ( دون ) ما ( وكأنه جاء 
. ١٥٨: الصافات [ } َوَبْيَن اجلنة َنَسباً   [  

  ) ١١٧(َبِديُع السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َوإِذَا قََضى أَْمًرا فَإِنََّما َيقُولُ لَُه كُْن فََيكُونُ 

من إضافة الصفة } َبِديُع السماوات { و . بزيع بزع الرجل فهو : يقال بدع الشيء فهو بديع ، كقولك 
  :البديع مبعىن املبدع ، كما أنّ السميع يف قول عمرو : وقيل . املشبهة إىل فاعلها أي بديع مسواته وأرضه 

. حدث من كان التاّمة ، أي أحدث في} كُْن فََيكُونُ { مبعىن املسمع وفيه نظر ... أِمْن َرْيَحاَنةَ الدَّاِعي السَِّميُع 



  :وهذا جماز من الكالم ومتثيل وال قول مث ، كما ال قول يف قوله 
وإمنا املعىن أنّ ما قضاه من األمور وأراد كونه ، فأمنا يتكّون ويدخل حتت ... إذْ قَالَِت اَألْنسَاُع ِللَْبطْنِ احلق 

يتوقف وال ميتنع وال يكون منه  الوجود من غري امتناع وال توقف ، كما أنّ املأمور املطيع الذي يؤمر فيمتثل ال
أكد هبذا استبعاد الوالدة ألنّ من كان هبذه الصفة من القدرة كانت حاله مباينة ألحوال األجسام يف . اإلباء 

وقرأ املنصور بالنصب على . جمروراً على أنه بدل من الضمري يف له » بديُع السموات«: وقرىء . توالدها 
  .املدح 

ْو َتأِْتيَنا آَيةٌ كَذَِلَك قَالَ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم ِمثْلَ قَْوِلهِْم َتَوقَالَ الَِّذيَن لَ َشاَبَهْت قُلُوُبُهْم قَْد ا َيْعلَُمونَ لَْولَا ُيكَلُِّمَنا اللَُّه أَ
  ) ١١٨(َبيَّنَّا الْآَياِت ِلقَْومٍ ُيوِقُنونَ 

وقيل من أهل الكتاب ، ونفى عنهم العلم ألهنم مل .  وقال اجلهلة من املشركني} َوقَالَ الذين الَ َيْعلَُمونَ { 
أَْو { هال يكلمنا كما يكلم املالئكة وكلّم موسى؟ استكباراً منهم وعتّواً } لَْوالَ ُيكَلُّمَنا اهللا { . يعملوا به 
أي قلوب هؤالء } ُهْم تشاهبت قُلُوُب{ جحوداً ألن يكون ما أتاهم من آيات اهللا آيات ، واستهانة هبا } َتأِْتيَنآَءاَيةٌ 

ينصفون } قَْد َبيَّنَّا اآليات ِلقَْومٍ { ] .  ٥٢: الذاريات [ } أََتَواَصْواْ بِِه { : ومن قبلهم يف العمى ، كقوله 
  .فيوقنون أهنا آيات جيب االعتراف هبا واإلذعان هلا واالكتفاء هبا عن غريها 

  ) ١١٩(ًرا َولَا ُتْسأَلُ َعْن أَْصَحابِ الَْجحِيمِ إِنَّا أَْرَسلَْناَك بِالَْحقِّ َبِشًريا َوَنِذي

ألن تبشر وتنذر ال لتجرب على اإلميان ، وهذه تسلية لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وتسرية } إِنَّا أرسلناك { 
} َعْن أصحاب اجلحيم { وال نسألك . عنه ، ألنه كان يغتم ويضيق صدره إلصرارهم وتصميمهم على الكفر 

، كقوله  ما هلم [ } فَإِنََّما َعلَْيَك البالغ َوَعلَْيَنا احلساب { : مل يؤمنوا بعد أن بلغت وبلغت جهدك يف دعوهتم 
( روي أنه قال . على النهي » وال َتْسأَلْ«: وقرىء ]  ٤٠: الرعد  " . ليت شعري ما فعل أبواي ) "  ٥٢: 

معناه تعظيم ما وقع فيه الكفار من العذاب : وقيل . فنهى عن السؤال عن أحوال الكفرة واالهتمام بأعداء اهللا 
ووجه التعظيم أن املستخرب . ال تسأل عنه : كيف فالن؟ سائالً عن الواقع يف بلية ، فيقال لك : كما تقول 

جيزع أن جيري على لسانه ما هو فيه لفظاعته ، فال تسأله وال تكلفه ما يضجره ، و أنت يا مستخرب ال تقدر 
ولن «: خربه إلحياشه السامع وإضجاره ، فال تسأل ، وتعضد القراءة األوىل قراءة عبد اهللا على استماع 

  .» وما تسأل«: ، وقراءة أّيب » تسأَل

َو الُْهَدى َولَِئ َت أَْهَواَءُهْم َبْعَد نِ اتََّبْعَولَْن َتْرَضى َعْنَك الَْيُهوُد َولَا النَّصَاَرى َحتَّى َتتَّبَِع ِملََّتُهْم قُلْ إِنَّ ُهَدى اللَِّه ُه
  ) ١٢٠(الَِّذي َجاَءَك ِمَن الِْعلْمِ َما لََك ِمَن اللَِّه ِمْن َوِليٍّ َولَا َنِصريٍ 

، إقناطاً منهم لرسول اهللا صلى اهللا : كأهنم قالوا  لن نرضى عنك وإن أبلغت يف طلب رضانا حىت تتبع ملتنا 
قُلْ إِنَّ ُهَدى اهللا ُهَو اهلدى { : وجلّ كالمهم ، ولذلك قال  عليه وسلم عن دخوهلم يف اإلسالم ، فحكى اهللا عّز

على طريقة إجابتهم عن قوهلم ، يعين أن هدى اهللا الذي هو اإلسالم وهو اهلدى باحلق والذي يصح أن يسمى } 



ا هو هبدى إمنا هو هوى  له أال ترى إىل قو. هدى ، وهو اهلدى كله ليس وراءه هدى ، وما تدعون إىل اتباعه م
أي من الدين } َبْعَد الذي َجاءَك ِمَن العلم { أي أقواهلم اليت هي أهواء وبدع } َولَِئنِ اتبعت أَْهَواءُهم { : 

  .املعلوم صحته بالرباهني الصحيحة 

َيا َبنِي ) ١٢١(فَأُولَِئَك ُهُم الَْخاِسُرونَ  الَِّذيَن آَتْيَناُهُم الِْكَتاَب َيْتلُوَنُه َحقَّ ِتلَاَوِتِه أُولَِئَك ُيْؤِمُنونَ بِِه َوَمْن َيكْفُْر بِِه
َواتَّقُوا َيْوًما لَا َتْجزِي َنفٌْس َعْن ) ١٢٢(إِْسرَاِئيلَ اذْكُُروا نِْعَمِتَي الَِّتي أَْنَعْمُت َعلَْيكُْم َوأَنِّي فَضَّلُْتكُْم َعلَى الَْعالَِمَني 

  ) ١٢٣(ْنفَُعَها َشفَاَعةٌ َولَا ُهْم ُيْنَصُرونَ َنفْسٍ َشْيئًا َولَا ُيقَْبلُ ِمْنَها َعْدلٌ َولَا َت

ا فيه من } َيْتلُوَنُه َحقَّ ِتالََوِتِه { هم مؤمنون أهل الكتاب } الذين ءاتيناهم الكتاب {  ال حيّرفونه وال يغريون م
{ من احملرفني } فُْر بِِه َومن َيكْ{ بكتاهبم دون احملرفني } أُْولَِئَك ُيْؤِمُنونَ { نعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .حيث اشتروا الضاللة باهلدى } فَأُْولَِئَك ُهُم اخلاسرون 

ِتي قَالَ لَا َيَنالُ َعْهِدي َوإِِذ اْبَتلَى إِبَْراِهيَم َربُُّه بِكَِلَماٍت فَأََتمَُّهنَّ قَالَ إِنِّي َجاِعلَُك ِللنَّاسِ إَِماًما قَالَ َوِمْن ذُرِّيَّ
ا الَْبْيَت َمثَاَبةً ِللنَّاسِ َوأَْمًنا َواتَِّخذُوا ِمْن َمقَامِ إِْبَراِهيَم ُمَصلًّى َوَعهِْدَنا إِلَى إِ) ١٢٤(الظَّاِلِمَني  بَْراِهيمَ َوإِذْ َجَعلَْن

  ) ١٢٥(َوإِْسَماِعيلَ أَنْ طَهَِّرا َبْيِتَي ِللطَّاِئِفَني َوالَْعاِكِفَني َوالرُّكَّعِ السُُّجوِد 

واختبار اهللا عبده جماز عن متكينه عن اختيار أحد األمرين . اختربه بأوامر ونواه } َربُُّه بكلمات  ابتلى إبراهيم{ 
وقرأ أبو حنيفة . ما يريد اهللا ، وما يشتهيه العبد ، كأنه ميتحنه ما يكون منه حىت جيازيه على حسب ذلك : 

أنه دعاه : واملعىن . رفع إبراهيم ونصب ربه » هإبراهيُم ربَّ«: رضي اهللا عنه وهي قراءة ابن عباس رضي اهللا عنه 
الفاعل يف القراءة املشهورة يلي الفعل يف : بكلمات من الدعاء فعل املخترب هل جييبه إليهّن أم ال؟ فإن قلت 

فأما . ابتلى ربه إبراهيم : اإلضمار قبل الذكر أن يقال : قلت . التقدير ، فتعليق الضمري به إضمار قبل الذكر 
أما األّول فقد ذكر فيه . إبراهيم ربه أو ابتلى ربه إبراهيم ، فليس واحداً منهما بإضمار قبل الذكر  ابتلى

ابتلى ربه : وأما الثاين فإبراهيم فيه مقّدم يف املعىن ، وليس كذلك . صاحب الضمري قبل الضمري ذكراً ظاهراً 
يف إحدى القراءتني } فَأََتمَُّهنَّ { واملستكن . صحته  إبراهيم ، فإن الضمري فيه قد تقدم لفظاً ومعىن فال سبيل إىل

وإبراهيم الذى وىف { : وحنو . فقام هبّن حق القيام وأّداهّن أحسن التأدية من غري تفريط وتوان : إلبراهيم مبعىن 
ا طلبه مل ينقص منه شيئاً }  الكلمات ويعضده ما روي عن مقاتل أنه فسر . وىف األخرى هللا تعاىل مبعىن فأعطاه م

ْينِ لََك { ، ]  ١٢٦: البقرة [ } َربِّ اجعل هذا َبلًَدا آِمًنا { : مبا سأل إبراهيم ربه يف قوله  ، } واجعلنا ُمْسِلَم
ا العامل يف إذ؟ قلت : فإن قلت } َربََّنا َتقَبَّلْ ِمنَّا { . } وابعث ِفيهِْم َرُسوالً ّمْنُهْم {  واذكر : إما مضمر حنو : م

لَ إِّنى جاعلك { إذ ابتاله كان كيت وكيت ، وإما  إذ ابتلى أو هو : فما موقع قال؟ قلت : فإن قلت . } قَا
. قال إين جاعلك للناس إماماً : فماذا قال له ربه حني أمت الكلمات؟ فقيل : على األّول استئناف ، كأنه قيل 

بلها  وتفسرياً له فرياد بالكلمات ما ) ابتلى : ( وجيوز أن يكون بياناً لقوله . وعلى الثاين مجلة معطوفة على ما ق
وقيل يف } إِذْ قَالَ لَُه َربُُّه أَْسِلْم { : واإلسالم قبل ذلك يف قوله . ذكره من اإلمامة وتطهري البيت ورفع قواعده 

ومخس يف . الفرق ، وقص الشارب ، والسواك ، واملضمضة واالستنشاق : هّن مخس يف الرأس : الكلمات 



ابتاله من شرائع اإلسالم : وقيل . خلتان ، واالستحداد ، واالستنجاء ، وتقليم األظفار ، ونتف اإلبط ا: البدن 
إِنَّ املسلمني { ، وعشر يف األحزاب ]  ١٢٢: التوبة [ } التائبون العابدون { عشر يف براءة : بثالثني سهماً 

َوالَِّذيَن ُهْم على { : إىل قوله ) سائل سأل ( ، وعشر يف املؤمنون ، و ]  ٣٥: االحزاب [ } واملسلمات 
هي مناسك احلج ، كالطواف والسعي والرمي واإلحرام : وقيل ] .  ٣٤: املعارج [ } َصالَتِهِْم ُيَحاِفظُونَ 
واإلمام اسم . ابتاله بالكوكب والقمر والشمس واخلتان وذبح ابنه والنار واهلجرة : وقيل . والتعريف وغريهّن 

عطف على الكاف ، } َوِمن ذُّرَيِتى { ى زنة اإلله ، كاإلزار ملا يؤتزر به ، أي يأمتون بك يف دينهم من يؤمت به عل
، كما يقال لك : كأنه قال  } الَ َيَنالُ َعْهِدي الظاملني { وزيداً : سأكرمك ، فتقول : وجاعل بعض ذرييت 

  .، أي من كان ظاملاً من ذّريتك » الظاملون«: وقرىء 

يف هذا دليل على أن : تخاليف وعهدي إليه باإلمامة ، وإمنا ينال من كان عادالً بريئاً من الظلم وقالوا ال يناله اس
وال جتب طاعته؛ وال يقبل خربه ، . وكيف يصلح هلا من ال جيوز حكمه وشهادته . الفاسق ال يصلح لإلمامة 

، ومحل وكان أبو حنيفة رمحه اهللا يفيت سراً بوجوب نص. وال يقّدم للصالة  رة زيد بن علّي رضوان اهللا عليهما 
، كالدوانيقي وأشباهه  : وقالت له امرأة . املال إليه ، واخلروج معه على اللص املتغلب املتسمي باإلمام واخلليفة 

. ليتين مكان ابنك : فقال . أشرت على ابين باخلروج مع إبراهيم وحممد ابين عبد اهللا بن احلسن حىت قتل 
: وعن ابن عيينة . لو أرادوا بناء مسجد وأرادوين على عّد آجره ملا فعلت : املنصور وأشياعه  وكان يقول يف

، واإلمام إمنا هو لكف الظلمة . ال يكون الظامل إماماً قط  فإذا نصب من . وكيف جيوز نصب الظامل لإلمامة 
اسم غالب للكعبة ، كالنجم } لبيت ا{ و . من استرعى الذئب ظلم : كان ظاملاً يف نفسه فقد جاء املثل السائر 

مباءة ومرجعاً للحجاج والعمار ، يتفرقون عنه مث يثوبون إليه أي يثوب إليه أعيان الذين } َمثَاَبةً لّلنَّاسِ { للثريا 
: العنكبوت [ } َحَرماً ءاِمناً َوُيَتَخطَُّف الناس ِمْن َحْوِلهِْم { : موضع أمن ، كقوله } َوأَْمناً { يزورونه أو أمثاهلم 

، ألنه مثابة لكل من الناس ال » مثابات«: وقرىء . وألن اجلاين يأوي إليه فال يتعرض له حىت خيرج ]  ٦٧
اختذوا منه : على إرادة القول ، أي وقلنا } واختذوا } { َسَواء العاكف ِفيِه والباد { خيتص به واحد منهم 

وعن النيب صلى اهللا عليه . ستحباب دون الوجوب وهو على وجه االختيار واال. موضع صالة تصلون فيه 
  :وسلم 

أفال نتخذه مصلى يريد أفال نؤثره لفضله : هذا مقام إبراهيم ، فقال عمر : أنه أخذ بيد عمر فقال "  ٥٣( ( 
وعن " » مل أومر بذلك ، فلم تغب الشمس حىت نزلت: بالصالة فيه تربكاً به وتيمناً مبوطىء قدم إبراهيم فقال 

  :بن عبد اهللا  جابر
أنّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم استلم احلجر ورمل ثالثة أشواط ومشى أربعة ، حىت إذا فرغ ، «)  ٥٤( 

مصلى : وقيل } واختذوا ِمن مَّقَامِ إبراهيم ُمَصلًّى { : عمد إىل مقام إبراهيم ، فصلى خلفه ركعتني ، وقرأ 
يه قدميه ،  احلجر الذي فيه أثر: ومقام إبراهيم . مدعى  قدميه ، واملوضع الذي كان فيه احلجر حني وضع عل

هل تدري : وعن عمر رضي اهللا عنه أنه سأل املطلب بن أيب وداعة . وهو املوضع الذي يسمى مقام إبراهيم 
عرفة واملزدلفة : } مَّقَامِ إبراهيم { وعن عطاء . نعم ، فأراه موضعه اليوم : أين كان موضعه األّول؟ قال 

» واختذوا«وقرىء . احلرم كله مقام إبراهيم : وعن النخعي . مار ، ألنه قام يف هذه املواضع ودعا فيها واجل



أي واختذ الناس من مكان إبراهيم الذي وسم به الهتمامه به وإسكان ذّريته » جعلنا«بلفظ املاضي عطفا على 
واملعىن طهراه من . بأن طهرا ، أو أي طهرا } يِْتَى أَن طَّهَرا َب{ أمرنامها } َعهِْدَنا { عنده قبلةً يصلون إليها 

} والعاكفني { األوثان واألجناس وطواف اجلنب واحلائض واخلبائث كلها ، أو أخلصاه هلؤالء ال يغشه غريهم 
وجيوز أن يريد بالعاكفني الواقفني يعين . اجملاورين الذين عكفوا عنده ، أي أقاموا ال يربحون ، أو املعتكفني 

للطائفني : ، واملعىن ]  ٢٦: احلج [ } ِللطَّاِئِفَني والقائمني والركع السجود { : ائمني يف الصالة ، كما قال الق
  .واملصلني ، ألن القيام والركوع والسجود هيآت املصلي 

َمْن آَمَن ِمْنُهْم بِاللَِّه َوالَْيْومِ الْآِخرِ قَالَ َوَمْن َوإِذْ قَالَ إِْبَراِهيُم َربِّ اجَْعلْ َهذَا َبلًَدا آِمًنا َواْرُزْق أَْهلَُه ِمَن الثََّمَراِت 
يلًا ثُمَّ أَْضطَرُُّه إِلَى َعذَابِ النَّارِ َوبِئَْس الَْمِصُري  ُه قَِل   ) ١٢٦(كَفََر فَأَُمتُِّع

أو آمنا ] .  ٢١: اقة احل[ } ِعيَشٍة رَّاِضَيٍة { ذا أمن ، كقوله } َبلًَدا آِمًنا { أي اجعل هذا البلد أو هذا املكان 
{ . بدل من أهله ، يعين وارزق املؤمنني من أهله خاصة } َمْن َءاَمَن ِمْنُهم { و . ليل نائم : من فيه ، كقوله 

مل خّص : على الكاف يف جاعلك فإن قلت } َوِمن ذُّرَيِتى { عطف على من آمن كما عطف } َوَمن كَفََر 
قاس الرزق على اإلمامة فعّرف الفرق بينهما ، ألن :  رّد عليه؟ قلت إبراهيم صلوات اهللا عليه املؤمنني حىت

االستخالف استرعاء خيتص مبن ينصح للمرعى ، وأبعد الناس عن النصيحة الظامل ، خبالف الرزق فإنه قد يكون 
مبتدأ } فََر َوَمن كَ{ وجيوز أن يكون . وأرزق من كفر فأمتعه : واملعىن . استدراجاً للمرزوق وإلزاماً للحجة له 

أمتعه «: وقرىء . جواباً للشرط ، أي ومن كفر فأنا أمتعه } فَأَُمّتُعُه { : وقوله . متضمناً معىن الشرط  ف
فنمتعه قليالً مث «: فألزه إىل عذاب النار لّز املضطر الذي ال ميلك االمتناع مما اضطر إليه ، وقرأ أّيب » فأضطره
، » فأَْمْتعُه قليالً مث اضطرَّه«: وقرأ ابن عباس . ، بكسر اهلمزة » طرهفإض«: وقرأ حيىي بن وثاب . » نضطره

فكيف تقدير الكالم على هذه : فإن قلت . الدعاء من إبراهيم دعا رّبه بذلك : واملراد . على لفظ األمر 
ومن كفر : ق ضمري إبراهيم ، أي قال إبراهيم بعد مسئلته اختصاص املؤمنني بالرز) : قال ( يف : القراءة؟ قلت 

اطجع ، وهي لغة : ، بإدغام الضاد يف الطاء كما قالوا » فأطره«: وقرأ ابن حميصن . فأمتعه قليالً مث اضطره 
مرذولة ، ألنّ الضاد من احلروف اخلمسة اليت يدغم هي فيها ما جياورها وال تدغم هي فيما جياورها ، وهي 

  .» ضم شفر«حروف 

َربََّنا َواْجَعلَْنا ) ١٢٧(لْقََواِعَد ِمَن الَْبْيِت َوإِْسَماِعيلُ َربََّنا َتقَبَّلْ ِمنَّا إِنََّك أَْنَت السَِّميُع الَْعِليُم َوإِذْ َيْرفَُع إِْبَراِهيُم ا
َربََّنا ) ١٢٨(وَّاُب الرَِّحيُم ُمْسِلَمْينِ لََك َوِمْن ذُرِّيَِّتَنا أُمَّةً ُمْسِلَمةً لََك َوأَرَِنا َمَناِسكََنا َوُتْب َعلَْيَنا إِنََّك أَْنَت التَّ

َك أَْنَت الَْعزِيُز الَْحِكيمُ َواْبَعثْ ِفيهِْم َرُسولًا ِمْنُهْم َيْتلُو َعلَْيهِْم آَياِتَك َوُيَعلُِّمُهُم الِْكَتاَب َوالِْحكَْمةَ َوُيَزكِّيهِْم إِنَّ
)١٢٩ (  

، مجع قاعدة وهي } القواعد { و . حكاية حال ماضية } َيْرفَُع {  األساس واألصل ملا فوقه ، وهي صفة غالبة 
البناء عليها ألهنا إذا بىن : ورفع األساس . ومنه قّعدك اهللا ، أي أسأل اهللا أن يقعدك أي يثبتك . ومعناها الثابتة 

وجيوز أن يكون املراد هبا سافات . عليها نقلت عن هيئة االخنفاض إىل هيئة االرتفاع وتطاولت بعد التقاصر 



رفعها بالبناء ألنه إذا وضع : ومعىن رفع القواعد . ألنّ كل ساف قاعدة للذي يبىن عليه ويوضع فوقه  البناء
وإذ يرفع إبراهيم ما قعد من البيت أي استوطأ : وجيوز أن يكون املعىن . سافاً فوق ساف فقد رفع السافات 

نه كان مؤسساً قبل إبراهيم فبىن على أ: يعين جعل هيئته القاعدة املستوطئة مرتفعة عالية بالبناء ، وروي 
شرقي وغريب ، وقال : أن اهللا تعاىل أنزل البيت ياقوتة من يواقيت اجلنة له بابان من زمرد : وروي . األساس 

توجه آدم من أرض اهلند إليه ماشياً ، : آلدم عليه السالم  أهبطت لك ما يطاف به كما يطاف حول عرشي ، ف
َبرَّ حجك يا آدم ، لقد حججنا هذا البيت قبلك بألفي عام وحج آدم أربعني حجة من  :وتلقته املالئكة فقالوا 

أرض اهلند إىل مكة على رجليه ، فكان على ذلك إىل أن رفعه اهللا أيام الطوفان إىل السماء الرابعة فهو البيت 
أن : ونودي : اهللا سحابةً أظلته  بعث: وقيل . املعمور ، مث إن اهللا تعاىل أمر إبراهيم ببنائه وعّرفه جربيل مكانه 

بناه من مخسة أجبل طورسينا ، وطورزيتا ، ولبنان ، واجلودي ، : وقيل . ابن على ظلها ال تزد وال تنقص 
متخض أبو قبيس فانشق عنه ، وقد خىبء : وقيل . وجاءه جربيل باحلجر األسود من السماء . وأسسه من حراء 

، فلما ملسته احليض يف اجلاهلية اسوّد فيه يف أيام الطوفان وكان ياقوتة  كان إبراهيم : وقيل . بيضاء من اجلنة 
وهذا الفعل يف حمل النصب على احلال ، وقد أظهره . أي يقوالن ربنا } َربََّنا { يبين وإمساعيل يناوله احلجارة 

. بضمائرنا ونياتنا } العليم { عائنا لد} إِنََّك أَنَت السميع { يرفعاهنا قائلني ربنا : عبد اهللا يف قراءته ، ومعناه 
يف إهبام القواعد وتبيينها بعد اإلهبام ما : قواعد البيت ، وأي فرق بني العبارتني؟ قلت : هال قيل : فإن قلت 

خملصني لك أوجهنا ، من } ُمْسِلَمْينِ لََك { ليس يف إضافتها ملا يف اإليضاح بعد اإلهبام من تفخيم لشأن املبني 
ِه { : قوله  أسلم له وسلم واستسلم ، إذا خضع : يقال . أو مستسلمني ]  ١١٢: البقرة [ } أَْسلََم َوْجَهُه ِللَّ

على اجلمع ، كأهنما أرادا أنفسهما » مسلمني«: وقرىء . زدنا إخالصاً أو إذعاناً لك : واملعىن . وأذعن 
{ و } أُمَّةً مُّْسِلَمةً لََّك { واجعل من ذّريتنا } ِتَنا َوِمن ذُّريَّ{ وهاجر ، أو أجريا التثنية على حكم اجلمع ألهنا منه 

َد اهللا الذين ءاَمُنواْ ِمْنكُْم { : للتبعيض أو للتبيني ، كقوله } ِمَن  مل خّصا : فإن قلت ] .  ٥٥: النور [ } َوَع
  ألهنم أحق بالشفقة والنصيحة: ذّريتهما بالدعاء؟ قلت 

، وألنّ أوالد األنبياء إذا صلحوا صلح هبم غريهم وشايعوهم ]  ٦: التحرمي [ } َناراً  قُواْ أَنفَُسكُْم َوأَْهِليكُْم{ 
أال ترى أن املقّدمني من العلماء والكرباء إذا كانوا على السداد ، كيف يتسببون لسداد من . على اخلري 

. ن رأى مبعىن أبصر أو عّرف منقول م} َوأَرَِنا { أراد باألمة أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم : وراءهم؟ وقيل 
) وأْرنا : ( وقرىء . مذاحبنا : وقيل . ولذلك مل يتجاوز مفعولني ، أي وبصرنا متعبداتنا يف احلج ، أو وعرفناها 

، . بسكون الراء قياساً على فخذ يف فخذ  وقد استرذلت ، ألن الكسرة منقولة من اهلمزة الساقطة دليل عليها 
ما } َوُتْب َعلَْيَنا { . » وأرهم مناسكهم«: وقرأ عبد اهللا . و عمرو بإمشام الكسرة وقرأ أب. فإسقاطها إجحاف 

. من أنفسهم } َرُسوالً ّمْنُهْم { يف األمة املسلمة } وابعث ِفيهِْم { فرط منا من الصغائر أو استتاباً لذّريتهما 
قال . حممداً صلى اهللا عليه وسلم  قد استجيب لك وهو يف آخر الزمان ، فبعث اهللا فيهم: وروى أنه قيل له 

  :عليه الصالة والسالم 
يقرأ عليهم ويبلغهم ما } َيْتلُو َعلَْيهِْم ءاياتك { " أنا دعوة أيب إبراهيم وبشرى أخي عيسى ورؤيا أمي ) "  ٥٥( 

ة وبيان الشريع} واحلكمة { القرآن } َوُيَعلُّمُهُم الكتاب { يوحى إليه من دالئل وحدانيتك وصدق أنبيائك 



َوُيِحلُّ لَُهُم الطيبات َوُيَحّرُم َعلَْيهُِم { : ويطهرهم من الشرك وسائر األرجاس ، كقوله } َوُيَزكّيهِْم { األحكام 
. ١٥٧: االعراف [ } اخلبئث   [  

) ١٣٠(ْنَيا َوإِنَُّه ِفي الْآخَِرِة لَِمَن الصَّاِلِحَني َوَمْن َيْرغَُب َعْن ِملَِّة إِْبَراِهيَم إِلَّا َمْن َسِفَه َنفَْسُه َولَقَِد اْصطَفَْيَناُه ِفي الدُّ
  ) ١٣١(إِذْ قَالَ لَُه َربُُّه أَْسِلْم قَالَ أَْسلَْمُت ِلَربِّ الَْعالَِمَني 

{ و . إنكار واستبعاد ألن يكون يف العقالء من يرغب عن احلق الواضح الذي هو ملة إبراهيم } َوَمن َيْرغَُب { 
حمل الرفع على البدل من الضمري يف يرغب ، وصّح البدل ألنّ من يرغب غري موجب ، كقولك يف } َمن َسِفَه 

وقيل . ومنه زمام سفيه . اخلفة : وأصل السفه . امتهنها واستخف هبا } َسِفَه َنفَْسُه { هل جاءك أحد إال زيد : 
  :يف شذوذ تعريف املميز حنو قوله  وجيوز أن يكون. غنب رأيه وأمل رأسه : انتصاب النفس على التمييز ، حنو : 

سفه يف نفسه ، فحذف اجلار ، كقوهلم : وقيل معناه ... أَجبَّ الظَّْهرِ لَْيَس لَُه َسَناُم ... َوالَ بِفََزاَرةَ الشُُّعرِ الرِّقَاَبا 
  :وكفى شاهداً له مبا جاء يف احلديث . والوجه هو األّول . زيد ظين مقيم ، أي يف ظين : 
وذلك أنه إذا رغب عمَّا ال يرغب عنه عاقل قط فقد بالغ يف » الكرب أن َتَسفَِّه احلق وتغمص الناس  «)  ٥٦( 

بيان خلطِأ رأي من رغب عن ملته } َولَقَِد اصطفيناه { إذالة نفسه وتعجيزها ، حيث خالف هبا كل نفس عاقبة 
ته يف الدنيا وكان مشهوداً له باالستقامة على ، ألنّ من مجع الكرامة عند اهللا يف الدارين ، بأن كان صفوته وخري

اخترناه يف ذلك : ظرف الصطفيناه ، أي } إِذْ قَالَ { اخلري يف اآلخرة ، مل يكن أحد أوىل بالرغبة يف طريقته منه 
اذكر ذلك الوقت لتعلم : كأنه قيل . استشهاداً على ما ذكر من حاله ) اذكر ( أو انتصب بإضمار . الوقت 
أسلم ، أخطر بباله النظر يف الدالئل املؤدية : ومعىن قال له . فى الصاحل الذي ال يرغب عن ملة مثله أنه املصط

، وقيل } قَالَ أَْسلَْمُت { و . إىل املعرفة واإلسالم  أن : وروي . أي أَذعْن وأَطْع : أسلْم : أي فنظر وعرف 
: قد علمنا أنّ اهللا تعاىل قال يف التوراة : فقال هلما  عبد اهللا بن سالم دعا ابين أخيه سلمة ومهاجراً إىل اإلسالم

فأسلم . إين باعث من ولد إمساعيل نبياً امسه أمحد ، فمن آمن به فقد اهتدى ورشد ، ومن مل يؤمن به فهو ملعون 
  .سلمة وأىب مهاجر أن يسلم ، فنزلت 

  ) ١٣٢(اللََّه اْصطَفَى لَكُُم الدِّيَن فَلَا َتُموُتنَّ إِلَّا َوأَْنُتْم ُمْسِلُمونَ  َوَوصَّى بَِها إِْبَراهِيُم َبنِيِه َوَيْعقُوُب َيا َبنِيَّ إِنَّ

( قرىء  أَْسلَْمُت ِلَرّب { : لقوله } بَِهآ { والضمري يف . ، وهي يف مصاحف أهل احلجاز والشام ) وأوصى : 
، وحنوه رجوع الضمري يف قوله } العاملني  : الزخرف [ } َوَجَعلََها كَِلَمةً باقية  {: على تأويل الكلمة واجلملة 
) كلمة باقية : ( وقوله ]  ٢٧-٢٦: الزخرف [ } إِنَّنِى َبَراء ّممَّا َتْعُبُدونَ إِالَّ الذى فَطََرنِى { : إىل قوله ]  ٢٨

: واملعىن . عطف على إبراهيم ، داخل يف حكمه } َوَيْعقُوُب { دليل على أن التأنيث على تأويل الكلمة . 
ومعناه ووصى هبا إبراهيم بنيه . ، بالنصب عطفاً على بنيه » ويعقوب«: وقرىء . ووصى هبا يعقوب بنيه أيضاً 

وعند الكوفيني يتعلق بوصى ، ألنه يف معىن . على إضمار القول عند البصريني } أَْو يا بين { ونافلته يعقوب 
  :وحنوه قول القائل . القول 

  إّنا َرأَْيَنا َرُجالً ُعْرَيانَا... َبَراَنا َرْجالَِن ِمْن َضبَّةَ أْخ



أن يا «: ويف قراءة أّيب وابن مسعود . وعندهم يتعلق بفعل اإلخبار . فهو بتقدير القول عندنا : بكسر اهلمزة 
{ ووفقكم لألخذ به . أعطاكم الدين الذي هو صفوة األديان وهو دين اإلسالم } اصطفى لَكُُم الدين { » بينَّ
معناه فال يكن موتكم إال على حال كونكم ثابتني على اإلسالم ، فالنهي يف احلقيقة عن كوهنم } ُموُتنَّ فَالَ َت

ال تصلّ إال وأنت خاشع ، فال تنهاه عن الصالة ، ولكن عن : على خالف حال اإلسالم إذا ماتوا ، كقولك 
على الصالة وليس مبنهى عنها؟  فأي نكتة يف إدخال حرف النهي: فإن قلت . ترك اخلشوع يف حال صالته 

أهناك عنها إذا مل تصلها على : النكتة فيه إظهار أن الصالة اليت ال خشوع فيها كال صالة ، فكأنه قال : قلت 
  :أال ترى إىل قوله عليه الصالة والسالم . هذه احلالة 

: ال تصلِّ إال يف املسجد : سجد فإنه كالتصريح بقولك جلار امل" ال صالة جلار املسجد إال يف املسجد ) "  ٥٧( 
وكذلك املعىن يف اآلية إظهار أن موهتم ال على حال الثبات على اإلسالم موت ال خري فيه ، وأنه ليس مبوت 

وليس مرادك . مت وأنت شهيد : وتقول يف األمر أيضاً . السعداء ، وأن من حق هذا املوت أن ال حيل فيهم 
صفة الشهداء إذا مات؛ وإمنا أمرته باملوت اعتداداً منك مبيتته ، وإظهاراً ولكن بالكون على . األمر باملوت 

، وأهنا حقيقة بأن حيث عليها    .لفضلها على غريها 

َه آَباِئَك إِبَْراِهيمَ لََهَك َوإِلَأَْم كُْنُتْم ُشَهَداَء إِذْ َحَضَر َيْعقُوَب الَْمْوُت إِذْ قَالَ ِلَبنِيِه َما َتْعُبُدونَ ِمْن َبْعِدي قَالُوا َنْعُبُد إِ
  ) ١٣٣(َوإِْسَماِعيلَ َوإِْسَحاَق إِلًَها َواِحًدا َوَنْحُن لَُه ُمْسِلُمونَ 

أي ما : والشهداء مجع شهيد ، مبعىن احلاضر . هي أم املنقطعة ومعىن اهلمزة فيها اإلنكار } أَْم كُنُتْم ُشَهَداء { 
ا شاهدمت : ، أي حني احتضر واخلطاب للمؤمنني مبعىن كنتم حاضرين يعقوب عليه السالم إذ حضره املوت  م

ما مات نٌيب : اخلطاب لليهود ، ألهنم كانوا يقولون : وقيل . ذلك وإمنا حصل لكم العلم به من طريق الوحي 
إال على اليهودية ، إال أهنم لو شهدوه ومسعوا ما قاله لبنيه وما قالوه ، لظهر هلم حرصه على ملة اإلسالم ، وملا 

؟ ولكن الوجه أن تكون أم ) أم كنتم شهداء : ( فاآلية منافية لقوهلم ، فكيف يقال هلم . ادعوا عليه اليهودية 
، كأنه قيل  أَْم كُنُتْم ُشَهَداء إِذْ َحَضرَ { أتّدعون على األنبياء اليهودية؟ : متصلة على أن يقدر قبلها حمذوف 

رائيل كانوا مشاهدين له إذ أراد بنيه على التوحيد وملة اإلسالم ، يعين أن أوائلكم من بين إس} َيْعقُوَب املوت 
{ . بكسر الضاد وهي لغة » َحِضَر«وقد علمتم ذلك ، فما لكم تّدعون على األنبياء ما هم منه برآء؟ وقرىء 

، وكفاك دليالً ق} َما { أي شيء تعبدون؟ و } َما َتْعُبُدونَ  ( ول العلماء عاّم يف كل شيء فإذا علم فرق مبا ومن 
، مل يعم إال أويل العلم وحدهم : ولو قيل . ملا يعقل ) من  سؤال } َما َتْعُبُدونَ { : وجيوز أن يقال . من تعبدون 

إبراهيم وإمساعيل { أفقيه أم طبيب أم غري ذلك من الصفات؟ و : ما زيد؟ تريد : كما تقول . عن صفة املعبود 
اعيل وهو عمه من مجلة آبائه ، ألنّ العّم أب واخلالة أّم ، الخنراطهما وجعل إمس. عطف بيان آلبائك } وإسحاق 

  :ومنه قوله عليهالصالة و السالم . يف سلك واحد وهو األخوة ال تفاوت بينهما 
ال تفاوت بني صنوي النخلة " عّم الرجل صنو أبيه ) "  ٥٨(  وقال عليه الصالة . أي ال تفاوت بينهما كما 

  : والسالم يف العباس
  :وقال " هذا بقية آبائي ) "  ٥٩( 
ّي أيب ، فإين أخشى أن تفعل به قريش ما فعلت ثقيف بعروة بن مسعود ) "  ٦٠(  إله «و: وقرأ أّيب " رّدوا عل



أن يكون واحداً وإبراهيم وحده عطف بيان له ، : وفيه وجهان . » أبيك«: وقرىء . ، بطرح آبائك » إبراهيم
  :قال . النون وأن يكون مجعاً بالواو و

 ١٥: العلق [ } بالناصية َناِصَيٍة كاذبة { : بدل من إله آبائك ، كقوله تعاىل } إهلا واحدا { ... َوفَدَّْيَنَنا باَألبِيَنا 
حال من فاعل نعبد ، أو } َوَنْحُن لَُه ُمْسِلُمونَ { أو على االختصاص ، أي نريد بإله آبائك إهلا واحداً ]  ١٦

وجيوز أن تكون مجلة معطوفة على نعبد ، وأن تكون مجلة اعتراضية . وع اهلاء إليه يف له من مفعوله ، لرج
  .مؤكدة ، أي ومن حالنا أنا له مسلمون خملصون التوحيد أو مذعنون 

  ) ١٣٤(نَ ِتلَْك أُمَّةٌ قَْد َخلَْت لََها َما كََسَبْت َولَكُْم َما كََسْبُتْم َولَا ُتْسأَلُونَ َعمَّا كَاُنوا َيْعَملُو

أنّ أحداً ال ينفعه : واملعىن . إشارة إىل األمة املذكورة اليت هي إبراهيم ويعقوب وبنومها املوحدون } ِتلَْك { 
كسب غريه متقدماً كان أو متأخراً ، فكما أن أولئك ال ينفعهم إال ما اكتسبوا ، فكذلك أنتم ال ينفعكم إال ما 

  :وحنوه قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم .  وذلك أهنم افتخروا بأوائلهم. اكتسبتم 
} َوالَ ُتْسئَلُونَ َعمَّا كَاُنوا َيْعَملُونَ { ، » يا بين هاشم ، ال يأتيين الناس بأعماهلم وتأتوين بأنسابكم « )  ٦١( 

  .وال تؤاخذون بسيآهتم كما ال تنفعكم حسناهتم 

  ) ١٣٥(قُلْ َبلْ ِملَّةَ إِْبَراِهيَم َحنِيفًا َوَما كَانَ ِمَن الُْمْشرِِكَني َوقَالُوا كُوُنوا ُهوًدا أَْو َنَصاَرى َتْهَتُدوا 

  :بل تكون ملة إبراهيم أي أهل ملته كقول عّدي بن حامت } َبلْ ِملَّةَ إبراهيم { 
فع ، بالر) ِملّةُ إبراهيم : ( وقرىء . بل نتبع ملة إبراهيم : وقيل . يريد من أهل دين ) إين من دين ) (  ٦٢( 

: حال من املضاف إليه ، كقولك } َحنِيفاً { و . أي ملته ملتنا ، أو أمرنا ملته ، أو حنن ملته مبعىن أهل ملته 
وحتنف . امليل يف القدمني : واحلنف . املائل عن كل دين باطل إىل دين احلق : واحلنيف . رأيت وجه هند قائمة 

  :وأنشد . إذا مال 
  َحنِيفاً ِديُنَنا َعْن كُلّ ِدينِ... ِلقَْنا َولَِكنَّا ُخِلقَْنا إذْ ُخ

تعريض بأهل الكتاب وغريهم ألن كال منهم يّدعي اتباع إبراهيم وهو على الشرك } َوَما كَانَ ِمَن املشركني { 
.  

ا أُْنزِلَ إِلَْيَنا َوَما أُْنزِلَ إِلَى إِْبَراِهيَم َوإِْسَماِعيلَ َوإِْس َحاَق َوَيْعقُوَب َوالْأَْسَباِط َوَما أُوِتَي ُموَسى قُولُوا آَمنَّا بِاللَِّه َوَم
فَإِنْ آَمُنوا بِِمثْلِ َما آَمْنُتْم ) ١٣٦(َوِعيَسى َوَما أُوِتَي النَّبِيُّونَ ِمْن َربِّهِْم لَا ُنفَرُِّق َبْيَن أََحٍد ِمْنُهْم َوَنْحُن لَُه ُمْسِلُمونَ 

ي ِشقَاقٍ فََسَيكِْفيكَُهُم اللَُّه َوُهَو السَِّميُع الَْعِليُم بِِه فَقَِد اْهَتَدْوا َوإِنْ َتَولَّْوا فَ   ) ١٣٧(إِنََّما ُهْم ِف

، وإال فأنتم . خطاب للمؤمنني } َوقُولُواْ {  وجيوز أن يكون خطاًب للكافرين ، أي وقولوا لتكونوا على احلق 
بل اتبعوا أنتم ملة إبراهيم أو كونوا أهل : جيوز أن يكون على } َبلْ ِملَّةَ إبراهم { : على الباطل وكذلك قوله 

حفدة } َواالْسَباِط { وكان احلسن واحلسني سبطي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . احلافد : والسبط . ملته 
ال نؤمن ببعض ونكفر ببعض كما فعلت اليهود } ال نفرق َبْيَن أََحٍد ّمْنُهْم { يعقوب ذرارّي أبنائه االثين عشر 



ا ءاَمنُتْم بِِه { . عليه } َبْيَن { ولذلك صّح دخول . يف معىن اجلماعة } أََحٍد { و .  والنصارى من باب } بِِمثْلِ َم
آل [ } َوَمن َيْبَتغِ غَْيَر اإلسالم ِديًنا فَلَن ُيقَْبلَ ِمْنُه { التبكيت ، ألن دين احلق واحد ال مثل له وهو دين اإلسالم 

دين آخر مياثل دين اإلسالم يف كونه حقاً ، حىت إن آمنوا بذلك الدين املماثل فال يوجد إذاً ]  ١٨٥: عمران 
فإن حصلوا ديناً آخر : فإن آمنوا بكلمة الشك على سبيل الفرض والتقدير ، أي : له كانوا مهتدين ، فقيل 

سواه مغاير له  وفيه أنّ دينهم الذي هم عليه وكل دين. مثل دينكم مساوياً له يف الصحة والسداد فقد اهتدوا 
هذا هو الرأي : وحنو هذا قولك للرجل الذي تشري عليه . غري مماثل ، ألنه حق وهدى وما سواه باطل وضالل 

ال أصوب من رأيك  ، وقد علمت أن  ولكنك تريد . الصواب ، فإن كان عندك رأي أصوب منه فاعمل به 
ا رأيت ال رأي وراءه  أن ال تكون الباء صلة وتكون باء االستعانة  وجيوز. تبكيت صاحبك ، وتوقيفه على أن م

، وعملت بالقدوم أي فإن دخلوا يف اإلميان بشهادة مثل شهادتكم اليت آمنتم هبا : ، كقولك  . كتبت بالقلم 
عما تقولون هلم ومل } وَّإِنْ َتَولَّْواْ { » بالذي آمنتم به«: وقرأ أّيب » مبا آمنتم به«: وقرأ ابن عباس وابن مسعود 

وإن : أو . أي يف مناوأة ومعاندة ال غري ، وليسوا من طلب احلق يف شيء } ِفى ِشقَاقٍ { صفوا فما هم إال ين
ضمان من اهللا إلظهار رسول اهللا صلى اهللا عليه } فََسَيكِْفيكَُهُم اهللا { تولوا عن الشهادة والدخول يف اإلميان هبا 

ومعىن السني أنّ ذلك كائن ال حمالة . إجالء بين النضري وسلم عليهم ، وقد أجنز وعده بقتل قريظة وسبيهم و
َو السميع العليم { وإن تأخر إىل حني  ، ويعلم ما يضمرون من احلسد } َوُه وعيد هلم ، أي يسمع ما ينطقون به 

يسمع ما تدعو به ويعلم نيتك وما : أو وعد لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبعىن . والغل وهو معاقبهم عليه 
  .ريده من إظهار دين احلق ، وهو مستجيب لك وموصلك إىل مرادك ت

  ) ١٣٨(ِصْبَغةَ اللَِّه َوَمْن أَْحَسُن ِمَن اللَِّه ِصْبَغةً َوَنْحُن لَُه َعابُِدونَ 

ا باهللا { : مصدر مؤكد منتصب على قوله } ِصْبَغةَ اهللا {  ( عما تقدمه ، وهي } َوَعَد اهللا { كما انتصب } آمن
، وهي احلالة اليت يقع عليها الصبغ واملعىن ) فعلة  تطهري اهللا ، ألن اإلميان يطهر : من صبغ ، كاجللسة من جلس 

، ويقولون . النفوس  هو : واألصل فيه أن النصارى كانوا يغمسون أوالدهم يف ماء أصفر يسمونه املعمودية 
: نياً حقاً ، فأمر املسلمون بأن يقولوا هلم اآلن صار نصرا: تطهري هلم ، وإذا فعل الواحد منهم بولده ذلك قال 

أو يقول . وصبغنا اهللا باإلميان صبغة ال مثل صبغتنا ، وطهرنا به تطهرياً ال مثل تطهرينا } قُولُواْ ءاَمنَّا باهللا { 
ا وإمنا جيء بلفظ الصبغة على طريقة املشاكلة ، كم. صبغنا اهللا باإلميان صبغته ومل نصبغ صبغتكم . املسلمون 

} َوَمْن أَْحَسُن ِمَن اهللا ِصْبَغةً { اغرس كما يغرس فالن ، تريد رجالً يصطنع الكرم : تقول ملن يغرس األشجار 
َوَنْحُن لَُه { : وقوله . ويطهرهم به من أوضار الكفر فال صبغة أحسن من صبغته . يعين أنه يصبغ عباده باإلميان 

ِملَِّة إبراهيم { بدل من } ِصْبَغةَ اهللا { عطف يرّد قول من زعم أن وهذا ال. } آمنا باهللا { عطف على } عابدون 
عليكم صبغة اهللا ، ملا فيه من فك النظم وإخراج الكالم عن التئامه واتساقه ، : أو نصب على اإلغراء مبعىن } 

  .وانتصاهبا على أهنا مصدر مؤكد هو الذي ذكره سيبويه ، والقول ما قالت حذام 

أَْم َتقُولُونَ إِنَّ ) ١٣٩(وَنَنا ِفي اللَِّه َوُهَو َربَُّنا َوَربُّكُْم َولََنا أَْعَمالَُنا َولَكُْم أَْعَمالُكُْم َوَنْحُن لَُه ُمْخِلُصونَ قُلْ أَُتَحاجُّ
أَْعلَُم أَمِ اللَُّه َوَمْن أَظْلَُم ِممَّْن  إِْبَراهِيَم َوإِْسَماِعيلَ َوإِْسحَاَق َوَيْعقُوَب َوالْأَْسَباطَ كَاُنوا ُهوًدا أَْو َنَصاَرى قُلْ أَأَْنُتْم



ا َتْعَملُونَ  ِه َوَما اللَُّه بَِغاِفلٍ َعمَّ ِتلَْك أُمَّةٌ قَْد َخلَْت لََها َما كََسَبْت َولَكُْم َما ) ١٤٠(كََتَم َشَهاَدةً ِعْنَدُه ِمَن اللَّ
  ) ١٤١(كََسْبُتْم َولَا ُتْسأَلُونَ َعمَّا كَاُنوا َيْعَملُونَ 

اجتادلوننا يف شأن اهللا واصطفائه النيب من العرب دونكم ، : واملعىن . بإدغام النون » احتاجُّونَّا«قرأ زيد بن ثابت 
نشترك مجيعاً يف } َوُهَو َربَُّنا َوَربُّكُْم { لو أنزل اهللا على أحد ألنزل علينا ، وترونكم أحق بالنبوة منا : وتقولون 

يصيب برمحته وكرامته من يشاء من عباده ، هم فوضى يف ذلك ال خيتص به  أننا عباده ، وهو ربنا ، وهو
يعين أن العمل هو أساس األمر وبه } َولََنا أعمالنا َولَكُْم أعمالكم { عجمي دون عريب إذا كان أهالً للكرامة 

َوَنْحُن لَُه { : مث قال . العربة ، وكما أن لكم أعماالً يعتربها اهللا يف إعطاء الكرامة ومنعها فنحن كذلك 
فجاء مبا هو سبب الكرامة ، أي وحنن له موحدون خنلصه باإلميان فال تستبعدوا أن يؤهل أهل } ُمْخِلُصونَ 

حنن أحّق بأن تكون النبوَّة فينا ، ألنا أهل كتاب والعرب عبدة : إخالصه لكرامته بالنبّوة ، وكانوا يقولون 
مبعىن أّي األمرين } أَُتَحاجُّوَنَنا { رأ بالتاء أن تكون أم معادلة للهمزة يف حيتمل فيمن ق} أَْم َتقُولُونَ { أوثان 
احملاجة يف حكمة اهللا أم اّدعاء اليهودية والنصرانية على األنبياء؟ واملراد باالستفهام عنهما إنكارمها معاً ، : تأتون 

قُلْ { ن قرأ بالياء ال تكون إال منقطعة بل أتقولون ، واهلمزة لإلنكار أيضاً ، وفيم: وأن تكون منقطعة مبعىن 
َما كَانَ إبراهيم َيُهوِدّيا َوالَ َنْصرَانِّيا َولَِكن { : يعين أن اهللا شهد هلم مبلة اإلسالم يف قوله } ءأَنُتْم أَْعلَُم أَمِ اهللا 
ا  .  ٦٧: آل عمران [ } كَانَ َحنِيفًا مُّْسِلًم أي كتم شهادة اهللا } ة ِعنَدُه ِمَن اهللا َوَمْن أَظْلَُم ِممَّْن كََتَم شهاد{ ] 

أحدمها أن أهل الكتاب ال أحد أظلم : وحيتمل معنيني . اليت عنده أنه شهد هبا وهي شهادته إلبراهيم باحلنيفية 
ا هذه الشهادة مل يكن أحد أظلم منا فال : والثاين . منهم ، ألهنم كتموا هذه الشهادة وهم عاملون هبا  أنا لو كتمن

ومن . ( وفيه تعريض بكتماهنم شهادة اهللا حملمد صلى اهللا عليه وسلم بالنبوة يف كتبهم وسائر شهاداته .  نكتمها
َبَراءةٌ ّمَن { هذه شهادة مين لفالن إذا شهدت له ، ومثله : مثلها يف قولك } شهادة ِعنَدُه ِمَن اهللا { : يف قوله ) 

. ١: التوبة [ } اهللا َوَرُسوِلِه   [  

َيْهِدي َمْن َيَشاُء إِلَى السُّفََهاُء ِمَن النَّاسِ َما َولَّاُهْم َعْن ِقْبلَِتهُِم الَِّتي كَاُنوا َعلَْيَها قُلْ ِللَِّه الَْمْشرُِق َوالَْمْغرُِب َسَيقُولُ 
َوَيكُونَ الرَُّسولُ َعلَْيكُْم َشهِيًدا َوكَذَِلَك َجَعلَْناكُْم أُمَّةً َوَسطًا ِلَتكُوُنوا ُشَهَداَء َعلَى النَّاسِ ) ١٤٢(ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ 

َبْيِه َوإِنْ كَاَنْت لَكَبَِريةً إِلَّا َعلَى َوَما َجَعلَْنا الِْقْبلَةَ الَِّتي كُْنَت َعلَْيَها إِلَّا ِلَنْعلََم َمْن َيتَّبُِع الرَُّسولَ ِممَّْن َيْنقَِلُب َعلَى َعِق
  ) ١٤٣(ِلُيِضيَع إَِمياَنكُْم إِنَّ اللََّه بِالنَّاسِ لََرُءوٌف َرِحيٌم  الَِّذيَن َهَدى اللَُّه َوَما كَانَ اللَُّه

: وقيل . اخلفاف األحالم وهم اليهود لكراهتهم التوجه إىل الكعبة ، وأهنم ال يرون النسخ } َسَيقُولُ السفهاء { 
قبلة آبائه مث رجع إليها ، رغب عن : املشركون ، قالوا : وقيل . املنافقون ، حلرصهم على الطعن واالستهزاء 

فائدته أن مفاجأة املكروه : أي فائدة يف اإلخبار بقوهلم قبل وقوعه؟ قلت : فإن قلت . واهللا لريجعن إىل دينهم 
أشّد ، والعلم به قبل وقوعه أبعد من االضطراب إذا وقع ملا يتقّدمه من توطني النفس ، وأنّ اجلواب العتيد قبل 

} َعن ِقْبلَِتهُِم { ما صرفهم } َما والهم { وأرد لشغبه ، وقبل الرمي يراش السهم  احلاجة إليه أقطع للخصم
من } َيْهِدى َمن َيَشآُء { أي بالد املشرق واملغرب واألرض كلها } لّلَِّه املشرق واملغرب { وهي بيت املقدس 

، من توجيهه} إىل صراط مُّْسَتِقيمٍ { أهلها  م تارة إىل بيت املقدس ، وأخرى وهو ما توجبه احلكمة واملصلحة 



خياراً ، وهي صفة باالسم } أُمَّةً َوَسطًا { ومثل ذلك اجلعل العجيب جعلناكم } وكذلك جعلناكم { إىل الكعبة 
  : (وحنوه قوله عليه السالم . ولذلك استوى فيه الواحد واجلمع واملذكر واملؤنث . الذي هو وسط الشيء 

وسط الظهر ، إال أنه أحلق : الوسيطة بني السمينة والعجفاء وصفاً بالثَّج وهو يريد » وأنطوا الثبجة «  ٦٣( 
وسط ألنّ األطراف يتسارع إليها اخللل ، واألعوار : للخيار : وقيل . تاء التأنيث مراعاة حلق الوصف 

  :ومنه قول الطائي . واألوساط حممية حمّوطة 
  بَِها الَْحَواِدثُ َحتَّى أَصَْبَحْت طََرفَا...  كَاَنْت ِهَي الَْوَسط املَْحِميَّ فَاكَْتنفَْت

أو عدوالً ، ألنّ . أعطين من سطاهتنه ، أراد من خيار الدنانري : وقد اكتريت مبكة مجل أعرايب للحج فقال 
  :روي } لَّتكُوُنواْ ُشَهَداء َعلَى الناس { الوسط عدل بني األطراف ليس إىل بعضها أقرب من بعض 

يطالب اهللا األنبياء بالبينة على أهنم قد بلغوا وهو أعلم أنّ األ) (  ٦٤(  مم يوم القيامة جيحدون تبليغ األنبياء ، ف
، فتقول األمم  من أين عرفتم؟ فيقولون علمنا ذلك بإخبار : ، فيؤتى بأّمة حممد صلى اهللا عليه وسلم فيشهدون 
اهللا عليه وسلم فيسأل عن حال أمته ،  اهللا يف كتابه الناطق على لسان نبيه الصادق ، فيؤتى مبحمد صلى

ٍة بَِشهِيٍد َوجِئَْنا بَِك على َهُؤالء { : وذلك قوله تعاىل ) فيزكيهم ويشهد بعدالتهم  فَكَْيَف إِذَا جِئَْنا ِمن كُلّ أمَّ
. ٤١: النساء [ } َشهِيداً   [  

هيد كالرقيب واملهيمن على ملا كان الش: قلت . فهال قيل لكم شهيداً وشهادته هلم ال عليهم : فإن قلت 
{ ، ]  ٧: اجملادلة [ } واهللا على كُلّ َشْىء َشهِيٌد { : ومنه قوله تعاىل . املشهود له ، جيء بكلمة االستعالء 

لتكونوا شهداء على الناس : وقيل ] .  ١٧: املائدة [ } كُنَت أَنَت الرَِّقيَب َعلَْيهِْم َوأَنَت على كُلّ َشْىء َشهِيٌد 
يزكيكم ويعلم بعدالتكم } َوَيكُونَ الرسول َعلَْيكُْم َشهِيًدا { يا فيما ال يصح إال بشهادة العدول األخيار يف الدن

ألن الغرض يف األول إثبات شهادهتم على : مل أخرت صلة الشهادة أوالً وقّدمت آخراً؟ قلت : ، فإن قلت 
بلة إمنا هي }  كُنَت َعلَْيَها الىت{ األمم ، ويف اآلخر اختصاصهم بكون الرسول شهيداً عليهم  ليست بصفة للق

وما جعلنا القبلة اجلهة اليت كنت عليها وهي الكعبة ، ألنّ رسول اهللا صلى اهللا عليه : يريد . ثاين مفعويل جعل 
وسلم كان يصلّي مبكة إىل الكعبة ، مث أمر بالصالة إىل صخرة بيت املقدس بعد اهلجرة تألفاً لليهود ، مث حّول 

وما : وما جعلنا القبلة اليت جتب أن تستقبلها اجلهة اليت كنت عليها أّوالً مبكة ، يعين : الكعبة فيقول  إىل
الثابت على اإلسالم الصادق فيه ، ممن هو على حرف ينكُص } لََنْعلَُم { رددناك إليها إال امتحاناً للناس وابتالء 

وجيوز أن يكون بياناً . اآلية } َجَعلَْنا ِعدََّتُهْم إِالَّ ِفْتَنةً لّلَِّذيَن كَفَُرواْ َوَما { : لقلقه فريتّد كقوله } على َعِقَبْيِه { 
يعين أنّ أصل أمرك أن تستقبل الكعبة ، وأن استقبالك بيت املقدس كان . للحكمة يف جعل بيت املقدس قبلته 

هذا وهي بيت املقدس ، لنمتحن الناس  وإمنا جعلنا القبلة اجلهة اليت كنت عليها قبل وقتك. أمراً عارضاً لغرض 
  :وعن ابن عباس رضي اهللا عنه . وننظر من يتبع الرسول منهم ومن ال يتبعه وينفر عنه 

بلته مبكة بيت املقدس إال أنه كان جيعل الكعبة بينه وبينه ) (  ٦٥(  } ِلَنْعلََم { كيف قال : فإن قلت ) كانت ق
اً بذلك؟ قلت  ، وهو أن يعلمه موجوداً حاصالً وحنوه ل: معناه : ومل يزل عامل { : نعلمه علماً يتعلق به اجلزاء 

. ليعلم رسول اهللا واملؤمنون : وقيل ] .  ١٦: التوبة [ } َولَمَّا َيْعلَمِ اهللا الذين جاهدوا ِمنكُْم َوَيْعلََم الصابرين 
ناه لنميز التابع من الناكص ، كما مع: وقيل . وإَنما أسند علمهم إىل ذاته ، ألهنم خواصه وأهل الزلفى عنده 



فوضع العلم موضع التمييز ألنّ العلم به يقع التمييز ]  ٣٧: األنفال [ } ِلَيِميَز اهللا اخلبيث ِمَن الطيب { : قال 
: له ملا دلّ عليه قو} كَاَنْت { والضمري يف . هي إن املخففة اليت تلزمها الالم الفارقة } َوإِن كَاَنْت لَكَبَِريةً { به 
} لَكَبَِريةٌ { وجيوز أن يكون للقبلة . من الرّدة ، أو التحويلة ، أو اجلعلة } َوَما َجَعلَْنا القبلة الىت كُنَت َعلَْيَها { 

إال على الثابتني الصادقني يف اتباع الرسول الذين لطف اهللا هبم وكانوا } إِالَّ َعلَى الذين َهَدى اهللا { لثقيلة شاقة 
انَ اهللا ِلُيِضيَع إميانكم { أهالً للطفه  أي ثباتكم على اإلميان وأنكم مل تزلّوا ومل ترتابوا ، بل شكر } َوَما كَ

وما كان اهللا ليترك حتويلكم لعلمه أن تركه مفسدة : وجيوز أن يراد . صنيعكم وأعّد لكم الثواب العظيم 
عن ابن عباس . صالته غري ضائعة من كان صلى إىل بيت املقدس قبل التحويل ف: وقيل . وإضاعة إلميانكم 

  :رضي اهللا عنه 
  .كيف مبن مات قبل التحويل من إخواننا فنزلت : ملا وجه رسول اهللا إىل الكعبة قالوا )  ٦٦( 
ما رأيك : وحيكى عن احلجاج أنه قال للحسن . ال يضيع أجورهم وال يترك ما يصلحهم } لََرُؤوٌف رَِّحيٌم { 

وعليٌّ منهم ، وهو ابن عم رسول اهللا صلى اهللا : مث قال } إِالَّ َعلَى الذين َهَدى اهللا {  :يف أيب تراب ، فقرأ قوله 
. على البناء للمفعول » إال ِلُيْعِلَم«: وقرىء . عليه وسلم وختنه على ابنته ، وأقرب الناس إليه ، وأحبهم 

علمت : م معلقاً عنها العلم ، كقولك متضمنة ملعىن االستفها) من ( وجيوز أن تكون . املعرفة : ومعىن العلم 
. بالرفع » لكبرية«وقرأ اليزيدي . بسكون القاف » على عقبيه«وقرأ ابن أيب إسحاق . أزيد يف الدار أم عمرو 

  :مزيدة ، كما يف قوله ) كان ( ووجهها أن تكون 
  َوجِْيَراٍن لََنا كاُنوا ِكَرامِ

  .بالتشديد » ليضيع«: لق مث وإن كانت لكبرية وقرىء إن زيد ملنط: وإن هي لكبريةٌ كقولك : واألصل 

لِّ َوْجَهَك َشطَْر الَْمْسجِِد الَْح َرامِ َوَحْيثُ َما كُْنُتْم قَْد َنَرى َتقَلَُّب َوْجهَِك ِفي السََّماِء فَلَُنَولَِّينََّك ِقْبلَةً َتْرَضاَها فََو
ا َيْعَملُونَ فََولُّوا ُوُجوَهكُْم َشطَْرُه َوإِنَّ الَِّذيَن أُوُت لٍ َعمَّ ) ١٤٤(وا الِْكتَاَب لََيْعلَُمونَ أَنَُّه الَْحقُّ ِمْن َربِّهِْم َوَما اللَُّه بَِغاِف

ِقْبلَةَ َبْعضٍ َولَِئنِ  ا َبْعُضُهْم بَِتابِعٍَولَِئْن أََتْيَت الَِّذيَن أُوُتوا الِْكتَاَب بِكُلِّ آَيٍة َما َتبُِعوا ِقْبلََتَك َوَما أَْنَت بَِتابِعٍ ِقْبلََتُهْم َوَم
َك ِمَن الِْعلْمِ إِنََّك إِذًا لَِمَن الظَّاِلِمَني    ) ١٤٥(اتََّبْعَت أَْهَواَءُهْم ِمْن َبْعِد َما َجاَء

  :كثرة الرؤية ، كقوله : رمبا نرى ، ومعناه } قَْد نرى { 
وكان . ترّدد وجهك وتصرف نظرك يف جهة السماء }  َتقَلَُّب َوْجهَِك{ ... قَْد أَْتُرُك الِقْرنَ ُمْصفَّراً أَناِملُُه 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتوقع من ربه أن حيّوله إىل الكعبة ، ألهنا قبلة أبيه إبراهيم ، وأدعى للعرب إىل 
اإلميان ألهنا مفخرهتم ومزارهم ومطافهم ، وملخالفة اليهود فكان يراعي نزول جربيل عليه السالم والوحي 

إذا جعلته والياً له ، أو . وليته كذا : فلنعطيّنك ولنمكننك من استقباهلا ، من قولك } فَلَُنَولَّينََّك { يل بالتحو
حتبها ومتيل إليها ألغراضك الصحيحة اليت أضمرهتا } َتْرَضاَها { فلنجعلنك تلي مستها دون مست بيت املقدس 

  :قال . حنوه } َشطَْر املسجد احلرام { ووافقت مشيئة اهللا وحكمته 
  :وعن الرباء بن عازب . » تلقاء املسجد احلرام«: وقرأ أّيب ... َوأَظَْعُن بِالْقَْومِ َشطَْر الُْملُوِك 

قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة فصلى حنو بيت املقدس ستة عشر شهراً مث وجه إىل الكعبة )  ٦٧( 
  :وقيل 



ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف . مس قبل قتال بدر بشهرين كان ذلك يف رجب بعد زوال الش)  ٦٨( 
مسجد بين سلمة وقد صلّى بأصحابه ركعتني من صالة الظهر فتحّول يف الصالة واستقبل امليزاب ، وحّول 

نصب على } َشطَْر املسجد { و . الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال ، فسمى املسجد مسجد القبلتني 
أي اجعل تولية الوجه تلقاء املسجد أي يف جهته ومسته ألن استقبال عني القبلة فيه حرج عظيم على الظرف ، 

} لََيْعلَُمونَ أَنَُّه احلق { دليل يف أنّ الواجب مراعاة اجلهة دون العني : وذكر املسجد احلرام دون الكعبة . البعيد 
قرىء } َيْعَملُونَ { ائهم برسول اهللا أنه يصلّي إىل القبلتني أن التحويل إىل الكعبة هو احلق ألنه كان يف بشارة أنبي

بكل برهان قاطع أن } بِكُلّ ءاَيٍة { . جواب القسم احملذوف سّد مسّد جواب الشرط } مَّا َتبُِعواْ { بالياء والتاء 
ا تبعوا  ا بإيراد احلجة ، إمنا ألن تركهم اتباعك ليس عن شبهة تزيله} ِقْبلََتَك { التوجه إىل الكعبة هو احلق ، م

ا أَنَت بَِتابِعٍ ِقْبلََتُهْم { هو عن مكابرة وعناد مع علمهم مبا يف كتبهم من نعتك أنك على احلق  حسم } َوَم
لو ثبت على قبلتنا لكنا نرجو أن يكون صاحبنا الذي ننتظره : ألطماعهم إذ كانوا ماجوا يف ذلك وقالوا 

ا َبْعُضُهم بَِتابِعٍ ِقْبلَةَ َبْعضٍ { على اإلضافة » بتابع قبلتهم«:  وقرىء. وطمعوا يف رجوعه إىل قبلتهم  يعين } َوَم
وذلك أن . أهنم مع اتفاقهم على خمالفتك خمتلفون يف شأن القبلة ال يرجى اتفاقهم ، كما ال ترجى موافقتهم لك 

زب فيما هو فيه أخرب عز وجل عن تصلب كل ح. اليهود تستقبل بيت املقدس ، والنصارى مطلع الشمس 
وثباته عليه ، فاحملق منهم ال يزل عن مذهبه لتمسكه بالربهان ، واملبطل ال يقلع عن باطله لشدة شكيمته يف 

وما أنت بتابع { بعد اإلفصاح عن حقيقة حاله املعلومة عنده يف قوله } َولَِئنِ اتبعت أَْهَواءُهم { : وقوله . عناده 
ولئن اتبعتم مثالً بعد وضوح الربهان واإلحاطة : فرض والتقدير ، مبعىن كالم وارد على سبيل ال} قبلتهم 

. ويف ذلك لطف للسامعني وزيادة حتذير . املرتكبني الظلم الفاحش } إِنََّك إِذَا لَِّمَن الظاملني { حبقيقة األمر 
كيف : فإن قلت . حلق واستفظاع حلال من يترك الدليل بعد إنارته ويتبع اهلوى ، وهتييج وإهلاب للثبات على ا

ا أنت بتابع قبلتهم : ( قال  كلتا القبلتني باطلة خمالفة لقبلة : وهلم قبلتان لليهود قبلة وللنصارى قبلة؟ قلت ) وم
  .احلق ، فكانتا حبكم االحتاد يف البطالن قبلة واحدة 

الَْحقُّ ) ١٤٦(ْم َوإِنَّ فَرِيقًا ِمْنُهْم لََيكُْتُمونَ الَْحقَّ َوُهْم َيْعلَُمونَ الَِّذيَن آَتْيَناُهُم الِْكَتاَب َيْعرِفُوَنُه كََما َيْعرِفُونَ أَْبَناَءُه
ا َتكُوَننَّ ِمَن الُْمْمَترِيَن  َو ُمَولِّيَها فَاْسَتبِقُوا الَْخْيَراِت أَْيَن َما َتكُوُنوا َيأِْت بِكُمُ ) ١٤٧(ِمْن َربَِّك فَلَ َوِلكُلٍّ وِْجَهةٌ ُه

َوِمْن َحْيثُ َخَرْجَت فََولِّ َوْجَهَك َشطَْر الَْمْسجِِد الَْحَرامِ َوإِنَُّه ) ١٤٨(ا إِنَّ اللََّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر اللَُّه َجِميًع
ا اللَُّه بَِغاِفلٍ َعمَّا َتْعَملُونَ  َر الَْمْسجِ) ١٤٩(لَلَْحقُّ ِمْن َربَِّك َوَم ِد الَْحَرامِ َوِمْن َحْيثُ َخَرْجَت فََولِّ َوْجَهَك َشطْ

ا َيكُونَ ِللنَّاسِ َعلَْيكُْم ُحجَّةٌ إِلَّا الَِّذيَن ظَلَُموا  ا َتْخَشْوُهْم َوَحْيثُ َما كُْنُتْم فََولُّوا ُوُجوَهكُْم َشطَْرُه ِلئَلَّ ِمْنُهْم فَلَ
َسلَْنا ِفيكُْم َرُسولًا ِمْنكُْم َيْتلُو َعلَْيكُْم آَياِتَنا كََما أَْر) ١٥٠(َواْخَشْونِي َولِأُِتمَّ نِْعَمِتي َعلَْيكُْم َولََعلَّكُْم َتْهَتُدونَ 

ذْكُُرونِي أَذْكُْركُْم َواْشكُُروا ِلي ) ١٥١(َوُيَزكِّيكُْم َوُيَعلُِّمكُُم الِْكَتاَب وَالِْحكَْمةَ َوُيَعلُِّمكُْم َما لَْم َتكُوُنوا َتْعلَُمونَ  فَا
َولَا َتقُولُوا ِلَمْن ) ١٥٣(ِذيَن آَمُنوا اْسَتِعيُنوا بِالصَّْبرِ َوالصَّلَاِة إِنَّ اللََّه َمَع الصَّابِرِيَن َيا أَيَُّها الَّ) ١٥٢(َولَا َتكْفُُروِن 

  ) ١٥٤(ُيقَْتلُ ِفي َسبِيلِ اللَِّه أَْمَواٌت َبلْ أَْحَياٌء َولَِكْن لَا َتْشُعُرونَ 

رفة جلية مييزون بينه وبني غريه بالوصف املعني يعرفون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مع} َيْعرِفُوَنُه { 
وعن عمر رضي اهللا عنه أنه سأل . ال يشتبه عليهم أبناؤهم وأبناء غريهم } كََما َيْعرِفُونَ أَْبَناءُهْم { املشخص 



ألين : ومل؟ قال : قال . أنا أعلم به مين بابين : عبد اهللا بن سالم عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال 
ا ولدي ، فلعل والدته خانت ، فقبل عمر رأسه . لست أشك يف حممد أنه نيب  وجاز اإلضمار وإن مل يسبق . فأم

ومثل هذا اإلضمار فيه تفخيم وإشعار بأنه لشهرته . له ذكر ألن الكالم يدل عليه وال يلتبس على السامع 
اً بغري إعالم  كما يعرفون : ( وقوله . أو حتويل القبلة  الضمري للعلم أو القرآن: وقيل . وكونه علماً معلوم

ألنّ : مل اختص األبناء؟ قلت : فإن قلت . يشهد لألول وينصره احلديث عن عبد اهللا بن سالم ) أبناءهم 
استثناء ملن آمن منهم } فريقاً منهم { وقال . الذكور أشهر وأعرف ، وهم لصحبة اآلباء ألزم ، وبقلوهبم ألصق 

.  ٧٨: البقرة [ } َوِمْنُهْم أُّميُّونَ الَ َيْعلَُمونَ الكتاب { ] قال اهللا تعاىل فيهم [ ، أو جلهاهلم الذين  احلق ِمن { ] 
أن : وفيه وجهان ) من ربك ( أو مبتدأ خربه . أي هو احلق . حيتمل أن يكون احلق خرب مبتدأ حمذوف } رَّّبَك 

، أو إىل احلق الذي يف قوله تكون الالم للعهد ، واإلشارة إىل احلق الذي عليه رسول ا هللا صلى اهللا عليه وسلم 
هذا الذي يكتمونه هو احلق من ربك ، وأن تكون للجنس على معىن احلق من اهللا ال من : أي . ليكتمون احلق 

يعين أن احلق ما ثبت أنه من اهللا كالذي أنت عليه ، وما مل يثبت أنه من اهللا كالذي عليه أهل الكتاب . غريه 
جيوز أن يكون خرباً بعد خرب ، : إذا جعلت احلق خرب مبتدأ فما حمل من ربك؟ قلت : فإن قلت . اطل فهو الب

على اإلبدال من األّول ، أي يكتمون احلق ، . » احلق من ربك«: وقرأ علّي رضي اهللا عنه . وأن يكون حاالً 
، أويف أنه من ربك الشاكني يف كتماهن} فَالَ َتكُوَننَّ ِمَن املمترين { احلق من ربك ،  َوِلكُلٍ { م احلق مع علمهم 

بلة } وِْجَهةٌ { من أهل األديان املختلفة }  َو ُمَولّيَها { » ولكل قبلة«: ويف قراءة أّيب . ق وجهه ، فحذف } ُه
واملعىن وكل . على اإلضافة » ولكل وجهة«: وقرىء . وقيل هو هللا تعاىل ، أي اهللا موليها إياه . أحد املفعولني 

: وقرأ ابن عامر . لزيد ضربت ولزيد أبوه ضاربه : وجهٍة اللَُّه موليها ، فزيدت الالم لتقدم املفعول كقولك 
بلة تتوجه إليها ، منكم ومن غريكم : واملعىن . أي هو موىل تلك اجلهة وقد وليها » هو موالها« { لكل أّمة ق

ولكل : وهو أن يراد : ومعىن آخر . كم من أمر القبلة وغريه واستبقوا إليها غري} اخلَيَْراِت { أنتم } فَاْسَتبِقُوا 
أَْيَنَما { منكم يا أمة حممد وجهة أي جهة يصلّى إليها جنوبية أو مشالية أو شرقية أو غربية فاستبقوا اخلريات 

ال تعجزونه } َتكُوُنواْ َيأِْت بِكُُم اهللا َجِميًعا  فاستبقوا : عىن وجيوز أن يكون امل. للجزاء من موافق وخمالف 
الفاضالت من اجلهات وهي اجلهات املسامتة للكعبة وإن اختلفت ، أينما تكونوا من اجلهات املختلفة يأت بكم 

  .اهللا مجيعاً جيمعكم وجيعل صلواتكم كأهنا إىل جهة واحدة ، وكأنكم تصلون حاضري املسجد احلرام 

الَِّذيَن ) ١٥٥(عِ َوَنقْصٍ ِمَن الْأَْمَوالِ َوالْأَْنفُسِ َوالثََّمرَاِت َوَبشِّرِ الصَّابِرِيَن َولََنْبلَُونَّكُْم بَِشْيٍء ِمَن الَْخْوِف َوالْجُو
ُهُم أُولَِئَك َعلَْيهِْم َصلََواٌت ِمْن َربِّهِْم َوَرْحَمةٌ َوأُولَِئَك ) ١٥٦(إِذَا أَصَاَبْتُهْم ُمِصيَبةٌ قَالُوا إِنَّا ِللَِّه َوإِنَّا إِلَْيِه َراجُِعونَ 

َف بِهَِما إِنَّ الصَّفَا َوالَْمْرَوةَ ِمْن َشَعاِئرِ اللَِّه فََمْن َحجَّ الَْبْيَت أَوِ اْعَتَمَر فَلَا ُجَناَح َعلَْيِه أَنْ َيطَّوَّ) ١٥٧(الُْمْهَتُدونَ 
  ) ١٥٨(َوَمْن َتطَوََّع َخْيًرا فَإِنَّ اللََّه َشاِكٌر َعِليٌم 

نكم بذلك إصابة تشبه فعل املخترب ألحوالكم ، هل تصربون وتثبتون على ما أنتم عليه ولنصيب} َولََنْبلَُونَّكُم { 
{ بقليل من كل واحد من هذه الباليا وطرف منه } بَِشْىٍء { من الطاعة وتسلمون ألمر اهللا وحكمه أم ال؟ 

  : صلى اهللا عليه وسلم وعن النيب. املسترجعني عند البالء؛ ألنّ االسترجاع تسليم وإذعان } َوَبّشرِ الصابرين 
  :وروي " . من استرجع عند املصيبة جرب اهللا مصيبته وأحسن عقباه وجعل له خلفاً صاحلاً يرضاه ) "  ٧٠( 



أمصيبة هي؟ : فقيل » إنا هللا وإنا إليه راجعون«: أنه طفىء سراج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال )  ٧١( 
ليؤذن أن كل بالء أصاب ) بشيء : ( ، وإمنا قلل يف قوله » له مصيبةنعم كل شيء يؤذي املؤمن فهو «: قال 

اإلنسان وإن جل ففوقه ما يقل إليه ، وليخفف عليهم ويريهم أن رمحته معهم يف كل حال ال تزايلهم وإمنا 
وشيء : أو على اخلوف ، مبعىن ) شيء ( عطف على ) نقص . ( وعدهم ذلك قبل كونه ليوطنوا عليه نفوسهم 

. لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، أو لكل من يتأتى منه البشارة ) بشر ( واخلطاب يف . قص األموال من ن
الزكوات : صيام شهر رمضان؛ والنقص من األموال : واجلوع . خوف اهللا : وعن الشافعي رمحه اهللا يف اخلوف 

  :النيب صلى اهللا عليه وسلم وعن . األمراض ، ومن الثمرات؛ موت األوالد : والصدقات ، ومن األنفس 
أقبضتم : نعم ، فيقول : أقبّضتم ولد عبدي؟ فيقولون : إذا مات ولد العبد قال اهللا تعاىل للمالئكة ) "  ٧٢( 

: محدك واسترجع ، فيقول اهللا تعاىل : ماذا قال عبدي؟ فيقولون : نعم ، فيقول اهللا تعاىل : مثرة قلبه؟ فيقولون 
احلنو والتعطف ، فوضعت موضع الرأفة ومجع بينها : والصالة " . جلنة ومسوه بيت احلمد ابنوا لعبدي بيتاً يف ا

] .  ١١٧: التوبة [ } َرءوٌف رَِّحيٌم { ، ]  ٢٧: احلديد [ } َرأْفَةً َوَرْحَمةً { : كقوله تعاىل . وبني الرمحة 
لطريق الصواب حيث استرجعوا } املهتدون  َوأُولَِئَك ُهُم{ . ورمحة أّي رمحة . عليهم رأفة بعد رأفة : واملعىن 

  .وسلموا ألمر اهللا 
مجع شعرية وهي العالمة ، أي من أعالم : علمان للجبلني ، كالصمان واملقطم ، والشعائر : والصفا واملروة 

، الزيارة ، فغلبا على قصد البيت وزيارته للنسكني املعروفني: واالعتمار . للقصد : مناسكه ومتعبداته ، واحلج   
من » أن يطوف«: وقرىء . يتطّوف فأدغم } َيطَّوََّف { وأصل . ومها يف املعاين كالنجم والبيت يف األعيان 

كان على الصفا : كيف قيل إهنما من شعائر اهللا مث قيل ال جناح عليه أن يطوف هبما؟ قلت : فإن قلت . طاف 
، يروى  نا رجالً وامرأة زنيا يف الكعبة ، فمسخا حجرين أهنما كا: أساف ، وعلى املروة نائلة ، ومها صنمان 

فوضعا عليهما ليعترب هبما ، فلما طالت املّدة ُعبدا من دون اهللا ، فكان أهل اجلاهلية إذا سعوا مسحومها ، فلما 
ال يكون عيهم جناح يف  جاء اإلسالم وكسرت األوثان كره املسلمون الطواف بينهما ألجل فعل اجلاهلية وأن 

هو تطّوع بدليل رفع اجلناح وما فيه من التخيري : واختلف يف السعي ، فمن قائل . ع عنهم اجلناح ذلك ، فرف
  :بني الفعل والترك ، كقوله 

{ : كقوله } َوَمن َتطَوََّع َخْيًرا { : ، وغري ذلك ، ولقوله ]  ٢٣٠: البقرة [ } فَالَ ُجَناَح َعلَْيهَِما أَن َيَتَراَجَعا { 
ويروى ذلك عن أنس وابن عباس وابن الزبري ، وتنصره ] .  ١٨٤: البقرة [ } فهو خري له  فمن تطّوع خرياً

ال يطّوف هبما : ( قراءة ابن مسعود  . فال جناح عليه أن  أنه واجب وليس بركن : وعن أيب حنيفة رمحه اهللا ) 
  :قوله عليه السالم هو ركن ، ل: وعند مالك والشافعي . وعند األّولني ال شيء عليه . وعلى تاركه دم 

ويف . ومن يتطوع ، فأدغم : مبعىن . » ومن يطّوع«: وقرىء " اسعوا فإن اهللا كتب عليكم السعي ) "  ٧٣( 
  .» ومن يتطوع خبري«: قراءة عبد اهللا 

نَّاسِ ِفي الِْكَتابِ أُولَِئَك َيلَْعُنُهُم اللَُّه َوَيلَْعُنُهُم إِنَّ الَِّذيَن َيكُْتُمونَ َما أَْنَزلَْنا ِمَن الَْبيَِّناِت َوالُْهَدى ِمْن َبْعِد َما َبيَّنَّاُه ِلل
  ) ١٥٩(اللَّاِعُنونَ 



من اآليات الشاهدة على أمر } ِمَن البينات { ِفي التوراة } َما أََنَزلَْنا { من أحبار اليهود } إِنَّ الذين َيكُْتُمونَ { 
{ وخلصناه } ِمْن َبْعَدَما بيناه { ه إىل اتباعه و اإلميان به واهلداية بوصف} واهلدى { حممد صلى اهللا عليه وسلم 

يف التوراة ، مل ندع فيه موضع إشكال وال اشتباه على أحد منهم ، فعمدوا إىل ذلك املبني } ِللنَّاسِ ِفي الكتاب 
الذين يتأتى منهم اللعن عليهم  }أُولَِئَك َيلَْعُنُهُم اهللا َوَيلَْعُنُهُم الالعنون { امللخص فكتموه ولَبَّسوا على الناس 

  .وهم املالئكة واملؤمنون من الثقلني 

  ) ١٦٠(إِلَّا الَِّذيَن َتاُبوا وَأَْصلَُحوا َوَبيَُّنوا فَأُولَِئَك أَُتوُب َعلَْيهِْم َوأََنا التَّوَّاُب الرَِّحيُم 

ما بينه اهللا يف كتاهبم فكتموه ، أو } ُنواْ َوَبيَّ{ ما أفسدوا من أحواهلم ، وتداركوا ما فرط منهم } َوأَْصلَُحواْ { 
بينوا للناس ما أحدثوه من توبتهم ليمحوا مسة الكفر عنهم ، ويعرفوا بضّد ما كانوا يعرفون به ، ويقتدي هبم 

  .غريهم من املفسدين 

َخاِلِديَن ِفيَها لَا ) ١٦١(لَْملَاِئكَِة َوالنَّاسِ أَْجَمِعَني إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا َوَماُتوا َوُهْم كُفَّاٌر أُولَِئَك َعلَْيهِْم لَْعَنةُ اللَِّه َوا
  ) ١٦٣(َوإِلَُهكُْم إِلٌَه َواِحٌد لَا إِلََه إِلَّا ُهَو الرَّْحَمُن الرَِّحيُم ) ١٦٢(ُيَخفَُّف َعْنُهُم الَْعذَاُب َولَا ُهْم ُيْنظَُرونَ 

وقرأ . الكامتني ومل يتوبوا ، ذكر لعنتهم أحياء مث لعنتهم أمواتاً  يعين الذين ماتوا من هؤالء} إِنَّ الذين كَفَُرواْ { 
: ، بالرفع عطفاً على حمل اسم اهللا ، ألنه فاعل يف التقدير ، كقولك » واملالئكة والناس أمجعون«: احلسن 

، كأنه قيل  أولئك عليهم أن لعنهم اهللا : عجبت من ضرب زيد وعمرو ، تريد من أن ضرب زيد وعمرو 
ا معىن قوله : فإن قلت . الئكة وامل أراد بالناس من : قلت . ويف الناس املسلم والكافر } والناس أَْجَمِعَني { : م

يف النار : وقيل . يف اللعنة } خالدين ِفيَها { يوم القيامة يلعن بعضهم بعضاً : وقيل . يعتّد بلعنه وهم املؤمنون 
، أو ال } الَ ُهْم ُينظَُرونَ َو{ إال أهنا أضمرت تفخيماً لشأهنا وهتويالً  من اإلنظار أي ال ميهلون وال يؤجلون 

  .أوال ينظر إليهم نظر رمحة . ينتظرون ليعتذروا 
َو { و . فرد يف اإلهلية ال شريك له فيها وال يصّح أن يسمى غريه إهلا } إله واحد {  تقرير } الَ إله إِالَّ ُه

املوىل جلميع النعم أصوهلا وفروعها ، وال شيء سواه هبذه } حيم الرمحن الر{ للوحدانية بنفي غريه وإثباته 
ا سواه إّما نعمة وإما منعم عليه  كان للمشركني حول الكعبة ثلثمائة وستون صنماً : وقيل . الصفة ، فإن كلّ م

  .إن كنت صادقاً فأت بآية نعرف هبا صدقك فنزلت : ، فلما مسعوا هبذه اآلية تعجبوا وقالوا 

النَّاَس َوَما أَْنَزلَ  َخلْقِ السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َواْخِتلَاِف اللَّْيلِ َوالنَّهَارِ َوالْفُلِْك الَِّتي َتْجرِي ِفي الَْبْحرِ بَِما َيْنفَُع إِنَّ ِفي
ابٍَّة َوَتْصرِيِف الرَِّياحِ َوالسََّحابِ الُْمَسخَّرِ اللَُّه ِمَن السََّماِء ِمْن َماٍء فَأَْحَيا بِِه الْأَْرَض َبْعَد َمْوِتَها َوَبثَّ ِفيَها ِمْن كُلِّ َد

  ) ١٦٤(َبْيَن السََّماِء َوالْأَْرضِ لَآَياٍت ِلقَْومٍ َيْعِقلُونَ 

واعتقاهبما ألنّ كلّ واحد منهما يعقب اآلخر ، } إِنَّ ِفي َخلْقِ السماوات واألرض واختالف الليل والنهار { 
ا َينفَُع الناس { ]  ٦٢: الفرقان [ } ِخلْفَةً َجَعلَ اليل والنهار { : كقوله  بالذي ينفعهم مما حيمل فيها أو } بَِم

الظاهر أنه عطف على أنزل : عطف على أنزل أم أحيا؟ قلت } َوَبثَّ ِفيَها { : قوله : فإن قلت . ينفع الناس 



( داخل حتت حكم الصلة ، ألنّ قوله  به وصارا مجيعاً كالشيء عطف على أنزل ، فاتصل ) فأحيا به األرض : 
وجيوز عطفه على أحيا على معىن . وما أنزل يف األرض من ماء وبثّ فيها من كل دابة : الواحد ، فكأنه قيل 

يف } َوَتْصرِيِف الرياح { . فأحيا باملطر األرض وبثّ فيها من كل دابة؛ ألهنم ينمون باخلصب ويعيشون باحليا 
، ودبوراً ، وجنو: مهاهبا  وعقماً ، ولواقح . حاّرة ، وباردة ، وعاصفة ، ولينة : ويف أحواهلا . باً ، ومشاالً قبوالً 

سخر للرياح تقلبه يف اجلو مبشيئة اهللا ميطر حيث } والسحاب املسخر { وقيل تارة بالرمحة ، وتارة بالعذاب . 
. ئل على عظيم القدرة وباهر احلكمة ينظرون بعيون عقوهلم ويعتربون ، ألهنا دال} آليات لّقَْومٍ َيْعِقلُونَ { شاء 

  :وعن النّيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم 
بضمتني ، » الفُلُك«: وقرىء . أي مل يتفكر فيها ومل يعترب هبا " ويل ملن قرأ هذه اآلية فمّج هبا ) "  ٧٤( 
  .، على اإلفراد » وتصريف الريح«

أَْنَداًدا ُيِحبُّوَنُهْم كَُحبِّ اللَِّه َوالَِّذيَن آَمُنوا أََشدُّ ُحبا ِللَِّه َولَْو َيَرى الَِّذيَن ظَلَُموا  َوِمَن النَّاسِ َمْن َيتَِّخذُ ِمْن ُدوِن اللَِّه
َن الَِّذيَن اتََّبُعوا َوَرأَُوا إِذْ َتَبرَّأَ الَِّذيَن اتُّبِعُوا ِم) ١٦٥(إِذْ َيَرْونَ الَْعذَاَب أَنَّ الْقُوَّةَ ِللَِّه َجِميًعا َوأَنَّ اللََّه َشِديُد الَْعذَابِ 

َوقَالَ الَِّذيَن اتََّبُعوا لَْو أَنَّ لََنا كَرَّةً فََنَتَبرَّأَ ِمْنُهْم كََما َتَبرَُّءوا ِمنَّا كَذَِلَك ) ١٦٦(الَْعذَاَب َوَتقَطََّعْت بِهُِم الْأَْسَباُب 
  ) ١٦٧(ُهْم بَِخارِجَِني ِمَن النَّارِ ُيرِيهُِم اللَُّه أَْعَمالَُهْم َحَسَراٍت َعلَْيهِْم َوَما 

وقيل من الرؤساء الذين كانوا يتبعوهنم ويطيعوهنم وينزلون على أوامرهم . أمثاالً من األصنام } أَنَداداً { 
يعظموهنم } ُيِحبُّوَنُهْم { : ومعىن . } إِذْ َتبَرَّأَ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا { : واستدلّ بقوله . ونواهيهم 

، على أنه } كَُحّب اهللا { ضعون هلم تعظيم احملبوب وخي كتعظيم اهللا واخلضوع له ، أي كما حيب اهللا تعاىل 
، وإمنا استغىن عن ذكر من حيبه ألنه غري ملبس  كحبهم اهللا ، أي يسوُّون : وقيل . مصدر من املبين للمفعول 

{ فإذا ركبوا يف الفلك دعوا اهللا خملصني له الدين . يه بينه وبينهم يف حمبتهم ألهنم كانوا يقّرون باهللا ويتقّربون إل
ألهنم ال يعدلون عنه إىل غريه؛ خبالف املشركني فإهنم يعدلون عن أندادهم إىل اهللا عند الشدائد } أََشدُّ ُحّباً ِللَِّه 

ويعبدون الصنم  هؤالء شفعاؤنا عند اهللا ،: فيفزعون إليه وخيضعون له وجيعلوهنم وسائط بينهم وبينه ، فيقولون 
، أو يأكلونه كما أكلت باهلة إهلها من حيس عام اجملاعة  إشارة إىل } الذين ظَلَُمواْ { زماناً مث يرفضونه إىل غريه 

متخذي األنداد أي لو يعلم هؤالء الذين ارتكبوا الظلم العظيم بشركهم أنّ القدرة كلها هللا على كل شيء من 
لمون شّدة عقابه للظاملني إذا عاينوا العذاب يوم القيامة ، لكان منهم ما ال العقاب والثواب دون أندادهم ، ويع

َولَْو { : يدخل حتت الوصف من الندم واحلسرة ووقوع العلم بظلمهم وضالهلم ، فحذف اجلواب كما يف قوله 
بالتاء » ولو ترى« :وقرىء . لو رأيت فالناً والسياط تأخذه : ، وقوهلم ]  ٢٧: األنعام [ } ترى إِذْ ُوِقفُواْ 

، أي ولو ترى ذلك لرأيت أمراً عظيماً  على البناء » إذ يرون«: وقرىء . على خطاب الرسول أو كل خماطب 
{ بدل من } إِذْ َتَبرَّأَ { ] .  ٤٤: األعراف [ } َوَناَدى أصحاب اجلنة { : وإذ يف املستقبل كقوله . للمفعول 

وقرأ جماهد األّول على البناء للفاعل والثاين . عون وهم الرؤساء من األتباع أي تربأ املتبو} إِذْ َيَرْونَ العذاب 
و الواو للحال ، أي تربؤا يف حال } َوَرأَُواْ العذاب { على البناء للمفعول ، أي تربأ األتباع من الرؤوساء 

من االتفاق على : هم الوصل اليت كانت بين} األسباب { و . عطف على تربأ } َوَتقَطََّعْت { رؤيتهم العذاب 
 ٩٤: األنعام [ } لَقَد تَّقَطََّع َبْيَنكُْم { : دين واحد ، ومن األنساب ، واحملاب ، واألتباع ، واالستتباع ، كقوله 



، فنتربأ منهم : ولذلك أجيب بالفاء الذي جياب به التمين ، كأنه قيل . يف معىن التمين } لَْو { ]  { ليت لنا كّرة 
ثالث مفاعيل أرى : أي ندامات ، وحسرات } ُيرِيهُِم اهللا أعماهلم حسرات { اإلراء الفظيع  مثل ذلك} كذلك 

هم } َوَما ُهم خبارجني { ، ومعناه أنّ أعماهلم تنقلب حسرات عليهم فال يرون إال حسرات مكان أعماهلم 
  :مبنزلته يف قوله 

  .لى قّوة أمرهم فيما أسند إليهم ال على االختصاص يف داللته ع... هْم َيفْرُِشونَ اللِّْبَد كُلَّ ِطِمرٍَّة 

إِنََّما ) ١٦٨(ُدوٌّ ُمبٌِني َيا أَيَُّها النَّاُس كُلُوا ِممَّا ِفي الْأَْرضِ َحلَالًا طَيًِّبا َولَا َتتَّبُِعوا ُخطَُواِت الشَّْيطَاِن إِنَُّه لَكُْم َع
ِه َما لَا َتْعلَُمونَ َيأُْمُركُْم بِالسُّوِء َوالْفَْحَشاِء َوأَنْ َتقُولُ   ) ١٦٩(وا َعلَى اللَّ

َوالَ َتتَّبُِعواْ خطوات { طاهراً من كل شبهة } طَيَِّباِت { مفعول كلوا ، أو حال مما يف األرض } َحالَالً { 
ا يف ) من ( فتدخلوا يف حرام ، أو شبهة ، أو حترمي حالل ، أو حتليل حرام ، و } الشيطان  للتبعيض؛ ألن كل م
بضمتني » خطؤات«بضمة وسكون ، و» خطوات«بضمتني ، و» خطوات«: وقرىء . ليس مبأكول  األرض

. بفتحة وسكون » خطوات«بفتحتني و» خطوات«ومهزة جعلت الضمة على الطاء كأهنا على الواو ، و
ا بني قدمي اخلاطي : واخلطوة . املرة من اخلطو : واخلطوة  يقال . ضة ومها كالغرفة والغرفة ، والقبضة والقب. م

إِنََّما { ظاهر العداوة ال خفاء به } مُّبٌِني { اتبع خطواته ، ووطىء على عقبه إذا اقتدى به واسنت بسنته : 
} بالسوء { أي ال يأمركم خبري قط إمنا يأمركم . بيان لوجوب اإلهناء عن اتباعه وظهور عداوته } َيأُْمُركُم 
ما : والفحشاء . السوء ما ال حّد فيه : القبح من العظائم ، وقيل  وما يتجاوز احلّد يف} والفحشاء { بالقبيح 

الَ َتْعلَُمونَ { جيب احلّد فيه  ويدخل . هذا حالل وهذا حرام ، بغري علم : وهو قولكم } َوأَن َتقُولُواْ َعلَى اهللا َما 
ا يضاف إىل اهللا تعاىل مما ال جيوز عليه  لَْيَس لََك { : راً مع قوله كيف كان الشيطان آم: فإن قلت . فيه كل م

أمرتين نفسي : شبه تزيينه وبعثه على الشر بأمر اآلمر ، كما تقول : قلت ]  ٤٢: احلجر [ } َعلَْيهِْم سلطان 
َوالَُمَرنَُّهْم { : وحتته رمز إىل أنكم منه مبنزلة املأمورين لطاعتكم له وقبولكم وساوسه؛ ولذلك قال . بكذا 

إِنَّ النفس َألّماَرةٌ { : وقال اهللا تعاىل ]  ١١٩: النساء [ } نَ األنعام َوالَُمَرنَُّهْم فَلَُيَغّيُرنَّ َخلَْق اهللا فَلَُيَبّتكُنَّ ءاذَا
  .ملا كان اإلنسان يطيعها فيعطيها ما اشتهت ]  ٥٣: يوسف [ } بالسوء 

ِقلُونَ َشْيئًا َولَا َيْهَتُدونَ َوإِذَا ِقيلَ لَُهُم اتَّبُِعوا َما أَنَْزلَ اللَُّه قَالُوا َبلْ َنتَّبِ ُع َما أَلْفَْيَنا َعلَْيِه آَباَءَنا أََولَْو كَانَ آَباُؤُهْم لَا َيْع
لَا َيْعِقلُونَ َوَمثَلُ الَِّذيَن كَفَُروا كََمثَلِ الَِّذي َيْنِعُق بَِما لَا َيْسَمُع إِلَّا ُدَعاًء َونَِداًء ُصمٌّ ُبكٌْم ُعْمٌي فَُهْم ) ١٧٠(
)١٧١ (  

وعدل باخلطاب عنهم على طريقة االلتفات للنداء على ضالهلم ، ألنه ال ضال أضل . الضمري للناس } لَُهُم { 
هم : وقيل . هم املشركون : قيل : انظروا إىل هؤالء احلمقى ماذا يقولون : من املقلد ، كأنه يقول للعقالء 

} َبلْ َنتَّبُِع َما أَلْفَْيَنا َعلَْيِه ءاَباءَنا { :  اإلسالم فقالوا طائفة من اليهود دعاهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل
: لقمان [ } َبلْ َنتَّبُِع َما َوَجْدَنا َعلَْيِه ءاَباءَنا { : مبعىن وجدنا ، بدليل قوله : وألفينا . فإهنم كانوا خرياً منا وأعلم 

٢١  . أيتبعوهنم ولو كان : واهلمزة مبعىن الرّد والتعجيب ، معناه الواو للحال ، } أَْو لَّْو كَانَ ءاَباُؤُهْم { ] 



  .آباؤهم ال يعقلون شيئاً من الدين وال يهتدون للصواب 
ومثل الذين كفروا : أو } كََمثَلِ الذى َيْنِعُق { ومثل داعي الذين كفروا : ال بّد من مضاف حمذوف تقديره 

يف أهنم ال يسمعون من الدعاء إال جرس النغمة ودوي  -إلميان ومثل داعيهم إىل ا: واملعىن . كبهائم الذي ينعق 
كمثل الناعق بالبهائم ، اليت ال تسمع إال دعاء الناعق ونداءه  -الصوت ، من غري إلقاء أذهان وال استبصار 

ا ال وجيوز أن يراد مب. الذي هو تصويت هبا وزجر هلا ، وال تفقه شيئاً آخر وال تعي ، كما يفهم العقالء ويعون 
األصم األصلخ ، الذي ال يسمع من كالم الرافع صوته بكالمه إال النداء والتصويت ال غري ، من غري : يسمع 

ومثلهم يف اتباعهم آباءهم وتقليدهم هلم كمثل البهائم اليت ال تسمع إال ظاهر : وقيل معناه . فهم للحروف 
حاهلم وال يفقهون أهم على حق أم باطل؟ وقيل  الصوت وال تفهم ما حتته ، فكذلك هؤالء يتبعوهنم على ظاهر

دعائهم األصنام كمثل الناعق مبا ال يسمع ، إال أنّ قوله : معناه  ال يساعد عليه } إِالَّ ُدَعاًءَ نَِداًء { : ومثلهم يف 
ألخطل قال ا. نعق املؤذن ، ونعق الراعي بالضأن : يقال . التصويت : ، ألنّ األصنام ال تسمع شيئاً ، والنعيق 

:  
  َمنَّْتَك َنفُْسَك يف اخلَالَِء َضالَالَ... فَاْنَعْق بَِضأْنَِك َيا جرِيُر فَإنََّما 

  .هم صم ، وهو رفع على الذّم } ُصمٌّ { فبالغني املعجمة ) نفق الغراب ( وأما 

  ) ١٧٢(ِه إِنْ كُْنُتْم إِيَّاُه َتْعُبُدونَ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا كُلُوا ِمْن طَيَِّباِت َما َرَزقَْناكُْم َواْشكُُروا ِللَّ

الذي } واشكروا للَِّه { من مستلذاته ، ألنّ كل ما رزقه اهللا ال يكون إال حالالً } ِمن طَّيَباِت َما رزقناكم { 
وعن النيب صلى . وتقّرون أنه موىل النعم . إن صّح أنكم ختصونه بالعبادة } إِن كُنُتْم إِيَّاُه َتْعُبُدونَ { رزقكموها 

  :اهللا عليه وسلم 
  .» إين واجلّن واإلنس يف نبأ عظيم ، أخلُق ، وُيعبد غريي وأرزق وُيشكر غريي : يقول اهللا تعاىل « )  ٧٥( 

ا إِثَْم َعلَْيِه إِنَّ إِنََّما َحرََّم َعلَْيكُُم الَْمْيَتةَ َوالدََّم َولَْحَم الِْخنْزِيرِ َوَما أُِهلَّ بِِه ِلَغْيرِ اللَِّه فََمنِ اْضطُرَّ  غَْيَر َباغٍ َولَا َعاٍد فَلَ
  ) ١٧٣(اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم 

، و» َحّرم«: قرىء  } أُِهلَّ بِِه ِلَغْيرِ اهللا { بوزن كرم » َحُرم«على البناء للمفعول ، و» ُحرِّم«على البناء للفاعل 
على مضطّر آخر } غَْيَر َباغٍ { ت والعزى باسم الال: أي رفع به الصوت للصنم ، وذلك قول أهل اجلاهلية 

ا حيل وهو السمك واجلراد : فإن قلت . سدَّ اجلوعة } َوالَ َعاٍد { باالستيثار عليه  قال رسول اهللا . يف امليتات م
  :صلى اهللا عليه وسلم 

ا يتفامهه الناس ويتعارفونه يف العادة : قلت " أحلت لنا ميتتان ودمان ) "  ٧٦(  ترى أنّ القائل إذا أال . قصد م
اً ، مل يسبق إىل الكبد : أكل فالن ميتة ، مل يسبق الوهم إىل السمك واجلراد ، كما لو قال : قال  أكل دم

وإن أكل حلماً يف  -من حلف ال يأكل حلماً فأكل مسكاً مل حينث: والعتبار العادة والتعارف قالوا . والطحال 
حلف ال يركب دابة فركب ]  ١٤: النحل [ } واْ ِمْنُه لَْحًما طَرِّيا ِلَتأْكُلُ{ : احلقيقة ، قال اهللا تعاىل  وشبهوه مبن 

]  ٥٥: األنفال [ } إِنَّ َشرَّ الدواب ِعنَد اهللا الذين كَفَُرواْ { : وإن مساه اهللا تعاىل دابة يف قوله  -كافراً مل حينث 



حم داخل يف ذكر اللحم ، لكونه تابعاً له و ألنّ الش: فما له ذكر حلم اخلنزير دون شحمه؟ قلت : فإن قلت . 
  .حلم مسني ، يريدون أنه شحيم : صفه فيه ، بدليل قوهلم 

ا أُولَِئَك َما َيأْكُلُونَ ا  ِفي ُبطُونِهِْم إِلَّا النَّاَر َولَإِنَّ الَِّذيَن َيكُْتُمونَ َما أَْنَزلَ اللَُّه ِمَن الِْكَتابِ َوَيْشَتُرونَ بِِه ثََمًنا قَِليلً
أُولَِئَك الَِّذيَن اْشَتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالُْهَدى وَالَْعذَابَ ) ١٧٤(ُيكَلُِّمُهُم اللَُّه َيْوَم الِْقَياَمِة َولَا ُيَزكِّيهِْم َولَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم 

اَب بِالَْحقِّ َوإِنَّ الَِّذيَن اْخَتلَفُوا ِفي الِْكَتابِ لَِفي ذَِلَك بِأَنَّ اللََّه َنزَّلَ الِْكَت) ١٧٥(بِالَْمْغِفَرِة فََما أَْصَبَرُهْم َعلَى النَّارِ 
  ) ١٧٦(ِشقَاقٍ َبِعيٍد 

ألنه إذا أكل ما } إِالَّ النار { أكل فالن يف بطنه ، وأكل يف بعض بطنه : يقال . ملء بطوهنم } ِفي ُبطُونِهِْم { 
أكل فالن الدم ، إذا أكل الدية اليت هي بدل : وهلم يلتبس بالنار لكوهنا عقوبه عليه ، فكأنه أكل النار ، ومنه ق

  :قال . منه 
  :وقال ... أَكَلُْت َدماً إنْ لَْم أَُرْعِك بَِضرٍَّة 

ٍة إكَافَا  اً لتلبسه بكونه مثناً له ... َيأْكُلَْن كُلَّ لَْيلَ ، فسماه إكاف تعريض } َوالَ ُيكَلُِّمُهُم اهللا { راد مثن اإلكاف 
نفي الكالم عبارة عن : وقيل . اجلنة يف تكرمة اهللا إياهم بكالمه وتزكيتهم بالثناء عليهم  حبرماهنم حال أهل

: ال يكلمهم مبا حيبون ، ولكن بنحو قوله : وقيل . غضبه عليهم كمن غضب على صاحبه فصرمه وقطع كالمه 
.  ١٠٨: املؤمنون [ } اخسئوا ِفيَها َوالَ ُتكَلُّموِن {  ا أَْصَبَرُهْم{ ]  تعجب من حاهلم يف } َعلَى النار  فََم

، كما تقول ملن يتعّرض ملا يوجب غضب السلطان  ا أصربك : التباسهم مبوجبات النار من غري مباالة منهم  م
فما أصربهم ، : وقيل . على القيد والسجن ، تريد أنه ال يتعرض لذلك إال من هو شديد الصرب على العذاب 

والذي روي عن . وهذا أصل معىن فعل التعجب . ى كذا وصربه مبعىن أصربه عل: يقال . فأي شيء صربهم 
قال يل قاضي اليمن مبكة اختصم إيلّ رجالن من العرب فحلف أحدمها على حق صاحبه : الكسائي أنه قال 

ا أصربك على اهللا ، فمعناه : فقال له  ا أصربك على عذاب اهللا : م  أي ذلك العذاب} ذلك بِأَنَّ اهللا َنزَّلَ { م
يف كتب اهللا فقالوا يف بعضها حق ويف } َوإِنَّ الذين اختلفوا { بسبب أنّ اهللا نزل ما نزل من الكتب باحلق 

، والكتاب للجنس ، أو كفرهم } َبِعيٍد { لفي خالف } لَِفى ِشقَاقٍ { بعضها باطل وهم أهل الكتاب  عن احلق 
: فقال بعضهم - ذين اختلفوا فيه من املشركني ذلك بسبب أنّ اهللا نزل القرآن باحلق كما يعلمون ، وإن ال

ا . لفي شقاق بعيد  -أساطري: شعر ، وبعضهم : سحر ، وبعضهم  يعين أنّ أولئك لو مل خيتلفوا ومل يشاقوا مل
  .جسر هؤالء أن يكفروا 

َمْن آَمَن بِاللَِّه َوالَْيْومِ الْآِخرِ َوالَْملَاِئكَِة َوالِْكتَابِ  لَْيَس الْبِرَّ أَنْ ُتَولُّوا ُوُجوَهكُْم ِقَبلَ الَْمْشرِقِ َوالَْمْغرِبِ َولَِكنَّ الْبِرَّ
 َوِفي الرِّقَابِ َوأَقَاَم َوالنَّبِيَِّني َوآَتى الَْمالَ َعلَى ُحبِِّه ذَوِي الْقُْرَبى َوالَْيَتاَمى َوالَْمَساِكَني َواْبَن السَّبِيلِ َوالسَّاِئِلَني

َن َوالُْموفُونَ بَِعْهِدِهْم إِذَا َعاَهُدوا َوالصَّابِرِيَن ِفي الَْبأَْساِء َوالضَّرَّاِء َوِحَني الْبَأْسِ أُولَِئَك الَِّذي الصَّلَاةَ َوآَتى الزَّكَاةَ
بِالُْحرِّ َوالَْعْبدُ  َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا كُِتَب َعلَْيكُُم الِْقَصاُص ِفي الْقَْتلَى الُْحرُّ) ١٧٧(َصَدقُوا َوأُولَِئَك ُهُم الُْمتَّقُونَ 

إِْحَساٍن ذَِلَك َتْخِفيٌف ِمْن َربِّكُْم بِالَْعْبِد َوالْأُْنثَى بِالْأُنْثَى فََمْن ُعِفَي لَُه ِمْن أَِخيِه َشْيٌء فَاتَِّباٌع بِالَْمْعُروِف َوأََداٌء إِلَْيِه بِ



َولَكُْم ِفي الِْقَصاصِ َحَياةٌ َيا أُوِلي الْأَلَْبابِ لََعلَّكُْم َتتَّقُونَ ) ١٧٨( َوَرْحَمةٌ فََمنِ اْعَتَدى َبْعَد ذَِلَك فَلَُه َعذَاٌب أَِليٌم
)١٧٩ (  

اخلطاب ألهل الكتاب ألن } أن تولوا وجوهكم قبل املشرق واملغرب { الرب اسم للخري ولكل فعل مرضّي { 
هنم أكثروا اخلوض يف أمر القبلة وذلك أ. اليهود تصلي قبل املغرب إىل بيت املقدس ، والنصارى ِقبل املشرق 

حني حّول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل الكعبة ، وزعم كل واحد من الفريقني أنّ الّرب التوجه إىل قبلته ، 
يما أنتم عليه فإنه منسوخ خارج من الّرب ، ولكن الّرب ما نبينه : وقيل . فرّد عليهم  كثر : وقيل . ليس الّرب ف

ليس الّرب العظيم الذي جيب أن تذهلوا بشأنه عن سائر : هل الكتاب يف أمر القبلة ، فقيل خوض املسلمني وأ
. صنوف الّرب أمر القبلة ، ولكن الّرب الذي جيب االهتمام به وصرف اهلمة بّر من آمن وقام هبذه األعمال 

، على إدخال الباء على » بأن تولوا«: وقرأ عبد اهللا  - بالنصب على أنه خرب مقدم  -» وليس الّرب«: وقرىء 
على تأويل حذف املضاف ، أي بّر من } ولكن الرب َمْن ءاَمَن باهللا { ليس املنطلق بزيد : اخلرب للتأكيد كقولك 

، أو بتأول الّرب مبعىن ذي الّرب ، أو كما قالت    .آمن 
وقرىء . ، بفتح الباء ) ولكّن الّرب : ( أت لو كنت ممن يقرأ القرآن لقر: وعن املّربد ... فَإمنَا ِهَي إقَْبالٌ وإْدَباُر 

جنس كتب اهللا ، أو القرآن } والكتاب { بالتخفيف ) ولكّن الرب : ( وقرأ ابن عامر ونافع . » ولكن الباّر«: 
أن تؤتيه وأنت صحيح شحيح ، تأمل العيش : [ مع حب املال والشح به ، كما قال ابن مسعود } على ُحّبِه { 

. كذا ولفالن كذا ]  متهل حىت إذا بلغت احللقوم قلت لفالن وختشى الفقر ، وال . على حب اهللا : وقيل ) 
قال عليه . وقدم ذوي القرىب ألهنم أحق . على حب اإليتاء ، يريد أن يعطيه وهو طيب النفس بإعطائه : وقيل 

  :الصالة والسالم 
وقال عليه الصالة " صدقة وصلة صدقتك على املسكني صدقة ، وعلى ذي رمحك اثنتان ألهنا ) "  ٧٨( 

  :والسالم 
واملراد الفقراء منهم } ذَوِى القرىب واليتامى { وأطلق " . أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح ) "  ٧٩( 

* ابن { للدائم السكر و : الدائم السكون إىل الناس ، ألنه ال شيء له كاملسكري : واملسكني . لعدم اإللباس 
هو : وقيل . ابن الطريق : وُجعل ابناً للسبيل ملالزمته له ، كما يقال للص القاطع . ملنقطع املسافر ا} السبيل 

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . املستطعمني } والسائلني { الضيف ، ألنّ السبيل يرعف به 
. حىت يفكوا رقاهبم  ويف معاونة املكاتبني} َوِفي الرقاب { " للسائل حق وإن جاء على ظهر فرسه ) "  ٨٠( 

قد ذكر إيتاء املال يف هذه الوجوه مث : فإن قلت . وقيل يف فك األسارى . يف ابتياع الرقاب وإعتاقها : وقيل 
أنّ يف : وعن الشعيب . حيتمل ذلك : قفاه بإيتاء الزكاة فهل دلّ ذلك على أنّ يف املال حقاً سوى الزكاة؟ قلت 

وحيتمل أن يكون ذلك بيان مصارف الزكاة ، أو يكون حثاً على . ه اآلية املال حقاً سوى الزكاة ، وتال هذ
  :ويف احلديث . نوافل الصدقات واملباّر 

  :وروي . يعين وجوهبا " نسخت الزكاة كلَّ صدقة ) "  ٨١( 
منصوباً } والصابرين { وأخرج . عطف على من آمن } واملوفون { » ليس يف املال حق سوى الزكاة«)  ٨٢( 

: وقرىء . االختصاص واملدح ، وإظهاراً لفضل الصرب يف الشدائد ومواطن القتال على سائر األعمال على 



املرض } والضراء { الفقر والشدة } البأساء { و . » والصابرين«، » واملوفني«: وقرىء . » والصابرون«
  .كانوا صادقني جاّدين يف الدين } َصَدقُواْ { والزمانة 

بن عبد العز يز ، واحلسن البصري ، وعطاء ، وعكرمة ، وهو مذهب مالك والشافعي رمحة اهللا عليهم عن عمر 
ا أهبم يف قوله : ويقولون . أنّ احلر ال يقتل بالعبد ، والذكر ال يقتل باألنثى ، أخذاً هبذه اآلية :  { : هي مفسرة مل

توراة على أهلها ، وهذه خوطب هبا وألنّ تلك واردة حلكاية ما كتب يف ال]  ٥٥: املائدة [ } النفس بالنفس 
وعن سعيد بن املسيب ، والشعيب ، والنخعي ، وقتادة ، والثوري ، وهو . املسلمون وكتب عليهم ما فيها 

والقصاص ثابت بني ]  ٥٥: املائدة [ } النفس بالنفس { : أهنا منسوخة بقوله : مذهب أيب حنيفة وأصحابه 
  :ويستدلون بقوله صلى اهللا عليه وسلم  .العبد واحلرِّ ، والذَّكر واألنثى 

وبأنَّ التفاضل غري معترب يف األنفس ، بدليل أنّ مجاعة لو قتلوا واحداً " املسلمون تتكافأ دماؤهم ) "  ٨٣( 
  :وروي . قتلوا به 

، وكان ألحدمها طَْولٌ على اآلخر ، فأقسموا«)  ٨٤(   أنه كان بني حيني من أحياء العرب دماء يف اجلاهلية 
لنقتلّن احلّر منكم بالعبد منا ، والذكر باألنثى ، واالثنني بالواحد ، فتحاكموا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه 

فمن عفي له : معناه } فََمْن ُعِفَى لَُه ِمْن أَِخيِه َشْىء { » وسلم حني جاء اهللا باإلسالم فنزلت ، وأمرهم أن يتباوؤا
وال يصّح أن . سري بزيد بعض السري ، وطائفة من السري : كقولك على أنه . من جهة أخيه شيء من العفو 

هو ويلّ املقتول ، : ال يتعدى إىل مفعول به إال بواسطة وأخوه ) عفا ( يكون شيء يف معىن املفعول به ، ألنّ 
ن بينه قل لصاحبك كذا ، مل: وقيل له أخوه ، ألنه البسه ، من قبل أنه ويل الدم ومطالبه به ، كما تقول للرجل 

وبينه أدىن مالبسة أو ذكره بلفظ األخوة ، ليعطف أحدمها على صاحبه بذكر ما هو ثابت بينهما من اجلنسية 
يتعدى بعن إىل : ؟ قلت } فََمْن ُعِفَى لَُه { : إن عفى يتعّدى بعن ال بالالم ، فما وجه قوله : واإلسالم فإن قلت 

]  ٤٣: التوبة [ } َعفَا اهللا َعنَك { : قال اهللا تعاىل . عن ذنبه عفوت عن فالن و: اجلاين وإىل الذنب ، فيقال 
ا اهللا َعْنَها { : وقال  فإذا تعدى إىل الذنب واجلاين معاً قيل؛ عفوت لفالن عما جىن ، ]  ١٠١: املائدة [ } َعفَ

عند جنايته ،  فمن عفى له: وعلى هذا ما يف اآلية ، كأنه قيل . غفرت له ذنبه وجتاوزت له عنه : كما تقول 
ألن : فاستغىن عن ذكر اجلناية ، فإن قلت؛ هال فسرت عفى بترك حىت يكون شيء يف معىن املفعول به؟ قلت 

  :ومنه قوله عليه الصالة والسالم . ولكن أعفاه . عفا الشيء مبعىن تركه ليس بثبت 

فمن حمي : زاله ، فهال جعلت معناه عفا أثره إذا حماه وأ: فقد ثبت قوهلم : فإن قلت " واعفوا اللحى ) "  ٨٥( 
عبارة قلقة يف مكاهنا ، والعفو يف باب اجلنايات عبارة متداولة مشهورة يف الكتاب : له من أخيه شيء؟ قلت 

ممن يتعاطى هذا العلم  والسنة واستعمال الناس ، فال يعدل عنها إىل أخرى قلقة نابية عن مكاهنا ، وترى كثرياً 
على اختراع لغة وادعاء على العرب ما ال تعرفه  -ختريج وجه للمشكل من كالم اهللا إذا أعضل عليه - جيترىء

لإلشعار بأنه إذا عفى له طرف : شيء من العفو؟ قلت : مل قيل : فإن قلت؟ . ، وهذه جرأة يستعاذ باهللا منها 
ا عنه بعض الورثة مت العفو وسقط الق. من العفو وبعض منه بأن يعفى عن بعض الدم  صاص ومل جتب إال أو عف

يعين فليتبع . وهذه توصية للمعفو عنه والعايف مجيعاً . فليكن اتباع ، أو فاألمر اتباع } فاتباع باملعروف { الدية 
وليؤّد إليه القاتل بدل الدم أداء بإحسان ، . الويل القاتل باملعروف بأن ال يعنف به وال يطالبه إال مطالبة مجيلة 



ألن أهل } َتْخِفيٌف ّمن رَّّبكُْم َوَرْحَمةٌ { احلكم املذكور من العفو والدية } ْذلك {  بأن ال ميطله وال يبخسه
. التوراة كتب عليهم القصاص البتة وحّرم العفو وأخذ الدية ، وعلى أهل اإلجنيل العفو وحّرم القصاص والدية 

} فََمنِ اعتدى َبْعَد ذلك { سرياً القصاص والدية والعفو ، توسعة عليهم وتي: وخريت هذه األّمة بني الثالث 
فقد كان الويل يف اجلاهلية يؤمن . التخفيف ، فتجاوز ما شرع له من قتل غري القاتل ، أو القتل بعد أخذ الدية 

ُه َعذَاٌب أَِليٌم { القاتل بقبوله الدية ، مث يظفر به فيقتله  وعن قتادة . نوع من العذاب شديد األمل يف اآلخرة } فَلَ
  :ذاب األليم أن يقتل ال حمالة وال يقبل منه دية ، لقوله عليه السالم الع: 
كالم فصيح ملا فيه من الغرابة ، } َولَكُْم ِفي القصاص حياة { " ال أعايف أحداً قتل بعد أخذه الدية ) "  ٨٦( 

غة بتعريف وهو أنّ القصاص قتل وتفويت للحياة ، وقد جعل مكاناً وظرفاً للحياة ، ومن إصابة حمز البال
، وذلك : القصاص وتنكري احلياة؛ ألن املعىن  ولكم يف هذا اجلنس من احلكم الذي هو القصاص حياة عظيمة 

أهنم كانوا يقتلون بالواحد اجلماعة ، وكم قتل مهلهل بأخيه كليب حىت كاد يفين بكر بن وائل ، وكان ُيقتل 
، فلما جاء اإلسالم بشرع القصاص كانت فيه حياة أّي حياة باملقتول غري قاتله فتثور الفتنة ويقع بينهم التناحر 

، أو نوع من احلياة ، وهي احلياة احلاصلة باالرتداع عن القتل لوقوع العلم باالقتصاص من القاتل ، ألّنه إذا همّ 
بالقتل فعلم أنه يقتّص فارتدع منه سلم صاحبه من القتل ، وسلم هو من القود ، فكان القصاص سبب حياة 

أي فيما قص عليكم من حكم القتل القصاص وقيل ) ولكم يف القصص حياة : ( وقرأ أبو اجلوزاء . فسني ن
 ٥٢: الشورى [ } ُروحاً ّمْن أَْمرَِنا { : كقوله تعاىل : » ولكم يف القرآن حياة للقلوب«: القصص القرآن أي 

أي أريتكم ما يف القصاص من استبقاء } لََعلَّكُْم َتتَّقُونَ { ] .  ٤٢: األنفال [ } َوُيْحىِ َمْن َحىَّ َعن َبّيَنٍة { ، ] 
. تعملون عمل أهل التقوى يف احملافظة على القصاص واحلكم به } لََعلَّكُْم َتتَّقُونَ { األرواح وحفظ النفوس 

  .وهو خطاب له فضل اختصاص باألئمة 

َك َخْيًرا الَْوِصيَّةُ ِللَْواِلَدْينِ َوالْأَقَْربَِني بِالَْمْعُروِف َحقًّا َعلَى الُْمتَِّقَني كُِتَب َعلَْيكُْم إِذَا َحَضَر أََحَدكُُم الَْمْوُت إِنْ َتَر
ُه َعلَى الَِّذيَن ُيَبدِّلُوَنُه إِنَّ اللََّه َسِميٌع َعِليٌم ) ١٨٠( فََمْن َخاَف ِمْن ُموصٍ ) ١٨١(فََمْن َبدَّلَُه َبْعَدَما َسِمَعُه فَإِنََّما إِثُْم
ٌر َرِحيٌم َجَن   ) ١٨٢(فًا أَْو إِثًْما فَأَْصلََح َبْيَنُهْم فَلَا إِثَْم َعلَْيِه إِنَّ اللََّه غَفُو

أنّ : عن عائشة رضي اهللا عنها . ماالً كثرياً } َخْير { إذا دنا منه وظهرت أماراته } إِذَا َحَضَر أََحَدكُُم املوت { 
كم : وأراد آخر أن يوصي فسألته . ما أرى فيه فضالً : ، فقالت رجالً أراد الوصية وله عيال وأربعمائة دينار 

وإنّ هذا } إِن َتَرَك َخْيًرا { إمنا قال اهللا : قالت . أربعة : كم عيالك؟ قال : قالت . ثالثة آالف : مالك؟ فقال 
: وقال . فمنعه  أنّ موىل له أراد أن يوصي وله سبعمائة: الشيء يسري فاتركه لعيالك ، وعن علّي رضي اهللا عنه 

، وليس لك مال } إِن َتَرَك َخْيًرا { : قال اهللا تعاىل  والوصية فاعل كتب ، وذكر فعلها . واخلري هو املال 
ُه { : للفاصل ، وألهنا مبعىن أن يوصى ، ولذلك ذكر الراجع يف قوله  والوصية } فََمن َبدَّلَُه َبْعَدَما َما َسِمَع

  :نسخت بآية املواريث ، وبقوله عليه السالم للوارث كانت يف بدء اإلسالم ف
حق حقه أال ال وصية لوارث « )  ٨٧(  وبتلقي األّمة إياه بالقبول حىت حلق باملتواتر » إنّ اهللا أعطى كلّ ذي 

مل تنسخ ، والوارث : وقيل . وإن كان من اآلحاد ، ألهنم ال يتلقون بالقبول إال الثبت الذي صحت روايته 
كتب عليكم ما : ومعناها . ما هي مبخالفة آلية املواريث : وقيل . صية واملرياث حبكم اآليتني جيمع له بني الو



أو ]  ١١: النساء [ } ُيوِصيكُُم اهللا ِفى أوالدكم { : أوصى به اهللا من توريث الوالدين واألقربني من قوله تعاىل 
اهللا هلم عليهم ، وأن ال ينقص من أنصبائهم  كتب على احملتضر أن يوصي للوالدين واألقربني بتوفري ما أوصى به

مصدر مؤكد ، أي } َحقّاً { بالعدل ، وهو أن ال يوصي للغين ويدع الفقري وال يتجاوز الثلث } باملعروف { 
َبْعِد { فمن غري اإليصاء عن وجهه إن كان موافقاً للشرع من األوصياء والشهود } فََمن َبدَّلَُه { حق ذلك حقاً 

فما إمث اإليصاء املغري أو التبديل إال على مبّدليه دون } فَإِنََّما إِثُْمُه َعلَى الذين ُيَبّدلُوَنُه { وحتققه } ُه َما َسِمَع
} فََمْن َخاَف { وعيد املبّدل } إِنَّ اهللا َسِميٌع َعِليٌم { غريهم من املوصي واملوصى له ، ألهنما بريان من احليف 

، وهذا يف كالم أخاف أن ترسل السماء ، يريدون التوقع والظّن الغالب : هم شائع يقولون فمن توقع وعلم 
} فَأَْصلََح َبْيَنُهْم { أو تعمداً للحيف } أَْو إِثْماً { ميالً عن احلق باخلطأ يف الوصية } َجَنفًا { اجلاري جمرى العلم 

حينئذ ، ألنّ تبديله } إِثَْم َعلَْيِه فَال { بني املوصى هلم وهم الوالدان واألقربون بإجرائهم على طريق الشرع 
  .تبديل باطل إىل حق ذكر من يبّدل بالباطل مث من يبّدل باحلق ليعلم أنّ كل تبديل ال يؤمث 

أَيَّاًما َمْعُدوَداٍت ) ١٨٣(نَ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا كُِتَب َعلَْيكُُم الصَِّياُم كََما كُِتَب َعلَى الَِّذيَن ِمْن قَْبِلكُْم لََعلَّكُْم َتتَّقُو
ُم ِمْسِكنيٍ فََمْن َتطَوََّع َخْيًرا فََمْن كَانَ ِمْنكُْم َمرِيًضا أَْو َعلَى َسفَرٍ فَِعدَّةٌ ِمْن أَيَّامٍ أَُخَر َوَعلَى الَِّذيَن ُيِطيقُوَنُه ِفْدَيةٌ طََعا

  ) ١٨٤(لَُمونَ فَُهَو َخْيٌر لَُه َوأَنْ َتُصوُموا َخْيٌر لَكُْم إِنْ كُْنُتْم َتْع

ْبِلكُْم {  : قال علّي رضي اهللا عنه . على األنبياء واألمم من لدن آدم إىل عهدكم } كََما كُِتَب َعلَى الذين ِمن قَ
أّوهلم آدم ، يعين أنّ الصوم عبادة قدمية أصلية ما أخلى اهللا أّمة من افتراضها عليهم ، مل يفرضها عليكم وحدكم 

باحملافظة عليها وتعظيمها ألصالتها وقدمها ، أو لعلكم تتقون املعاصي ، ألنّ الصائم أظلف }  لََعلَّكُْم َتتَّقُونَ{ 
  :قال عليه السالم . لنفسه وأردع هلا من مواقعة السوء 

إنّ الصوم له وجاء ) "  ٨٨(  وقيل . أو لعلكم تنتظمون يف زمرة املتقني ، ألنّ الصوم شعارهم " فعليه بالصوم ف
صومهم يف عدد األيام وهو شهر رمضان ، كتب على أهل اإلجنيل فأصاهبم موتان ، فزادوا عشراً أنه ك: معناه 

اً . قبله وعشراً بعده  كان وقوعه يف الربد الشديد واحلّر الشديد ، فشّق عليهم يف : وقيل . فجعلوه مخسني يوم
األيام : وقيل . ة لتحويله عن وقته أسفارهم ومعايشهم فجعلوه بني الشتاء والربيع ، وزادوا عشرين يوماً كفار

كتب على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صيامها حني . عاشوراء ، وثالثة أيام من كل شهر : املعدودات 
كتب عليكم كما كتب عليهم أن يتقوا املفطر بعد أن يصلوا العشاء : وقيل . مث نسخت بشهر رمضان . هاجر 

.  ٨٧: البقرة [ اآلية } أُِحلَّ لَكُْم لَْيلَةَ الصيام { :  وبعد أن يناموا ، مث نسخ ذلك بقوله معدودات { ومعىن ] 
وأصله أنّ املال القليل ]  ٢٠: يوسف [ } دراهم َمْعُدوَدٍة { : أو قالئل ، كقوله . موقتات بعدد معلوم } 

نويت اخلروج يوم : يام كقولك وانتصاب أياماً بالص. والكثري يهال هيالً وحيثى حثياً . يقّدر بالعدد ويتحكر فيه 
فليصم عّدة وهذا على : وقرىء بالنصب مبعىن . فعليه عّدة } فَِعدَّةٌ { أو راكب سفر } أَْو على َسفَرٍ { اجلمعة 

واختلف يف املرض املبيح } مِّْن أَيَّامٍ أَُخَر { مكتوب عليهما أن يفطرا ويصوما عّدة : وقيل . سبيل الرخصة 
، ألنّ اهللا تعاىل مل خيص مرضاً دون مرض كما مل خيص سفراً دون سفر ، فكما : ل لإلفطار ، فمن قائ كل مرض 

وعن ابن سريين أنه دخل عليه يف رمضان وهو يأكل فاعتلّ . أنّ لكل مسافر أن يفطر ، فكذلك كل مريض 
: عه ، فقال وسئل مالك عن الرجل يصيبه الرمد الشديد أو الصداع املضر وليس به مرض يضج. بوجع أصبعه 



ُيرِيُد اهللا بِكُُم { : هو املرض الذي يعسر معه الصوم ويزيد فيه ، لقوله تعاىل : وقائل . إنه يف سعة من اإلفطار 
واختلف أيضاً يف القضاء فعاّمة العلماء على . ال يفطر حىت جيهده اجلهد غري احملتمل : وعن الشافعي } اليسر 

إنّ اهللا مل يرخص لكم يف فطره وهو يريد أن يشق عليكم «: ح رضي اهللا عنه وعن أيب عبيدة بن اجلّرا. التخيري 
وعن علّي وابن عمر والشعيب وغريهم أنه يقضي كما فات » يف قضائه ، إن شئت فواتر ، وإن شئت ففّرق

التنكري ومل يقل على } فَِعدَّةٌ { : فكيف قيل : فإن قلت » فعّدة من أيام أخر متتابعات«: ويف قراءة أّيب . متتابعاً 
فعّدة والعّدة مبعىن املعدود فأمر بأن يصوم أياماً معدودة : ملا قيل : فعّدهتا ، أي فعّدة األيام املعدودات؟ قلت : 

وعلى } َوَعلَى الذين ُيِطيقُوَنُه { مكاهنا ، علم أنه ال يؤثر عدد على عددها ، فأغىن ذلك عن التعريف باإلضافة 
نصف صاع من بّر أو صاع من غريه عند } ِفْدَيةٌ طََعاُم ِمْسِكنيٍ { ال عذر هبم إن أفطروا املطيقني للصيام الذين 

فرض عليهم الصوم ومل يتعّودوه فاشتّد : أهل العراق ، وعند أهل احلجاز مّد ، وكان ذلك يف بدء اإلسالم 
من الطوق إما مبعىن الطاقة أو ، تفعيل » يطّوقونه«: وقرأ ابن عباس . عليهم ، فرخص هلم يف اإلفطار والفدية 

. مبعىن يتكلفونه أو يتقلدونه » يتطّوقونه«وعنه . القالدة ، أي يكلفونه أو يقلدونه ويقال هلم صوموا 
، وأصلهما يطيوقونه ويتطيوقونه ، » ويطيقونه» «ويطيقونه«. بإدغام التاء يف الطاء » ويطوقونه« مبعىن يتطوقونه 

تدير املكان وما هبا ديَّار : الطوق ، فأدغمت الياء يف الواو بعد قلبها ياء كقوهلم  على أهنما من فيعل وتفعيل من
والثاين يكلفونه أو يتكلفونه على جهد منهم وعسر وهم الشيوخ . أحدمها حنو معىن يطيقونه : وفيه وجهان . 

وز أن يكون هذا معىن وجي. وهو على هذا الوجه ثابت غري منسوخ . والعجائز ، وحكم هؤالء اإلفطار والفدية 
فَُهَو { فزاد على مقدار الفدية } فََمن َتطَوََّع َخْيًرا { يطيقونه ، أي يصومونه جهدهم وطاقتهم ومبلغ وسعهم 

أيها املطيقون أو } َوأَن َتُصوُمواْ { ، مبعىن يتطّوع » فمن يطّوع«وقرىء . فالتطوع أخري له أو اخلري } َخْيٌر لَُّه 
وجيوز أن ينتظم يف . من الفدية وتطوع اخلري } َخْيٌر لَّكُْم { على أنفسكم وجهدمت طاقتكم املطوقون ومحلتم 

  .» والصيام خري لكم«: ويف قراءة أّيب . اخلطاب املريض واملسافر أيضاً 

قَاِن فََمْن َشهَِد ِمْنكُُم الشَّْهَر فَلَْيُصْمُه َشْهُر َرَمَضانَ الَِّذي أُنْزِلَ ِفيِه الْقُْرآنُ ُهًدى ِللنَّاسِ َوَبيَِّناٍت ِمَن الُْهَدى َوالْفُْر
انَ َمرِيًضا أَْو َعلَى َسفَرٍ فَِعدَّةٌ ِمْن أَيَّامٍ أَُخَر ُيرِيُد اللَُّه بِكُُم الُْيْسَر َولَا يُرِيُد بِكُُم  الُْعْسَر َوِلُتكِْملُوا الِْعدَّةَ َوَمْن كَ

  ) ١٨٥(َولََعلَّكُْم َتْشكُُرونَ  َوِلُتكَبُِّروا اللََّه َعلَى َما َهَداكُْم

فأضيف إليه الشهر وجعل علماً ، ومنع الصرف للتعريف  - من الرمضاء - مصدر رمض إذا احترق : الرمضان 
فإن . للغراب بإضافة االبن إىل داية البعري ، لكثرة وقوعه عليها إذا دبرت » ابن دأية«واأللف والنون كما قيل 

الصوم فيه عبادة قدمية ، فكأهنم مسوه بذلك الرمتاضهم فيه من حّر : ؟ قلت } َضانَ َشْهُر َرَم{ مل مسي : قلت 
ملا نقلوا : وقيل . اجلوع ومقاساة شّدته ، كما مسوه ناتقاً ألنه كان ينتقهم أي يزعجهم إضجاراً بشدته عليهم 

: فإن قلت . شهر أيام رمض احلّر أمساء الشهور عن اللغة القدمية مسوها باألزمنة اليت وقعت فيها ، فوافق هذا ال
ا جاء يف األحاديث من حنو قوله عليه  فإذا كانت التسمية واقعة مع املضاف واملضاف إليه مجيعاً ، فما وجه م

  :الصالة والسالم 
  ٩٠" . ( ( من صام رمضان إمياناً وإحتساباً ) "  ٨٩( 
  :اإللباس كما قال هو من باب احلذف ألمن : قلت " من أدرك رمضان فلم يغفر له " 



أو على } الذى أُنزِلَ ِفيِه القرآن { أراد ابن حذمي ، وارتفاعه على أنه مبتدأ خربه ... بَِما أَْعَيا الّنطَاِسي ِحذَْيَما 
. أو على أنه خرب مبتدأ حمذوف ]  ١٨٣: البقرة [ } كُِتَب َعلَْيكُُم الصيام { أنه بدل من الصيام يف قوله 

{ ، أو على أنه مفعول } أَيَّاًما معدودات { صوموا شهر رمضان ، أو على اإلبدال من : وقرىء بالنصب على 
.  ١٨٤: البقرة [ } َوأَن َتُصوُمواْ  وكان ذلك يف ليلة . ابتدىء فيه إنزاله } أُنزِلَ ِفيِه القرآن { : ومعىن ] 

: أنزل يف شأنه القرآن ، وهو قوله : وقيل  .أنزل مجلة إىل مساء الدنيا ، مث نزل إىل األرض جنوما : وقيل . القدر 
ّي كذا : كما تقول } كُِتَب َعلَْيكُُم الصيام {    :وعن النيب عليه السالم . أنزل يف عمر كذا ، ويف عل
نزلت صحف إبراهيم أّول ليلة من رمضان ، وأنزلت التوراة لست مضني ، واإلجنيل لثالث عشرة ، ) "  ٩١( 

نصب على احلال ، أي أنزل وهو هداية للناس إىل } ُهًدى لّلنَّاسِ وبينات { " ني والقرآن ألربع وعشرين مض
ما معىن قوله : فإن قلت . احلق ، وهو آيات واضحات مكشوفات مما يهدي إىل احلق ويفرق بني احلّق والباطل 

مث ذكر أنه بينات من مجلة ما  ذكر أّوالً أنه هدى ،: ؟ قلت } ُهًدى لّلنَّاسِ { بعد قوله } وبينات مَِّن اهلدى { : 
فََمن { هدى به اهللا ، وفرق به بني احلق والباطل من وحيه وكتبه السماوية اهلادية الفارقة بني اهلدى والضالل 

فمن كان شاهداً ، أي حاضراً مقيماً غري مسافر يف الشهر ، فليصم فيه وال يفطر } َشهَِد ِمنكُُم الشَّْهَر فَلَْيُصْمُه 
ُه { منصوب على الظرف وكذلك اهلاء يف : والشهر .  شهدت اجلمعة : وال يكون مفعوالً به كقولك } فَلَْيُصْم

أن ييسر عليكم وال يعسر ، وقد نفي عنكم احلرج } ُيرِيُد اهللا { ، ألن املقيم واملسافر كالمها شاهدان للشهر 
ا رخص لكم فيه من إباحة الفطر يف  يف الدين ، وأمركم باحلنيفية السمحة اليت ال إصر فيها ، و من مجلة ذلك م

  .السفر واملرض 

زعم أنّ من صام منهما فعليه اإلعادة  : وقرىء . ومن الناس من فرض الفطر على املريض واملسافر ، حىت 
واْ َوِلُتكِْملُواْ العدة َوِلُتكَّبُر{ الفعل املعلل حمذوف مدلول عليه مبا سبق تقديره . بضمتني  -» اليسر ، والعسر«

شرع ذلك يعين مجلة ما ذكر من أمر الشاهد بصوم الشهر وأمر } اهللا على َما َهَداكُْم َولََعلَّكُْم َتْشكُُرونَ 
علة األمر مبراعاة } لتكلموا { : املرخص له مبراعاة عدة ما أفطر فيه ومن الترخيص يف إباحة الفطر ، فقوله 

ا علم من كي} َوِلُتكَّبرُواْ { َ العّدة  علة } َولََعلَّكُْم َتْشكُُرونَ { فية القضاء واخلروج عن عهدة الفطر علة م
الترخيص والتيسري ، وهذا نوع من اللف لطيف املسلك ال يكاد يهتدي إىل تبينه إال النقاب احملدث من علماء 

، كأنه قيل . البيان  وا اهللا حامدين ولتكرب: وإمنا عّدى فعل التكبري حبرف االستعالء لكونه مضمناً معىن احلمد 
فإن قلت . بالتشديد » ولتكملوا«: وإرادة أن تشكروا وقرىء } َولََعلَّكُْم َتْشكُُرونَ { ومعىن . على ما هداكم 

، ولتكملوا العّدة ، ) ولتكملوا ( هل يصّح أن يكون :  اً على علة مقدرة ، كأنه قيل لتعلموا ما تعلمون  معطوف
الصف [ } ُيرِيُدونَ ِلُيطِْفئُواْ { :  بكم اليسر ، ويريد بكم لتكملوا ، كقوله يريد اهللا: أو على اليسر ، كأنه قيل 

وقيل . تعظيم اهللا والثناء عليه : ما املراد بالتكبري؟ قلت : فإن قلت . ال يبعد ذلك واألّول أوجه : قلت ]  ٨: 
  .هو التكبري عند اإلهالل : وقيل . هو تكبري يوم الفطر : 

َيْرُشُدونَ  ِعَباِدي َعنِّي فَإِنِّي قَرِيٌب أُجِيُب َدْعَوةَ الدَّاعِ إِذَا َدَعاِن فَلَْيْسَتجِيُبوا ِلي َولُْيْؤِمُنوا بِي لََعلَُّهْم َوإِذَا َسأَلََك
َعِلَم اللَُّه أَنَّكُْم كُْنُتْم َتْختَاُنونَ أُِحلَّ لَكُْم لَْيلَةَ الصَِّيامِ الرَّفَثُ إِلَى نَِساِئكُْم ُهنَّ ِلَباٌس لَكُْم َوأَْنُتْم ِلَباٌس لَُهنَّ ) ١٨٦(

ُبوا َحتَّى َيَتَبيََّن لَكُمُ أَْنفَُسكُْم فََتاَب َعلَْيكُْم َوَعفَا َعْنكُْم فَالْآنَ َباِشُروُهنَّ َواْبَتُغوا َما كََتَب اللَُّه لَكُْم َوكُلُوا َواْشَر



ي  الَْخْيطُ الْأَْبَيُض ِمَن الَْخْيِط الْأَْسَوِد ِمَن الْفَْجرِ ثُمَّ أَِتمُّوا الصَِّياَم إِلَى اللَّْيلِ َولَا ُتَباِشُروُهنَّ َوأَْنُتْم َعاِكفُونَ ِف
  ) ١٨٧(الَْمَساجِِد ِتلَْك ُحُدوُد اللَِّه فَلَا َتقَْرُبوَها كَذَِلَك ُيَبيُِّن اللَُّه آَياِتِه ِللنَّاسِ لََعلَُّهْم َيتَّقُونَ 

ثيل حلاله يف سهولة إجابته ملن دعاه وسرعة إجناحه حاجة من سأله حبال من قرب مكانه ، فإذا مت} فَإِّني قَرِيٌب { 
  :وقوله عليه الصالة والسالم ]  ١٦: ق [ } َوَنْحُن أَقَْرُب إِلَْيِه ِمْن َحْبلِ الوريد { دعى أسرعت تلبيته ، وحنوه 

  :وروي " هو بينكم وبني أعناق رواحلكم ) "  ٩٢( 
{ : أقريب ربنا فنناجيه ، أم بعيد فنناديه؟ فنزلت : أعربياً قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  أنّ)  ٩٣( 

يرَشدون «وقرىء . إذا دعوهتم لإلميان والطاعة ، كما أين أجيبهم إذا دعوين حلوائجهم } فَلَْيْسَتجِيُبواْ ِلى 
  .، بفتح الشني ، وكسرها » ويرِشدون

ى حل له األكل والشرب واجلماع إىل أن يصلي العشاء اآلخرة أو يرقد ، فإذا كان الرجل إذا أمس)  ٩٤( 
صالها أو رقد ومل يفطر حرم عليه الطعام والشراب والنساء إىل القابلة ، مث إنّ عمر رضي اهللا عنه واقع أهله 

يا : سلم وقال بعد صالة العشاء اآلخرة ، فلما اغتسل أخذ يبكي ويلوم نفسه ، فأتى النيب صلى اهللا عليه و
: رسول اهللا ، إين أعتذر إىل اهللا وإليك من نفسي هذه اخلاطئة ، وأخربه مبا فعل ، فقال عليه الصالة والسالم 

أحلّ «: وقرىء . فقام رجال فاعترفوا مبا كانوا صنعوا بعد العشاء ، فنزلت » ما كنت جديراً بذلك يا عمر«
، » الرفوث«: قرأ عبد اهللا و. ، أي أحلّ اهللا » لكم ليلة الصيام الرفث ، وهو اإلفصاح مبا جيب أن يكىن عنه 

  :وعن ابن عباس رضي اهللا عنه أنه أنشد وهو حمرم . كلفظ النيك ، وقد أرفث الرجل 
  إنْ َتْصُدقِ الطَّْيُر َننِك لَِميسَا... وُهنَّ َيْمِشَني بَِنا َهِميَسا 

فكىن به } فَالَ َرفَثَ َوالَ فُُسوَق { : وقال اهللا تعاىل . النساء إمنا الرفث ما كان عند : أرفثت؟ فقال : فقيل له 
مل كىن عنه ههنا بلفظ الرفث الدال على معىن : فإن قلت . عن اجلماع ، ألنه ال يكاد خيلو من شيء من ذلك 

: االعراف [ } اَها فَلَمَّا َتَغشَّ{ ، ]  ٢١: النساء [ } َوقَْد أفضى َبْعُضكُْم إىل َبْعضٍ { : القبح خبالف قوله 
{ ، ]  ٢٣: النساء [ } َدَخلُْتْم بِهِنَّ { ، ]  ٤٣: النساء [ } أَْو المستم النساء { ، } باشروهن { ، ]  ١٨٩

فََما استمتعتم بِِه ِمْنُهنَّ { ، ]  ٢٣٧: البقرة [ } ِمن قَْبلِ أَن َتَمسُّوُهنَّ { ، ]  ٢٢٣: البقرة [ } فَأُْتواْ َحْرثَكُْم 
استهجاناً ملا وجد منهم قبل اإلباحة ، : ؟ قلت ]  ٢٢٢: البقرة [ } َوالَ َتقَْرُبوُهنَّ { ، ]  ٢٤: النساء [ } 

ملا كان الرجل . لتضمينه معىن اإلفضاء : مل عدى الرفث بإىل؟ قلت : فإن قلت . كما مساه اختياناً ألنفسهم 
، شبه باللباس املشتمل عليه واملرأة يعتنقان ويشتمل كل واحد منهما على صاحبه يف عنا   :قال اجلعدي . قه 

ِه ِلَباَسا... إذَا َما الضَّجِيُع ثََنى ِعطْفََها    َتثَنَّْت فَكَاَنْت َعلَْي
هو استئناف كالبيان لسبب اإلحالل ، وهو أنه إذا : ؟ قلت } ُهنَّ ِلَباٌس لَّكُْم { : ما موقع قوله : فإن قلت 

ملخالطة واملالبسة قلّ صربكم عنهّن وصعب عليكم اجتناهبّن ، فلذلك رخص كانت بينكم وبينهّن مثل هذه ا
واالختيان من اخليانة ، . تظلموهنا وتنقصوهنا حظها من اخلري } َتْختاُنونَ أَنفَُسكُْم { لكم يف مباشرهتّن 

وابتغوا َما كََتَب { ور حني تبتم مما ارتكبتم من احملظ} فََتاَب َعلَْيكُْم { كاالكتساب من الكسب فيه زيادة وشدة 
واطلبوا ما قسم اهللا لكم وأثبت يف اللوح من الولد باملباشرة ، أي ال تباشروا لقضاء الشهوة وحدها } اهللا لَكُْم 

  .ولكن البتغاء ما وضع اهللا له النكاح من التناسل 



لكم وحلّله دون ما مل يكتب وابتغوا احملل الذي كتبه اهللا : وقيل . هو هنى عن العزل ألنه يف احلرائر : وقيل 
واتبعوا : ( وقرأ ابن عباس . وابتغوا ما كتب اهللا لكم من اإلباحة بعد احلظر : وعن قتادة . لكم من احملل احملّرم 

( وقرأ األعمش )  واطلبوا ليلة القدر وما كتب اهللا لكم من الثواب إن أصبتموها : وقيل معناه ) وأتوا : 
هو أّول من يبدو من الفجر املعترض يف األفق } اخليط االبيض { ع التفاسري وقمتموها ، وهو قريب من بد

قال أبو داؤد . ما ميتّد معه من غبش الليل ، شبها خبيطني أبيض وأسود } اخليط األسود { و . كاخليط املمدود 
:  

ا أَضاَءْت لََنا َسْدفَةٌ    َوالََح ِمَن الصُّْبحِ خيط أنَارَا... فَلَمَّ
. ألنّ بيان أحدمها بيان للثاين . بيان للخيط األبيض ، واكتفى به عن بيان اخليط األسود } ِمَن الفجر { : وقوله 

أهذا من باب االستعارة أم من باب : فإن قلت . ألنه بعض الفجر وأّوله : للتبعيض ) من ( وجيوز أن تكون 
فإذا . رأيت أسداً جماز : كما أن قولك أخرجه من باب االستعارة ، } ِمَن الفجر { : قوله : التشبيه؟ قلت 

حىت كان تشبيهاً؟ وهال اقتصر به على } ِمَن الفجر { فلم زيد : فإن قلت . رجع تشبيهاً ) من فالن ( زدت 
ألنّ من شرط املستعار أن يدل عليه احلال أو : االستعارة اليت هي أبلغ من التشبيه وأدخل يف الفصاحة؟ قلت 

فكان تشبيهاً بليغاً } ِمَن الفجر { مل يعلم أن اخليطني مستعاران ، فزيد } ِمَن الفجر { الكالم ، ولو مل يذكر 
  :فكيف التبس على عدّي بن حامت مع هذا البيان حىت قال : فإن قلت . وخرج من أن يكون استعارة 

ما فال يتبني يل عمدت إىل عقالني أبيض وأسود فجعلتهما حتت وساديت فكنت أقوم من الليل فأنظر إليه)  ٩٥( 
" األبيض من األسود ، فلما أصبحت غدوت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخربته ، فضحك وقال  إن : 

( وروي " كان وسادك لعريضا  غفل عن : ؟ قلت ) إنك لعريض القفا ، إمنا ذاك بياض النهار وسواد الليل : 
. قفاه ، ألنه مما يستدل به على بالهة الرجل وقلة فطنته البيان ، ولذلك عّرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  :وأنشدتين بعض البدويات لبدوي 
  قَِد احنص ِمْن َحْسبِ القََرارِيِط َشارِبُْه... َعرِيُض القَفَا ِميَزاُنُه ِفي ِشَماِله 

  :فما تقول فيما روي عن سهل بن سعد الساعدي : فإن قلت 
فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم يف رجله اخليط األبيض } الفجر  ِمَن{ أهنا نزلت ومل ينزل )  ٩٦( 

فعلموا أنه إمنا يعين } ِمَن الفجر { واخليط األسود ، فال يزال يأكل ويشرب حىت يتبينا له ، فنزل بعد ذلك 
ليس باستعارة بذلك الليل والنهار؟ وكيف جاز تأخري البيان وهو يشبه العبث ، حيث ال يفهم منه املراد ، إذ 

أما من مل : لفقد الداللة ، وال بتشبيه قبل ذكر الفجر ، فال يفهم منه إذن إال احلقيقة وهي غري مرادة؟ قلت 
، وهو مذهب أيب علّي وأيب هاشم  -جيّوز تأخري البيان  فلم يصح عندهم هذا  -وهم أكثر الفقهاء واملتكلمني 

ألن املخاطب يستفيد منه وجوب اخلطاب ويعزم على فعله إذا  .ليس بعبث : وأما من جيّوزه فيقول . احلديث 
فيه دليل على جواز النية بالنهار يف صوم رمضان ، : قالوا } ثُمَّ أَِتمُّواْ الصيام إِلَى اليل { استوضح املراد منه 

.  معتكفون فيها} عاكفون ِفي املساجد { وعلى جواز تأخري الغسل إىل الفجر ، وعلى نفي صوم الوصال 
أُِحلَّ لَكُْم لَْيلَةَ { : واملراد باملباشرة اجلماع ملا تقدم من قوله . واالعتكاف أن حيبس نفسه يف املسجد يتعبد فيه 

وال تالمسوهّن بشهوة ، واجلماع يفسد : وقيل معناه } فالن باشروهن { ، } الصيام الرفث إىل نَِساِئكُْم 
وعن قتادة كان الرجل إذا اعتكف خرج فباشر امرأته مث رجع إىل . االعتكاف ، وكذلك إذا ملس أو قبل فأنزل 



فيه دليل على أن االعتكاف ال يكون إال يف مسجد ، وأنه ال خيتّص به : وقالوا . املسجد ، فنهاهم اهللا عن ذلك 
 .يف مسجد جامع : وقيل . ال جيوز إال يف مسجد نّيب وهو أحد املساجد الثالثة : وقيل . مسجد دون مسجد 

ُحُدوُد اهللا فَالَ { األحكام اليت ذكرت } ِتلَْك { » يف املسجد«: وقرأ جماهد . والعامة على أنه يف مسجد مجاعة 
  :مع قوله } فَالَ َتقَْرُبوَها { : كيف قيل : فإن قلت . فال تغشوها } َتقَْرُبوَها 

من كان يف طاعة اهللا والعمل بشرائعه فهو : ؟ قلت ]  ٢٢٩: البقرة [ } فَالَ َتْعَتُدوَها َوَمن َيَتَعدَّ ُحُدوَد اهللا { 
متصرف يف حيز احلق فنهى أن يتعداه ألن من تعداه وقع يف حيز الباطل ، مث بولغ يف ذلك فنهى أن يقرب احلّد 
الذي هو احلاجز بني حيزي احلق والباطل لئال يداين الباطل ، وأن يكون يف الواسطة متباعداً عن الطرف فضالً 

  :يتخطاه ، كما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن أن 
، ومحى اهللا حمارمه فمن رتع حول احلمى يوشك أن يقع فيه « )  ٩٧(  فالرتع حول احلمى » إنّ لكل ملك محى 

وهي } َوالَ تباشروهن { : وجيوز أن يريد حبدود اهللا حمارمه ومناهيه خصوصاً ، لقوله . وقربان حيزه واحد 
  . حدود ال تقرب

 النَّاسِ بِالْإِثْمِ َوأَْنُتْم َتْعلَُمونَ َولَا َتأْكُلُوا أَْمَوالَكُْم َبيَْنكُْم بِالَْباِطلِ َوُتْدلُوا بَِها إِلَى الُْحكَّامِ ِلَتأْكُلُوا فَرِيقًا ِمْن أَْمَوالِ
لَْيَس الْبِرُّ بِأَنْ َتأُْتوا الُْبُيوَت ِمْن ظُُهورَِها َولَِكنَّ الْبِرَّ َيْسأَلُوَنَك َعنِ الْأَِهلَِّة قُلْ ِهَي َمَواِقيُت ِللنَّاسِ َوالَْحجِّ َو) ١٨٨(

  ) ١٨٩(َمنِ اتَّقَى َوأُْتوا الُْبُيوَت ِمْن أَْبَوابَِها َواتَّقُوا اللََّه لََعلَّكُْم ُتفِْلُحونَ 

وال } ُتْدلُواْ بَِها { ال  )و . ( بالوجه الذي مل يبحه اهللا ومل يشرعه } بالباطل { وال يأكل بعضكم مال بعض 
} ّمْن أَْمَوالِ الناس باإلمث { طائفة } فَرِيقاً { بالتحاكم } ِلَتأْكُلُواْ { تلقوا أمرها واحلكومة فيها إىل احلكام 

وعن النيب صلى اهللا عليه . بشهادة الزور ، أو باليمني الكاذبة ، أو بالصلح ، مع العلم بأن املقضي له ظامل 
  :ل للخصمني وسلم أنه قا

ا أمسع منه « )  ٩٨(  إمنا أنا بشر وأنتم ختتصمون إيلّ ، ولعلّ بعضكم أحلن حبجته من بعض فأقضي له على حنو م
، فإمنا أقضي له قطعة من نار  فبكيا وقال كل واحد » ، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فال يأخذنّ منه شيئاً 

{ : وقيل » ، مث استهما مث ليحلل كل واحد منكما صاحبه  اذهبا فتوخيا« : فقال . حقي لصاحيب : منهما 
جمزوم داخل يف حكم النهي ، أو : وتدلوا . وتلقوا بعضها إىل حكام السوء على وجه الرشوة } َوُتْدلُواْ بَِها 

ى الباطل ، أنكم عل} َوأَنُتْم َتْعلَُمونَ { ] .  ٤٢: البقرة [ } َوَتكُْتُمواْ احلق { : منصوب بإضمار أن ، كقوله 
  .وارتكاب املعصية مع العلم بقبحها أقبح ، وصاحبه أحق بالتوبيخ 

يا رسول اهللا ، ما بال اهلالل يبدو دقيقاً مثل : وروي أن معاذ بن جبل وثعلبة بن غنم األنصاري قاال )  ٩٩( 
، مث ال يزال ينقص حىت يعود كما بدا ال يكون على حال . ة واحدة؟ فنزلت اخليط مث يزيد حىت ميتلىء ويستوي 

معامل يوقت هبا الناس مزارعهم ومتاجرهم وحمال ديوهنم وصومهم وفطرهم وعدد نسائهم وأيام } َمَواِقيُت { 
كان ناس من األنصار إذا أحرموا مل يدخل . حيضهّن ومدد محلهّن وغري ذلك ، ومعامل للحج يعرف هبا وقته 

، فإذا كان من أهل املدر نقب نقباً يف ظهر بيته منه يدخل أحد منهم حائطاً وال داراً وال فسطاطاً من باب 
خلف اخلباء فقيل هلم  } و لَّْيَس الرب { : وخيرج ، أو يتخذ سلماً يصعد فيه؛ وإن كان من أهل الوبر خرج من 



له؟ ما وجه اتصاله مبا قب: فإن قلت . ما حّرم اهللا } َمنِ اتقى { بّر } ولكن الرب { بتحّرجكم من دخول الباب 
ا يفعله اهللا عّز :  -كأنه قيل هلم عند سؤاهلم عن األهلة وعن احلكمة يف نقصاهنا ومتامها معلوم : قلت  أنّ كل م

ا السؤال عنه وانظروا يف واحدة تفعلوهنا أنتم مما ليس  وجلّ ال يكون إال حكمة بالغة ومصلحة لعباده ، فدعو
جيري ذلك على طريق االستطراد ملا ذكر أهنا مواقيت للحج ،  وجيوز أن. من الّرب يف شيء وأنتم حتسبوهنا بّراً 

وحيتمل أن يكون هذا متثيالً لتعكيسهم يف سؤاهلم ، وأن مثلهم فيه كمثل من . ألنه كان من أفعاهلم يف احلج 
ليس الرب وما ينبغي أن تكونوا عليه بأن تعكسوا يف مسائلكم ، : واملعىن . يترك باب البيت ويدخله من ظهره 

ثله  أي وباشروا } َوأُْتواْ البيوت ِمْن أبواهبا { : مث قال . ولكن الّرب بّر من اتقى ذلك وجتنبه ومل جيسر على م
واملراد وجوب توطني النفوس وربط القلوب على . األمور من وجوهها اليت جيب أن تباشر عليها وال تعكسوا 

ال اعتراض شك يف ذلك حىت ال يسأل عنه؛ ملا يف أن مجيع أفعال اهللا حكمة وصواب ، من غري اختالج شبهة و
. ٢١: األنبياء [ } الَ ُيْسأَلُ َعمَّا َيفَْعلُ َوُهْم ُيْسئَلُونَ { السؤال من االهتام مبقارفة الشك   [  

ْم َحْيثُ ثَِقفُْتُموُهْم ) ١٩٠(َتِديَن َوقَاِتلُوا ِفي َسبِيلِ اللَِّه الَِّذيَن ُيقَاِتلُوَنكُْم َولَا َتْعَتُدوا إِنَّ اللََّه لَا ُيِحبُّ الُْمْع َواقُْتلُوُه
امِ َحتَّى ُيقَاِتلُوكُْم ِفيِه َوأَْخرُِجوُهْم ِمْن َحْيثُ أَْخَرُجوكُْم َوالِْفْتَنةُ أََشدُّ ِمَن الْقَْتلِ َولَا ُتقَاِتلُوُهْم ِعْنَد الَْمْسجِِد الَْحَر

ُتلُوُهْم كَذَِلَك َج َه غَفُوٌر َرِحيٌم ) ١٩١(َزاُء الْكَاِفرِيَن فَإِنْ قَاَتلُوكُْم فَاقْ ْم َحتَّى ) ١٩٢(فَإِِن اْنَتَهْوا فَإِنَّ اللَّ َوقَاِتلُوُه
  ) ١٩٣(لَا َتكُونَ ِفْتَنةٌ َوَيكُونَ الدِّيُن ِللَِّه فَإِِن اْنَتَهْوا فَلَا ُعْدَوانَ إِلَّا َعلَى الظَّاِلِمَني 

الذين يناجزونكم القتال } الذين يقاتلونكم { عالء كلمة اهللا وإعزاز الدين هو اجلهاد إل: املقاتلة يف سبيل اهللا 
افَّةً { : وعلى هذا يكون منسوخاً بقوله . دون احملاجزين  وعن الربيع ] .  ٣٦: التوبة [ } َوقَاِتلُواْ املشركني كَ

اهللا عليه وعلى آله وسلم  هي أول آية نزلت يف القتال باملدينة فكان رسول اهللا صلى: بن أنس رضي اهللا عنه 
أو الذين يناصبونكم القتال دون من ليس من أهل املناصبة من الشيوخ . يقاتل من قاتل ويكف عمن كف 

أو الكفرة كلهم ألهنم مجيعاً مضاّدون للمسلمني قاصدون ملقاتلتهم ، فهم يف . والصبيان و الرهبان والنساء 
ا صّد املشركون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عليه وعلى آله : يل وق. حكم املقاتلة ، قاتلوا أو مل يقاتلوا  مل

وسلم عام احلديبية وصاحلوه على أن يرجع من قابل فيخلوا له مكة ثالثة أيام فرجع لعمرة القضاء ، خاف 
م املسلمون أن اليفي هلم قريش ويصّدوهم ويقاتلوهم يف احلرم ويف الشهر احلرام وكرهوا ذلك نزلت وأطلق هل

بابتداء القتال } َوالَ َتْعَتُدواْ { قتال الذين يقاتلوهنم منهم يف احلرم والشهر احلرام ، ورفع عنهم اجلناح يف ذلك 
أو بقتال من هنيتم عن قتاله من النساء والشيوخ والصبيان والذين بينكم وبينهم عهد أو باملثلة أو باملفاجأة من 

ْم { غري دعوة  . والثقف وجود على وجه األخذ والغلبة . يث وجدمتوهم يف حلّ أو حرم ح} َحْيثُ ثَِقفُْتُموُه
  :قال . رجل ثقف ، سريع اَألخذ ألقرانه : ومنه 

  فََمْن أَثْقَْف فَلَْيَس إلَى ُخلُود... فَإمَّا َتثْقَفُونِي فَاقُْتلُونِي 
. ه وسلم مبن مل يسلم منهم يوم الفتح أي من مكة وقد فعل رسول اهللا صلى اهللا علي} مِّْن َحْيثُ أَْخَرُجوكُْم { 
وقيل لبعض . أي احملنة والبالء الذي ينزل باإلنسان يتعذب به أشّد عليه من القتل } والفتنة أََشدُّ ِمَن القتل { 

ا أشد من املوت؟ قال : احلكماء  الذي يتمىن فيه املوت ، جعل اإلخراج من الوطن من الفنت واحملن اليت : م
  :ومنه قول القائل . وت يتمىن عندها امل



  َعلَى النَّفْسِ ِمْن قَْتلٍ بَِحدِّ ِفَراقِ... لَقَْتلٌ بَِحدِّ السَّْيِف أَْهَونُ َمْوِقعا 
الشرك أعظم من القتل يف : وقيل ]  ١٣: الذاريات [ } َوذُوقُواْ ِفْتَنَتكُْم { عذاب اآلخرة ) الفتنة : ( وقيل 

والشرك الذي هم عليه أشّد : القتل يف احلرم ويعيبون به املسلمني ، فقيل احلرم ، وذلك أهنم كانوا يستعظمون 
تلكم إياهم يف : وجيوز أن يراد . وأعظم مما يستعظمونه  وفتنتهم إياكم بصّدكم عن املسجد احلرام أشّد من ق

تلهم إياكم إن قتلوكم فال تبالوا بقتاهلم  كم ، فإن قتلوكم وال تقتلوهم حىت يقتلو: ( وقرىء . احلرم ، أو من ق
فَإِِن { فإن تقتلونا نقتلكم : وقال . قتلتنا بنو فالن : يقال . جعل وقوع القتل يف بعضهم كوقوعه فيهم ) : 

حىت الَ َتكُونَ { ]  ٣٨: األنفال [ } إِن َينَتُهواْ ُيْغفَْر لَُهْم مَّا قَْد َسلََف { : عن الشرك والقتال ، كقوله } اْنَتَهْواْ 
فَالَ { عن الشرك } فَإِِن اْنَتَهْواْ { خالصاً ليس للشيطان فيه نصيب } َوَيكُونَ الدين للَِّه { أي شرك  }ِفْتَنةٌ 

، فوضع قوله } عدوان إِالَّ َعلَى الظاملني  إِالَّ َعلَى { : فال تعدوا على املنتهني ألنّ مقاتلة املنتهني عدوان وظلم 
ظلماً للمشاكلة ، أو فال ت. موضع على املنتهني } الظاملني  ظلموا إال الظاملني غري املنتهني ، مسي جزاء الظاملني 

أو أريد أنكم إن تعرضتم هلم بعد االنتهاء كنتم ظاملني } فََمنِ اعتدى َعلَْيكُْم فاعتدوا َعلَْيِه { : كقوله تعاىل 
  .فيسلط عليكم من يعدو عليكم 

ا اْعَتَدى َعلَْيكُْم الشَّْهُر الْحََراُم بِالشَّْهرِ الَْحَرامِ َوالْ ُحُرَماُت ِقَصاٌص فََمنِ اْعَتَدى َعلَْيكُْم فَاْعَتُدوا َعلَْيِه بِِمثْلِ َم
  ) ١٩٤(َواتَّقُوا اللََّه َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه َمَع الُْمتَِّقَني 

ة القضاء قاتلهم املشركون عام احلديبية يف الشهر احلرام وهو ذو القعدة ، فقيل هلم عند خروجهم لعمر
أي هذا الشهر بذلك الشهر وهتكه } الشهر احلرام بالشهر احلرام { : وكراهتهم القتال وذلك يف ذي القعدة 

أي وكل حرمة جيري فيها } واحلرمات ِقَصاٌص { هبتكه ، يعين هتتكون حرمته عليهم كما هتكوا حرمته عليكم 
له حرمة ، فحني هتكوا حرمة شهركم فافعلوا القصاص من هتك حرمة أّي حرمة كانت ، اقتص منه بأن هتتك 

فََمنِ اعتدى َعلَْيكُْم فاعتدوا َعلَْيِه بِِمثْلِ َما اعتدى َعلَْيكُْم واتقوا { هبم حنو ذلك وال تبالوا ، وأكد ذلك بقوله 
، فال تعتدوا إىل ما ال حيلّ لكم } اهللا    .يف حال كونكم منتصرين ممن اعتدى عليكم 

  ) ١٩٥(بِيلِ اللَِّه َولَا ُتلْقُوا بِأَْيِديكُْم إِلَى التَّْهلُكَِة َوأَْحِسُنوا إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُْمْحِسنَِني َوأَْنِفقُوا ِفي َس

وال تقبضوا التهلكة بأيديكم ، أي ال : واملعىن . مزيدة مثلها يف أعطى بيده للمنقاد } بِأَْيِديكُْم { الباء يف 
وال تلقوا أنفسكم بأيديكم : وقيل تقديره : بأنفسكم ) بأيديكم : ( وقيل . كم جتعلوها آخذة بأيديكم مالكة ل

النهي عن ترك اإلنفاق يف سبيل اهللا ألنه : واملعىن . أهلك فالن نفسه بيده ، إذا تسبب هلالكها : ، كما يقال 
واإلخطار بالنفس ،  أو عن االستقتال. سبب اهلالك ، أو عن اإلسراف يف النفقة حىت يفقر نفسه ويضيع عياله 

  :وروي . أو عن ترك الغزو الذي هو تقوية للعدّو 
فقال أبو . ألقى بيده إىل التهلكة : أن رجالً من املهاجرين محل على صف العدّو فصاح به الناس )  ١٠٠( 

. صرناه حنن أعلم هبذه اآلية ، وإمنا أنزلت فينا ، صحبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فن: أيوب األنصاري 
وشهدنا معه املشاهد ، وآثرناه على أهالينا وأموالنا وأوالدنا ، فلما فشا اإلسالم وكثر أهله ووضعت احلرب 



فكانت التهلكة اإلقامة يف األهل واملال . أوزارها ، رجعنا إىل أهالينا وأوالدنا وأموالنا نصلحها ونقيم فيها 
فدلّ : قال . ن أيب عبيدة ، التهلكة واهلالك واهللك واحد ع) احللبيات ( وحكى أبو علي يف . وترك اجلهاد 

ا حكاه سيبويه من قوهلم التضرة والتسرة وحنوها يف . هذا من قول أيب عبيدة على أن التهلكة مصدر  ثله م وم
 أصلها التهلكة كالتجربة والتبصرة وحنومها ، على أهنا مصدر من: وجيوز أن يقال . التنضبة والتنفلة : األعيان 

  .هلك فأبدلت من الكسرة ضمة ، كما جاء اجلوار يف اجلوار 

َحتَّى َيْبلُغَ الَْهْدُي َمِحلَُّه َوأَِتمُّوا الَْحجَّ َوالُْعْمَرةَ ِللَِّه فَإِنْ أُْحِصْرُتْم فََما اْسَتْيَسَر ِمَن الَْهْديِ َولَا َتْحِلقُوا ُرُءوَسكُْم 
ْو َصَدقٍَة أَْو ُنُسٍك فَإِذَا أَِمْنُتْم فََمْن َتَمتََّع بِالُْعْمَرِة إِلَى فََمْن كَانَ ِمْنكُْم َمرِيًضا أَْو بِِه  أَذًى ِمْن َرأِْسِه فَِفْدَيةٌ ِمْن ِصَيامٍ أَ

ِتلَْك َعَشَرةٌ كَاِملَةٌ ذَِلَك  ُتْمالَْحجِّ فََما اْسَتْيَسَر ِمَن الَْهْديِ فََمْن لَْم َيجِْد فَِصَياُم ثَلَاثَِة أَيَّامٍ ِفي الَْحجِّ َوَسْبَعٍة إِذَا َرَجْع
َه َشِديُد الِْعقَابِ  ُه َحاِضرِي الَْمْسجِِد الْحََرامِ َواتَّقُوا اللََّه َواْعلَُموا أَنَّ اللَّ   ) ١٩٦(ِلَمْن لَْم َيكُْن أَْهلُ

 من غري توان وال نقصان ائتوا هبما تاّمني كاملني مبناسكهما وشرائطهما لوجه اهللا} َوأَِتمُّواْ احلج والعمرة ِللَِّه { 
  :قال . يقع منكم فيهما 

  َعلَى َخْرقَاَء َواِضَعِة اللِّثَامِ... َتَماُم الَْحجِّ أَنْ َتِقَف الَْمطَاَيا 
إمتامهما أن حترم هبما من دويرة أهلك ، : وقيل . جعل الوقوف عليها كبعض مناسك احلج الذي ال يتم إال به 

أن تفرد لكل واحد منها سفراً كما قال : وقيل . ابن مسعود رضي اهللا عنهم روى ذلك عن علّي وابن عباس و
أن ختلصومها للعبادة وال : وقيل . أن تكون النفقة حالالً : وقيل . حجة كوفية وعمرة كوفية أفضل : حممد 

ا هو  :هل فيه دليل على وجوب العمرة؟ قلت : فإن قلت . تشوبومها بشيء من التجارة واألغراض الدنيوية  م
إال أمر بإمتامهما ، وال دليل يف ذلك على كوهنما واجبني أو تطّوعني ، فقد يؤمر بإمتام الواجب والتطوع مجيعاً ، 

يموا احلج والعمرة«األمر بإمتامهما أمر بأدائهما ، بدليل قراءة من قرأ : إال أن تقول  واألمر للوجوب يف » وأق
[ } فانتشروا { ]  ٢: املائدة [ } فاصطادوا { ب كما دلّ يف قوله أصله ، إال أن يدلّ دليل على خالف الوجو

  :فقد دلّ الدليل على نفي الوجوب ، وهو ما روي : وحنو ذلك ، فيقال لك ]  ٥٣: األحزاب 
  :وعنه " ال ، ولكن أن تعتمر خري لك : " العمرة واجبة مثل احلج؟ قال : يا رسول اهللا : أنه قيل )  ١٠١( 
إن : فقد روي عن ابن عباس رضي اهللا عنه أنه قال : فإن قلت " ج جهاد والعمرة تطّوع احل) "  ١٠٢( 

  :وعن عمر رضي اهللا عنه . العمرة لقرينة احلج 
، أهللت هبما مجيعاً فقال : أن رجالً قال له )  ١٠٣(  ُهديت لسنة «: إين وجدت احلّج والعمرة مكتوبني علّي 

كوهنا قرينة للحج أنّ القارن : ر باإلمتام فكانت واجبة مثل احلج؟ قلت وقد نظمت مع احلج يف األم. » نبيك
حّج فالن واعتمر واحلجاج والعمار ، وألهنا احلّج األصغر ، وال : يقرن بينهما ، وأهنما يقترنان يف الذكر فيقال 

ل كوهنما وأّما حديث عمر رضي اهللا عنه فقد فسر الرج. دليل يف ذلك على كوهنا قرينة له يف الوجوب 
والدليل . أهللت هبما ، وإذا أهلّ بالعمرة وجبت عليه كما إذا كرب بالتطّوع من الصالة : مكتوبني عليه بقوله 

صم شهر رمضان : الذي ذكرناه أخرج العمرة من صفة الوجوب فبقي احلّج وحده فيها ، فهما مبنزلة قولك 
والعمرة «وابن مسعود والشعيب رضي اهللا عنهم  وقرأ علّي. وستة من شوال ، يف أنك تأمره بفرض وتطّوع 

أُحصر فالن : يقال } فَإِنْ أُْحِصْرُتْم { بالرفع ، كأهنم قصدوا بذلك إخراجها عن حكم احلّج وهو الوجوب » هللا



 ٢٧٣: البقرة [ } الذين أُحِصُرواْ ِفى َسبِيلِ اهللا { : قال اهللا تعاىل . ، إذا منعه أمر من خوف أو مرض أو عجز 
  :وقال ابن ميادة ] 

  َعلَْيَك َوالَ أَنْ أَْحَصَرْتَك َشُغولُ... َوَما َهْجُر لَْيلَى أَنْ َتكُونَ َتَباَعَدت 

، ألنه . احلصري : ومنه قيل للمحبس . إذا حبسه عدّو عن املضي ، أو سجن : وُحصر  وللملك ، احلصري 
، مثل صّده وأصّده هذا هو األكثر يف كالمهم ، ومها مبعىن املنع يف ك. حمجوب  وكذلك قال الفّراء . ل شيء 

، كل منع عنده من عدّو كان أو مرض أو غريمها  وأبو عمرو الشيباين ، وعليه قول أيب حنيفة رمحهم اهللا تعاىل 
  :وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم . وعند مالك والشافعي منع العدّو وحده . معترب يف إثبات حكم اإلحصار 

يقال . فما تيسر منه } فََما استيسر ِمَن اهلدى { " سر أو عرج فقد حلّ وعليه احلج من قابل من ك) "  ١٠٤( 
، كما يقال يف جدية السرج جدي . صعب واستصعب : يسر األمر واستيسر ، كما يقال :  واهلدي مجع هدية 

إىل البيت وأنتم حمرمون  يعين فإن منعتم من املضي. بالتشديد مجع هدية كمطية ومطّي » من اهلدّي«: ، وقرىء 
، فعليكم إذا أردمت التحلل ما استيسر من اهلدي من بعري أو بقرة أو شناة ، فإن قلت  أين ومىت : حبج أو عمرة 

، وجيعل للمبعوث على يده : ينحر هدي احملصر؟ قلت  إن كان حاجاً فباحلرم مىت شاء عند أيب حنيفة يبعث به 
ا استيسر ( و . إن كان معتمراً فباحلرم يف كل وقت عندهم مجيعاً يوم أمار وعندمها يف أيام النحر و رفع ) م
ا استيسر : أو نصب على . باالبتداء ، أي فعليه ما استيسر  اخلطاب } َوالَ َتْحِلقُواْ ُرءوَسكُْم { فاهدوا م

أي مكانه الذي جيب } َمِحلَُّه { أي ال حتلوا حىت تعلموا أنّ اهلدي الذي بعثتموه إىل احلرم بلغ : للمحصرين 
  :فإن قلت . وحمل الدين وقت وجوب قضائه ، وهو ظاهر على مذهب أيب حنيفة رمحه اهللا . حنره فيه 

كان حمصره طرف احلديبية الذي إىل : إنّ النيب صلى اهللا عليه وسلم حنر هديه حيث أحصر؟ قلت )  ١٠٥( 
  :أسفل مكة وهو من احلرم ، وعن الزهري 

احلديبية هي طرف احلرم : وقال الواقدي . هللا صلى اهللا عليه وسلم حنر هديه يف احلرم أنّ رسول ا)  ١٠٦( 
أَْو بِِه أَذًى ّمن { فمن كان به مرض حيوجه إىل احللق } فََمن كَانَ ِمنكُم مَّرِيًضا { على تسعة أميال من مكة 

على ستة مساكني } أَْو َصَدقٍَة { ثالثة أيام }  ّمن ِصَيامٍ{ وهو القمل أو اجلراحة ، فعليه إذا احتلق فدية } رَّأِْسِه 
  وعن كعب بن عجرة. وهو شاة } أَْو ُنُسٍك { ، لكل مسكني نصف صاع من بّر 

" أنّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال له )  ١٠٧(  قال . نعم يا رسول اهللا : ؟ قال " لعلك أذاك هواّمك : 
يفّ نزلت هذه : وكان كعب يقول " م ستة مساكني ، أو انسك شاة احلق رأسك وصم ثالثة أيام ، أو أطع: " 

  :اآلية ، وروي 
والنسك . وأمره أن حيلق ويطعم ، أو يصوم » كفى هبذا أذى«: أنه مّر به وقد قََرَح َرأُْسُه فقال )  ١٠٨( 

حصار ، يعين فإذا مل اإل} فَإِذَا أَِمنُتْم { ، بالتخفيف » نسك«أو : وقرأ احلسن . مجع نسيكة : مصدر ، وقيل 
واستمتاعه بالعمرة إىل وقت } بالعمرة إِلَى احلج { أي استمتع } فََمن َتَمتََّع { حتصروا وكنتم يف أمن وسعة 

إذا حلّ من عمرته انتفع باستباحة : وقيل . انتفاعه بالتقّرب هبا إىل اهللا تعاىل قبل االنتفاع بتقّربه باحلج : احلج 
ا استيسر ِمَن اهلدى { إىل أن حيرم باحلج ما كان حمّرماً عليه  ، وهو نسك عند أيب حنيفة } فََم هو ، هدي املتعة 

وعنده جيوز ذحبه . جيري جمرى اجلنايات وال يأكل منه ، ويذحبه يوم النحر عندنا : وعند الشافعي . ويأكل منه 



أي يف وقته وهو أشهرُه ما } ثة أَيَّامٍ ِفي احلج ِصَيامٍ ثال{ عليه } ف { اهلدي } فََمن لَّْم َيجِْد { إذا أحرم حبجته 
واألفضل أن يصوم يوم التروية . بني اإلحرامني إحرام العمرة وإحرام احلج ، وهو مذهب أيب حنيفة رمحه اهللا 

ال تصام إال بعد اإلحرام باحلج : وعند الشافعي . وعرفة ويوماً قبلهما ، وإن مضى هذا الوقت مل جيزئه إال الدم 
، } ِفي احلج َوَسْبَعٍة إِذَا َرَجْعُتْم { : كاً بظاهر قوله متس مبعىن إذا نفرمت وفرغتم من أفعال احلج عند أيب حنيفة 

بالنصب عطفاً على حمل ثالثة أيام ، » وسبعةً«وقرأ ابن أيب عبلة . هو الرجوع إىل أهاليهم : وعند الشافعي 
  :فصيام ثالثة أيام ، كقوله : وكأنه قيل 

ٍة َيِتيماً  أَْو{  الواو قد جتىء : فما فائدة الفذلكة؟ قلت : فإن قلت ]  ١٥: البلد [ } إِطَْعاٌم ِفى َيْومٍ ِذى َمْسَغَب
أال ترى أنه لو جالسهما مجيعاً أو واحداً منهما كان ممتثالً . جالس احلسن وابن سريين : لإلباحة يف حنو قولك 

دة الفذلكة يف كل حساب أن يعلم العدد مجلة كما علم تفصيالً ففذلكت نفياً لتوهم اإلباحة ، وأيضاً ففائ
، وكذلك : ويف أمثال العرب . ليحاط به من جهتني ، فيتأكد العلم  تأكيد آخر } كَاِملَةٌ { علمان خري من علم 

 وفيه زيادة توصية بصيامها وأن ال يتهاون هبا وال ينقص من عددها ، كما تقول للرجل إذا كان لك اهتمام. 
: ويف قراءة أّيب . كاملة يف وقوعها بدالً من اهلدي : وقيل . اهللا اهللا ال تقصر : بأمر تأمره به وكان منك مبنزل 

ال متعة وال قران حلاضري . إشارة إىل التمتع ، عند أيب حنيفة وأصحابه } ذلك { » فصيام ثالثة أيام متتابعات«
دم وهو دم جناية ال يأكل منه؛ وأما القارن واملتمتع املسجد احلرام عندهم ، ومن متتع منهم أو قرن ك ان عليه 

دم نسك يأكالن منه  إشارة إىل احلكم الذي هو وجوب اهلدي أو : وعند الشافعي . من أهل اآلفاق فدمهما 
. أهل املواقيت فمن دوهنا إىل مكة عند أيب حنيفة : وحاضرو املسجد احلرام . الصيام ومل يوجب عليهم شيئاً 

يف احملافظة } واتقوا اهللا { أهل احلرم ومن كان من احلرم على مسافة ال تقصر فيها الصالة : الشافعي  وعند
ملن خالف ليكون } واعلموا أَنَّ اهللا َشِديُد العقاب { على حدوده وما أمركم به وهناكم عنه يف احلج وغريه 

  .علمكم بشدة عقابه لطفاً لكم يف التقوى 

ُه  ْعلُوَماٌت فََمْن فََرَض ِفيهِنَّ الَْحجَّ فَلَا َرفَثَ َولَا فُُسوَق َولَا جَِدالَ ِفي الَْحجِّ َوَما َتفَْعلُوا ِمْن َخْيرٍالَْحجُّ أَْشُهٌر َم َيْعلَْم
  ) ١٩٧(اللَُّه َوَتَزوَُّدوا فَإِنَّ َخْيَر الزَّاِد التَّقَْوى َواتَّقُوِن َيا أُوِلي الْأَلَْبابِ 

شوال وذو القعدة وعشر ذي احلجة : واألشهر املعلومات . الربد شهران : كقولك } رٍ أَْشُه{ أي وقت احلج 
: فإن قلت . ذي احلجة كله : وعند مالك . تسع ذي احلجة وليلة يوم النحر : وعند الشافعي . عند أيب حنيفة 

ال فيها ، واإلحرام باحلج ال فائدته أن شيئاً من أفعال احلّج ال يصّح إ: ما فائدة توقيت احلج هبذه األشهر؟ قلت 
فكيف كان الشهران : فإن قلت . وعند أيب حنيفة ينعقد إال أنه مكروه . ينعقد أيضاً عند الشافعي يف غريها 

ا وراء الواحد : وبعض الثالث أشهر؟ قلت  فَقَْد َصَغْت قُلُوُبكَُما { : بدليل قوله تعاىل . اسم اجلمع يشترك فيه م
وقيل . ثالثة أشهر معلومات :  سؤال فيه إذن ، وإمنا كان يكون موضعاً للسؤال لو قيل فال]  ٤: التحرمي [ } 
، ولعل العهد عشرون سنة أو : ُنزِّل بعض الشهر منزلة كله ، كما يقال :  رأيتك سنة كذا ، أو على عهد فالن 

قالوا : ة بن الزبري؟ قلت ما وجه مذهب مالك وهو مروّي عن عرو: فإن قلت . أكثر ، وإمنا رآه يف ساعة منها 
وعن عمر رضي . إنّ العمرة غري مستحبة فيها عند عمر وابن عمر؛ فكأهنا خملصة للحج ال جمال فيها للعمرة 



إن : وعن عمر رضي اهللا عنه قال لرجل . أنه كان خيفق الناس بالّدرة وينهاهم عن االعتمار فيهّن : اهللا عنه 
لعل من مذهب : وقالوا . م خرجت إىل ذات عرق فأهللت منها بعمرة أطعتين انتظرت حىت إذا أهللت احملّر

وفيه . معروفات عند الناس ال يشكلن عليهم } معلومات { عروة جواز تأخري طواف الزيارة إىل آخر الشهر 
ه بالتلبية فمن ألزم نفس} فََمن فََرَض ِفيهِنَّ احلج { أن الشرع مل يأت على خالف ما عرفوه ، وإمنا جاء مقّرراً له 

أو فال فحش . فال مجاع؛ ألنه يفسده } فَالَ َرفَثَ { أو بتقليد اهلدي وسوقه عند أيب حنيفة وعند الشافعي بالنية 
} َوالَ جَِدالَ { هو السباب والتنابز باأللقاب : وال خروج عن حدود الشريعة وقيل } َوالَ فُُسوَق { من الكالم 

وهو واجب االجتناب يف كل حال ألنه مع . وإمنا أمر باجتناب ذلك : ارين وال مراء مع الرفقاء واخلدم واملك
واملراد بالنفي وجوب انتفائها ، وأهنا حقيقة . احلج أمسج كلبس احلرير يف الصالة؛ والتطريب يف قراءة القرآن 

بالرفع؛ واآلخر وقرأ أبو عمرو وابن كثري األّولني . وقرىء املنفيات الثالث بالنصب وبالرفع . بأن ال تكون 
، وال فسوق ، والثالث على معىن : ألهنما محال األّولني على معىن النهي ، كأنه قيل : بالنصب  فال يكونن رفث 

وال شك وال خالف يف احلج ذلك أنّ قريشاً كانت ختالف سائر العرب فتقف : اإلخبار بانتفاء اجلدال كأنه قيل 
ة؛ وكانوا يقّدمون احلج سنة ويؤخرونه سنة وهو النسيء ، فّرد إىل باملشعر احلرام ، وسائر العرب يقفون بعرف

واستدلّ على أن املنهي عنه . وقت واحد ورّد الوقوف إىل عرفة ، فأخرب اهللا تعاىل أنه قد ارتفع اخلالف يف احلج 
  :هو الرفث والفسوق دون اجلدال بقوله صلى اهللا عليه وسلم 

َوَما َتفَْعلُواْ ِمْن { وأنه مل يذكر اجلدال » خرج كهيئة يوم ولدته أمه من حج فلم يرفث ومل يفسق « )  ١٠٩( 
حث على اخلري عقيب النهي عن الشر؛ وأن يستعملوا مكان القبيح من الكالم احلسن ، } َخْيرٍ َيْعلَْمُه اهللا 

عبارة عن ضبط أو جعل فعل اخلري . ومكان الفسوق الّرب والتقوى؛ ومكان اجلدال الوفاق واألخالق اجلميلة 
أي اجعلوا } َوَتَزوَُّدواْ فَإِنَّ َخْيَر الزاد التقوى { : أنفسهم حىت ال يوجد منهم ما هنوا عنه ، وينصره قوله تعاىل 

  :وقيل . زادكم إىل اآلخرة اتقاء القبائح فإن خري الزاد اتقاؤها 
يت اهللا أفال ُيطعمنا فيكونون كالًّ حنن متوكلون وحنن حنج ب: كان أهل اليمن ال يتزّودون ويقولون )  ١١٠( 

وتزّودوا واتقوا االستطعام وإبرام الناس والتثقيل عليهم ، فإن خري الزاد : ومعناه . على الناس ، فنزلت فيهم 
يعين أن قضية اللب تقوى اهللا ، ومن مل يتقه من األلباء } ياأويل االلباب { وخافوا عقايب } واتقون { التقوى 

  . فكأنه ال لب له

الَْمْشَعرِ الَْحَرامِ َواذْكُُروُه  لَْيَس َعلَْيكُْم ُجَناٌح أَنْ َتْبَتُغوا فَْضلًا ِمْن َربِّكُْم فَإِذَا أَفَْضُتْم ِمْن َعَرفَاٍت فَاذْكُُروا اللََّه ِعْنَد
َحْيثُ أَفَاَض النَّاُس َواْسَتْغِفُروا اللََّه إِنَّ اللََّه  ثُمَّ أَِفيُضوا ِمْن) ١٩٨(كََما َهَداكُْم َوإِنْ كُْنُتْم ِمْن قَْبِلِه لَِمَن الضَّالَِّني 

 فَإِذَا قََضْيُتْم َمَناِسكَكُْم فَاذْكُُروا اللََّه كَِذكْرِكُْم آَباَءكُْم أَْو أََشدَّ ِذكًْرا فَِمَن النَّاسِ َمْن َيقُولُ) ١٩٩(غَفُوٌر َرِحيٌم 
َوِمْنُهْم َمْن َيقُولُ َربََّنا آِتَنا ِفي الدُّْنَيا َحَسَنةً َوِفي الْآِخَرةِ ) ٢٠٠(ي الْآِخَرِة ِمْن َخلَاقٍ َربََّنا آِتَنا ِفي الدُّْنَيا َوَما لَُه ِف

  ) ٢٠٢(أُولَِئَك لَُهْم َنِصيٌب ِممَّا كََسُبوا َواللَُّه َسرِيُع الِْحَسابِ ) ٢٠١(َحَسَنةً َوِقَنا َعذَاَب النَّارِ 

عطاء منه وتفضالً ، وهو النفع والربح بالتجارة ، وكان ناس من العرب يتأمثون أن يتجروا  }فَْضالً ّمن رَّّبكُْم { 
. أيام احلج ، وإذا دخل العشر كفوا عن البيع والشراء فلم تقم هلم سوق ، ويسمون من خيرج بالتجارة الداّج 



واقهم يف اجلاهلية يتجرون فيها كانت عكاظ وجمنة وذو اجملاز أس: وقيل . ويقولون هؤالء الداج وليسوا باحلاج 
وكانت معايشهم منها ، فلما جاء اإلسالم تأمثوا ، فرفع عنهم اجلناح يف ذلك وأبيح هلم ، وإمنا . يف أيام املوسم 

  :يباح ما مل يشغل عن العبادة ، وعن ابن عمر رضي اهللا عنه 
اً يز: أن رجالً قال له )  ١١١(  سأل رجل : عمون أن ال حج لنا ، فقال إنا قوم نكري يف هذا الوجه وإن قوم

، حىت نزل  : فدعا به فقال } لَْيَس َعلَْيكُْم ُجَناٌح { رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عما سألت فلم يرّد عليه 
وهل كانت : هل كنتم تكرهون التجارة يف احلج؟ فقال : وعن عمر رضي اهللا عنه أنه قيل له . أنتم حجاج 

أَنْ . ( » فضالً من ربكم يف مواسم احلج«: وقرأ ابن عباس رضي اهللا عنهما . رة يف احلج معايشنا إال من التجا
دفعتم بكثرة ، وهو من إفاضة املاء وهو صبه بكثرة ، وأصله أفضتم أنفسكم ، } أَفَْضُتْم { يف أن تبتغوا ) تبتغوا 

صب يف «: بكر رضي اهللا عنه  ويف حديث أيب. فترك ذكر املفعول كما ترك يف دفعوا من موضع كذا وصبوا 
علم للموقف مسي } عرفات { و . أفاضوا يف احلديث وهضبوا فيه : ويقال » دقران وهو خيرش بعريه مبحجنه

ال خيلو من : التعريف والتأنيث؟ قلت : هال ُمنعت الصرف وفيها السببان : فإن قلت . جبمع كأذرعات 
وإما بتاء مقدرة كما يف سعاد؛ فاليت يف لفظها ليست للتأنيث ، وإمنا التأنيث إما أن يكون بالتاء اليت يف لفظها ، 

هي مع األلف اليت قبلها عالمة مجع املؤنث وال يصح تقدير التاء فيها ، ألنّ هذه التاء الختصاصها جبمع املؤنث 
ا باملؤنث كتاء مانعة من تقديرها كما ال يقدر تاء التأنيث يف بنت ألن التاء اليت هي بدل من الواو الختصاصه

: وقيل . مسيت بذلك ألهنا وصفت إلبراهيم عليه السالم فلما أبصرها عرفها : وقالوا . التأنيث فأبت تقديرها 
. التقى فيها آدم وحّواء فتعارفا : وقيل . قد عرفت : إن جربيل حني كان يدور به يف املشاعر أراه إياها فقال 

أعلم حبقيقة ذلك ، وهي من األمساء املرجتلة ألنّ العرفة ال تعرف يف أمساء  ألنّ الناس يتعارفون فيها واهللا: وقيل 
فيه دليل على وجوب الوقوف بعرفة ألنّ اإلفاضة ال تكون إال بعده : وقيل . األجناس إال أن تكون مجع عارف 

  :وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم . 
بالتلبية والتهليل والتكبري والثناء } فاذكروا اهللا { " احلج عرفة فمن أدرك عرفة فقد أدرك احلج ) "  ١١٢( 

قزح ، وهو اجلبل الذي يقف عليه اإلمام } املشعر احلرام { و . بصالة املغرب والعشاء : وقيل . والدعوات 
ا بني جبل املزدلفة من مأزمي عرفة إىل وادي حمسر ، وليس املأزمان : املشعر احلرام : وقيل . وعليه امليقدة  م

  :والصحيح أنه اجلبل ، ملا روى جابر رضي اهللا عنه . ادي حمسر من املشعر احلرام وال و

ا صلّى الفجر يعين باملزدلفة بغلس ، ركب ناقته حىت أتى املشعر )  ١١٣(  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل
معناه مما يلي املشعر } رام ِعنَد املشعر احل{ : وقوله تعاىل . احلرام فدعا وكرب وهلل ، ومل يزل واقفاً حىت أسفر 

أو . احلرام قريباً منه ، وذلك للفضل ، كالقرب من جبل الرمحة ، وإال فاملزدلفة كلها موقف إال وادي حمسر 
، ألنه معلم العبادة : واملشعر . جعلت أعقاب املزدلفة لكوهنا يف حكم املشعر ومتصلة به عند املشعر  . املعلم 

لقد أدركت الناس : بن عباس رضي اهللا عنه أنه نظر إىل الناس ليلة مجع فقال وعن ا. ووصف باحلرم حلرمته 
ألنّ آدم صلوات اهللا عليه اجتمع فيها مع حواء وازدلف : مسيت املزدلفة ومجعاً : وقيل . هذه الليلة ال ينامون 
صفت بفعل أهلها ، ألهنم و: وجيوز أن يقال . ألنه جيمع فيها بني الصالتني : وعن قتادة . إليها ، أي دنا منها 

واذكروُه ذكراً : واملعىن . ما مصدرية أو كافة } كََما َهَداكُْم { يزدلفون إىل اهللا أي يتقّربون بالوقوف فيها 



ِه { حسناً كما هداكم هداية حسنة أواذكروه كما علمكم كيف تذكرونه ، ال تعدلوا عنه  } َوإِن كُنُتْم ّمن قَْبِل
وإِن هي خمففة من الثقيلة . اجلاهلني ، ال تعرفون كيف تذكرونه وتعبدونه } الضالني  لَِمَن{ من قبل اهلدى 

وذلك . وال تكن من املزدلفة } ِمْن َحْيثُ أَفَاَض الناس { مث لتكن إفاضتكم } ثُمَّ أَِفيُضواْ { والالم هي الفارقة 
حنن : وقوهلم . أن يساووهم يف املوقف  ملا كان عليه احلمس من الترفع على الناس والتعايل عليهم وتعظمهم عن

: فكيف موقع مث؟ قلت : أهل اهللا وقطان حرمه فال خترج منه ، فيقفون جبمع وسائر الناس بعرفات؟ فإن قلت 
، تأيت بثم لتفاوت ما بني اإلحسان إىل الكرمي : حنو موقعها يف قولك  أحسن إىل الناس مث ال حتسن إىل غري كرمي 
مث أفيضوا : ه وُبعد ما بينهما؛ فكذلك حني أمرهم بالذكر عند اإلفاضة من عرفات قال ، واإلحسان إىل غري

مث أفيضوا من حيث أفاض الناس وهم : وقيل . لتفاوت ما بني اإلفاضتني ، وأن إحدامها صواب والثانية خطأ 
بكسر السني » من حيث أفاض الناس«: وقرىء . احلمس ، أي من املزدلفة إىل مىن بعد اإلفاضة من عرفات 

يعين أن اإلفاضة من ]  ١١٥: طه [ } َولَقَْد َعهِْدَنا إىل آد م ِمن قَْبلُ فََنِسَى { : أي الناسي وهو آدم ، من قوله 
فَإِذَا { من خمالفتكم يف املوقف وحنو ذلك من جاهليتكم } واستغفروا اهللا { عرفات شرع قدمي فال ختالفوا عنه 

فأكثروا } فاذكروا اهللا كَِذكْرِكُْم ءاَباءكُْم { ا فرغتم من عباداتكم احلجية ونفرمت أي فإذ} قََضْيُتم مناسككم 
وكانوا إذا قضوا مناسكهم وقفوا بني . ذكر اهللا وبالغوا فيه كما تفعلون يف ذكر آبائكم ومفاخرهم وأيامهم 

يف موضع جر } ْو أََشدَّ ِذكًْرا أَ{ . املسجد مبىن وبني اجلبل ، فيعّددون فضائل آبائهم ويذكرون حماسن أيامهم 
كما تقول كذكر قريش آباءهم ، أو قوم أشّد منهم } كَِذكْرِكُْم { عطف على ما أضيف إليه الذكر يف قوله 

، مبعىن أو أشّد ذكراً من آبائكم ، على أن ذكراً من فعل . ذكراً  أو يف موضع نصب عطف على آباءكم 
معناه أكثروا ذكر اهللا ودعاءه فإنّ الناس من بني مقل ال يطلب بذكر اهللا إال } فَِمَن الناس َمن َيقُولُ { املذكور 

اجعل إيتاءنا أي إعطاءنا يف } آتنا ِفى الدنيا { أعراض الدنيا ، ومكثر يطلب خري الدارين ، فكونوا من املكثرين 
طلب خالقي وهو النصيب } َوَما لَُه ِفى االخرة ِمْن خالق { الدنيا خاصة  أو ما هلذا الداعي يف اآلخرة . أي من 

  .من نصيب ، ألنّ مهه مقصور على الدنيا 

طلبةُ الصاحلني يف الدنيا من الصحة والكفاف والتوفيق يف اخلري ، وطلبتهم يف اآلخرة من  واحلسنتان ما هو 
: النار  ذابوع. احلسنة يف الدنيا املرأة الصاحلة ، ويف اآلخرة احلوراء : وعن علي رضي اهللا عنه . الثواب 

أي نصيب من جنس ما كسبوا من } لَُهْم َنِصيٌب ّممَّا كََسُبواْ { الداعون باحلسنتني } أولئك { . امرأة السوء 
مما خطيئاهتم { : أو من أجل ما كسبوا ، كقوله . األعمال احلسنة ، وهو الثواب الذي هو املنافع احلسنة 

ا يستوجبونه حبسب مصاحلهم يف الدنيا ] منه [ به نعطيهم أو هلم نصيب مما دعوا ] .  ٢٥: نوح [ } أغرقوا  م
مبا كسبت : ومسى الدعاء كسباً ألنه من األعمال ، واألعمال موصوفة بالكسب . واستحقاقهم يف اآلخرة 

اً ، وأن لكل فريق نصيباً من جنس ما كسبوا ) أولئك ( وجيوز أن يكون . أيديكم  واهللا َسرِيُع { للفريقني مجيع
فبادروا إكثار الذكر وطلب اآلخرة ، أو وصف نفسه . يوشك أن يقيم القيامة وحياسب العباد }  احلساب

: روي . بسرعة حساب اخلالئق على كثرة عددهم وكثرة أعماهلم ليدلّ على كمال قدرته ووجوب احلذر منه 
  . وروي يف مقدار حملة. وروى يف مقدار فواق ناقة . أنه حياسب اخللق يف قدر حلب شاة 



ا إِثَْم َعلَْيِه َوَمْن َتأَخََّر فَلَا إِ ِه ِلَمنِ اتَّقَى َواتَّقُوا اللََّه َواذْكُُروا اللََّه ِفي أَيَّامٍ َمْعُدوَداٍت فََمْن َتَعجَّلَ ِفي َيْوَمْينِ فَلَ ثَْم َعلَْي
  ) ٢٠٣(َواْعلَُموا أَنَّكُْم إِلَْيِه ُتْحَشُرونَ 

وعن عمر رضي . التكبري يف أدبار الصلوات وعند اجلمار : يق ، وذكر اهللا فيها أيام التشر. واأليام املعدودات 
فََمن { أنه كان يكرب يف فسطاطه مبىن فيكرب من حوله ، حىت يكرب الناس يف الطريق ويف الطواف : اهللا عنه 
: يقال . ىن عجل جييئان مطاوعني مبع: وتعجل ، واستعجل . فمن عّجل يف النفر أو استعجل النفر } َتَعجَّلَ 

َوَمن َتأَخََّر { : واملطاوعة أوفق لقوله . تعجل الذهاب واستعجله : ومتعديني ، يقال : تعجل يف األمر واستعجل 
  :كما هي كذلك يف قوله } 

  َوقَْد َيكُونُ َمَع الُْمْسَتْعجِلِ الزَّلَلُ... قَْد ُيْدرُِك الُْمَتأَنِّي َبْعَض حَاَجِته 
بعد يوم النحر يوم القّر وهو اليوم الذي يسميه أهل مكة يوم الرؤوس ، واليوم بعده } ى َيْوَمْينِ ِف{ ألجل املتأين 

وعند أيب حنيفة . ينفر إذا فرغ من رمي اجلمار كما يفعل الناس اليوم وهو مذهب الشافعي ويروى عن قتادة 
والرمي يف اليوم الثالث جيوز تقدميه . الثالث حىت رمى يف اليوم } َوَمن َتأَخََّر { وأصحابه ينفر قبل طلوع الفجر 

ِه { : كيف قال : فإن قلت . وعند الشافعي الجيوز . على الزوال عند أيب حنيفة  عند التعجل } فَال إِثَْم َعلَْي
: فإن قلت . فتعجلوا أو تأخروا : داللة على أنّ التعجل والتأخر خمري فيهما ، كأنه قيل : والتأخر مجيعاً؟ قلت 

بلى ، وجيوز أن يقع التخيري بني الفاضل واألفضل كما خري املسافر بني الصوم : يس التأخر بأفضل؟ قلت أل
منهم من جعل املتعجل آمثاً ، ومنهم : إنّ أهل اجلاهلية كانوا فريقني : واإلفطار وإن كان الصوم أفضل وقيل 

أي ذلك التخيري ، ونفي اإلمث عن } ِلَمنِ اتقى { من جعل املتأخر آمثاً فورد القرآن بنفي املأمث عنهما مجيعاً 
لئال يتخاجل يف قلبه شيء منهما فيحسب أنّ أحدمها يرهق صاحبه آثام يف : املتعجل واملتأخر ألجل احلاج املتقي 

{ : مث قال . اإلقدام عليه ، ألنّ ذا التقوى حذّر متحّرز من كل ما يريبه ، وألنه هو احلاج على احلقيقة عند اهللا 
وجيوز أن يراد ذلك الذي مّر ذكره من أحكام احلج وغريه ملن اتقى ، ألنه هو املنتفع . ليعبأ بكم } واتقوا اهللا 

. ٣٨: الروم [ } ذَِلَك َخْيٌر لّلَِّذيَن ُيرِيُدونَ َوْجَه اهللا { : به دون من سواه ، كقوله   [  

َوإِذَا َتَولَّى ) ٢٠٤(لدُّْنَيا َوُيشْهُِد اللََّه َعلَى َما ِفي قَلْبِِه َوُهَو أَلَدُّ الِْخَصامِ َوِمَن النَّاسِ َمْن ُيْعجُِبَك قَْولُُه ِفي الَْحَياِة ا
َوإِذَا ِقيلَ لَُه اتَّقِ اللََّه أََخذَْتُه ) ٢٠٥(َسَعى ِفي الْأَْرضِ ِلُيفِْسَد ِفيَها َوُيْهِلَك الَْحْرثَ َوالنَّْسلَ َواللَُّه لَا ُيِحبُّ الْفَسَاَد 

  ) ٢٠٦(الِْعزَّةُ بِالْإِثْمِ فََحْسُبُه َجَهنَُّم َولَبِئَْس الِْمَهاُد 

وهو . الشىء العجيب الذي يعظم يف النفس : ومنه . أي يروقك ويعظم يف قلبك } َمن ُيْعجُِبَك قَْولُُه { 
، إذا لقي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أالن له ال قول وادعى أنه األخنس بن شريق كان رجالً حلو املنطق 

هو عاّم يف املنافقني ، كانت حتلو يل ألسنتهم ، وقلوهبم أمّر : وقيل . يعلم اهللا أين صادق : حيبه وأنه مسلم وقال 
بالقول ، أي يعجبك ما يقوله يف معىن : ؟ قلت } فىلحيوة الدنيا { : مب يتعلق قوله : من الصَّبِرِ ، فإن قلت 

باطل يطلب به حظاً من حظوظ الدنيا وال يريد به اآلخرة ، كما تراد باإلميان الدنيا؛ ألن اّدعاءه احملبة بال
وجيوز أن يتعلق بيعجبك ، أي قوله حلو . احلقيقي واحملبة الصادقة للرسول؛ فكالمه إذاً يف الدنيا ال يف اآلخرة 

للكنة ، أو ألنه ال يؤذن فصيح يف الدنيا فهو يعجبك ، وال يعجبك يف اآلخرة ملا يرهقه يف املوقف من احلبسة وا



ِه { له يف الكالم فال يتكلم حىت يعجبك كالمه  ى قَلْبِ اهللا شاهد على : أي حيلف ويقول } َوُيْشهُِد اهللا على َما ِف
َوُهَو { : » ويستشهد اهللا«: ويف مصحف أّيب . » ويشهد اهللا«: وقرىء . ما يف قليب من حمبتك ومن اإلسالم 

كان بينه وبني ثقيف خصومة فبيتهم ليالً وأهلك : وقيل . يد اجلدال والعداوة للمسلمني وهو شد} أَلَدُّ اخلصام 
أو جعل . ثبت الغدر : وإضافة األلّد مبعىن يف ، كقوهلم . املخاصمة : واخلصام . ومواشيهم وأحرق زروعهم 

{ اخلصوم خصومة  مجع خصم ، كصعب وصعاب ، مبعىن وهو أشّد: وقيل اخلصام . اخلصام ألّد على املبالغة 
ى األرض ِلُيفِْسَد ِفيَها { عنك وذهب بعد إالنة القول وإحالء املنطق } َوإِذَا توىل  . كما فعل بثقيف } سعى ِف

ا يفعل والة السوء من الفساد يف األرض بإهالك احلرث والنسل } َوإِذَا توىل { : وقيل  . وإذا كان والياً فعل م
ويهلُك احلرث : ( وقرىء .  بشؤم ظلمه القطر فيهلك احلرث والنسل يظهر الظلم حىت مينع اهللا: وقيل 

. وقرأ احلسن بفتح الالم ، وهي لغة . ، على أن الفعل للحرث والنسل ، والرفع للعطف على سعى ) والنسلُ 
خذته بكذا ، أ: من قولك } أََخذَْتُه العزة باإلمث { ، على البناء للمفعول » ويهلك«: وروى عنه . أىب يأىب : حنو 

إذا محلته عليه وألزمته إياه ، أي محلته العزة اليت فيه ومحية اجلاهلية على اإلمث الذي ينهى عنه ، وألزمته ارتكابه 
  .أو على رّد قول الواعظ . ، وأن ال خيلي عنه ضراراً وجلاجاً 

  ) ٢٠٧(ُه َرُءوٌف بِالِْعَباِد َوِمَن النَّاسِ َمْن َيْشرِي َنفَْسُه اْبِتَغاَء َمْرَضاِت اللَِّه َواللَّ

  :يأمر باملعروف وينهي عن املنكر حىت يقتل ، وقيل : وقيل . يبيعها أي يبذهلا يف اجلهاد } َيْشرِى َنفَْسُه { 
: أراده املشركون على ترك اإلسالم وقتلوا نفراً كانوا معه ، فقال هلم : نزلت يف صهيب بن سنان )  ١١٤( 

. معكم مل أنفعكم وإن كنت عليكم مل أضّركم ، فخلوين وما أنا عليه وخذوا مايل أنا شيخ كبري ، إن كنت 
  .حيث كلفهم اجلهاد فعرضهم لثواب الشهداء } واهللا َرءوٌف بالعباد { فقبلوا منه ماله وأتى املدينة 

فَإِنْ َزلَلُْتْم ) ٢٠٨(اِت الشَّْيطَاِن إِنَُّه لَكُْم َعُدوٌّ ُمبٌِني َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْدُخلُوا ِفي السِّلْمِ كَافَّةً َولَا َتتَّبُِعوا ُخطَُو
ا أَنَّ اللََّه َعزِيٌز َحِكيٌم    ) ٢٠٩(ِمْن َبْعِد َما َجاَءْتكُُم الَْبيَِّناُت فَاْعلَُمو

اإلستسالم والطاعة ، أي : وقرأ األعمش بفتح السني والالم ، وهو . بكسر السني وفتحها } السالم { 
واخلطاب ألهل . وقيل هو اإلسالم . ال خيرج أحد منكم يده عن طاعته } كَافَّةً { ستسلموا هللا وأطيعوه ا

وجيوز أن يكون كافة حاال من السلم . الكتاب ألهنم آمنوا بنبيهم وكتاهبم ، أو للمنافقني ألهنم آمنوا بألسنتهم 
  :قال . ، ألهنا تؤنث كما تؤنث احلرب 

  َواحلَْرُب َيكِْفيَك ِمْن أَْنفَاِسَها ِمْن أَْنفَاِسَها ُجَرُع... ِمْنَها َما َرِضيَت بِه السِّلُْم َتأُْخذُ 
أو يف شعب . وأن ال يدخلوا يف طاعة دون طاعة . على أن املؤمنني أمروا بأن يدخلوا يف الطاعات كلها 

  .وعن عبد اهللا بن سالم . اإلسالم وشرائعه كلها ، وأن ال ُيخلوا بشيء منها 
أنه استأذن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يقيم على السبت وأن يقرأ من التوراة يف صالته من )  ١١٥( 

عن الدخول يف السلم } فَإِن َزلَلُْتْم { من الكف ، كأهنم كفوا أن خيرج منهم أحد باجتماعهم ) كافة ( الليل و 
فاعلموا أَنَّ { واهد على أنّ ما دعيتم إىل الدخول فيه هو احلق أي احلجج والش} ّمن َبْعِد َما َجاءْتكُُم البينات { 



وروي أنّ قارئًا قرأ غفور رحيم ، . ال ينتقم إال حبق } َحكِيٌم { غالب ال يعجزه االنتقام منكم } اهللا َعزِيٌز 
يذكر الغفران إن كان هذا كالم اهللا فال يقول كذا احلكيم ، ال : فسمعه أعرايب فأنكره ومل يقرأ القرآن وقال 

  .ظللت وظللت : بكسر الالم ومها لغتان ، حنو » زللتم«: وقرأ أبو الّسمال . عند الزلل ، ألنه إغراء عليه 

امِ َوالَْملَاِئكَةُ َوقُِضَي الْأَْمُر َوإِلَى اللَّ   ) ٢١٠(ُموُر ِه ُتْرَجُع الْأَُهلْ َيْنظُُرونَ إِلَّا أَنْ َيأِْتَيُهُم اللَُّه ِفي ظُلَلٍ ِمَن الَْغَم

: األنعام [ } فجاءهم بأسنا { ، ]  ٣٣: النحل [ } أَْو َيأِْتَى أَْمُر َرّبَك { : إتيان اهللا إتيان أمره وبأسه كقوله 
} إناهللا َعزِيٌز { : وجيوز أن يكون املأيت به حمذوفاً ، مبعىن أن يأتيهم اهللا ببأسه أو بنقمته للداللة عليه بقوله ]  ٤٣
ظلة وهي ما أظلك } ِفي ظُلَلٍ {  وقرىء . وهي مجع ظلة ، كقلة وقالل أو مجع ظل » ظالل«: وقرىء . مجع 

وباجلر عطف على ظلل أو ]  ١٥٨: األنعام [ } َهلْ َينظُُرونَ إِال أَن َتأِْتيُهُم املالئكة { : واملالئكة بالرفع كقوله 
ألنّ الغمام مظنة الرمحة ، فإذا نزل منه العذاب : ِلَم يأتيهم العذاب يف الغمام؟ قلت : فإن قلت . على الغمام 

ال حيتسب كان أغم ، كما أن اخلري إذا جاء من حيث ال  ، ألن الشر إذا جاء من حيث  كان األمر أفظع وأهول 
حيتسب كان أسّر ، فكيف إذا جاء الشر من حيث حيتسب اخلري ، ولذلك كانت الصاعقة من العذاب املستفظع 

َوَبَدا لَُهْم ّمَن اهللا َما لَْم { : ومن مثة اشتد على املتفكرين يف كتاب اهللا قوله تعاىل . ع الغيث جمليئها من حيث يتوق
وقرأ معاذ . وأمت أمر إهالكهم وتدمريهم وفرغ منه } َوقُِضَى األمر { ] .  ٤٧: الزمر [ } َيكُوُنواْ َيْحَتِسُبونَ 

اً على املالئكة ، على املصد» وقضاء األمر«: بن جبل رضي اهللا عنه  ، » ترجِع«: وقرىء . ر املرفوع عطف
  .، على البناء للفاعل واملفعول بالتأنيث والتذكري فيهما » وترَجع«

ِه ِمْن َبْعِد َما َجاَءْتُه فَ َمْن ُيَبدِّلْ نِْعَمةَ اللَّ   ) ٢١١(يُد الِْعقَابِ إِنَّ اللََّه َشِدَسلْ َبنِي إِسَْرائِيلَ كَْم آَتْيَناُهْم ِمْن آَيٍة َبيَِّنٍة َو

أمر للرسول عليه الصالة والسالم أو لكل أحد ، وهذا السؤال سؤال تقريع كما تسأل الكفرة يوم } َسلْ { 
على أيدي أنبيائهم وهي معجزاهتم ، أو من آية يف الكتب شاهدة على } كَْم آتيناهم ّمْن آَيٍة َبّيَنٍة { القيامة 

آياته ، وهي أجل نعمة من اهللا ، ألهنا أسباب اهلدى والنجاة من الضاللة } اللَِّه نِْعَمةَ { صحة دين اإلسالم ، و 
فََزاَدْتُهْم { : أن اهللا أظهرها لتكون أسباب هداهم ، فجعلوها أسباب ضاللتهم ، كقوله : وتبديلهم إياها . 

. حممد صلى اهللا عليه وسلم  أو حرفوا آيات الكتب الدالة على دين]  ١٢٥: التوبة [ } رِْجًسا إىل رِْجِسهِْم 
ما معىن : فإن قلت . ومعىن االستفهام فيها للتقرير . حتتمل األمرين : كم استفهامية أم خربية؟ قلت : فإن قلت 

ُه {  ، كقوله : قلت . } ِمن َبْعِد َما َجاءْت مث حيرفونه من بعد ما { : معناه من بعد ما متكن من معرفتها أو عرفها 
َوَمن { وقرىء : ؟ ألنه إذا مل يتمكن من معرفتها أو مل يعرفها ، فكأهنا غائبة عنه ]  ٧٥: ة البقر[ } عقلوه 
  .بالتخفيف } ُيَبِدلْ 

ُه َيْرُزُق َمْن َيَشاُء  الِْقَياَمِة َواللَُّزيَِّن ِللَِّذيَن كَفَُروا الَْحَياةُ الدُّْنَيا َوَيْسَخُرونَ ِمَن الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن اتَّقَْوا فَْوقَُهْم َيْوَم
  ) ٢١٢(بَِغْيرِ ِحَسابٍ 



وجيوز أن . املزين هو الشيطان ، زين هلم الدنيا وحسنها يف أعينهم بوساوسه وحببها إليهم فال يريدون غريها 
يكون اهللا قد زينها هلم بأن خذهلم حىت استحسنوها وأحبوها ، أو جعل إمهال املزين له تزيينا ، ويدل عليه 

كانت } َوَيْسَخُرونَ ِمَن الذين ءاَمُنواْ { على البناء للفاعل } ُزّيَن ِللَِّذيَن كَفَُرواْ احلياة الدنيا { من قرأ قراءة 
الكفرة يسخرون من املؤمنني الذين ال حظ هلم من الدنيا كابن مسعود وعمار وصهيب وغريهم ، أي ال 

} والذين اتقوا فَْوقَُهْم َيْوَم القيامة { ن يطلب غريها وهم يسخرون ممن ال حظ له فيها ، أو مم. يريدون غريها 
. ألهنم يف عليني من السماء ، وهم يف سجني من األرض ، أو حاهلم عالية حلاهلم؛ ألهنم يف كرامة وهم يف هوان 

أو هم عالون عليهم متطاولون يضحكون منهم كما يتطاول هؤالء عليهم يف الدنيا ويرون الفضل هلم عليهم ، 
بغري } واهللا َيْرُزُق َمن َيَشاء بَِغْيرِ ِحَسابٍ { ]  ٣٤: املطففني [ } فاليوم الذين ءاَمُنواْ ِمَن الكفار َيْضَحكُونَ { 

، فهذه التوسعة  تقدير ، يعين أنه يوسع على من توجب احلكمة التوسعة عليه كما وسع على قارون وغريه 
ولو كانت كرامة لكان أولياؤه املؤمنون أحق . دراجكم بالنعمة عليكم من جهة اهللا ملا فيها من احلكمة وهي است

لرييك أنه ال يسعد : ؟ قلت } والذين اتقوا { : مث قال } ِمَن الذين َءاَمُنواْ { : مل قال : فإن قلت . هبا منكم 
، وليكون بعثا للمؤمنني على التقوى إذا مسعوا ذلك    .عنده إال املؤمن املتقي 

 َبْيَن النَّاسِ ِفيَما مَّةً َواِحَدةً فََبَعثَ اللَُّه النَّبِيَِّني ُمَبشِّرِيَن َوُمْنِذرِيَن َوأَْنَزلَ َمَعُهُم الِْكَتاَب بِالَْحقِّ لَِيْحكَُمكَانَ النَّاُس أُ
ِه إِلَّا الَِّذيَن أُوُتوُه ِمْن َبْعِد َما َجاَءْتُهُم الَْبيَِّناُت َبْغًيا َبيَْنُهْم فََهَدى اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِلَما  اْخَتلَفُوا ِفيِه َوَما اْخَتلََف ِفي
  ) ٢١٣(اْخَتلَفُوا ِفيِه ِمَن الَْحقِّ بِإِذْنِِه َواللَُّه َيْهِدي َمْن َيَشاُء إِلَى ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ 

وإمنا . ختلفوا فبعث اهللا فا: يريد } فََبَعثَ اهللا النبيني { متفقني على دين اإلسالم } كَانَ الناس أُمَّةً واحدة { 
كان الناس أّمة «: ويف قراءة عبد اهللا . عليه } ِلَيْحكَُم َبْيَن الناس ِفيَما اختلفوا ِفيِه { : حذف لداللة قوله 

يونس [ } َوَما كَانَ الناس إِالَّ أُمَّةً َواِحَدةً فاختلفوا { والدليل عليه قوله عز وعال . » واحدة فاختلفوا فبعث اهللا
فإن قلت . واألّول الوجه . كان الناس أمة واحدة كفاًرا ، فبعث اهللا النبيني ، فاختلفوا عليهم : وقيل ]  ١٩: 
أنه كان بني آدم وبني : عن ابن عباس رضي اهللا عنهما : مىت كان الناس أمة واحدة متفقني على احلق؟ قلت : 

َوأَنَزلَ َمَعُهُم { ومن كان معه يف السفينة  هم نوح: وقيل . نوح عشرة قرون على شريعة من احلق فاختلفوا 
{ اهللا ، أو الكتاب ، أو النّيب املنزل عليه } ِلَيْحكُمَ { يريد اجلنس ، أو مع كل واحد منهم كتابه } الكتاب 

ِه  الَّ إِ{ يف احلق } َوَما اختلف ِفيِه { يف احلق ودين اإلسالم الذي اختلفوا فيه بعد االتفاق } ِفيَما اختلفوا ِفي
إال الذين أوتوا الكتاب املنزل إلزالة االختالف ، أي ازدادوا يف االختالف ملا أنزل عليهم } الذين أُوُتوُه 

حسًدا بينهم وظلًما } َبْغياً َبيَْنُهْم { الكتاب ، وجعلوا نزول الكتاب سبباً يف شّدة االختالف واستحكامه 
، أي فهدى اهللا الذين آمنوا للحق } احلق  ِمَن{ و . حلرصهم على الدنيا وقلة إنصاف منهم  ا اختلفوا فيه  بيان مل

  .الذي اختلف فيه من اختلف 

ْبِلكُْم َمسَّْتُهُم الَْبأَْس  اُء َوالضَّرَّاُء َوُزلْزِلُوا َحتَّى َيقُولَأَْم َحِسْبُتْم أَنْ َتْدُخلُوا الَْجنَّةَ َولَمَّا َيأِْتكُْم َمثَلُ الَِّذيَن َخلَْوا ِمْن قَ
  ) ٢١٤(الرَُّسولُ وَالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه َمَتى َنْصُر اللَِّه أَلَا إِنَّ َنْصَر اللَِّه قَرِيٌب 



، ومعىن اهلمزة فيها للتقرير وإنكار احلسبان واستبعاده } أَْم {  وملا ذكر ما كانت عليه األمم من . منقطعة 
ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واملؤمنني على الثبات تشجيعاً لرس - االختالف على النبيني بعد جميء البينات 

قال هلم على طريقة  -والصرب مع الذين اختلفوا عليه من املشركني وأهل الكتاب وإنكارهم آلياته وعداوهتم له 
. يف اإلثبات » قد«فيها معىن التوقع ، وهي يف النفي نظرية } َولَمَّا } { أم حسبتم { : االلتفات اليت هي أبلغ 

بيان } َمسَّْتُهْم { و . حاهلم اليت هي مثل يف الشدة } مَّثَلُ الذين َخلَْواْ { املعىن أن إتيان ذلك متوقع منتظر و
وأزعجوا } َوُزلْزِلُواْ { مستهم البأساء : كيف كان ذلك املثل؟ فقيل : للمثل وهو استئناف ، كأن قائالً قال 

إىل الغاية اليت قال } حىت َيقُولَ الرسول { ن األهوال واألفزاع إزعاجاً شديداً شبيها بالزلزلة مبا أصاهبم م
ومعناه طلب . أي بلغ هبم الضجر ومل يبق هلم صرب حىت قالوا ذلك } مىت َنْصُر اهللا { الرسول ومن معه فيها 

لعظم ، ألنّ ويف هذه الغاية دليل على تناهي األمر يف الشدة ومتاديه يف ا. الصرب ومتنيه ، واستطالة زمان الشدة 
الرسل ال يقادر قدر ثباهتم واصطبارهم وضبطهم ألنفسهم ، فإذا مل يبق هلم صرب حىت ضجوا كان ذلك الغاية يف 

على إرادة القول ، يعين فقيل هلم ذلك إجابة هلم إىل } أَال إِنَّ َنْصَر اهللا قَرِيٌب { الشدة اليت ال مطمح وراءها 
علم » أن«بالنصب على إضمار أن ومعىن االستقبال؛ ألنّ } حىت َيقُولَ { : وقرىء . طلبتهم من عاجل النصر 

إال أهنا حال ماضية . شربت اإلبل حىت جييء البعري جيرُّ بطنه : وبالرفع على أنه يف معىن احلال ، كقولك . له 
  .حمكية 

ْينِ َوالْأَقَْربَِني َوالَْيَتاَمى َوالَْمَساِكنيِ َواْبنِ السَّبِيلِ َوَما َتفَْعلُوا َيْسأَلُوَنَك َماذَا ُيْنِفقُونَ قُلْ َما أَْنفَقُْتْم ِمْن َخْيرٍ فَِللَْواِلَد
  ) ٢١٥(ِمْن َخْيرٍ فَإِنَّ اللََّه بِِه َعِليٌم 

ا ينفقون وأجيبوا } قُلْ َما أَنفَقُْتم { : كيف طابق اجلواب السؤال يف قوله : فإن قلت  وهم قد سألوا عن بيان م
بيان ما ينفقونه وهو كل خري ، وبىن الكالم على } ما أنفقتم ّمْن َخْيرٍ { قد تضمن قوله : قلت  ببيان املصرف؟

  :قال الشاعر . ما هو أهم وهو بيان املصرف؛ ألنّ النفقة ال يعتد هبا إال أن تقع موقعها 
  َحتَّى ُيَصاَب هَبا طَرِيُق الْمصنَعِ... إنَّ الصَّنِيَعةَ الَ َتكُونُ َصنِيَعة 

ماذا ننفق من : أنه جاء عمرو بن اجلموح وهو شيخ ِهّم وله مال عظيم فقال : وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما 
  .هي يف التطّوع : وعن احلسن . هي منسوخة بفرض الزكاة : وعن السدي . أموالنا؟ وأين نضعها؟ فنزلت 

كَْرُهوا َشْيئًا َوُهَو َخْيٌر لَكُْم َوَعَسى أَنْ ُتِحبُّوا َشْيئًا َوُهَو َشرٌّ لَكُْم كُِتَب َعلَْيكُُم الِْقَتالُ َوُهَو كُْرٌه لَكُْم َوَعَسى أَنْ َت
  ) ٢١٦(َواللَُّه َيْعلَُم َوأَْنُتْم لَا َتْعلَُمونَ 

ة على مث إما أن يكون مبعىن الكراه} َوَعَسى أَن َتكَْرُهواْ َشْيئًا { : من الكراهة بدليل قوله } َوُهَو كُْرٌه لَّكُْم { 
  :وضع املصدر موضع الوصف مبالغة ، كقوهلا 

وإما أن يكون فعالً مبعىن مفعول كاخلبز مبعىن . كأنه يف نفسه لفرط كراهتهم له ... فَآنََّما ِهَي إقَْبالٌ َوإْدَباُر 
ف على أن يكون مبعىن املضموم ، كالضَّعف والضُّع -بالفتح  - وقرأ السلمي . املخبوز ، أي وهو مكروه لكم 

ومنه . ، وجيوز أن يكون مبعىن اإلكراه على طريق اجملاز ، كأهنم أكرهوا عليه لشدة كراهتهم له ومشقته عليهم 



ُه كُْرهاً َوَوَضَعْتُه كُْرهاً { : قوله تعاىل  َوَعَسى أَن { : ، وعلى قوله تعاىل ]  ١٥: األحقاف [ } َحَملَْتُه أُمُّ
ا يصلحكم وما هو } واهللا َيْعلَُم { ، فإن النفوس تكرهه وتنفر عنه وحتب خالفه مجيع ما كلفوه } َتكَْرُهواْ َشْيئًا  م

  .} َوأَنُتْم الَ َتْعلَُمونَ ذلك { خري لكم 

ِه َو الَْحَرامِ َوإِْخَراجُ  الَْمْسجِِدَيْسأَلُوَنَك َعنِ الشَّْهرِ الَْحَرامِ ِقَتالٍ ِفيِه قُلْ ِقَتالٌ ِفيِه كَبٌِري َوَصدٌّ َعْن َسبِيلِ اللَِّه َوكُفٌْر بِ
وكُْم َعْن ِدينِكُْم إِِن اْسَتطَاُعوا َوَمْن أَْهِلِه ِمْنُه أَكَْبُر ِعْنَد اللَِّه َوالِْفْتَنةُ أَكَْبُر ِمَن الْقَْتلِ َولَا َيَزالُونَ ُيقَاِتلُوَنكُْم َحتَّى َيُردُّ

أُولَِئَك َحبِطَْت أَْعَمالُُهْم ِفي الدُّْنَيا َوالْآِخَرِة َوأُولَِئَك أَْصَحاُب النَّارِ ُهمْ َيْرَتِدْد ِمْنكُْم َعْن ِدينِِه فََيُمْت َوُهَو كَاِفٌر فَ
إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِفي َسبِيلِ اللَِّه أُولَِئَك َيْرُجونَ َرْحَمَت اللَِّه َواللَُّه ) ٢١٧(ِفيَها َخاِلُدونَ 

  ) ٢١٨(ِحيٌم غَفُوٌر َر

بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عبد اهللا بن جحش على سرية يف مجادى اآلخرة قبل قتال بدر )  ١١٦( 
بن عبد اهللا احلضرمي وثالثة معه ، فقتلوه وأسروا اثنني واستاقوا العري  بشهرين ليترصد عًريا لقريش فيها عمرو 

قد : رجب وهم يظنونه من مجادى اآلخرة ، فقالت قريش وفيها من جتارة الطائف ، وكان ذلك أول يوم من 
استحل حممد الشهر احلرام شهًرا يأمن فيه اخلائف ويبذعّر فيه الناس إىل معايشهم فوقف رسول اهللا صلى اهللا 

ما نربح حىت تنزل توبتنا ، ورّد رسول اهللا صلى : عليه وسلم العري ، وعظم ذلك على أصحاب السرية وقالوا 
ملا نزلت أخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وسلم العري واألسارى ، وعن ابن عباس رضي اهللا عنه  اهللا عليه
بدل االشتمال من } ِقَتالٍ ِفيِه { و . يسألك الكفار أو املسلمون عن القتال يف الشهر احلرام : واملعىن . الغنيمة 
َمَن { : العامل ، كقوله  ، على تكرير» عن قتال فيه«: ويف قراءة عبد اهللا . الشهر  ِللَِّذيَن استضعفوا ِلَمْن ءا
أنه سئل : وعن عطاء . ، أي إمث كبري » قتل فيه قل قتل فيه كبري«: وقرأ عكرمة ]  ٧٥: األعراف [ } ِمْنُهْم 

لوا فيه عن القتال يف الشهر احلرام؟ فحلف باهللا ما حيل للناس أن يغزوا يف احلرم وال يف الشهر احلرام إال أن يقات
اقتلوا املشركني َحْيثُ َوَجدتُُّموُهْم { : وأكثر األقاويل على أهنا منسوخة بقوله . ، وما نسخت   ٥: التوبة [ } ف

مبتدأ وأكرب خربه ، يعين وكبائر قريش من صّدهم عن سبيل اهللا وعن املسجد } َوَصدٌّ َعن َسبِيلِ اهللا { ] . 
مما فعلته السرية } أَكَْبُر ِعنَد اهللا { جد احلرام وهم رسول اهللا واملؤمنون احلرام ، وكفرهم باهللا وإخراج أهل املس

واملسجد . اإلخراج أو الشرك } والفتنة { من القتال يف الشهر احلرام على سبيل اخلطأ والبناء على الظن أعما 
إخبار عن } َزالُونَ يقاتلونكم َوالَ َي{ . } بِِه { عطف على سبيل اهللا ، وال جيوز أن يعطف على اهلاء يف : احلرام 

: دوام عداوة الكفار للمسلمني وأهنم ال ينفكون عنها حىت يرّدوهم عن دينهم ، وحىت معناها التعليل كقولك 
استبعاد الستطاعتهم كقول } إِِن اْسَتطَاُعواْ { و . فالن يعبد اهللا حىت يدخل اجلنة ، أي يقاتلونكم كي يرّدوكم 

ومن يرجع عن } َوَمن َيْرَتِدْد ِمنكُْم { وهو واثق بأنه ال يظفر به . فرت يب فال تبق عليَّ إن ظ: الرجل لعدّوه 
} فَأُْولِئَك َحبِطَْت أعماهلم ِفي الدنيا واألخرة { على الرّدة } فََيُمْت { دينه إىل دينهم ويطاوعهم على رّده إليه 

ات اإلسالم ، وباستدامتها واملوت عليها من ثواب ملا يفوهتم بإحداث الردة مما للمسلمني يف الدنيا من مثر
وعند أيب حنيفة أهنا حتبطها وإن . وهبا احتج الشافعي على أن الرّدة ال حتبط األعمال حىت ميوت عليها . اآلخرة 

 روي أن عبد اهللا بن جحش وأصحابه حني قتلوا احلضرمي} إِنَّ الذين ءاَمُنواْ والذين َهاَجُرواْ { . رجع مسلًما 



هؤالء : وعن قتادة } أُْولِئَك َيْرُجونَ َرْحَمةَ اهللا { ، ظّن قوم أهنم إن سلموا من اإلمث فليس هلم أجر ، فنزلت 
طلب ، ومن خاف هرب . خيار هذه األّمة ، مث جعلهم اهللا أهل رجاء كما تسمعون    .وإنه من رجا 

ا إِ ُع ِللنَّاسِ َوإِثُْمُهَما أَكَْبُر ِمْن َنفِْعهَِما َوَيْسأَلُوَنَك َماذَا َيْسأَلُوَنَك َعنِ الَْخْمرِ َوالَْمْيِسرِ قُلْ ِفيهَِم ثٌْم كَبٌِري َوَمَناِف
ِفي الدُّْنَيا َوالْآِخَرِة َوَيسْأَلُوَنَك َعنِ ) ٢١٩(ُيْنِفقُونَ قُلِ الَْعفَْو كَذَِلَك ُيَبيُِّن اللَُّه لَكُُم الْآَياِت لََعلَّكُْم َتتَفَكَُّرونَ 

ُه لَأَْعَنَتكُْم إِنَّ َتاَمى قُلْ إِْصلَاٌح لَُهْم َخْيٌر َوإِنْ ُتَخاِلطُوُهْم فَإِْخَواُنكُْم َواللَُّه َيْعلَُم الُْمفِْسَد ِمَن الُْمْصِلحِ َولَالَْي ْو َشاَء اللَّ
  ) ٢٢٠(اللََّه َعزِيٌز َحِكيٌم 

[ } ل واالعناب َتتَِّخذُونَ ِمْنُه َسكًَرا َوِمن مثرات النخي{ نزلت يف اخلمر أربع آيات نزلت مبكة )  ١١٧( 
مث إن عمر ومعاذًا ونفًرا من الصحابة قالوا؛ يا . فكان املسلمون يشربوهنا وهي هلم حالل ]  ٦٧: النحل 

ا إِثٌْم كَبٌِري ومنافع ِللنَّاسِ { : رسول اهللا ، أفتنا يف اخلمر فإهنا مذهبة للعقل مسلبة للمال ، فنزلت  ا فشرهب} ِفيهَِم
بن عوف ناًسا منهم فشربوا وسكروا فأّم بعضهم فقرأ . قوم وتركها آخرون  قل يا أيها : مث دعا عبد الرمحن 

دعا عتبان بن . فقل من يشرهبا } الَ َتقَْرُبواْ الصالة َوأَنُتْم سكارى { : الكافرون أعبد ما تعبدون فنزلت  مث 
وا وتناشدوا حىت أنشد سعد شعراً فيه هجاء األنصار مالك قوماً فيهم سعد بن أيب وقاص فلما سكروا افتخر

اللهم بني : فقال عمر . فضربه أنصاري بلحى بعري فشجه موضحة ، فشكا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ر رضي اهللا فقال عم} فََهلْ أَْنُتْم مُّنَتُهونَ { : إىل قوله } إِنََّما اخلمر وامليسر { لنا يف اخلمر بيانا شافياً ، فنزلت 

لو وقعت قطرة يف بئر فبنيت مكاهنا منارة مل أؤذن عليها ولو : وعن علّي رضي اهللا عنه . انتهينا يا رب : عنه 
لو أدخلت أصبعي فيه مل تتبعين : وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما . وقعت يف حبر مث جف ونبت فيه الكأل مل أرعه 

ما غلى واشتّد وقذف بالزبد من عصري : واخلمر . اهللا حق تقاته وهذا هو اإلميان حقاً ، وهم الذين اتقوا . 
ذهب ثلثاه مث غلى واشتّد  العنب ، وهو حرام ، وكذلك نقيع الزبيب أو التمر الذي مل يطبخ ، فإن طبخ حىت 
. ذهب خبثه ونصيب الشيطان ، وحلّ شربه ما دون السكر إذا مل يقصد بشربه اللهو والطرب عند أيب حنيفة 

ألن أقول مراًرا هو حالل ، أحّب إيلّ من أن أقول مرة هو حرام ، وألن أخر من السماء : عض أصحابه وعن ب
اً أحّب إيلّ من أن أتناول منه قطرة  ا أسكر . فأتقطع قطع وعند أكثر الفقهاء هو حرام كاخلمر ، وكذلك كل م

هنا تسكرمها ، أي حتجزمها ، وكأهنا ومسيت مخًرا لتغطيتها العقل والتمييز كما مسيت سكًرا أل. من كل شراب 
القمار ، مصدر من يسر ، كاملوعد واملرجع من : وامليسر . إذا ستره للمبالغة » مخرة مخراً«مسيت باملصدر من 

يسرته ، إذا قمرته ، واشتقاقه من اليسر ، ألنه أخذ مال الرجل بيسر وسهولة من غري كدٍّ وال : يقال . فعلهما 
كان الرجل يف اجلاهلية خياطر : وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما . ألنه سلب يساره . ر تعب ، أو من اليسا

  :على أهله وماله قال 
كيف صفة امليسر؟ : فإن قلت . أي يفعلون يب ما يفعل الياسرون بامليسور ... أقُولُ لَُهْم بِالشِّْعبِ إذْ َيْيِسرُوَنينِ 

م واألقالم ، والفذ ، والتوأم ، والرقيب ، واحللس ، والنافس ، األزال: كانت هلم عشرة أقداح ، وهي : قلت 
  .واملسبل ، واملعلى واملنيح والسفيح ، والوغد 



مثانية وعشرين إال لثالثة ، : وقيل . لكل واحد منها نصيب معلوم من جزور ينحروهنا وجيزؤهنا عشرة أجزاء 
  :ولبعضهم . وهي املنيح والسفيح والوغد 

  لَْيَس ِفيهِنَّ َربِيُح... َيا ِسَهاٌم ِلَي يف الدُّْن
  َوَسِفيٌح َومنيُح... َوأَساِميهِنَّ َوغٌْد 

للفذ سهم ، وللتوأم سهمان ، وللرقيب ثالثة ، وللحلس أربعة ، وللنافس مخسة ، وللمسبل ستة؛ وللمعلى 
ده فيخرج باسم رجل سبعة جيعلوهنا يف الربابة وهي خريطة ، ويضعوهنا على يدي عدل ، مث جيلجلها ويدخل ي

ومن خرج له . فمن خرج له قدح من ذوات األنصباء أخذ النصيب املرسوم به ذلك القدح . رجل قدحا منها 
وكانوا يدفعون تلك األنصباء إىل الفقراء وال يأكلون . قدح مما ال نصيب له مل يأخذ شيئاً وغرم مثن اجلزور كله 

أنواع القمار ، من : ويف حكم امليسر . يه ، ويسمونه الربم ويفتخرون بذلك ويذمون من مل يدخل ف. منها 
  :وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم . النرد والشطرنج وغريمها 

أنّ النرد : وعن علّي رضي اهللا عنه " إياكم وهاتني اللعبتني املشؤمتني فإهنما من ميسر العجم ) "  ١١٨( 
يسألونك عما يف : واملعىن . خطر فهو من امليسر  كل شيء فيه: والشطرنج من امليسر وعن ابن سريين 

هَِما إِثٌْم كَبٌِري { : تعاطيهما ، بدليل قوله تعاىل  أَكَْبُر ِمن { وعقاب اإلمث يف تعاطيهما } َوإِثُْمُهَمآ { ، } قُلْ ِفي
الفتيان  وهو االلتذاذ بشرب اخلمر والقمار ، والطرب فيهما ، والتوصل هبما إىل مصادقات} نَّفِْعهَِما 

، وسلب األموال بالقمار ، واالفتخار على األبرام  . ومعاشرهتم ، والنيل من مطاعمهم ومشارهبم وأعطياهتم 
أن أصحاب الشرب : ومعىن الكثرة . » وإمثهما أقرب«: ويف قراءة أّيب  -بالثاء  -» إمث كثري«: وقرىء 

يض اجلهد؛ وهو أن ينفق ماالً يبلغ إنفاقه منه اجلهد نق} العفو { والقمار يقترفون فيهما اآلثام من وجوه كثرية 
  :واستفراغ الوسع ، قال 

وعن النيب . وقرىء بالرفع والنصب . العفو : ويقال لألرض السهلة ... ُخِذي الَْعفَْو ِمنِّي َتْسَتِدِميي َمَودَِّتي 
  .صلى اهللا عليه وسلم 

خذها مين صدقة ، فأعرض عنه : ض املغازي فقال أنّ رجالً أتاه ببيضة من ذهب أصاهبا يف بع) "  ١١٩( 
ثله فأعرض عنه ، مث أتاه من اجلانب األيسر  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؛ فأتاه من اجلانب األمين فقال م

جييء أحدكم «: هاهتا مغضباً ، فأخذها فخذفه هبا خذفاً لو أصابه لشجه أو عقره ، مث قال : فأعرض عنه؛ فقال 
إّما أن يتعلق } ِفى الدنيا واألخرة { " تصّدق به وجيلس يتكفف الناسا إمنا الصدقة عن ظهر غًىن مباله كله ي

لعلكم تتفكرون فيما يتعلق بالدارين؛ فتأخذون مبا هو أصلح لكم؛ كما بينت لكم : بتتفكرون ، فيكون املعىن 
وجيوز أن يكون . بقامها وأكثرمها منافع أنّ العفو أصلح من اجلهد يف النفقة ، أوتتفكرون يف الدارين فتؤثرون أ

حىت ال . لتتفكروا يف عقاب اإلمث يف اآلخرة والنفع يف الدنيا } َوإِثُْمُهَما أَكَْبُر ِمن نَّفِْعهَِما { : إشارة إىل قوله 
  .ختتاروا النفع العاجل على النجاة من العقاب العظيم 

يات يف أمر الدارين وفيما يتعلق هبما لعلكم تتفكرون ، ملا يبني لكم اآل: على معىن } يبني { وإّما أن يتعلق 
اعتزلوا اليتامى وحتاموهم وتركوا خمالطتهم ]  ١٠: النساء [ } إِنَّ الذى َيأْكُلُونَ أموال اليتامى ظُلْماً { نزلت 

} ٌح لَُّهْم َخْيٌر إِْصالَ{ فقيل . والقيام بأمواهلم واالهتمام مبصاحلهم ، فشق ذلك عليهم وكاد يوقعهم يف احلرج 



وتعاشروهم ومل جتانبوهم } َوإِن ُتَخاِلطُوُهْم { أي مداخلتهم على وجه اإلصالح هلم وألمواهلم خري من جمانبتهم 
حق األخ أن خيالط أخاه ، وقد محلت املخالطة على املصاهرة } إخوانكمْ  { هم } ف {  { يف الدين ، ومن 

أي ال خيفى على اهللا من داخلهم بإفساد وإصالح فيجازيه على حسب مداخلته  }واهللا َيْعلَُم املفسد ِمَن املصلح 
حلملكم على العنت وهو املشقة وأحرجكم فلم } َولَْو َشاء اهللا الْعَنَتكُْم { ، فاحذروه وال تتحروا غري اإلصالح 

، » لعنتكم«: ومعناه إيصال الصالح وقرىء . » قل إصالح إليهم«: وقرأ طاوس . يطلق لكم مداخلتهم 
ِه { بطرح اهلمزة وإلقاء حركتها على الالم ، وكذلك  غالب ]  ١٧٣: البقرة [ } إناهللا َعزِيٌز { . } فَال إِثَْم َعلَْي

  .ال يكلف إال ما تتسع فيه طاقتهم } َحِكيٌم { يقدر على أن يعنت عباده وحيرجهم ولكنه 

أََمةٌ ُمْؤِمَنةٌ َخْيٌر ِمْن ُمْشرِكٍَة َولَْو أَْعَجَبْتكُْم َولَا ُتْنِكُحوا الُْمْشرِِكَني َحتَّى َولَا َتْنِكُحوا الُْمْشرِكَاِت َحتَّى ُيْؤِمنَّ َولَ
َرِة بِإِذْنِهِ إِلَى الَْجنَِّة َوالَْمْغِفُيْؤِمُنوا َولََعْبٌد ُمْؤِمٌن َخْيٌر ِمْن ُمْشرٍِك َولَْو أَْعَجَبكُْم أُولَِئَك َيْدُعونَ إِلَى النَّارِ َواللَُّه َيْدُعو 

  ) ٢٢١(َوُيَبيُِّن آَياِتِه ِللنَّاسِ لََعلَُّهْم َيَتذَكَُّرونَ 

احلربيات ، واآلية } املشركات { و . وقرىء بضم التاء ، أي ال تتزّوجوهّن أو ال تزّوجوهن } َوالَ َتْنِكُحواْ { 
َوقَالَِت { : أهل الشرك ، لقوله تعاىل  وقيل املشركات احلربيات والكتابيات مجيعاً ، ألن أهل الكتاب من. ثابتة 

ا ُيْشرِكُونَ { : إىل قوله تعاىل } اليهود ُعَزْيٌر ابن اهللا َوقَالَِت النصارى املسيح ابن اهللا  : التوبة [ } سبحانه َعمَّ
.  ٥: املائدة [ } واحملصنات ِمَن الذين أُوُتواْ الكتاب ِمن قَْبِلكُْم { : ، وهي منسوخة بقوله تعاىل ]  ٣١  [

  .وهو قول ابن عباس واألوزاعي وروي . وسورة املائدة كلها ثابتة مل ينسخ منها شيء قط 
أنّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث مرثد بن أيب مرثد الغنوي إىل مكة ليخرج منها ناساً من )  ١٢٠( 

وحيكا إن اإلسالم قد حال : لو؟ فقال أال خن: املسلمني وكان يهوى امرأة يف اجلاهلية امسها عناق ، فأتته وقالت 
نعم ، ولكن أرجع إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأستأمره ، : فهل لك أن تتزّوج يب؟ قال : فقالت . بيننا 

ةٌ َخْيٌر { فاستأمره فنزلت   ألنّ} َولََعْبٌد مُّْؤِمٌن { والمرأة مؤمنة حّرة كانت أو مملوكة ، وكذلك } َوالَمةٌ مُّْؤِمَن
ولو كان احلال أنّ املشركة تعجبكم وحتبوهنا ، فإنّ املؤمنة خري } َولَْو أَْعَجَبْتكُْم { الناس كلهم عبيد اهللا وإماؤه 

إشارة إىل املشركات واملشركني ، أي يدعون إىل الكفر فحقهم أن ال يوالوا وال } أولئك { منها مع ذلك 
يعين وأولياء اهللا وهم } واهللا َيْدُعو إىل اجلنة { اصبة والقتال يصاهروا وال يكون بينهم وبني املؤمنني إال املن

وما يوصل إليهما فهم الذين جتب مواالهتم ومصاهرهتم ، وأن يؤثروا } واملغفرة { املؤمنون يدعون إىل اجلنة 
واملغفرةُ «: ن وقرأ احلس. بتيسري اهللا وتوفيقه للعمل الذي تستحق به اجلنة واملغفرة } بِإِذْنِِهَ  { على غريهم 

  .أي واملغفرة حاصلة بتيسريه  -بالرفع  - » بإذنه

 فَإِذَا َتطَهَّْرنَ َوَيْسأَلُوَنَك َعنِ الَْمِحيضِ قُلْ ُهَو أَذًى فَاْعَتزِلُوا النَِّساَء ِفي الَْمِحيضِ َولَا َتقَْرُبوُهنَّ َحتَّى َيطُْهْرنَ
نَِساُؤكُْم َحْرثٌ لَكُْم فَأُْتوا ) ٢٢٢(اللََّه ُيِحبُّ التَّوَّابَِني َوُيِحبُّ الُْمَتطَهِّرِيَن  فَأُْتوُهنَّ ِمْن َحْيثُ أََمَركُُم اللَُّه إِنَّ

  ) ٢٢٣(نَِني َحْرثَكُْم أَنَّى ِشئُْتْم َوقَدُِّموا ِلأَْنفُِسكُْم َواتَّقُوا اللََّه َواْعلَُموا أَنَّكُْم ُملَاقُوُه َوَبشِّرِ الُْمْؤِم



َو أَذًى { جاء جميئاً وبات مبيتاً : حاضت حميضاً ، كقولك : يقال . مصدر } احمليض {  أي احليض شيء } قُلْ ُه
  :روي . فاجتنبوهّن؛ يعين فاجتنبوا جمامعتهّن } فاعتزلوا النساء { يستقذر ويؤذي من يقربه نفرة منه وكراهة له 

شاربوها ومل جيالسوها على فرش ومل أنّ أهل اجلاهلية كانوا إذا حاضت املرأة مل يؤاكلوها ومل ي)  ١٢١( 
يساكنوها يف بيت كفعل اليهود واجملوس ، فلما نزلت أخذ املسلمون بظاهر اعتزاهلّن فأخرجوهّن من بيوهتن ، 

يا رسول اهللا الربد شديد والثياب قليلة ، فإن آثرناهن بالثياب هلك سائر أهل البيت؛ : فقال ناس من األعراب 
إمنا أمرمت أن تعتزلوا جمامعتهّن إذا حضن ، ومل : " فقال عليه الصالة والسالم : اِحليَُّض وإن استأثرنا هبا هلكت 

إنّ النصارى كانوا جيامعوهنّن وال يبالون باحليض ، : وقيل " يأمركم بإخراجهّن من البيوت كفعل األعاجم 
وبني الفقهاء خالف يف االعتزال ، فأبو واليهود كانوا يعتزلوهنّن يف كل شيء ، فأمر اهللا باالقتصاد بني األمرين ، 

يوجبان اعتزال ما اشتمل عليه اإلزار ، وحممد بن احلسن ال يوجب إال اعتزال الفرج ، : حنيفة وأبو يوسف 
هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ : أنّ عبد اهللا بن عمر سأهلا : وروى حممد حديث عائشة رضي اهللا عنها 

ا روى زيد بن أسلم . فلتها ، مث ليباشرها إن شاء تشّد إزارها على س: فقالت    :وم
لتشّد عليها : " ما حيلّ يل من امرأيت وهي حائض؟ قال : أنّ رجالً سأل النّيب صلى اهللا عليه وسلم )  ١٢٢( 

وقد جاء ما هو أرخص من هذا عن عائشة رضي . وهذا قول أيب حنيفة : ، مث قال " إزارها مث شأنك بأعالها 
ا سوى ذلك وقرىء : ا أهنا قالت اهللا عنه بالتشديد ، أي يتطهرن ، بدليل » يطهرن«جيتنب شعار الدم وله م

. االغتسال : والتطهر . بالتخفيف » يطهرن«و. » حىت يتطهرن«: وقرأ عبد اهللا } فَإِذَا َتطَهَّْرنَ { : قوله 
ا القراءتني مما جيب العمل به ، فذه. انقطاع دم احليض : والطهر  ب أبو حنيفة إىل أن له أن يقرهبا يف أكثر وكلت

. احليض بعد انقطاع الدم وإن مل تغتسل ، ويف أقل احليض ال يقرهبا حىت تغتسل أو ميضي عليها وقت صالة 
، وهو قول واضح  ، فتجمع بني األمرين  { : ويعضده قوله . وذهب الشافعي إىل أنه ال يقرهبا حىت تطهر وُتطَهَّر 

إِنَّ اهللا ُيِحبُّ { من املأتى الذي أمركم اهللا به وحلله لكم وهو القبل } ِمْن َحْيثُ أََمَركُُم اهللا { . } نَ فَإِذَا َتطَهَّْر
. املتنزهني عن الفواحش } َوُيِحبُّ املتطهرين { مما عسى يندر منهم من ارتكاب ماهنوا عنه من ذلك } التوبني 

، وحيب املتطهرين من مجيع األقذار أو إنّ اهللا حيّب التّوابني الذين يطهرون أنفس : هم بطهرة التوبة من كل ذنب 
مواضع احلرث لكم } َحْرثٌ لَّكُْم { كمجامعة احلائض والطاهر قبل الغسل ، وإتيان ما ليس مبباح ، وغري ذلك 

فَأُْتواْ { : ه وقول. وهذا جماز ، شبهن باحملارث تشبيها ملا يلقى يف أرحامهن من النطف اليت منها النسل بالبذور . 
ال . متثيل ، أي فأتوهن كما تأتون أراضيكم اليت تريدون أن حترثوها من أي جهة شئتم } َحْرثَكُْم أىن ِشئُْتمْ 

، واملعىن  جامعوهن من أي شق أردمت بعد أن يكون املأتى واحداً وهو موضع : حتظر عليكم جهة دون جهة 
من } فَأُْتواْ َحْرثَكُْم أىن ِشئُْتْم { ، } ِمْن َحْيثُ أََمَركُُم اهللا { ، } اء ُهَو أَذًى فاعتزلوا النس{ : وقوله . احلرث 

وهذه وأشباهها يف كالم اهللا آداب حسنة على املؤمنني أن يتعلموها . الكنايات اللطيفة والتعريضات املستحسنة 
  :وروي . ويتأّدبوا هبا ويتكلفوا مثلها يف حماورهتم ومكاتبتهم 

من جامع امرأته وهي جمبية من دبرها يف قبلها كان ولدها أحول ، فذكر : ليهود كانوا يقولون أن ا)  ١٢٣( 
ما جيب تقدميه من } َوقَّدُمواْ َألنفُِسكُْم { . فقال كذبت اليهود ونزلت : ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ا هنيتكم عنه  واتقوا { التسمية على الوطء : ، وقيل  هو طلب الولد: وقيل . األعمال الصاحلة وما هو خالف م



} َوَبّشرِ املؤمنني { فتزّودوا ما ال تفتضحون به } واعلموا أَنَّكُم مالقوه { فال جتترئوا على املناهي } اهللا 
ا موقع قوله : املستوجبني للمدح والتعظيم بترك القبائح وفعل احلسنات فإن قلت  } نَِساُؤكُْم َحْرثٌ لَّكُْم { : م

يعين أنّ املأتى الذي } فَأُْتوُهنَّ ِمْن َحْيثُ أََمَركُُم اهللا { : موقعه موقع البيان والتوضيح لقوله : قبله؟ قلت مما 
أمركم اهللا به هو مكان احلرث ، ترمجة له وتفسرياً ، أو إزالة للشبهة ، وداللة على أنّ الغرض األصيل يف 

ما : فإن قلت . توهّن إال من املأيت الذي يتعلق به هذا الغرض اإلتيان هو طلب النسل ال قضاء الشهوة ، فال تأ
كان سؤاهلم عن تلك احلوادث األول : جاء بغري واو ثالث مرات ، مث مع الواو ثالثاً؟ قلت } َيسْألُوَنَك { َبال 

وسألوا عن . وقع يف أحوال متفّرقة ، فلم يؤت حبرف العطف ألنّ كل واحد من السؤاالت سؤال مبتدأ 
جيمعون لك بني السؤال عن اخلمر : وادث األخر يف وقت واحد ، فجيء حبرف اجلمع لذلك ، كأنه قيل احل

  .وامليسر ، والسؤال عن اإلنفاق ، والسؤال عن كذا وكذا 

لَا ُيَؤاِخذُكُُم ) ٢٢٤(ُه َسِميٌع َعِليٌم َولَا َتْجَعلُوا اللََّه ُعْرَضةً ِلأَْيَمانِكُْم أَنْ َتَبرُّوا َوَتتَّقُوا َوُتْصِلحُوا َبْيَن النَّاسِ وَاللَّ
  ) ٢٢٥(اللَُّه بِاللَّْغوِ ِفي أَْيَمانِكُْم َولَِكْن ُيَؤاِخذُكُْم بَِما كََسَبْت قُلُوُبكُْم َواللَُّه غَفُوٌر َحِليٌم 

، كالقبضة والغرفة ، وهي اسم ما تعرضه دون الشيء من عرض العود على اإل: العرضة  ناء فعلة مبعىن مفعول 
قال . املعرض لألمر : والعرضة أيضاً . فالن عرضة دون اخلري : تقول . فيعترض دونه ويصري حاجزاً ومانعاً منه 

:  
، من صلة : ومعىن اآلية على األوىل ... فَالَ جتَْعلُونِي ُعْرَضةً ِللََّواِئمِ  أنّ الرجل كان حيلف على بعض اخلريات 

أخاف اهللا أن أحنث يف مييين ، فيترك : إىل أحد ، أو عبادة ، مث يقول  رحم ، أو إصالح ذات بني ، أو إحسان
ومسي . أي حاجزاً ملا حلفتم عليه } َوالَ َتْجَعلُواْ اهللا ُعْرَضةً الميانكم { : الّرب إرادة الّرب يف ميينه ، فقيل هلم 

يه وسلم لع   :بد الرمحن بن مسرة احمللوف عليه مييناً لتلبسه باليمني ، كما قال النيب صلى اهللا عل
أي على شيء " إذا حلفت على ميني فرأيت غريها خرياً منها فأت الذي هو خري وكفر عن ميينك ) "  ١٢٤( 

عطف بيان ألميانكم ، أي لألمور احمللوف عليها اليت } أَن َتَبرُّواْ َوَتتَّقُواْ َوُتْصِلُحواْ { : وقوله . مما حيلف عليه 
بالفعل ، أي وال جتعلوا : مب تعلقت الالم يف ألميانكم؟ قلت : فإن قلت . ح بني الناس هي الرب والتقوى واإلصال

ا فيها من معىن االعتراض ، مبعىن ال جتعلوه شيئاً } ُعْرَضةً { وجيوز أن يتعلق ب . اهللا ألميانكم برزخاً وحجازاً  مل
لق أن تربوا بالفعل أو بالعرضة ، أي وال وجيوز أن يكون الالم للتعليل ، ويتع. يعترض الرب ، من اعترضين كذا 

وال جتعلوا اهللا معرضاً ألميانكم فتبتذلوه : ومعناها على األخرى . جتعلوا اهللا ألجل أميانكم به عرضة ألن تربوا 
ْع كُلَّ َحالٍَّف مَّهِنيٍ { بكثرة احللف به ، ولذلك ذم من أنزل فيه  عل بأشنع املذاّم وج]  ١٠: القلم [ } َوالَ ُتِط

علة للنهي ، أي إرادة أن تربوا وتتقوا وتصلحوا ، ألن احلالف جمترىء على ) تربوا ( وأن . احلالف مقّدمتها 
، وال يثق به الناس فال يدخلونه يف وساطاهتم وإصالح ذات بينهم  . اهللا ، غري معظم له ، فال يكون براً متقياً 

» لغو«لذلك قيل ملا ال يعتد به يف الدية من أوالد اإلبل و. الساقط الذي ال يعتد به من كالم وغريه : اللغو 
ولكن { والدليل عليه . الساقط الذي ال يعتّد به يف اَألميان ، وهو الذي ال عقد معه : واللغو من اليمني 

، فعند أيب واختلف الفقه} بَِما كََسَبْت قُلُوُبكُْم { ، ]  ٨٩: املائدة [ } ُيَؤاِخذُكُم بَِما َعقَّدتُُّم األميان  اء فيه 
ا حلف عليه ، مث يظهر خالفه  هو قول : وعند الشافعي . حنيفة وأصحابه هو أن حيلف على الشيء يظنه على م



مسعتك : ولو قيل لواحد منهم . ال واهللا ، وبلى واهللا ، مبا يؤكدون به كالمهم وال خيطر بباهلم احللف : العرب 
الَّ { أحدمها : وفيه معنيان . ال واهللا ألف مرة : ، ولعله قال اليوم حتلف يف املسجد احلرام ألنكر ذلك 

أي ال يعاقبكم بلغو اليمني الذي حيلفه أحدكم بالظن ، ولكن يعاقبكم مبا كسبت قلوبكم ، أي } ُيَؤاِخذُكُُم 
الغموس اقترفته من إمث القصد إىل الكذب يف اليمني وهو أن حيلف على ما يعلم أنه خالف ما يقوله وهي اليمني 

أي ال يلزمكم الكفارة بلغو اليمني الذي ال قصد معه ، ولكن يلزمكم الكفارة مبا } الَّ ُيَؤاِخذُكُُم { : والثاين . 
واهللا غَفُوٌر َحِليٌم { كسبت قلوبكم ، أي مبا نوت قلوبكم وقصدت من اإلميان ، ومل يكن كسب اللسان وحده 

  .حيث مل يؤاخذكم باللغو يف أميانكم } 

َه غَفُوٌر َرِحيٌم ِللَّ َه ) ٢٢٦(ِذيَن ُيْؤلُونَ ِمْن نَِساِئهِْم َتَربُُّص أَْرَبَعِة أَشُْهرٍ فَإِنْ فَاُءوا فَإِنَّ اللَّ َوإِنْ َعَزُموا الطَّلَاَق فَإِنَّ اللَّ
ا َخلََق اللَُّه ِفي أَْرَحاِمهِنَّ َوالُْمطَلَّقَاُت َيَتَربَّْصَن بِأَْنفُِسهِنَّ ثَلَاثَةَ قُُروٍء َولَا َي) ٢٢٧(َسِميٌع َعِليٌم  ِحلُّ لَُهنَّ أَنْ َيكُْتْمَن َم

ا َولَُهنَّ ِمثْلُ الَِّذي َعلَْيهِنَّ إِنْ كُنَّ ُيْؤِمنَّ بِاللَِّه َوالَْيْومِ الْآِخرِ َوُبُعولَُتُهنَّ أََحقُّ بَِردِِّهنَّ ِفي ذَِلَك إِنْ أََراُدوا إِْصلَاًح
  ) ٢٢٨(َجالِ َعلَْيهِنَّ َدَرَجةٌ َواللَُّه َعزِيٌز َحِكيٌم بِالَْمْعُروِف َوِللرِّ

كيف عدي مبن ، : فإن قلت : » يقسمون من نسائهم«: وقرأ ابن عباس . » آلوا من نسائهم«: قرأ عبد اهللا 
يبعدون من نسائهم : قد ضمن يف هذا القسم املخصوص معىن البعد ، فكأنه قيل : وهو معدى بعلى؟ قلت 

واإليالء من . يل منك كذا : كقوله } ِمن ّنَساِئهِْم َتَربُُّص أَْرَبَعِة أَْشُهرٍ { وجيوز أن يراد هلم . قسمني مؤلني أو م
وال . أو ال أقربك على اإلطالق . واهللا ال أقربك أربعة أشهر فصاعداً على التقييد باألشهر : املرأة أن يقول 

أنه إذا فاء إليها يف املدة : وحكم ذلك . براهيم النخعي يكون يف ما دون أربعة أشهر ، إال ما حيكى عن إ
صح الفيء ، وحنث القادر ، ولزمته كفارة اليمني ، وال كفارة على : بالوطء إن أمكنه أو بالقول إن عجز 

ال يصح اإليالء إال يف أكثر من : وعند الشافعي . وإن مضت األربعة بانت بتطليقة عند أيب حنيفة . العاجز 
طلق عليه احلاكم أربعة أ ، فإما أن يفيء وإما أن يطلق وإن أىب  فَإِن فَآُءوا { : ومعىن قوله . شهر مث يوقف املوىل 

اؤا فيهن«: فإن فاؤا يف األشهر ، بدليل قراءة عبد اهللا }  يغفر للمولني ما عسى } فَإِنَّ اهللا غَفُوٌر رَِّحيٌم { » فإن ف
ء وهو الغالب ، وإن كان جيوز أن يكون على رضا منهن إشفاقاً يقدمون عليه من طلب ضرار النساء باإليال

} َوإِنْ َعَزُمواْ الطالق { منهن على الولد من الغيل ، أو لبعض األسباب ألجل الفيئة اليت هي مثل التوبة 
ل الشافعي وعيد على إصرارهم وتركهم الفيئة ، وعلى قو} فَإِنَّ اهللا َسِميٌع َعِليٌم { فتربصوا إىل ُمضيِّ املدة 

كيف موقع الفاء إذا كانت الفيئة : فإن قلت . بعد مضي املدة } َوإِنْ َعَزُمواْ } { فَإِن فَآُءوا { رمحه اهللا معناه 
ُمواْ { ، } فَإِن فَآُءوا { موقع صحيح ألن قوله : قبل انتهاء مّدة التربص؟ قلت  لّلَِّذيَن { تفصيل لقوله } َوإِنْ َعَز

أنا نزيلكم هذا الشهر ، فإن أمحدتكم أقمت : والتفصيل يعقب املفصل ، كما تقول } ِئهِْم ُيْؤلُونَ ِمن ّنَسا
} فَإِنَّ اهللا َسِميٌع َعِليٌم { : ما تقول يف قوله : فإن قلت . عندكم إىل آخره ، وإال مل أقم إال ريثما أحتّول 

ترك الفيئة والضرار ، ال خيلو من الغالب أن العازم للطالق و: وعزمهم الطالق مبا يعلم وال يسمع؟ قلت 
مقاولة ودمدمة وال بد له من أن حيّدث نفسه ويناجيها بذلك ، وذلك حديث ال يسمعه إال اهللا كما يسمع 

كيف جازت إرادهتن خاصة : فإن قلت . أراد املدخول هبن من ذوات األقراء } واملطلقات { وسوسة الشيطان 
مطلق يف تناول اجلنس صاحل لكله وبعضه ، فجاء يف أحد ما يصلح له  بل اللفظ: واللفظ يقتضي العموم؟ قلت 



وأصل الكالم . هو خرب يف معىن األمر : فما معىن اإلخبار عنهن بالتربص؟ قلت : فإن قلت . كاالسم املشترك 
سارعة إىل وإخراج األمر يف صورة اخلرب تأكيد لألمر ، وإشعار بأنه مما جيب أن يتلقى بامل. وليتربص املطلقات : 

رمحك اهللا ، أخرج يف : وحنوه قوهلم يف الدعاء . فهو خيرب عنه موجوداً . امتثاله ، فكأهنن امتثلن األمر بالتربص 
صورة اخلرب ثقة باالستجابة ، كأمنا وجدت الرمحة فهو خيرب عنها ، وبناؤه على املبتدأ مما زاده أيضاً فضل تأكيد 

، كما قيل : هال قيل : فإن قلت . يكن بتلك الوكادة ويتربص املطلقات ، مل : ولو قيل .  يتربصن ثالثة قروء 
يف ذكر األنفس هتييج هلن على التربص وزيادة بعث ، : وما معىن ذكر األنفس؟ قلت } َتَربُُّص أَْرَبَعِة أَْشُهرٍ { 

ا يستنكفن منه فيحملهن على أن يتربصن ، وذلك أن أنفس النساء طوامح إىل الر جال ، فأمرن أن ألن فيه م
مجع قرء أو قرء ، وهو احليض ، بدليل : والقروء . يقمعن أنفسهن ويغلبنها على الطموح وجيربهنا على التربص 

  :قوله عليه الصالة والسالم 

  :وقوله " دعي الصالة أيام أقرائك ) "  ١٢٥( 
، وعدهتا حيضتان ) "  ١٢٦(  والالئى َيِئْسَن ِمَن احمليض { عاىل وقوله ت. ومل يقل طهران " طالق األمة تطليقتان 

أقام األشهر مقام احليض دون األطهار ]  ٤: الطالق [ } ِمن ّنَساِئكُْم إِِن ارتبتم فَِعدَُّتُهنَّ ثالثة أَْشُهرٍ  وألن . ف
الغرض األصيل يف العدة استرباء الرحم ، واحليض هو الذي تستربأ به األرحام دون الطهر ، ولذلك كان 

: وقال أبو عمرو بن العالء . وامرأة مقرىء . ويقال أقرأت املرأة ، إذا حاضت . من األمة باحليضة  االسترباء
يف قوله : فما تقول : فإن قلت . دفع فالن جاريته إىل فالنة تقرئها ، أي متسكها عندها حىت حتيض لالسترباء 

معناه مستقبالت : ق الشرعي ، إمنا هو يف الطهر؟ قلت والطال]  ١: الطالق [ } فَطَلّقُوُهنَّ ِلِعدَِّتهِنَّ { : تعاىل 
فإن قلت . لقيته لثالث بقني من الشهر ، تريد مستقبالً لثالث ، وعدهتّن احليض الثالث : لعدهتن ، كما تقول 

  :فما تقول يف قول األعشى : 
ة نسائك ، لشهرة القروء عندهم يف ملا ضاع فيها من عّد: أراد : قلت ... ِلَما َضاَع ِفيَها ِمْن قُُروِء نَِساِئكا 

االعتداد هبن ، أي من مّدة طويلة كاملدة اليت تعتد فيها النساء ، استطال مدة غيبته عن أهله كل عام القتحامه 
وأنه متّر على نسائه مدة كمدة العدة ضائعة ال يضاجعن فيها ، أو أراد من أوقات . يف احلروب والغارات 
{ فعالم انتصب : فإن قلت . ارىء جاء يف معىن الوقت ، ومل يرد ال حيضاً وال طهراً نسائك ، فإنّ القرء والق

احملتكر يتربص الغالء ، أي يتربصن مضّي ثالثة قروء ، أو : على أنه مفعول به كقولك : ؟ قلت } ثالثة قُُروء 
ثرة دون القلة اليت هي مل جاء املميز على مجع الك: يتربصن مدة ثالثة قروء فإن قلت : على أنه ظرف ، أي 

أال . يتسعون يف ذلك فيستعملون كل واحد من اجلمعني مكان اآلخر الشتراكهما يف اجلمعية : األقراء؟ قلت 
ا هي إال نفوس كثرية ، ولعل القروء كانت أكثر استعماالً يف مجع قرء من } بِأَنفُِسهِنَّ { : ترى إىل قوله  وم

: وقرأ الزهري . ثالثة شسوع : ل االستعمال منزلة املهمل ، فيكون مثل قوهلم األقراء ، فأوثر عليه تنزيالً لقلي
وذلك إذا أرادت املرأة . من الولد أو من دم احليض } َما َخلََق اهللا ِفى أَْرَحاِمهِنَّ { ، بغري مهزة » ثالثة قرو«

يترك تسرحيها ، أو كتمت فراق زوجها فكتمت محلها لئال ينتظر بطالقها أن تضع ، ولئال يشفق على الولد ف
وجيوز أن يراد الاليت يبغني إسقاط ما يف بطوهنن . قد طهرت ، استعجاالً للطالق : حيضها وقالت وهي حائض 

ا يف أرحامهن كناية عن إسقاطه  إِن كُنَّ ُيْؤِمنَّ باهللا { من األجنة فال يعترفن به وجيحدنه لذلك ، فجعل كتمان م



ثله من العظائم  تعظيم لفعلهن} واليوم االخر  مجع بعل : والبعولة . ، وأن من آمن باهللا وبعقابه ال جيترىء على م
بعل حسن : وجيوز أن يراد بالبعولة املصدر من قولك . ، والتاء الحقة لتأنيث اجلمع كما يف احلزونة والسهولة 

ي ذلكم { » برّدهتن«: ّيب ويف قراءة أ. برجعتهن } أََحقُّ بَِرّدِهنَّ { وأهل بعولتهن : البعولة ، يعين  يف مدة } َوِف
املعىن أنّ الرجل إن أراد : كيف ُجعلوا أحق بالرجعة ، كأن للنساء حقاً فيها؟ قلت : فإن قلت . ذلك التربص 

اً يف الرجعة  } إِنْ أََراُدواْ { الرجعة وأبتها املرأة وجب إيثار قوله على قوهلا وكان هو أحق منها ، إال أن هلا حق
وجيب } َولَُهنَّ ِمثْلُ الذى َعلَْيهِنَّ { ملا بينهم وبينهن وإحساناً إليهن ومل يريدوا مضاّرهتّن } إصالحا { ة بالرجع

هّن  بالوجه الذي ال ينكر يف الشرع وعادات } باملعروف { هلّن من احلق على الرجال مثل الذي جيب هلم علي
واملراد باملماثلة . هلم وال يعنف أحد الزوجني صاحبه  الناس فال يكلفنهم ما ليس هلّن وال يكلفوهنّن ما ليس

مماثلة الواجب الواجب يف كونه حسنة ، ال يف جنس الفعل ، فال جيب عليه إذا غسلت ثيابه أو خبزت له أن 
ا املرأة تنال من اللذة م: قيل . زيادة يف احلق وفضيلة } َدَرَجةً { يفعل حنو ذلك ، ولكن يقابله مبا يليق بالرجال 

  .ينال الرجل ، وله الفضيلة بقيامه عليها وإنفاقه يف مصاحلها 

وُهنَّ َشْيئًا إِلَّا أَنْ َيَخافَا أَلَّا الطَّلَاُق َمرََّتاِن فَإِْمَساٌك بَِمْعُروٍف أَْو َتْسرِيٌح بِإِْحَساٍن َولَا َيِحلُّ لَكُْم أَنْ َتأُْخذُوا ِممَّا آَتْيُتُم
ا َتُيِقيَما ُحُدوَد اللَِّه فَ َك ُحُدوُد اللَِّه فَلَ ْعَتُدوَها إِنْ ِخفُْتْم أَلَّا ُيِقيَما ُحُدوَد اللَِّه فَلَا ُجَناَح َعلَْيهَِما ِفيَما افَْتَدْت بِِه ِتلْ

طَلَّقََها فَلَا َتِحلُّ لَُه ِمْن َبْعُد ) ٢٢٩(َوَمْن َيَتَعدَّ ُحُدوَد اللَِّه فَأُولَِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ  َحتَّى َتْنِكَح َزْوًجا غَْيَرُه فَإِنْ فَإِنْ 
هَِما أَنْ َيَتَراَجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ ُيِقيَما ُحُدوَد اللَِّه َوِتلَْك ُحُدوُد اللَِّه ُيَب   ) ٢٣٠(يُِّنَها ِلقَْومٍ َيْعلَُمونَ طَلَّقََها فَلَا ُجَناَح َعلَْي

لتطليق الشرعي تطليقة بعد تطليقة على التفريق دون مبعىن التطليق كالسالم مبعىن التسليم ، أي ا} الطالق { 
[ } مث ارجع البصر كّرتني { : اجلمع واإلرسال دفعة واحدة ، ومل يرد باملرتني التثنية ولكن التكرير ، كقوله 

ة بعد كّرة ، ال كّرتني اثنتني ]  ٤: امللك  لبيك : وحنو ذلك من التثاين اليت يراد هبا التكرير قوهلم . أي كّر
ختيري هلم بعد } فَإِْمَساٌك بَِمْعُروٍف أَْو َتْسرِيٌح بإحسان { : وقوله تعاىل . وسعديك وحنانيك وهذاذيك ودواليك 

أن علمهم كيف يطلقون ، بني أن ميسكوا النساء حبسن العشرة والقيام مبواجبهّن ، وبني أن يسرحوهّن السراح 
مّرتان ، ألنه ال رجعة بعد الثالث ، فإمساك مبعروف أي  معناه الطالق الرجعي: وقيل . اجلميل الذي علمهم 

برجعة ، أو تسريح بإحسان أي بأن ال يراجعها حىت تبني بالعّدة ، أو بأن ال يراجعها مراجعة يريد هبا تطويل 
  :وروي . بأن يطلقها الثالثة يف الطهر الثالث : وقيل . العدة عليها وضرارها 

أو : " أين الثالثة؟ فقال عليه الصالة والسالم : هللا صلى اهللا عليه وسلم أنّ سائالً سأل رسول ا)  ١٢٧( 
اجلمع بني التطليقتني والثالث بدعة ، والسنة أن ال يوقع عليها : وعند أيب حنيفة وأصحابه " تسريح بإحسان 

ا روي يف حديث ابن عمر    :إال واحدة يف طهر مل جيامعها فيه ، مل
" اهللا عليه وسلم قال له أنّ رسول اهللا صلى )  ١٢٨(  إمنا السنة أن تستقبل الطهر استقباالً فتطلقها لكل قرء : 

  .ال بأس بإرسال الثالث . وعند الشافعي " تطليقة 
حلديث العجالين الذي العن امرأته فطلقها ثالثًا بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلم ينكر )  ١٢٩( 

  :روي . عليه 
فأتت . بنت عبد اهللا بن أّيب كانت حتت ثابت بن قيس بن مشاس وكانت تبغضه وهو حيبها  أنّ مجيلة)  ١٣٠( 



يا رسول اهللا ، ال أنا وال ثابت ، ال جيمع رأسي ورأسه شيء ، واهللا ما : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالت 
، ولكين أكره الكفر يف اإلسالم ، ما أطيقه بغضاً  ، إين رفعت جانب اخلباء فرأيته أعيب عليه يف دين وال خلق 

أقبل يف عّدة فإذا هو أشدهم سواًدا وأقصرهم قامة وأقبحهم وجهاً فنزلت ، وكان قد أصدقها حديقة فاختلعت 
؟ إن } َوالَ َيِحلُّ لَكُْم أَن َتأُْخذُواْ { : ملن اخلطاب يف قوله : فإن قلت . منه هبا وهو أّول خلع كان يف اإلسالم 

وإن قلت لألئمة واحلكام فهؤالء ليسوا بآخذين } فَإِنْ ِخفُْتْم أَالَّ ُيِقيَما ُحُدوَد اهللا {  يطابقه قوله قلت لألزواج مل
أن يكون أّول اخلطاب لألزواج ، وآخره لألئمة واحلكام ، وحنو : جيوز األمران مجيعاً : منهن وال مبؤتيهن؟ قلت 

، ألهنم الذين يأمرون باألخذ واإليتاء  ذلك غري عزيز يف القرآن وغريه ، وأن يكون اخلطاب كله لألئمة واحلكام 
إِالَّ أَن َيَخافَا { مما أعطيتموهّن من الصدقات } ِممَّا ءاَتْيُتُموُهنَّ { عند الترافع إليهم ، فكأهنم اآلخذون واملؤتون 

مهما من مواجب الزوجية ، ملا حيدث إال أن خياف الزوجان ترك إقامة حدود اهللا فيما يلز} أَالَّ ُيِقيَما ُحُدوَد اهللا 
{ فال جناح على الرجل فيما أخذ وال عليها فيما أعطت } فَالَ ُجَناَح َعلَْيهَِما { من نشوز املرأة وسوء خلقها 

يما فدت به نفسها واختلعت به من بذل ما أوتيت من املهر } ِفيَما افتدت بِِه  واخللع بالزيادة على املهر . ف
وروي أن امرأة نشزت على زوجها فرفعت إىل عمر رضي اهللا عنه ، فأباهتا يف . يف احلكم مكروه وهو جائز 

. ما بت منذ كنت عنده أقر لعيين منهن : كيف وجدت مبيتك؟ قالت : بيت الزبل ثالث ليال مث دعاها فقال 
ز منها ، فإن كان منه كره يعين مباهلا كله ، هذا إذا كان النشو: قال قتادة . اخلعها ولو بقرطها : فقال لزوجها 

ا ، على البناء للمفعول وإبدال أن ال يقيما من ألف الضمري ، وهو » إال«وقرىء . له أن يأخذ منها شيئاً  أن خياف
  وحنوه. خيف زيد تركه إقامة حدود اهللا : من بدل االشتمال كقولك 

إال «: ويف قراءة أيب » إال أن ختافوا«راءة عبد اهللا ويعضده ق]  ٣: األنبياء [ } َوأََسرُّواْ النجوى الذين ظَلَُمواْ { 
أخاف أن يكون كذا ، وأفرق أن يكون ، يريدون : يقولون . وجيوز أن يكون اخلوف مبعىن الظن . » أن يظنا

طَلَّقََها { أظن  أو  .واستوىف نصابه } الطالق َمرََّتاِن { : الطالق املذكور املوصوف بالتكرار يف قوله تعاىل } فَإِن 
} حىت َتْنِكَح َزْوًجا غَْيَرُه { . من بعد ذلك التطليق } فَالَ َتِحلُّ لَُه ِمن َبْعُد { فإن طلقها مرة ثالثة بعد املّرتني 

فالنة ناكح يف بين : ويقال . حىت تتزّوج غريه ، والنكاح يسند إىل املرأة كما يسند إىل الرجل كما التزوج 
والذي عليه اجلمهور أنه ال . لعقد يف التحليل بظاهره وهو سعيد ابن املسيب وقد تعلق من اقتصر على ا. فالن 

  :بد من اإلصابة ، ملا روى عروة عن عائشة رضي اهللا عنها 
اعة طلقين فبت طالقي وإن عبد : أنّ امرأة رفاعة جاءت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالت )  ١٣١(  إن رف

، فقال رسول اهللا صلى اهللا  الرمحن بن الزبري تزّوجين ، وإمنا معه مثل هدبة الثوب وإنه طلقين قبل أن ميسين 
  :وروي " أتريدين أن ترجعي إىل رفاعة؟ ال ، حىت تذوقي ُعسيلته ويذوق ُعسيلتك : " عليه وسلم 

 كذبت يف قولك األّول ،: إنه كان قد مسين ، فقال هلا : أهنا لبثت ما شاء اهللا ، مث رجعت فقالت )  ١٣٢( 
: فلن أصّدقك يف اآلخر ، فلبثت حىت قبض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأتت أبا بكر رضي اهللا عنه فقالت 

قد عهدت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني قال لك ما قال ، فال ترجعي : فقال . أأرجع إىل زوجي األّول 
إن أتيتين بعد مّرتك هذه ألرمجنك :  عنه فقال إليه ، فلما قبض أبو بكر رضي اهللا عنه قالت مثله لعمر رضي اهللا

ذهب سفيان واألوزاعي وأبو عبيد : فإن قلت فما تقول يف النكاح املعقود بشرط التحليل؟ قلت . ، فمنعها 



وعنه أهنما إن أضمرا التحليل ومل . ومالك وغريهم إىل أنه غري جائز ، وهو جائز عند أيب حنيفة مع الكراهة 
  :وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم . راهة يصرحا به فال ك

ال أوتى مبحلل وال حملل له إال رمجتهما وعن : وعن عمر رضي اهللا عنه » أنه لعن احمللل واحمللل له « )  ١٣٣( 
أن } أَن َيَتَراَجَعا { . الزوج الثاين } فَإِن طَلَّقََها { ال نكاح إال نكاح رغبة غري مدالسة : عثمان رضي اهللا عنه 

ومل يقل . إن كان يف ظنهما أهنما يقيمان حقوق الزوجية } إِن ظَنَّا { رجع كل واحد منهما إىل صاحبه بالزواج ي
ال يعلمه إال اهللا عز وجل :  ومن فسر الظن ههنا بالعلم فقد . إن علماً أهنما يقيمان ، ألنّ اليقني مغيب عنهما 

، ألنك ال تقول  علمت أنه يقوم ، وألنّ اإلنسان : أن يقوم زيد ، ولكن علمت : وهم من طريق اللفظ واملعىن 
  .ال يعلم ما يف الغد ، وإمنا يظن ظناً 

ُهنَّ فَأَْمِسكُوُهنَّ بَِمْعُروٍف أَْو َسرُِّحوُهنَّ بَِمْعُروٍف َولَا ُتْمِس كُوُهنَّ ِضَراًرا ِلَتْعَتُدوا َوإِذَا طَلَّقُْتُم النَِّساَء فََبلَْغَن أََجلَ
ا أَْنَوَمْن َيفْ ْد ظَلََم َنفَْسُه َولَا َتتَِّخذُوا آَياِت اللَِّه ُهُزًوا َواذْكُُروا نِْعَمَت اللَِّه َعلَْيكُْم َوَم َزلَ َعلَْيكُْم ِمَن َعلْ ذَِلَك فَقَ

ا أَنَّ اللََّه بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم َوإِذَا طَلَّقُْتُم النَِّساَء فََبلَْغَن ) ٢٣١( الِْكَتابِ وَالِْحكَْمِة َيِعظُكُْم بِِه َواتَّقُوا اللََّه َواْعلَُمو
ا َتْعُضلُوُهنَّ أَنْ َيْنِكْحَن أَْزَواَجُهنَّ إِذَا َترَاَضْوا َبْينَُهْم بِالَْمْعُروِف ذَِلَك ُيوَعظُ بِِه  َمْن كَانَ ِمْنكُْم ُيْؤِمُن بِاللَِّه أََجلَُهنَّ فَلَ

  ) ٢٣٢(ْم َوأَطَْهُر َواللَُّه َيْعلَُم َوأَْنُتْم لَا َتْعلَُمونَ َوالَْيْومِ الْآِخرِ ذَِلكُْم أَْزكَى لَكُ

واألجل يقع على املّدة كلها ، وعلى آخرها ، يقال لعمر . أي آخر عدهتن وشارفن منتهاها } فََبلَْغَن أََجلَُهنَّ { 
البتداء » من«ن أجل ، وكذلك الغاية واألمد ، يقول النحويو: أجل ، وللموت الذي ينتهي به : اإلنسان 

  :وقال . النتهاء الغاية » إىل«الغاية ، و 
  َوُموٍد إذَااْنَتَهى أَمدُْه... كُلُّ َحيٍّ ُمْسَتكِْملٌ ُمدَّةَ الُْعْمرِ 
، ومل يصل وإمنا شارف ، وألنه : ويقال . بلغ البلد إذا شارفه وداناه : ويتسع يف البلوغ أيضاً فيقال  قد وصلت 

يف غري عّدة منه ، فال ] و [ عد تقضِّي األجل ال وجه له ، ألهنا بعد تقضيه غري زوجة له قد علم أنّ اإلمساك ب
أَْو َسّرُحوُهنَّ { فإما أن يراجعها من غري طلب ضرار باملراجعة } فَأَْمِسكُوُهنَّ بَِمْعُروٍف { سبيل له عليها 

كان الرجل يطلق } َوالَ ُتْمِسكُوُهنَّ ِضَراًرا {  وإما أن خيليها حىت تنقضي عّدهتا وتبني من غري ضرار} بَِمْعُروٍف 
املرأة ويتركها حىت يقرب انقضاء عدهتا ، مث يراجعها ال عن حاجة ، ولكن ليطّول العدة عليها ، فهو اإلمساك 

َوالَ { اب اهللا بتعريضها لعق} فَقَْد ظَلََم َنفَْسُه { لتلجئوهن إىل االفتداء : وقيل . لتظلموهّن } لَّتْعَتُدواْ { ضراراً 
أي جّدوا يف األخذ هبا والعمل مبا فيها ، وارعوها حق رعايتها ، وإال فقد اختذمتوها } َتتَِّخذُواْ آيات اهللا ُهُزًوا 

. كن يهودياً وإال فال تلعب بالتوراة : ويقال . إمنا أنت ال عب وهازىء : ويقال ملن جيّد يف األمر . هزواً ولعباً 
اً : طلق ويعتق ويتزّوج ويقول كان الرجل ي: وقيل    :وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم . كنت العب

} واذكروا نِْعَمةَ اهللا َعلَْيكُْم { " الطالق والنكاح والرجعة : ثالث جّدهن جّد وهزهلن جّد ) "  ١٣٤( 
من القرآن والسنة }  َوَما أَنَزلَ َعلَْيكُم ّمَن الكتاب واحلكمة{ باإلسالم وبنبّوة حممد صلى اهللا عليه وسلم 

ْغَن أََجلَُهنَّ فَالَ َتْعُضلُوُهنَّ { مبا أنزل عليكم } َيِعظُكُْم بِِه { وذكرها مقابلتها بالشكر والقيام حبقها  إما أن } فََبلَ
خياطب به األزواج الذين يعضلون نساءهم بعد انقضاء العدة ظلماً وقسراً ، وحلمية اجلاهلية ال يتركوهنّن 



ا أن : واملعىن . شئن من األزواج يتزّوجن من  هلّن ، وإم أن ينكحن أزواجهن الذين يرغنب فيهم ويصلحون 
  :خياطب به األولياء يف عضلهّن أن يرجعن إىل أزواجهّن روي 

يف جابر بن عبد اهللا : وقيل . أهنا نزلت يف معقل بن يسار حني عضل أخته أن ترجع إىل الزوج األّول )  ١٣٥( 
والوجه أن يكون خطاباً للناس ، أي ال يوجد فيما بينكم عضل ، ألنه إذا وجد بينهم . له حني عضل بنت عم 

عضلت الدجاجة إذا نشب بيضها : ومنه . احلبس والتضييق : والعضل . وهم راضون كانوا يف حكم العاضلني 
  :وأنشد البن هرمة . فلم خيرج 

  قَْد َعُضلَْن َعنِ النِّكَاح َعقَاِئلُ... َوإنَّ قََصاِئِدي لََك فَاْصطَنِْعنِي 
} إِذَا تراضوا { دلّ سياق الكالمني على افتراق البلوغني : وعن الشافعي رمحه اهللا . وبلوغ األجل على احلقيقة 

  .مبهر املثل : مبا حيسن يف الدين واملروءة من الشرائط وقيل } باملعروف { إذا تراضى اخلطاب والنساء 

: فإن قلت . هللا أهنا إذا زوجت نفسها بأقل من مهر مثلها فلألولياء أن يعترضوا ومن مذهب أيب حنيفة رمحه ا
جيوز أن يكون لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ولكل أحد : ؟ قلت } ذلك ُيوَعظُ بِِه { : ملن اخلطاب يف قوله 

: ( دناس اآلثام ، وقيل من أ} أزكى لَكُْم َوأَطَْهُر { ]  ١٢: اجملادلة [ } ذلك خري لكم وأطهر { وحنوه . 
واهللا : ه ، أو } َوأَنُتْم الَ َتْعلَُمونَ { ما يف ذلك من الزكاء والطهر } واهللا َيْعلَُم { أفضل وأطيب ) أزكى وأطهر 

  .يعلم ما تستصلحون به من األحكام والشرائع وأنتم جتهلونه 

ْي نِ ِلَمْن أََراَد أَنْ ُيِتمَّ الرََّضاَعةَ َوَعلَى الَْمْولُوِد لَُه رِْزقُُهنَّ َوِكْسَوُتُهنَّ َوالَْواِلَداُت يُْرِضْعَن أَْولَاَدُهنَّ َحْولَْينِ كَاِملَ
 ى الَْوارِِث ِمثْلُ ذَِلَك فَإِنْبِالَْمْعُروِف لَا ُتكَلَُّف َنفٌْس إِلَّا ُوْسَعَها لَا ُتَضارَّ َواِلَدةٌ بَِولَِدَها َولَا َمْولُوٌد لَُه بَِولَِدِه َوَعلَ

ا َوإِنْ أََرْدُتْم أَنْ َتْسَتْرِضُعوا أَْولَاَد ا ُجَناَح َعلَْيهَِم كُْم فَلَا ُجَناَح َعلَْيكُْم إِذَا أََراَدا ِفَصالًا َعْن َتَراضٍ ِمْنُهَما َوَتَشاُورٍ فَلَ
ا    ) ٢٣٣(َتْعَملُونَ َبِصٌري َسلَّْمُتْم َما آَتْيُتْم بِالَْمْعُروِف َواتَّقُوا اللََّه َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه بَِم

ِملَْينِ { مثل يتربصن يف أنه خرب يف معىن األمر املؤكد } ُيْرِضْعَن {  [ } ِتلَْك َعَشَرةٌ كَاِملَةٌ { توكيد كقوله } كَا
، ومل تستكملهما : ألنه مما يتسامح فيه فتقول ]  ١٩٦: البقرة  وقرأ ابن عباس رضي . أقمت عند فالن حولني 

» وأن تتم الرضاعة«. » والرضعة«. بكسر الراء . » الرِّضاعة«: وقرىء : » أن يكمل الرضاعة« :اهللا عنهما 
كيف اتصل قوله : فإن قلت . لتأخيهما يف التأويل » ما«ب » أن«، برفع الفعل تشبيهاً ل » أن يتم الرضاعة«و
]  ٢٣: يوسف [ } َهْيَت لََك { : ه تعاىل هو بيان ملن توجه إليه احلكم ، كقول: مبا قبله؟ قلت } ِلَمْن أََراَد { : 

حولني كاملني ، مث أنزل اهللا اليسر : وعن قتادة . لك بيان للمهيت به ، أي هذا احلكم ملن أراد إمتام الرضاع 
ليس ذلك بوقت ال : أراد أنه جيوز النقصان ، وعن احلسن } ِلَمْن أََراَد أَن ُيِتمَّ الرضاعة { : والتخفيف فقال 

أرضعت فالنة لفالن : الالم متعلقة بريضعن ، كما تقول : وقيل . نه بعد أن ال يكون يف الفطام ضرر ينقص م
ولده ، أي يرضعن حولني ملن أراد أن يتّم الرضاعة من اآلباء ، ألنّ األب جيب عليه إرضاع الولد دون األم ، 

وال جيوز استئجار . إىل ذلك وال جترب عليه وعليه أن يتخذ له ظئراً إال إذا تطوعت األم بإرضاعه ، وهي مندوبة 
فإذا انقضت عّدهتا جاز . وعند الشافعي جيوز . األم عند أيب حنيفة رمحه اهللا ما دامت زوجة أو معتدة من نكاح 

إما أن يكون أمراً على وجه : فما بال الوالدات مأمورات بأن يرضعن أوالدهّن؟ قلت : فإن قلت . باالتفاق 



لى وجه الوجوب إذا مل يقبل الصيب إال ثدي أمه ، أو مل توجد له ظئر ، أو كان األب عاجزاً عن الندب ، وإما ع
َوعلَى { وإجياب النفقة والكسوة ألجل الرَنفٌْس إِالَّ وضاع . أراد الوالدات املطلقات : وقيل . االستئجار 
{ يف } َعلَْيهِْم { رفع على الفاعلية ، حنو يف حمل ال} لَُه { و . وعلى الذي يولد له وهو الوالد } املولود لَُه 

ليعلم أنّ الوالدات إمنا : قلت . له دون الوالد } املولود { فإن قلت مل قيل ]  ٧: الفاحتة [ } املغضوب َعلَْيهِْم 
  :وأنشد للمأمون بن الرشيد . ولدن هلم ، ألن األوالد لآلباء ، ولذلك ينسبون إليهم ال إىل األمهات 

  ُمْسَتْوَدَعاٌت َوِلآلَباِء أْبَناُء... مََّهاُت النَّاسِ أْوِعَية فَإمنَا أُ
أال ترى أنه ذكره باسم الوالد حيث مل . فكان عليهم أن يرزقوهن ويكسوهن إذا أرضعن ولدهم ، كاألظآر 

َو َجازٍ َعن َواِلِدِه َشْيئاً واخشوا َيْوماً الَّ َيْجزِى َواِلٌد َعن َولَِدِه َوالَ َم{ : يكن هذا املعىن ، وهو قوله تعاىل  ْولُوٌد ُه
تفسريه ما يعقبه ، وهو أن ال يكلف واحد منهما ما ليس يف وسعه وال } باملعروف { ، ]  ٣٣: لقمان [ } 

بالرفع على اإلخبار ، » ال تضارُّ«: وقرىء . بالنون ) ال نكلف ( بفتح التاء؛ و » ال تكلف«وقرىء . يتضاّرا 
، وأن يكون األصل وهو حيتمل البناء ل الَ { وقرأ . تضارر بكسر الراء ، وتضارر بفتحها : لفاعل واملفعول 

ويبني ذلك أنه . وقرأ احلسن بالكسر على النهي ، وهو حمتمل للبناءين أيضاً . بالفتح أكثر القراء } ُتضآرَّ 
، » تضاْر«ال : أبو جعفر  وقرأ. ، باجلزم وفتح الراء األوىل وكسرها » تضارِْر«، وال » ال تضاَرْر«قرىء 

بالسكون والتخفيف ، وهو من ضاره يضريه » ال تضاْر«وعن األعرج . بالسكون مع التشديد على نية الوقف 
: وعن كاتب عمر بن اخلطاب . ونوى الوقف كما نواه أبو جعفر ، أو اختلس الضمة فظنه الراوي سكونا . 
سبب ولدها ، وهو أن تعنف به وتطلب منه ما ليس بعدل من ال تضاّر والدة زوجها ب: واملعىن . » ال تضرر«

اطلب له ظئًرا ، : الرزق والكسوة ، وأن تشغل قلبه بالتفريط يف شأن الولد ، وأن تقول بعد ما ألفها الصيب 
وما أشبه ذلك؛ وال يضاّر مولود له امرأته بسبب ولده ، بأن مينعها شيئًا مما وجب عليه من رزقها وكسوهتا؛ وال 

وكذلك إذا كان مبنياً للمفعول فهو هني عن أي . يأخذه منها وهي تريد إرضاعه ، وال يكرهها على اإلرضاع 
{ يلحق هبا الضرار من قبل الزوج ، وعن أن يلحق هبا الضرار بالزوج من قبلها بسبب الولد ، وجيوز أن يكون 

الدة بولدها ، فال تسيء غذاءه وتعهده ، وال مبعىن تضر ، وأن تكون الباء من صلته ، أي ال تضّر و} ُتَضارَّ 
وال يضّر الوالد به بأن ينتزعه من يدها أو يقصر يف . تفرط فيما ينبغي له ، وال تدفعه إىل األب بعد ما ألفها 

ملا هنيت املرأة عن املضارة أضيف : كيف قيل بولدها وبولده؟ قلت : فإن قلت . حقها فتقصر هي يف حق الولد 
َوَعلَى الوارث { فمن حقها أن تشفق عليه وكذلك الوالد . استعطافاً هلا عليه وأنه ليس بأجنّيب منها  إليها الولد

، وما بينهما تفسري للمعروف معترض بني } َوعلَى املولود لَُه رِْزقُُهنَّ َوِكْسَوُتُهنَّ { : عطف على قوله } 
د له مثل ما وجب عليه من الرزق والكسوة ، أي وعلى وارث املولو: فكان املعىن . املعطوف واملعطوف عليه 

إن مات املولود لزم من يرثه أن يقوم مقامه يف أن يرزقها ويكسوها بالشريطة اليت ذكرت من املعروف وجتنب 
واختلفوا ، فعند ابن أيب ليلى كل من ورثه ، . هو وارث الصيب الذي لو مات الصيب ورثه : وقيل . الضرار 

وقيل من ورثه من . ال نفقة فيما عدا الوالد : وعند الشافعي . كان ذا رحم حمرم منه وعند أيب حنيفة من 
املراد وارث األب وهو الصيب نفسه ، وأنه إن : وقيل . عصبته مثل اجلد واألخ وابن األخ والعم وابن العّم 

أجربت األم على مات أبوه وورثه وجبت عليه أجرة رضاعه يف ماله إن كان له مال ، فإن مل يكن له مال 
  :على الباقي من األبوين من قوله ) على الوارث ( وقيل . إرضاعه 



هَِما { صادراً } فَإِنْ أََراَدا ِفَصاالً { » واجعله الوارث منا«)  ١٣٦(  } َعن َتَراضٍ ّمْنُهَما َوَتَشاُورٍ فَالَ ُجَناَح َعلَْي
هو يف غاية احلولني ال يتجاوز ، وإمنا : وقيل . لتحديد يف ذلك ، زادا على احلولني أو نقصا ، وهذه توسعة بعد ا

، وأّما األّم فألهنا أحق بالتربية وهي أعلم حبال : اعترب تراضيهما يف الفصال وتشاورمها  أّما األب فال كالم فيه 
أرضعت املرأة الصيب ، واسترضعتها : يقال . منقول من أرضع : استرضع . » فإن أراد«: وقرىء . الصيب 

أن تسترضعوا املراضع : أجنح احلاجة ، واستنجحته احلاجة واملعىن : صيب ، لتعديه إىل مفعولني ، كما تقول ال
استنجحت احلاجة وال تذكر من استنجحته ، : أوالدكم ، فحذف أحد املفعولني لالستغناء عنه ، كما تقول 
ما أردمت } مَّا ءاَتْيُتم { إىل املراضع } ْمُتم إِذَا َسلَّ{ وكذلك حكم كل مفعولني مل يكن أحدمها عبارة عن األّول 

  :إيتاءه ، كقوله تعاىل 

ا أتيتم«: وقرىء ]  ٦: املائدة [ } إِذَا قمتم إىل الصالة {  ومنه قوله تعاىل . ، من أتى إليه إحساناً إذا فعله » م
، أي ما آتاكم » ما أوتيتم«: بان عن عاصم وروى شي. أي مفعوالً ]  ٦١: مرمي [ } إِنَُّه كَانَ َوْعُدُه َمأِْتّياً { : 

ا َجَعلَكُم مُّْسَتْخلَِفَني ِفيِه { اهللا وأقدركم عليه من األجرة ، وحنوه  وليس التسليم ]  ٧: احلديد [ } َوأَنِفقُواْ ِممَّ
 وجيوز أن يكون بعثاً على أن يكون الشيء الذي تعطاه. بشرط للجواز والصحة ، وإمنا هو ندب إىل األوىل 

ا يكون ، لتكون طيبة النفس راضية ، فيعود ذلك إصالحاً لشأن الصيب واحتياطاً يف أمره ،  املرضع من أهىن م
متعلق بسلمتم ، } باملعروف { إذا أّديتم إليهن يداً بيد ما أعطيتموهن : فأمرنا بإيتائه ناجزاً يداً بيد ، كأنه قيل 

ناطقني بالقول اجلميل ، مطيبني ألنفس املراضع مبا . وه أمروا أن يكونوا عند تسليم األجرة مستبشري الوج
  .أمكن ، حىت يؤمن تفريطهن بقطع معاذيرهن 

لَْيكُْم َبلَْغَن أََجلَُهنَّ فَلَا ُجَناَح َع َوالَِّذيَن ُيَتَوفَّْونَ ِمْنكُْم َوَيذَُرونَ أَْزَواًجا َيتََربَّْصَن بِأَْنفُِسهِنَّ أَْرَبَعةَ أَْشُهرٍ َوَعْشًرا فَإِذَا
َعلَْن ِفي أَْنفُِسهِنَّ بِالَْمْعُروِف َواللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َخبٌِري  يَما َعرَّْضُتْم بِِه ِمْن ِخطَْبِة ) ٢٣٤(ِفيَما فَ َولَا ُجَناَح َعلَْيكُْم ِف

ِكْن لَا ُتَواِعُدوُهنَّ ِسرا إِلَّا أَنْ َتقُولُوا قَْولًا َمْعُروفًا َولَا النَِّساِء أَْو أَكَْنْنُتْم ِفي أَْنفُِسكُْم َعِلَم اللَُّه أَنَّكُْم َسَتذْكُُروَنُهنَّ َولَ
ي أَْنفُِسكُْم فَ ُم َما ِف اْحذَُروُه َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه َتْعزُِموا ُعقَْدةَ النِّكَاحِ َحتَّى َيْبلُغَ الِْكَتاُب أََجلَُه َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه َيْعلَ

  ) ٢٣٥( غَفُوٌر َحِليٌم

: وقيل . وأزواج الذين يتوفون منكم يتربصن : على تقدير حذف املضاف ، أراد } والذين ُيَتَوفَّْونَ ِمنكُْم { 
بفتح الياء أي يستوفون آجاهلم ، » يتوفون«: وقرىء . السمن َمَنَوان بدرهم : معناه يتربصن بعدهم ، كقوهلم 
: أن أبا األسود الدؤيل كان ميشي خلف جنازة ، فقال له رجل : والذي حيكى . وهي قراءة علي رضي اهللا عنه 

وكان أحد األسباب الباعثة لعلي رضي اهللا عنه على أن أمره بأن . بكسر الفاء ، فقال اهللا تعاىل  -من املتويف 
يعتددن هذه املّدة وهي } ًرا َيَتَربَّْصَن بِأَنفُِسهِنَّ أَْرَبَعةَ أَْشُهرٍ َوَعْش{ تناقضه هذه القراءة  - يضع كتاباً يف النحو

، وال تراهم قط يستعملون التذكري  أربعة أشهر وعشرة أيام ، وقيل عشراً ذهاباً إىل الليايل واأليام داخلة معها 
{ : ومن البني فيه قوله تعاىل . صمت عشراً ، ولو ذكرت خرجت من كالمهم : تقول . فيه ذاهبني إىل األيام 

فإذا } فَإِذَا َبلَْغَن أََجلَُهنَّ { ]  ١٠٤: طه [ } إِن لَّبِثُْتْم إِالَّ َيْوماً { مث ]  ١٠٣: طه [ } ْشراً إِن لَّبِثُْتْم إِالَّ َع
من التعّرض } ِفيَما فََعلَْن ِفى أَنفُِسهِنَّ { أيها األئمة ومجاعة املسلمني } فَالَ ُجَناَح َعلَْيكُْم { انقضت عّدهتن 



واملعىن أهنن لو فعلن ما هو منكر كان على األئمة أن . لذي ال ينكره الشرع بالوجه ا} باملعروف { للخطاب 
يَما َعرَّْضُتم بِِه { وإن فّرطوا كان عليهم اجلناح . يكفوهن  إنك جلميلة أو صاحلة أو نافقة : هو أن يقول هلا } ِف

املوهم أنه يريد نكاحها ومن غرضي أن أتزّوج ، وعسى اهللا أن ييسر يل امرأة صاحلة ، وحنو ذلك من الكالم 
، وال يصرح بالنكاح ، فال يقول  إين أريد أن أنكحك ، أو أتزوجك ، : حىت حتبس نفسها عليه إن رغبت فيه 

يمان عن خالته قالت . أو أخطبك  دخل عليَّ أبو جعفر حممد بن علي : وروى ابن املبارك عن عبد اهللا بن سل
ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحق جّدي علّي وقدمي يف اإلسالم قد علمت قرابيت من رس: وأنا يف عديت فقال 

إمنا أخربتك بقرابيت من رسول ! أوقد فعلتا: أختطبين يف عّديت وأنت يؤخذ عنك؟ فقال ! غفر اهللا لكا: ، فقلت 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم وموضعي ، قد دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على أم سلمة وكانت عند ابن 

، فلم يزل يذكر هلا منزلته من اهللا وهو متحامل على يده حىت أثر احلصري يف يده من ع سلمة فتويف عنها  مها أيب 
الكناية أن تذكر : أي فرق بني الكناية والتعريض؟ قلت : فإن قلت . شّدة حتامله عليها ، فما كانت تلك خطبة 

. مائل لطول القامة وكثري الرماد للمضياف طويل النجاد واحل: الشيء بغري لفظه املوضوع له ، كقولك 
جئتك ألسلم عليك : أن تذكر شيئاً تدل به على شيء مل تذكره ، كما يقول احملتاج للمحتاج إليه : والتعريض 

  :ولذلك قالوا . ، وألنظر إىل وجهك الكرمي 

ل على الغرض ويسمى التلويح ألنه يلوح وكأنه إمالة الكالم إىل عرض يد... َوَحْسُبَك بِالتَّسِليمِ ِمنِّي َتقَاِضَيا 
أو سترمت وأضمرمت يف قلوبكم فلم تذكروه بألسنتكم ال معّرضني وال } أَْو أَكَْننُتْم ِفى أَنفُِسكُْم { منه ما يريده 

، وفيه ال حمالة وال تنفكون عن النطق برغبتكم فيهّن وال تصربون عن} َعِلَم اهللا أَنَّكُْم َسَتذْكُُروَنُهنَّ { مصرحني  ه 
أين : فإن قلت ] .  ١٨٧: البقرة [ } َعِلَم اهللا أَنَّكُْم كُنُتْم َتخْتاُنونَ أَنفَُسكُْم { : طرف من التوبيخ كقوله 

علم اهللا : هو حمذوف لداللة ستذكروهنّن عليه ، تقديره : ؟ قلت } ولكن الَّ ُتَواِعُدوُهنَّ { : املستدرك بقوله 
والسر وقع كناية عن النكاح الذي هو الوطء ، ألنه . ، ولكن ال تواعدوهّن سًرا أنكم ستذكروهنّن فاذكروهّن 

  :قال األعشى . مما يسّر 
َك َحَراٌم فَاْنِكَحْن أْو َتأَبَّدَا... َوالَ َتقَْرَبْن ِمْن َجاَرٍة إنَّ ِسرََّها    َعلَْي

وهو أن } الَّ أَن َتقُولُواْ قَْوالً مَّْعُروفًا إِ{ مث عرب به عن النكاح الذي هو العقد ألنه سبب فيه كما فعل بالنكاح 
بال تواعدوهّن ، أي ال تواعدوهّن مواعدة : مب يتعلق حرف االستثناء؟ قلت : فإن قلت . تعّرضوا وال تصرحوا 

وال . أي ال تواعدوهّن إال بأن تقولوا ، أي ال تواعدوهّن إال بالتعريض . قط إال مواعدة معروفة غري منكرة 
ال : وقيل معناه . ألدائه إىل قولك ال تواعدوهّن إال التعريض } ِسرا { أن يكون استثناًء منقطعاً من جيوز 

إال أن . تواعدوهن مجاعاً ، وهو أن يقول هلا إن نكحتك كان كيت وكيت ، يريد ما جيري بينهما حتت اللحاف 
أي يف السر على أنّ : ال تواعدوهن سراً : قيل و. تقولوا قوالً معروفاً يعين من غري رفث وال إفحاش يف الكالم 

وعن ابن . املواعدة يف السّر عبارة عن املواعدة مبا يستهجن ، ألن مساّرهتّن يف الغالب مبا يستحيا من اجملاهرة به 
الَ َتْعزُِمواْ ُعقَْدةَ َو{ هو أن يتواثقا أن ال تتزّوج غريه : } إِالَّ أَن َتقُولُواْ قَْوالً مَّْعُروفًا { عباس رضي اهللا عنهما 

، وذكر العزم مبالغة يف النهي عن عقدة النكاح يف العّدة } النكاح  ألن العزم على . من عزم األمر وعزم عليه 
ه وال : وقيل . وال تعزموا عقد ُعقدة النكاح : الفعل يتقّدمه ، فإذا هني عنه كان عن الفعل أهنى ومعناه  معنا



  .القطع ، بدليل قوله عليه السالم : قة العزم وحقي: تقطعوا عقدة النكاح 
} حىت َيْبلُغَ الكتاب أََجلَُه { » ملن مل يبيت الصيام«وروي " ال صيام ملن مل يعزم الصيام من الليل ) "  ١٣٧( 

ا ال جيوز } َيْعلَُم َما ِفى أَنفُِسكُْم { يعين ما كتب وما فرض من العّدة  زموا وال تع} فاحذروه { من العزم على م
َحِليٌم { . عليه    .ال يعاجلكم بالعقوبة } غَفُوٌر 

لَى الُْموِسعِ قََدُرُه َوَعلَى لَا ُجَناَح َعلَْيكُْم إِنْ طَلَّقُْتُم النَِّساَء َما لَْم َتَمسُّوُهنَّ أَْو َتفْرُِضوا لَُهنَّ فَرِيَضةً َوَمتُِّعوُهنَّ َع
ُتُموُهنَّ ِمْن قَْبلِ أَنْ َتَمسُّوُهنَّ َوقَْد فََرْضُتْم ) ٢٣٦(َحقًّا َعلَى الُْمْحِسنَِني  الُْمقِْترِ قََدُرُه َمَتاًعا بِالَْمْعُروِف َوإِنْ طَلَّقْ

َو الَِّذي بَِيِدِه ُعقَْدةُ النِّكَاحِ َوأَنْ َتْع َوى َولَا َتْنَسُوا فُوا أَقَْرُب ِللتَّقْلَُهنَّ فَرِيَضةً فَنِْصُف َما فََرْضُتْم إِلَّا أَنْ َيْعفُونَ أَْو َيْعفُ
  ) ٢٣٧(الْفَْضلَ بَْيَنكُْم إِنَّ اللََّه بَِما َتْعَملُونَ َبِصٌري 

ا مل جتامعوهن } إِن طَلَّقُْتُم النساء َما لَْم َتَمسُّوُهنَّ { ال تبعة عليكم من إجياب مهر } الَّ ُجَناَح َعلَْيكُْم {  أَْو { م
وذلك . تسمية املهر : فرضوا هلن فريضة ، أو حىت تفرضوا ، وفرض الفريضة إال أن ت} َتفْرُِضواْ لَُهنَّ فَرِيَضةً 

أن املطلقة غري املدخول هبا إن ّمسى هلا مهر فلها نصف املسمى ، وإن مل يسم هلا فليس هلا نصف مهر املثل ولكن 
طَلَّقُْتُموُهنَّ { : والدليل على أن اجلناح تبعة املهر قوله . املتعة  ا فََرْضُتْم { : ه إىل قول} َوإِن  : فقوله } فَنِْصُف َم

إثبات للجناح املنفي مثة ، واملتعة درع وملحفة ومخار على حسب احلال عند أيب حنيفة ، : فنصف ما فرضتم 
، وال ينقص من مخسة دراهم؛ . إال أن يكون مهر مثلها أقل من ذلك  فلها األقل من نصف مهر املثل ومن املتعة 

. [ الضيق احلال } املقتر { و . الذي له سعة } املوسع { و . دراهم فال ينقص من نصفها ألن أقل املهر عشرة 
والقْدر والقَدر . وقرىء بفتح الدال . مقداره الذي يطيقه ، ألنّ ما يطيقه هو الذي خيتص به } قََدُرُه { ] و 

  .وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم . لغتان 
طلقها قبل أنّ ميسها أنه قال لرجل من األنص) "  ١٣٨(  ؟ قال »أمتعتها«: ار تزوج امرأة ومل يسم هلا مهراً ، مث 
وعند أصحابنا ال جتب املتعة إال هلذه وحدها ، وتستحب " » متعها بقلنسوتك«: قال . مل يكن عندي شيء : 

، مبعىن متتيعاً } متاعا { . لسائر املطلقات وال جتب  لذي حيسن يف الشرع بالوجه ا} باملعروف { تأكيد ملتعوهن 
على الذين حيسنون } َعلَى احملسنني { أو حق ذلك حقاً . صفة ملتاعاً ، أي متاعاً واجباً عليهم } َحقّاً { واملروءة 

  .إىل املطلقات بالتمتيع ، ومساهم قبل الفعل حمسنني كما قال صلى اهللا عليه وسلم 
: أي فرق بني قولك : فإن قلت . يريد املطلقات } فُونَ إَّال أَن َيْع{ " من قتل قتيالً فله سلبه ) "  ١٣٩( 

والواو يف الثاين الم . الواو يف األّول ضمريهم ، والنون علم الرفع : والنساء يعفون؟ قلت . الرجال يعفون 
ال أثر يف لفظه للعامل وهو يف حمل النصب ويعفو  و . عطف على حمله : الفعل والنون ضمريهّن ، والفعل مبين 

الويلّ يعين إال أن تعفو املطلقات عن أزواجهن فال يطالبنهم بنصف املهر ، وتقول } ذى بَِيِدِه ُعقَْدةُ النكاح ال{ 
ما رآين وال خدمته وال استمتع يب فكيف آخذ منه شيئاً ، أو يعفو الويل الذي يلي عقد نكاحهن ، وهو : املرأة 

ها املهر كامالً ، وهو مذهب أيب حنيفة واألّول ظاهر وقيل هو الزوج ، وعفوه أن يسوق إلي. مذهب الشافعي 
وتسمية الزيادة على احلق عفواً فيها نظر ، إال أن يقال كان الغالب عندهم أن يسوق إليها املهر عند . الصحة 

 أو مساه عفواً. التزّوج ، فإذا طلقها استحّق أن يطالبها بنصف ما ساق إليها ، فإذا ترك املطالبة فقد عفا عنها 
: وعن جبري بن مطعم أنه تزوج امرأة وطلقها قبل أن يدخل هبا فأكمل هلا الصداق وقال . على طريق املشاكلة 



طلقها : وعنه . أنا أحق بالعفو  أنه دخل على سعد بن أيب وقاص فعرض عليه بنتاً له فتزّوجها ، فلما خرج 
فلم بعثت : قيل . عرضها علّي فكرهت رّده : مل تزّوجتها؟ فقال : وبعث إليها بالصداق كامالً ، فقيل له 

أي وال تنسوا أن يتفضل بعضكم على بعض وتتمرؤا . التفضل } الفضل { فأين الفضل؟ و : بالصداق؟ قال 
بسكون الواو وإسكان الواو والياء يف موضع النصب تشبيه هلما » أن يعفْو الذي«وال تستقصوا ، وقرأ احلسن 

  .، بكسر الواو » وال تنسو الفضل«: وقرىء . ، بالياء » وأن يعفو«: أبو ُنهيك  وقرأ. باأللف ألهنما أختاها 

ِه قَانِِتَني  فَإِنْ ِخفُْتْم فَرَِجالًا أَْو ُركَْباًنا فَإِذَا أَِمْنُتْم ) ٢٣٨(َحاِفظُوا َعلَى الصَّلََواِت َوالصَّلَاِة الُْوْسطَى َوقُوُموا ِللَّ
ا َعلَّ   ) ٢٣٩(َمكُْم َما لَْم َتكُوُنوا َتْعلَُمونَ فَاذْكُُروا اللََّه كََم

وإمنا أفردت . األوسط : أي الوسطى بني الصلوات ، أو الفضلى ، من قوهلم لألفضل } والصالة الوسطى { 
وعن النّيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال يوم . وعطفت على الصالة النفرادها بالفضل وهي صالة العصر 

  .األحزاب 
  .وقال عليه الصالة و السالم " نا عن الصالة الوسطى صالة العصر ، مأل اهللا بيوهتم ناراً شغلو) "  ١٤٠( 
وعن حفصة أهنا قالت ملن " إهنا الصالة اليت شغل عنها سليمان بن داود حىت توارت باحلجاب ) "  ١٤١( 

  :كتب هلا املصحف 
عت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقرؤها إذا بلغت هذه اآلية فال تكتبها حىت أمليها عليك كما مس)  ١٤٢( 

يه  والصالة : والصالة الوسطى صالة العصر وروي عن عائشة وابن عباس رضي اهللا عنهم : ، فأملت عل
إحدامها الصالة الوسطى ، إّما : فعلى هذه القراءة يكون التخصيص لصالتني . الوسطى وصالة العصر؛ بالواو 
فضلها ملا يف وقتها : العصر ، وقيل : رب ، على اختالف الروايات فيها ، والثانية الظهر ، وإّما الفجر وإّما املغ

هي صالة الظهر ألهنا يف وسط النهار : وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما . من اشتغال الناس بتجاراهتم ومعايشهم 
وعن جماهد . ابه منها ، وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصليها باهلاجرة ، ومل تكن صالة أشّد على أصح

، ألهنا وتر النهار وال : وعن قبيصة بن ذؤيب . هي الفجر ألهنا بني صاليت النهار وصاليت الليل :  هي املغرب 
والصالة «وقرأت عائشة رضي اهللا عنها : » وعلى الصالة الوسطى«: تنقص يف السفر من الثالث وقرأ عبد اهللا 

{ يف الصالة } َوقُوُمواْ ِللَِّه { ، بالصاد » الوصطى«: وقرأ نافع . بالنصب على املدح واالختصاص » الوسطى
وعن عكرمة كانوا يتكلمون يف الصالة فنهوا . أن تذكر اهللا قائماً : والقنوت . ذاكرين هللا يف قيامكم } قانتني 

ة هاب الرمحن أهنم كانوا إذا قام أحدهم إىل الصال: وروي . هو الركود وكف األيدي والبصر : وعن جماهد . 
، أو حيّدث نفسه بشيء من أمور الدنيا  فإن كان بكم } فَإِنْ ِخفُْتْم { أن ميّد بصره أو يلتفت ، أو يقلب احلصا 

رجل رجل : فصلوا راجلني ، وهو مجع راجل كقائم وقيام ، أو رجل يقال } فَرَِجاالً { خوف من عدو أو غريه 
ال : وعند أيب حنيفة رمحه اهللا . » ورجالً«بالتشديد » ورجاالً«ء ، بضم الرا. » فرجاال«: وقرىء . ، أي راجل 

يصلون يف كل حال ، والراكب : وعند الشافعي رمحه اهللا : يصلون يف حال املشي واملسايفة ما مل ميكن الوقوف 
ا لَْم َتكُوُنواْ فاذكروا اهللا كََما { فإذا زال خوفكم } فَإِذَا أَِمنُتْم { يومىء ويسقط عنه التوجه إىل القبلة  َعلََّمكُم مَّ

من صالة األمن ، أو فإذا أمنتم فاشكروا اهللا على األمن ، واذكروه بالعبادة ، كما أحسن إليكم مبا } َتْعلَُمونَ 
  .علمكم من الشرائع ، وكيف تصلون يف حال اخلوف ويف حال األمن 



َوِصيَّةً لِأَْزَواجِهِْم َمَتاًعا إِلَى الَْحْولِ غَْيَر إِخَْراجٍ فَإِنْ َخَرْجَن فَلَا ُجَناَح َوالَِّذيَن ُيَتَوفَّْونَ ِمْنكُْم َوَيذَُرونَ أَْزَواًجا 
ا فََعلَْن ِفي أَْنفُِسهِنَّ ِمْن َمْعُروٍف َواللَُّه َعزِيٌز َحِكيٌم    ) ٢٤٠(َعلَْيكُْم ِفي َم

يتوفون وصية ألزواجهم ، أو والذين  ووصية الذين يتوفون ، أو وحكم الذين: تقديره فيمن قرأ وصية بالرفع 
إمنا أنت سري : والذين يتوفون يوصون وصية ، كقولك : وفيمن قرأ بالنصب . يتوفون أهل وصية ألزواجهم 

كتب عليكم الوصية «: وتدل عليه قراءة عبد اهللا . أو والزم الذين يتوفون وصية . الربيد ، بإضمار تسري 
والذين ُيَتَوفَّْونَ ِمنكُْم َوَيذَُرونَ أزواجا َوِصيَّةً الّْزوَاجِهِم متاعا إِلَى { : ان قوله ، مك» ألزواجكم متاعاً إىل احلول

ومتاعاً نصب بالوصية ، إال . » فمتاع ألزواجهم«: وروي عنه . » متاع ألزواجهم متاعاً«: وقرأ أّيب } احلول 
: نصب مبتاع ، ألنه يف معىن التمتيع؛ كقولك وعلى قراءة أّيب متاعاً . إذا أضمرت يوصون ، فإنه نصب بالفعل 

: مصدر مؤكد كقولك } غَْيَر إِْخَراجٍ { و . احلمد هللا محد الشاكرين ، وأعجبين ضرب لك زيداً ضرباً شديداً 
واملعىن أن حق الذين . أو حال من األزواج ، أي غري خمرجات . أو بدل من متاعاً . هذا القول غري ما تقول 

هّن من يتوفون عن أزو اجهم أن يوصوا قبل أن حيتضروا بأن متتع أزواجهم بعدهم حوالً كامالً ، أي ينفق علي
أَْرَبَعةَ أَْشُهرٍ َوَعْشًرا { : تركته وال خيرجن من مساكنهن ، وكان ذلك يف أول اإلسالم ، مث نسخت املدة بقوله 

واختلف يف . الذي هو الربع والثمن نسخ ما زاد منه على هذا املقدار ، ونسخت النفقة باإلرث : وقيل } 
َعلَْن ِفى أَنفُِسهِنَّ { ال سكىن هلن : السكىن ، فعند أيب حنيفة وأصحابه  يَما فَ { من التزين والتعرض للخطاب } ِف

قد تكون اآلية : كيف نسخت اآلية املتقدمةُ املتأخرةَ؟ قلت : فإن قلت . مما ليس مبنكر شرعاً } ِمن مَّْعُروٍف 
{ مع قوله ]  ١٤٢: البقرة [ } َسَيقُولُ السفهاء { : يف التالوة وهي متأخرة يف التنزيل ، كقوله تعاىل متقّدمة 

. ١٤٤: البقرة [ } قَْد نرى َتقَلَُّب َوْجهَِك ِفي السماء   [  

  ) ٢٤٢(ُه لَكُْم آَياِتِه لََعلَّكُْم َتْعِقلُونَ كَذَِلَك ُيَبيُِّن اللَّ) ٢٤١(َوِللُْمطَلَّقَاِت َمَتاٌع بِالَْمْعُروِف َحقًّا َعلَى الُْمتَِّقَني 

هلن بعد ما أوجبها لواحدة منهن وهي املطلقة غري املدخول هبا } وللمطلقات متاع {  عم املطلقات بإجياب املتعة 
لزهري وعن سعيد بن جبري وأيب العالية وا. } حقا على احملسنني { : كما قال مثة } َحقّا َعلَى املتقني { : ، وقال 

املراد باملتاع نفقة العدة : وقيل . وقيل قد تناولت التمتيع الواجب واملستحب مجيعاً . أهنا واجبة لكل مطلقة : 
.  

للََّه لَذُو فَْضلٍ ْحَياُهْم إِنَّ اأَلَْم َتَر إِلَى الَِّذيَن َخَرُجوا ِمْن ِدَيارِِهْم َوُهْم أُلُوٌف َحذََر الَْمْوِت فَقَالَ لَُهُم اللَُّه ُموُتوا ثُمَّ أَ
َسِميٌع َعِليٌم ) ٢٤٣(َعلَى النَّاسِ َولَِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ لَا َيْشكُُرونَ    ) ٢٤٤(َوقَاِتلُوا ِفي َسبِيلِ اللَِّه َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه 

وز أن خياطب به وجي. تقرير ملن مسع بقصتهم من أهل الكتاب وأخبار األّولني ، وتعجيب من شأهنم } أَلَْم َتَر { 
أنّ أهل داوردان قرية قبل : روي . من مل َيَر ومل يسمع ، ألنّ هذا الكالم جرى جمرى املثل يف معىن التعجيب 

ّر من حكم اهللا  أماهتم اهللا مث أحياهم ليعتربوا ويعلموا أنه ال مف واسط وقع فيها الطاعون فخرجوا هاربني ، ف
ّر عليهم حزقيل بعد زما. وقضائه  ن طويل وقد عريت عظامهم وتفرقت أوصاهلم فلوى شدقه وأصابعه وقيل م

، فنظر إليهم قياماً يقولون : تعجباً مما رأى ، فأوحى إليه  سبحانك اللهم : ناد فيهم أن قوموا بإذن اهللا ، فنادى 



، هم قوم من بين إسرائيل دعاهم ملكهم إىل اجلهاد فهربوا حذراً من : وقيل . وحبمدك ال إله إال أنت  املوت 
: واختلف يف ذلك ، فقيل . فيه دليل على األلوف الكثرية } َوُهْم أُلُوٌف { فأماهتم اهللا مثانية أيام مث أحياهم 

متآلفون ، مجع آلف كقاعد وقعود } أُلُوٌف { . ومن بدع التفاسري . سبعون : ثالثون ، وقيل : عشرة ، وقيل 
، وإمنا جيء به على هذه العبارة : ؟ قلت } اهللا ُموُتواْ  فَقَالَ لَُهُم{ : ما معىن قوله : فإن قلت .  معناه فأماهتم 

للداللة على أهنم ماتوا ميتة رجل واحد بأمر اهللا ومشيئته ، وتلك ميتة خارجة عن العادة ، كأهنم أمروا بشيء 
[ } َراَد َشْيئاً أَن َيقُولَ لَُه كُن فََيكُونُ إِنََّما أَْمُرُه إِذَا أَ{ : فامتثلوه امتثاالً من غري إباء وال توقف ، كقوله تعاىل 

وهذا تشجيع للمسلمني على اجلهاد والتعرض للشهادة ، وأنّ املوت إذا مل يكن منه بدٌّ ومل ينفع ]  ٨٢: يس 
، فأوىل أن يكون يف سبيل اهللا  حيث يبصرهم ما يعتربون به ويستبصرون ، } لَذُو فَْضلٍ َعلَى الناس { . منه مفر 

أو لذو فضل على الناس حيث أحىي أولئك ليعتربوا . بصر أولئك ، وكما بصركم باقتصاص خربهم  كما
والدليل على أنه ساق هذه القصة بعثاً على اجلهاد ما أتبعه . فيفوزوا ، ولو شاء لتركهم موتى إىل يوم البعث 

مبا } َعِليٌم { ا يقوله املتخلفون والسابقون يسمع م} واعلموا أَنَّ اهللا َسِميٌع { . من األمر بالقتال يف سبيل اهللا 
  .يضمرونه وهو من وراء اجلزاء 

ةً َواللَُّه َيقْبُِض َوَيْبُسطُ َوإِلَ   ) ٢٤٥(ْيِه ُتْرَجُعونَ َمْن ذَا الَِّذي ُيقْرُِض اللََّه قَْرًضا َحَسًنا فَُيَضاِعفَُه لَُه أَْضَعافًا كَِثَري

إما اجملاهدة يف نفسها ، وإما النفقة يف : والقرض احلسن . ي يطلب به ثوابه مثل لتقدمي العمل الذ: إقراض اهللا 
ال يعلم كنهها إال اهللا : وعن السدي . الواحد بسبعمائة : قيل } أَْضَعافًا كَِثَريةً { سبيل اهللا  واهللا َيقْبُِض { كثرية 

يه مبا وسع عليكم ال} َوَيْبُسطُ  َوإِلَْيِه {  يبد لكم الضيقة بالسعة يوسع على عباده ويقتر ، فال تبخلوا عل
  .فيجازيكم على ما قّدمتم } ُتْرَجُعونَ 

قَاِتلْ ِفي َسبِيلِ اللَِّه قَالَ َهلْ أَلَْم َتَر إِلَى الَْملَإِ ِمْن َبنِي إِْسَرائِيلَ ِمْن َبْعِد ُموَسى إِذْ قَالُوا ِلَنبِيٍّ لَُهُم اْبَعثْ لََنا َمِلكًا ُن
ْن ِدَيارَِنا َوأَْبَناِئَنا كُِتَب َعلَْيكُُم الِْقَتالُ أَلَّا ُتقَاِتلُوا قَالُوا َوَما لََنا أَلَّا ُنقَاِتلَ ِفي َسبِيلِ اللَِّه َوقَْد أُْخرِْجَنا ِمَعَسْيُتْم إِنْ 

ا كُِتَب َعلَْيهُِم الِْقَتالُ َتَولَّْوا إِلَّا قَِليلًا ِمْنُهْم َواللَُّه َعِليٌم بِالظَّاِل   ) ٢٤٦(ِمَني فَلَمَّ

أهنض للقتال معنا أمرياً نصدر يف تدبري احلرب عن } ابعث لََنا { هو يوشع أو مشعون أو امشويل } ِلَنبِىٍّ لَُّهُم { 
ا كان يفعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من التأمري على  رأيه وننتهي إىل أمره ، طلبوا من نبيهم حنو م

وروي أنه أمر الناس إذا سافروا أن جيعلوا . م بطاعته وامتثال أوامره اجليوش اليت كان جيهزها ، ومن أمره
وبالنون والرفع على أنه حال ، أي ابعثه لنا . قرىء بالنون واجلزم على اجلواب } نقاتل { أحدهم أمرياً عليهم 

بالياء » يقاتل«: وقرىء . نقاتل : ما تصنعون بامللك؟ فقالوا : أو استئناف كأنه قال هلم . مقّدرين القتال 
. والشرط فاصل بينهما } أَالَّ تقاتلوا { ) عسيتم ( وخرب . واجلزم على اجلواب ، وبالرفع على أنه صفة مللكا 

عسيتم أن ال : هل قاربتم أن ال تقاتلوا؟ يعين هل األمر كما أتوقعه أنكم ال تقاتلون؟ أراد أن يقول : واملعىن 
وأراد باالستفهام . ال ، فأدخل هل مستفهماً عما هو متوقع عنده ومظنون تقاتلوا ، مبعىن أتوقع جبنكم عن القت

، كقوله تعاىل  اإلنسان [ } َهلْ أتى َعلَى اإلنسان { : التقرير ، وتثبيت أنّ املتوقع كائن ، وأنه صائب يف توقعه 



ا لََنا أَالَّ نقا{ بكسر السني وهي ضعيفة » عسيتم«وقرىء . معناه التقرير ]  ١:  وأّي داع لنا إىل ترك } تل َوَم
وذلك أنّ قوم جالوت كانوا يسكنون ساحل حبر } َوقَْد أُْخرِْجَنا ِمن ديارنا َوأَْبنَاِئَنا { القتال ، وأي غرض لنا فيه 

، فأسروا من أبناء ملوكهم أربعمائة وأربعني  قيل كان القليل } إِالَّ قَِليالً ّمْنُهْم { . الروم بني مصر وفلسطني 
ظلمهم يف القعود عن } واهللا َعِليٌم بالظاملني { ثلثمائة وثالثة عشر على عدد أهل بدر منهم  وعيد هلم على 

  .القتال وترك اجلهاد 

ُه َولَْم  َوَنْحُن أََحقَُّوقَالَ لَُهْم َنبِيُُّهْم إِنَّ اللََّه قَْد َبَعثَ لَكُْم طَالُوَت َمِلكًا قَالُوا أَنَّى َيكُونُ لَُه الُْملُْك َعلَْيَنا  بِالُْملِْك ِمْن
ي الِْعلْمِ َوالْجِْسمِ َواللَُّه  ُيْؤِتي ُملْكَُه َمْن َيَشاُء ُيْؤَت َسَعةً ِمَن الَْمالِ قَالَ إِنَّ اللََّه اْصطَفَاُه َعلَْيكُْم َوَزاَدُه َبْسطَةً ِف

  ) ٢٤٧(َواللَُّه َواِسٌع َعِليٌم 

منا امتنع من الصرف لتعريفه وعجمته ، وزعموا أنه من الطوال وإ. اسم أعجمي كجالوت وداود } طَالُوَت { 
منه ، أصله طولوت ، إال أنّ امتناع » فعلوت« ووزنه إن كان من الطول . ملا وصف به من البسطة يف اجلسم 

، إال أن يقال  هو اسم عرباين وافق عربياً ، كما وافق حنطاء حنطة ، وبشماالها هلا : صرفه يدفع أن يكون منه 
رمحانا رحيماً بسم اهللا الرمحن الرحيم ، فهو من الطول كما لو كان عربياً ، وكان أحد سببيه العجمة لكونه 

، وهو إنكار لتملكه عليهم واستبعاد له } أىن { عربانياً  ا الفرق بني الواوين يف . كيف ومن أين  { فإن قلت ، م
 للحال ، والثانية لعطف اجلملة على اجلملة الواقعة حاالً ، قد األوىل: ؟ قلت } َولَْم ُيْؤَت { ، } َوَنْحُن أََحقُّ 

كيف يتملك علينا واحلال أنه ال يستحق التملك لوجود من هو : واملعىن . انتظمتهما معاً يف حكم واو احلال 
الوي بن وإمنا قالوا ذلك ألنّ النبّوة كانت يف سبط . أحق بامللك ، وأنه فقري وال بّد للملك من مال يعتضد به 

. يعقوب وامللك يف سبط يهوذا ومل يكن طالوت من أحد السبطني ، وألنه كان رجالً سقاء أو دباغاً فقرياً 
، فلم يساوها إال : وروي  طلبوا منه ملكاً ، فأتى بعصا يقاس هبا من ميلك عليهم  أنّ نبيهم دعا اهللا تعاىل حني 

يد أنّ اهللا هو الذي اختاره عليكم ، وهو أعلم باملصاحل منكم وال ير} قَالَ إِنَّ اهللا اصطفاه َعلَْيكُْم { طالوت 
. مث ذكر مصلحتني أنفع مما ذكروا من النسب واملال ومها العلم املبسوط واجلسامة . اعتراض على حكم اهللا 

وقيل . وبغريها وجيوز أن يكون عاملاً بالديانات . والظاهر أنّ املراد بالعلم املعرفة مبا طلبوه ألجله من أمر احلرب 
وذلك أنّ امللك ال بّد أن يكون من أهل العلم ، فإنّ اجلاهل مزدرى غري منتفع به ، . قد أوحي إليه ونىبء : 

. السعة واالمتداد : والبسطة . وأن يكون جسيماً ميأل العني جهارة ألنه أعظم يف النفوس وأهيب يف القلوب 
أي امللك له غري منازع فيه ، فهو } ُيؤِْتى ُملْكَُه َمن َيَشاُء { أسه وروي أن الرجل القائم كان ميّد يده فينال ر

الفضل والعطاء ، يوسع على من ليس له سعة من املال } واهللا واسع { من يستصلحه للملك : يؤتيه من يشاء 
  .مبن يصطفيه للملك } َعِليٌم { ويغنيه بعد الفقر 

ِكِه أَنْ َيأِْتَيكُُم التَّاُبوُت ِفيِه َسِكيَنةٌ ِمْن َربِّكُْم َوَبِقيَّةٌ ِممَّا َتَرَك آلُ ُموَسى َوآلُ َهاُرونَ َوقَالَ لَُهْم َنبِيُُّهْم إِنَّ آَيةَ ُملْ
  ) ٢٤٨(َتْحِملُُه الَْملَاِئكَةُ إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآَيةً لَكُْم إِنْ كُْنُتْم ُمْؤِمنَِني 



م إذا قاتل قّدمه فكانت تسكن نفوس بين إسرائيل وال وكان موسى عليه السال. صندوق التوراة } التابوت { 
هي صورة كانت فيه من زبرجد أو ياقوت ، هلا رأس كرأس : السكون والطمأنينة ، وقيل : والسكينة . يفّرون 

اهلّر وذنب كذنبه وجناحان ، فتئن فيزف التابوت حنو العدّو وهم ميضون معه ، فإذا استقّر ثبتوا وسكنوا ونزل 
هي رضاض } َوَبِقيَّةٌ { كان هلا وجه كوجه اإلنسان وفيها ريح هفافة : وعن علّي رضي اهللا عنه  النصر ،

األلواح وعصى موسى وثيابه وشيء من التوراة ، وكان رفعه اهللا تعاىل بعد موسى عليه السالم فنزلت به 
كان مع موسى ومع أنبياء بين : وقيل . املالئكة حتمله وهم ينظرون إليه ، فكان ذلك آية الصطفاء اهللا طالوت 

فلما غريت بنو إسرائيل غلبهم عليه الكفار فكان يف أرض جالوت ، فلما أراد . إسرائيل بعده يستفتحون به 
هذا بسبب التابوت بني أظهرنا ، فوضعوه : اهللا أن ميلّك طالوت أصاهبم ببالء حىت هلكت مخس مدائن ، فقالوا 

حنواً من ثالثة . وقيل كان من خشب الشمشار ممّوها بالذهب . ىل طالوت على ثورين ، فساقهما املالئكة إ
ماوزن التابوت؟ : فإن قلت . باهلاء وهي لغة األنصار » التابوه«: وقرأ أّيب وزيد بن ثابت . أذرع يف ذراعني 

، حنو » فاعوال«ال خيلو من أن يكون فعلوتا أو فاعوالً ، فال يكون : قلت  وألنه تركيب سلس وقلق ، : لقلته 
ألنه ظرف توضع فيه : من التوب ، وهو الرجوع » فعلوت«غري معروف فال جيوز ترك املعروف إليه ، فهو إذاً 

وأّما من . األشياء وتودعه ، فال يزال يرجع إليه ما خيرج منه ، وصاحبه يرجع إليه فيما حيتاج إليه من مودعاته 
هاءه بدالً من التاء ، الجتماعهما يف اهلمس وأهنما من حروف  عنده ، إال فيمن جعل» فاعول«قرأ باهلاء فهو 

. ، بفتح السني والتشديد وهو غريب » َسكِّينة«: وقرأ أبو السمال . ولذلك أبدلت من تاء التأنيث . الزيادة 
وب األنبياء من بين يعق: ؟ قلت } َءالُ موسى َوَءالُ هارون { َمن : ، بالياء ، فإن قلت » حيمله«: وقرىء 
مما تركه : وجيوز أن يراد . ألن عمران هو ابن قاهث بن الوى بن يعقوب فكان أوالد يعقوب آهلما . بعدمها 

  .واآلل مقحم لتفخيم شأهنما . موسى وهارون 

ا فََصلَ طَالُوُت بِالُْجُنوِد قَالَ إِنَّ اللََّه ُمْبَتِليكُْم بَِنَهرٍ فََمْن َشرَِب ِمْنُه فَلَْيَس ِمنِّ ي َوَمْن لَْم َيطَْعْمُه فَإِنَُّه ِمنِّي إِلَّا َمنِ فَلَمَّ
َو َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه قَا لُوا لَا طَاقَةَ لََنا الَْيْوَم بَِجالُوَت اغَْتَرَف غُْرفَةً بَِيِدِه فََشرُِبوا ِمْنُه إِلَّا قَِليلًا ِمْنُهْم فَلَمَّا َجاَوَزُه ُه

َع الصَّاَوُجُنوِدِه قَالَ الَِّذيَن َيظُ ةً بِإِذِْن اللَِّه َواللَُّه َم ْم ِمْن ِفئٍَة قَِليلٍَة غَلََبْت ِفئَةً كَِثَري بِرِيَن نُّونَ أَنَُّهْم ُملَاقُو اللَِّه كَ
)٢٤٩ (  

فصل نفسه ، مث كثر حمذوف املفعول حىت صار : إذا انفصل عنه وجاوزه ، وأصله : عن موضع كذا } فَْصلٌ { 
فصله فصالً ، وفصل فصوالً : وجيوزأن يكون . فصل عن البلد فصوالً : وقيل . كانفصل يف حكم غري املتعدي 
ال خيرج معي رجل بىن بناء : روي أنه قال لقومه } باجلنود { انفصل عن بلده : واملعىن . كوقف وصّد وحنومها 

 ، وال أبتغي إال الشاب النشيط مل يفرغ منه ، وال تاجر مشتغل بالتجارة ، وال رجل متزّوج بامرأة مل ينب عليها 
فاجتمع إليه مما اختاره مثانون ألفاً ، وكان الوقت قيظاً وسلكوا مفازة ، فسألوا أن جيري اهللا هلم هنراً ، . الفارغ 

 فمن ابتدأ شربه من النهر بأن كرع فيه} فََمن َشرَِب ِمْنُه { مبا اقترحتموه من النهر } قَالَ إِنَّ اهللا ُمْبَتِليكُم { ف 
. فالن مين ، كأنه بعضه؛ الختالطهما واحتادمها : فليس مبتصل يب ومتحد معي ، من قوهلم } فَلَْيَس ِمّني { 

، من طعم الشيء ، إذا ذاقه } َوَمن لَّْم َيطَْعْمُه { وجيوز أن يراد فليس من مجليت وأشياعي  ومنه . ومن مل يذقه 
  :قال . ِطعم الشيء ، ملذاقه 



ذقت غماضاً : ويقال . أال ترى كيف عطف عليه الربد وهو النوم ... طَْعْم َنقَاخاً َوالَ َبْرَدا َوإنْ ِشئْت لَْم أ . ما 
. ما ابتلى اهللا به أهل أيلة من ترك الصيد مع إتيان احليتان شرَّعاً ، بل هو أشد منه وأصعب : وحنوه من االبتالء 

» بنهر«وقرىء . كما يروي عن بعضهم فبالوحي  وإن كان نبياً. وإمنا عرف ذلك طالوت بإخبار من النيب 
ُه فَلَْيَس ِمّني { : من قوله : ؟ قلت } إِالَّ َمنِ اغترف { : ممَّ استثىن قوله : فإن قلت . بالسكون  فََمن َشرَِب ِمْن

: يف قوله ]  ٦٩: املائدة [ } والصابئون { واجلملة الثانية يف حكم املتأخرة ، إال أهنا قّدمت للعناية كما قدم } 
الرخصة يف اغتراف الغرفة باليد دون الكروع ، : ومعناه } إِنَّ الذين ءاَمُنواْ والذين َهاُدواْ والصابئون { 

بالفتح مبعىن املصدر » غَرفة«: وقرىء } إِالَّ قَِليالً ّمْنُهْم { أي فكرعوا فيه } فََشرُِبواْ ِمْنُه { : والدليل عليه قوله 
وهذا من ميلهم مع املعىن واإلعراض عن . ، بالرفع » إال قليل«: وقرأ أّيب واألعمش . وف ، وبالضم مبعىن املغر

، محل } فََشرُِبواْ ِمْنُه { فلما كان معىن . اللفظ جانباً ، وهو باب جليل من علم العربية  يف معىن فلم يطيعوه 
، كأنه قيل    :وحنوه قول الفرزدق . فلم يطيعوه إال قليل منهم : عليه 

.  .  . . . .  . . .   ِمَن الَْمالِ إالّ ُمْسَحٌت أْو ُمَجلَُّف... ملْ َيَدْع . . . 
{ مل يبق مع طالوت إال ثلثمائة وثالثة عشر رجالً : وقيل . مل يبق من املال إال مسحت أو جملف : كأنه قال 

. الذين نصبوا بني أعينهم لقاه اهللا وأيقنوه يعين اخلُلّص منهم } قَالَ الذين َيظُنُّونَ { يعين القليل } والذين ءاَمُنواْ 
. أو الذين تيقنوا أهنم يستشهدون عما قريب ويلقون اهللا ، واملؤمنون خمتلفون يف قوة اليقني ونصوع البصرية 

للكثري الذين اخنذلوا ، والذين يظنون هم القليل الذين ثبتوا معه ، } قَالُواْ الَ طَاقَةَ لََنا { الضمري يف : وقيل 
. يظهر أولئك عذرهم يف االخنذال ، ويرد عليهم هؤالء ما يعتذرون به . كأهنم تقاولوا بذلك والنهر بينهما 

  .والذين شربوا منه اسوّدت شفاههم وغلبهم العطش . أنّ الغرفة كانت تكفي الرجل لشربه وإداوته : وروي 

) ٢٥٠(رِغْ َعلَْيَنا َصْبًرا َوثَبِّْت أَقَْداَمَنا َواْنُصْرَنا َعلَى الْقَْومِ الْكَاِفرِيَن َولَمَّا َبَرُزوا ِلجَالُوَت َوُجُنوِدِه قَالُوا َربََّنا أَفْ
ُه ِممَّا َيَشاُء َولَْولَا َدفُْع اللَِّه النَّاَس  فََهَزُموُهْم بِإِذِْن اللَِّه َوقََتلَ َداُووُد َجالُوَت َوآَتاُه اللَُّه الُْملَْك َوالِْحكَْمةَ َوَعلََّم

  ) ٢٥١(َبْعَضُهْم بَِبْعضٍ لَفََسَدِت الْأَْرُض َولَِكنَّ اللََّه ذُو فَْضلٍ َعلَى الَْعالَِمَني 

ثمائة رطل ) َجالُوَت ( و  ، وكانت بيضته فيها ثل } َوثَبِّْت أَقَْداَمَنا { جبار من العمالقة من أوالد عمليق بن عاد 
ة القلوب . وإلقاء الرعب يف قلب العدو وحنو ذلك من األسباب  وهب لنا ما نثبت به يف مداحض احلر من قّو

، وكان داود سابعهم وهو صغري يرعى الغنم ، فأوحي  كان إيشى أبو داود يف عسكر طالوت مع ستة من بنيه 
إىل امشويل أنّ داود بن إيشى هو الذي يقتل جالوت ، فطلبه من أبيه ، فجاء وقد مّر يف طريقه بثالثة أحجار 

إنك تقتل بنا جالوت ، فحملها يف خمالته ورمى هبا جالوت فقتله ، : منها أن حيمله وقالت له دعاه كل واحد 
يف مشارق األرض املقّدسة } وآتاه اهللا امللك { وروي أنه حسده وأراد قتله مث تاب . وزّوجه طالوت بنته 

من } َوَعلََّمُه ِممَّا َيَشاُء { ة والنبّو} واحلكمة { ومغارهبا ، وما اجتمعت بنو إسرائيل على ملك قط قبل داود 
ولوال أن اهللا يدفع بعض الناس } َولَْوالَ َدفُْع اهللا الناس { صنعة الدروع ، وكالم الطري والدواب وغري ذلك 

ببعض ويكف هبم فسادهم ، لغلب املفسدون وفسدت األرض وبطلت منافعها وتعطلت مصاحلها من احلرث 
ولوال أن اهللا ينصر املسلمني على الكفار لفسدت األرض بعيث الكفار : وقيل . والنسل وسائر ما يعمر األرض 

  .أو لو مل يدفعهم هبم لعّم الكفر ونزلت السخطة فاستؤصل أهل األرض . فيها وقتل املسلمني 



  ) ٢٥٢(ِتلَْك آَياُت اللَِّه َنْتلُوَها َعلَْيَك بِالَْحقِّ َوإِنََّك لَِمَن الُْمْرَسِلَني 

يعين القصص اليت اقتصها ، من حديث األلوف وإماتتهم وإحيائهم ، ومتليك طالوت } آيات اهللا ِتلَْك { 
باليقني الذي ال } باحلق { وإظهاره باآلية اليت هي نزول التابوت من السماء ، وغلبة اجلبابرة على يد صيب 

خترب هبا من غري أن تعرف بقراءة  حيث} َوإِنََّك لَِمَن املرسلني { يشك فيه أهل الكتاب ألنه يف كتبهم كذلك 
  .كتاب وال مساع أخبار 

ُه َوَرفََع َبْعَضُهْم َدَرَجاٍت َوآَتْيَنا ِع يَسى اْبَن َمْرَيَم الَْبيَِّناتِ ِتلَْك الرُُّسلُ فَضَّلَْنا َبْعَضُهْم َعلَى َبْعضٍ ِمْنُهْم َمْن كَلََّم اللَّ
َء اللَُّه َما اقَْتَتلَ الَِّذيَن ِمْن َبْعِدِهْم ِمْن َبْعِد َما َجاَءْتُهُم الَْبيَِّناُت َولَِكنِ اْخَتلَفُوا فَِمْنُهْم َوأَيَّْدنَاُه بُِروحِ الْقُُدسِ َولَْو َشا

َه َيفَْعلُ َما ُيرِيُد  ا اقَْتَتلُوا َولَِكنَّ اللَّ ْو َشاَء اللَُّه َم ِذيَن آَمُنوا أَْنِفقُوا ِممَّا َيا أَيَُّها الَّ) ٢٥٣(َمْن آَمَن َوِمْنُهْم َمْن كَفََر َولَ
ِه َولَا ُخلَّةٌ َولَا َشفَاَعةٌ َوالْكَاِفُرونَ ُهُم الظَّاِلُم   ) ٢٥٤(ونَ َرَزقَْناكُْم ِمْن قَْبلِ أَنْ َيأِْتَي َيْوٌم لَا َبْيٌع ِفي

ند رسول اهللا إشارة إىل مجاعة الرسل اليت ذكرت قصصها يف السورة ، أو اليت ثبت علمها ع} ِتلَْك الرسل { 
ّمْنُهْم مَّن كَلََّم { ملا أوجب ذلك من تفاضلهم يف احلسنات } فَضَّلَْنا َبْعَضُهْم على َبْعضٍ { صلى اهللا عليه وسلم 

. بالنصب » كلم اهللا«: وقرىء . منهم من فضله اهللا بأن كلمه من غري سفري وهو موسى عليه السالم } اهللا 
َع َبْعَضُهْم درجات { كليم اهللا ، مبعىن مكامله : املكامله ، ويدل عليه قوهلم  ، من» كامل اهللا«: وقرأ اليماين  } َوَرفَ

والظاهر أنه . أي ومنهم من رفعه على سائر األنبياء ، فكان بعد تفاوهتم يف الفضل أفضل منهم درجات كثرية 
ا مل يؤت ه أحد من اآليات املتكاثرة املرتقية أراد حممداً صلى اهللا عليه وسلم ألنه هو املفضل عليهم ، حيث أويت م

ولو مل يؤت إال القرآن وحده لكفى به فضالً منيفاً على سائر ما أويت األنبياء ، ألنه . إىل ألف آية أو أكثر 
ويف هذا اإلهبام من تفخيم فضله وإعالء قدره ما ال خيفى . املعجزة الباقية على وجه الدهر دون سائر املعجزات 

من فعل هذا؟ : ويقال للرجل . شهادة على أنه العلم الذي ال يشتبه ، واملتميز الذي ال يلتبس ، ملا فيه من ال
أحدكم أو بعضكم ، يريد به الذي تعورف واشتهر بنحوه من األفعال ، فيكون أفخم من التصريح به : فيقول 

لو شئت لذكرت الثالث ، أراد و: وسئل احلطيئة عن أشعر الناس؟ فذكر زهرياً والنابغة مث قال . وأنوه بصاحبه 
إبراهيم وحممداً وغريمها من أويل : وجيوز أن يريد . ولو شئت لذكرت نفسي ، مل يفخم أمره : نفسه ، ولو قال 
  .وعن ابن عباس رضي اهللا عنه . العزم من الرسل 

ته ، وموسى بتكليم كنا يف املسجد نتذاكر فضل األنبياء ، فذكرنا نوحاً بطول عبادته ، وإبراهيم خبل)  ١٤٣( 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أفضل منهم ، بعث إىل الناس : اهللا إياه ، وعيسى برفعه إىل السماء ، وقلنا 

ا تأخر وهو خامت األنبياء فدخل عليه السالم فقال  ا تقّدم من ذنبه وم . فيم أنتم؟ فذكرنا له : " كافة؛ وغفر له م
: فإن قلت " اً من حيىي بن زكريا ، فذكر أنه مل يعمل سيئة قط ومل يهمَّ هبا ال ينبغي ألحد أن يكون خري: فقال 

ولقد . ملا أوتيا من اآليات العظيمة واملعجزات الباهرة : فلَم خّص موسى وعيسى من بني األنبياء بالذكر؟ قلت 
النبيان قد أوتيا ما بني اهللا وجه التفضيل حيث جعل التكليم من الفضل وهو آية من اآليات ، فلما كان هذان 

وهذا دليل بني أنّ من زيد تفضيالً باآليات منهم فقد . أوتيا من عظام اآليات خصا بالذكر يف باب التفضيل 
  .وملا كان نبينا صلى اهللا عليه وسلم هو الذي أويت منها ما مل يؤت أحد يف كثرهتا وعظمها . فضل على غريه 



مشيئة } َولَْو َشاَء اهللا { غري مدافع ، اللهّم ارزقنا شفاعته يوم الدين كان هو املشهود له بإحراز قصبات الفضل 
ا اقتتل الذين { إجلاء وقسر  من بعد الرسل ، الختالفهم يف الدين ، وتشعب مذاهبهم ، وتكفري بعضهم } َم

َولَْو َشاء اهللا { إعراضه عنه } َر َوِمْنُهم مَّن كَفَ{ اللتزامه دين األنبياء } ولكن اختلفوا فَِمْنُهْم مَّْن ءاَمَن { بعضاً 
أراد } أَنِفقُواْ ِممَّا رزقناكم { من اخلذالن والعصمة } ولكن اهللا َيفَْعلُ َما ُيرِيُد { كّرره للتأكيد } َما اقتتلوا 

اإلنفاق ال تقدرون فيه على تدارك ما فاتكم من } ّمن قَْبلِ أَن َيأِْتَى َيْوٌم { اإلنفاق الواجب التصال الوعيد به 
وإن أردمت أن حيط عنكم . حىت يساحمكم أخالؤكم به } َوالَ ُخلَّةٌ { حىت تبتاعوا ما تنفقونه } الَّ َبْيٌع ِفيِه { ألنه 

اً يشفع لكم يف حط الواجبات  ألنّ الشفاعة مثة يف زيادة الفضل ال غري . ما يف ذّمتكم من الواجب مل جتدوا شفيع
للتغليظ ، كما قال يف } والكافرون { راد والتاركون الزكاة هم الظاملون ، فقال أ} والكافرون ُهُم الظاملون { 

ومن مل حيج ، وألنه جعل ترك الزكاة من صفات الكفار : مكان ]  ٥٥: النور [ } َوَمن كَفََر { آخر آية احلج 
خلةٌ وال «: وقرىء ]  ٦: فصلت [ } َوَوْيلٌ لّلُْمْشرِِكَني الذين الَ ُيْؤُتونَ الزكواة { : يف قوله  ال بيُع فيه وال 
  .بالرفع » شفاعةٌ

لْأَْرضِ َمْن ذَا الَِّذي َيْشفَُع ِعْنَدُه اللَُّه لَا إِلََه إِلَّا ُهَو الَْحيُّ الْقَيُّوُم لَا َتأُْخذُُه ِسَنةٌ َولَا َنْوٌم لَُه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي ا
ِه إِلَّا بَِما َشاَء َوِسَع كُْرِسيُُّه السََّماَواِت  إِلَّا بِإِذْنِِه َيْعلَُم َما َبْيَن أَْيِديهِْم َوَما َخلْفَُهْم َولَا ُيِحيطُونَ بَِشْيٍء ِمْن ِعلِْم

  ) ٢٥٥(َوالْأَْرَض َولَا َيئُوُدُه ِحفْظُُهَما َوُهَو الَْعِليُّ الَْعِظيُم 

، وهو على اصطالح} احلى {  { و . املتكلمني الذي يصح أن يعلم ويقدر  الباقي الذي ال سبيل عليه للفناء 
ما يتقّدم النوم من الفتور : والسنة » والقيم«، » القيام«: وقريء . الدائم القيام بتدبري اخللق وحفظه } القيوم 

  :قال ابن الرقاع العاملي . الذي يسمي النعاس 
  َولَْيَس بَِناِئمِ ِفي َعْينِِه ِسَنةٌ... َوْسَنانُ أقَْصَدُه النَُّعاُس فََرنَّقَْت 

ومنه حديث . أي ال يأخذه نعاس وال نوم وهو تأكيد للقيوم؛ ألنّ من جاز عليه ذلك استحال أن يكون قيوماً 
  .موسى 

أينام ربنا؟ فأوحى اهللا إليهم أن يوقظوه ) : وكان ذلك من قومه كطلب الرؤية ( أنه سأل املالئكة )  ١٤٤( 
فأخذمها ، وألقى اهللا عليه النعاس فضرب . خذ بيدك قارورتني مملوءتني :  ثالثاً وال يتركوه ينام ، مث قال

قل هلؤالء إين أمسك السموات واألرض بقدريت ، فلو أخذين : إحدامها على األخرى فانكسرتا ، مث أوحى إليه 
ال يتمالك أن يتكلم يوم وأن أحداً . بيان مللكوته وكربيائه } َمن ذَا الذى َيْشفَُع ِعنَدُه { . نوم أو نعاس لزالتا 

َيْعلَُم { ]  ٣٨: النبأ [ } الَّ َيَتكَلَُّمونَ إِالَّ َمْن أَِذنَ لَُه الرمحن { : القيامة إال إذا أذن له يف الكالم ، كقوله تعاىل 
ا يكون بعدهم } َما َبْيَن أَْيِديهِْم َوَما َخلْفَُهْم  ا يف السموات واألرض أل. ما كان قبلهم وم نّ فيهم والضمري مل

إال مبا علم } إِالَّ بَِما َشاَء { من معلوماته } ّمْن ِعلِْمِه { من املالئكة واألنبياء } مَّن ذَا { العقالء ، أو ملا دل عليه 
، وال يفضل عن مقعد القاعد ) الكرسي . (  أحدها : أربعة أوجه } َوِسَع كُْرِسيُُّه { ويف قوله . ما جيلس عليه 

عن السموات واألرض لبسطته وسعته ، وما هو إال تصوير لعظمته وختييل فقط ، وال كرسي أنّ كرسيه مل يضق 
َوَما قََدُرواْ اهللا َحقَّ قَْدرِِه واالرض َجِميعاً قَْبَضُتُه َيْوَم القيامة والسماوات { : مثة وال قعود ، وال قاعد ، كقوله 

، وإمنا هو ختييل لعظمة شأنه ومتثيل حسّي  من غري تصّور قبضة]  ٦٧: الزمر [ } مطويات بَِيِمينِِه  . وطّي وميني 



ا قََدُرواْ اهللا َحقَّ قَْدرِِه { : أال ترى إىل قوله  وسع علمه ومسي العلم كرسياً تسمية مبكانه الذي هو : والثاين } َوَم
أنه خلق  :ما روي : والرابع . وسع ملكه تسمية مبكانه الذي هو كرسي امللك : والثالث . كرسي العامل 

الكرسي : وعن احلسن . كرسيا هو بني يدي العرش دونه السموات واألرض ، وهو إىل العرش كأصغر شيء 
ُهَما { وال يثقله وال يشق عليه } َوالَ َيُؤوُدُه { هو العرش  } َوُهَو العلى { حفظ السموات واألرض } ِحفْظُ

اجلمل يف آية الكرسي من غري حرف عطف؟ قلت كيف ترتبت : فإن قلت . امللك والقدرة } العظيم { الشأن 
ما منها مجلة إال وهي واردة على سبيل البيان ملا ترتبت عليه والبيان متحد باملبني ، فلو توسط بينهما عاطف : 

ا عليه غري ساه عنه : لكان كما تقول العرب  بني العصا وحلائها ، فاألوىل بيان لقيامه بتدبري اخللق وكونه مهيمن
والرابعة إلحاطته بأحوال اخللق ، وعلمه باملرتضى . والثالثة لكربياء شأنه . نية لكونه مالكاً ملا يدبره والثا. 

، أو جلالله وعظم . منهم املستوجب للشفاعة ، وغري املرتضى  واخلامسة لسعة علمه وتعلقه باملعلومات كلها 
  :منه قوله صلى اهللا عليه وسلم  مل فضلت هذه اآلية حىت ورد يف فضلها ما ورد: فإن قلت . قدره 

ما قرئت هذه اآلية يف دار إال هجرهتا الشياطني ثالثني يوماً وال يدخلها ساحر وال ساحرة أربعني « )  ١٤٥( 
مسعت : وعن علّي رضي اهللا عنه » ليلة ، يا علّي علمها ولدك وأهلك وجريانك ، فما نزلت آية أعظم منها 

  :أعواد املنرب وهو يقول  نبيكم صلى اهللا عليه وسلم على
، وال يواظب « )  ١٤٦(  من قرأ آية الكرسي يف دبر كل صالة مكتوبة مل مينعه من دخول اجلنة إال املوت 

» عليها إال صّديق أو عابد ، ومن قرأها إذا أخذ مضجعه أّمنه اهللا على نفسه وجاره وجار جاره واألبيات حوله 
  .ضل ما يف القرآن ، فقال هلم علّي رضي اهللا عنه وتذاكر الصحابة رضوان اهللا عليهم أف

يا علّي ، سيد البشر « قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أين أنتم عن آية الكرسي ، مث قال )  ١٤٧( 
، وسيد الفرس سلمان ، وسيد الروم صهيب ، وسيد احلبشة بالل ، وسيد  آدم ، وسيد العرب حممد وال فخر 

سيد األيام يوم اجلمعة ، وسيد الكالم القرآن ، وسيد القرآن البقرة ، وسيد البقرة آية اجلبال الطور ، و
ملا فضلت له سورة اإلخالص الشتماهلا على توحيد اهللا وتعظيمه ومتجيده وصفاته العظمى ، : قلت » الكرسي 

يعلم أنّ أشرف العلوم وهبذا . وال مذكور أعظم من رب العزة فما كان ذكراً له كان أفضل من سائر األذكار 
  :وأعالها منزلة عند اهللا علم أهل العدل والتوحيد وال يغّرنك عنه كثرة أعدائه 

  .َوالَ َتَرى ِللئَامِ النَّاسِ ُحسَّاًدا ... فإنَّ الَْعَرانَِني َتلْقَاَها ُمَحسََّدةً 

ِمْن بِاللَِّه فَقَِد اْسَتْمَسَك بِالُْعْرَوِة الُْوثْقَى لَا  لَا إِكَْراَه ِفي الدِّينِ قَْد َتَبيََّن الرُّْشُد ِمَن الَْغيِّ فََمْن َيكْفُْر بِالطَّاغُوِت َوُيْؤ
  ) ٢٥٦(اْنِفَصاَم لََها َواللَُّه َسِميٌع َعِليٌم 

وحنوه . أي مل جير اهللا أمر اإلميان على اإلجبار والقسر ، ولكن على التمكني واالختيار } ال إِكَْراَه ِفى الدين { 
ْو َشاء َربَُّك آلَمَن َمن ِفى االرض كُلُُّهْم َجِميًعا أَفَأَنَت ُتكْرُِه الناس حىت َيكُوُنواْ ُمْؤِمنَِني { : له تعاىل قو [ } َولَ

قَد تََّبيََّن الرشد ِمَن { أي لو شاء لقسرهم على اإلميان ولكنه مل يفعل ، وبىن األمر على االختيار ]  ٩٩: يونس 
فمن اختار الكفر بالشيطان أو } فََمْن َيكْفُْر بالطاغوت { ميان من الكفر بالدالئل الواضحة قد متيز اإل} الغي 

من احلبل الوثيق احملكم ، املأمون انفصامها ، أي } فَقَِد استمسك بالعروة الوثقى { األصنام واإلميان باهللا 



س ، حىت يتصّوره السامع كأنه ينظر إليه وهذا متثيل للمعلوم بالنظر ، واالستدالل باملشاهد احملسو. انقطاعها 
مث قال بعضهم . هو إخبار يف معىن النهي ، أي ال تتكرهوا يف الدين : وقيل . بعينه ، فيحكم اعتقاده والتيقن به 

هو يف أهل الكتاب : وقيل ]  ٧٣: التوبة [ } جاهد الكفار واملنافقني واغلظ َعلَْيهِْم { : هو منسوخ بقوله : 
  .حصنوا أنفسهم بأداء اجلزية وروي  خاصة ألهنم

 )١٤٨  ( ، أنه كان ألنصاري من بين سامل بن عوف ابنان فتنصرا قبل أن يبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
واهللا ال أدعكما حىت تسلما ، فأبيا فاختصموا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه : مث قدما املدينة فلزمهما أبومها وقال 

  فخالمها: يا رسول اهللا أيدخل بعضي النار وأنا أنظر؟ فنزلت : صاري وسلم فقال األن

وُت ُيْخرُِجوَنُهْم ِمَن النُّورِ اللَُّه َوِليُّ الَِّذيَن آَمُنوا ُيْخرِجُُهْم ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّورِ َوالَِّذيَن كَفَُروا أَْوِلَياُؤُهُم الطَّاغُ
  ) ٢٥٧(َحاُب النَّارِ ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ إِلَى الظُّلَُماِت أُولَِئَك أَْص

{ أي أرادوا أن يؤمنوا يلطف هبم حىت خيرجهم بلطفه وتأييده من الكفر إىل اإلميان } اهللا َوِليُّ الذين ءاَمُنواْ { 
أو اهللا ويلّ املؤمنني خيرجهم من الشبه يف . أي صمموا على الكفر أمرهم على عكس ذلك } والذين كَفَُرواْ 

والذين كَفَُرواْ { دين إن وقعت هلم مبا يهديهم ويوفقهم له من حلها ، حىت خيرجوا منها إىل نور اليقني ال
  .من نور البينات اليت تظهر هلم إىل ظلمات الشك والشبهة } ُيْخرِجُوَنُهم { الشياطني } أَْوِلَياُؤُهُم 

أَنْ آَتاُه اللَُّه الُْملَْك إِذْ قَالَ إِْبَراِهيُم َربَِّي الَِّذي ُيْحيِي َوُيِميُت قَالَ أََنا أُْحيِي أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذي َحاجَّ إِبَْراِهيَم ِفي َربِِّه 
ا َيْهِدي ِذي كَفََر َواللَُّه لََوأُِميُت قَالَ إِْبَراِهيُم فَإِنَّ اللََّه َيأِْتي بِالشَّْمسِ ِمَن الَْمْشرِقِ فَأِْت بَِها ِمَن الَْمْغرِبِ فَُبهَِت الَّ

أَْو كَالَِّذي َمرَّ َعلَى قَْرَيٍة َوِهَي َخاوَِيةٌ َعلَى ُعُروِشَها قَالَ أَنَّى ُيْحيِي َهِذِه اللَُّه َبْعَد َمْوِتَها ) ٢٥٨(الْقَْوَم الظَّاِلِمَني 
امٍ ثُمَّ َبَعثَُه قَالَ كَْم لَبِثَْت قَالَ لَبِثُْت َيْوًما أَ امٍ فَاْنظُْر إِلَى طََعاِمَك فَأََماَتُه اللَُّه ِمائَةَ َع ْو َبْعَض َيْومٍ قَالَ َبلْ لَبِثَْت ِمائَةَ َع

ُزَها ثُمَّ َنكُْسوَها لَْحًما َوَشَرابَِك لَْم َيَتَسنَّْه َواْنظُْر إِلَى ِحَمارَِك َوِلَنْجَعلََك آَيةً ِللنَّاسِ َواْنظُْر إِلَى الِْعظَامِ كَْيَف ُنْنِش
ا َتَبيََّن لَ   ) ٢٥٩(ُه قَالَ أَْعلَُم أَنَّ اللََّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر فَلَمَّ

  :متعلق حباجَّ على وجهني } أَنْ آتاه اهللا امللك { تعجيب من حماجة منروذ يف اهللا وكفره به } أَلَْم َتَر { 
فحاّج لذلك ، أو على أنه أحدمها حاّج ألن آتاه اهللا امللك ، على معىن أن إيتاء امللك أبطره وأورثه الكرب والعتوَّ 

، فكأن احملاجة كانت لذلك ، كما  وضع احملاجة يف ربه موضع ما وجب عليه من الشكر على أن آتاه اهللا امللك 
وحنوه . عاداين فالن ألين أحسنت إليه ، تريد أنه عكس ما كان جيب عليه من املواالة ألجل اإلحسان : تقول 

. ٨٢: الواقعة [ } كُْم أَنَّكُْم ُتكَذُّبونَ َوَتْجَعلُونَ رِْزقَ{ : قوله تعاىل   [  
: فيه قوالن : كيف جاز أن يؤيت اهللا امللك الكافر؟ قلت : فإن قلت . حاّج وقت أن آتاه اهللا امللك : والثاين 

. ملكه امتحاناً لعباده : وقيل . آتاه ما غلب به وتسلط من املال واخلدم واألتباع ، وأما التغليب والتسليط فال 
يريد أعفو عن القتل وأقتل } أََناْ أُْحىِ َوأُِميُت { نصب حباج أو بدل من آتاه إذ جعل مبعىن الوقت } إِذْ قَالَ { و 
، ولكن انتقل إىل ما ال يقدر فيه على .  وكان االعتراض عتيداً ولكن إبراهيم ملا مسع جوابه األمحق مل حياجه فيه 

: وقريء . ا دليل على جواز االنتقال للمجادل من حجة إىل حجة وهذ. حنو ذلك اجلواب ليبهته أول شيء 



كانت هذه : وقيل . ، بوزن قرب » فبهت«: وقرأ أبو حيوة . أي فغلب إبراهيم الكافر » فبهت الذي كفر«
من ربك الذي تدعو إليه؟ : احملاجة حني كسر األصنام وسجنه منروذ ، مث أخرجه من السجن ليحرقه فقال له 

عليه؛ } أَلَْم َتَر { أو أرأيت مثل الذي مرَّ فحذف لداللة . معناه } أَْو كالذى { .  الذي حييي ومييت ريب: فقال 
، كأنه قيل . ألنّ كلتيهما كلمة تعجيب  أرأيت كالذي حاج إبراهيم : وجيوز أن حيمل على املعىن دون اللفظ 

ظاهر النتظامه مع منروذ يف سلك ولكلمة االستبعاد واملاّر كان كافراً بالبعث ، وهو ال. أو كالذي مّر على قرية 
. أىن ُيْحىيِ : ( اليت هي  هو عزير أو اخلضر ، أراد أن يعاين إحياء املوتى ليزداد بصرية كما طلبه : وقيل ) 

يي اعتراف بالعجز عن معرفة طريقة اإلحياء ، واستعظام لقدرة احمل} أَنَّى ُيْحىِ { : وقوله . إبراهيم عليه السالم 
} َوِهَى َخاوَِيةٌ على ُعُروِشَها { هي اليت خرج منها األلوف : وقيل . بيت املقدس حني خربه خبتنصر : والقرية . 

روي أنه مات ضحى وبعث بعد مائة سنة قبل غيبوبة . بناء على الظن } َيْوماً أَْو َبْعَض َيْومٍ { تفسريه فيما بعد 
: وروي . أو بعض يوم : ماً ، مث التفت فرأى بقية من الشمس فقال يو: الشمس ، فقال قبل النظر إىل الشمس 

لَْم { وشرابه عصرياً أو لبناً ، فوجد التني والعنب كما جنيا ، والشراب على حاله . أن طعامه كان تيناً وعنباً 
، واشتقاقه من السنة على الوجهني ، ألن ال. مل يتغري ، واهلاء أصلية أو هاء سكت } َيَتَسنَّْه  مها هاء أو واو 

أصله يتسنن ، من احلمأ املسنون ، فقلبت نونه حرف علة ، : وقيل . وذلك أن الشيء يتغري مبرور الزمان 
مل متّر عليه السنون اليت مرت عليه ، يعين هو حباله كما } لَْم َيَتَسنَّْه { وجيوز أن يكون معىن . كتقضي البازي 

مل «: وقرأ أّيب . » فانظر إىل طعامك وهذا شرابك مل يتسن«: ءة عبد اهللا ويف قرا. كان كأنه مل يلبث مائة سنة 
. كيف تفّرقت عظامه وخنرت ، وكان له محار قد ربطه } وانظر إىل ِحَمارَِك { ، بإدغام التاء يف السني » يسَّنه

مائة عام من غري  وانظر إليه ساملاً يف مكانه كما ربطته ، وذلك من أعظم اآليات أن يعيشه: وجيوز أن يراد 
ا ذلك يريد إحياءه بعد املوت } َوِلَنْجَعلََك ءاَيةً ِللنَّاسِ { علف وال ماء ، كما حفظ طعامه وشرابه من التغري  فعلن

هاتوا التوراة فأخذ يهذها : أنا عزير ، فكذبوه ، فقال : أتى قومه راكب محاره وقال : وحفظ ما معه ، وقيل 
اً ، فقالوا هذاً عن ظهر قلبه وهم ينظرو ومل يقرأ التوراة ظاهراً أحد . هو ابن اهللا : ن يف الكتاب ، فما خرم حرف
رجع إىل منزله فرأى أوالده شيوخاً وهو شاب ، فإذا حّدثهم حبديث قالوا : وقيل . قبل عزير ، فذلك كونه آية 

كَْيَف { تعجب من إحيائهم  هي عظام احلمار أو عظام املوتى الذين} وانظر إِلَى العظام { حديث مائة سنة : 
أنشرهم فنشروا ، وقريء : ، من نشر اهللا املوتى ، مبعىن » ننشرها«: وقرأ احلسن . كيف حنييها } ُننِشُزَها 

فلما تبني له أن اهللا : مضمر تقديره ) تََّبيََّن ( وفاعل . بالزاي ، مبعىن حنّركها ونرفع بعضها إىل بعض للتركيب 
، كما يف قوهلم } الَ أَْعلَُم أَنَّ اهللا على كُلّ َشْيء قَِديٌر قَ{ على كل شيء قدير  فحذف األول لداللة الثاين عليه 

وقرأ ابن عباس رضي . فلما تبني له ما أشكل عليه ، يعين أمر إحياء املوتى : وجيوز . ضربين وضربت زيداً : 
: وقرأ عبد اهللا : ، على لفظ األمر » اعلمقال «: وقرىء . على البناء للمفعول » فلما تبني له«: اهللا عنهما 

كان الكالم بعد البعث ومل : فإن كان املاّر كافراً فكيف يسوغ أن يكلمه اهللا؟ قلت : فإن قلت . » قيل اعلم«
  .يكن إذ ذاك كافراً 



ِئنَّ قَلْبِي قَالَ فَُخذْ أَْرَبَعةً ِمَن  َوإِذْ قَالَ إِْبَراِهيُم َربِّ أَرِنِي كَْيَف ُتْحيِي الَْمْوَتى قَالَ أََولَْم ُتْؤِمْن قَالَ َبلَى َولَِكْن ِلَيطَْم
ْم أَنَّ اللََّه َعزِيٌز َحِكيٌم الطَّْيرِ فَُصْرُهنَّ إِلَْيَك ثُمَّ اْجَعلْ َعلَى كُلِّ َجَبلٍ ِمْنُهنَّ ُجْزًءا ثُمَّ اْدُعُهنَّ َيأِْتيَنَك َسْعًيا َواْعلَ

)٢٦٠ (  

ليجيب مبا : وقد علم أنه أثبت الناس إمياناً؟ قلت } أََو لَْم ُتْؤِمَن { كيف قال له : قلت  بصرين ، فإن} أَرِنِى { 
ولكن { إجياب ملا بعد النفي ، معناه بلى آمنت } بلى { و . أجاب به ملا فيه من الفائدة اجلليلة للسامعني 

م االستدالل وتظاهر األدلة أسكن للقلوب ليزيد سكوناً وطمأنينة مبضامة علم الضرورة عل} لَّيطَْمِئنَّ قَلْبِى 
وأزيد للبصرية واليقني ، وألن علم االستدالل جيوز معه التشكيك خبالف العلم الضروري ، فأراد بطمأنينة 

مبحذوف : ؟ قلت } لَّيطَْمِئنَّ { مب تعلقت الالم يف : فإن قلت . القلب العلم الذي ال جمال فيه للتشكيك 
طاوساً وديكاً وغراباً ومحامة : قيل } فَُخذْ أَْرَبَعةً ّمَن الطري { ك إرادة طمأنينة القلب ولكن سألت ذل: تقديره 

  :بضم الصاد وكسرها مبعىن فأملهّن واضممهّن إليك قال } فَُصْرُهنَّ إِلَْيَك { 
  :وقال ... َولكنَّ أطَْراَف الرِّماحِ َتصُوُرَها 
  َعلَى اللَّْيِت ِقْنَوانُ الْكُُرومِ الدََّواِلحِ.. .َوفَْرعٍ َيصُري اجلْيَِد َوْحٍف كَأنَّه 
بضم الصاد وكسرها وتشديد الراء ، من صره يصره ويصره إذا مجعه » فصرهن«وقرأ ابن عباس رضي اهللا عنه 

ثُمَّ اجعل على كُلِّ َجَبلٍ مِّْنُهنَّ { من التصرية وهي اجلمع أيضاً » فصّرهن«وعنه . ، حنو ضره ويضره ويضره 
على كل جبل من اجلبال اليت حبضرتك ويف : واملعىن . مث جزئهن وفرق أجزاءهن على اجلبال : يريد } ًءا ُجْز

َيأِْتيَنكَ { تعالني بإذن اهللا : وقل هلن } ثُمَّ ادعهن { سبعة : وعن السّدي . كانت أربعة أجبل : وقيل . أرضك 
ما معىن أمره بضمها إىل نفسه : فإن قلت . جلهن ساعيات مسرعات يف طرياهنن أو يف مشيهن على أر} َسْعًيا 

ليتأملها ويعرف أشكاهلا وهيئاهتا وحالها لئال تلتبس عليه بعد اإلحياء وال يتوهم أهنا : بعد أن يأخذها؟ قلت 
وروي أنه أمر بأن يذحبها وينتف ريشها ويقطعها ويفّرق أجزاءها وخيلط . يأتينك سعياً : غري تلك ولذلك قال 

، وأن ميسك رؤسها ، مث أمر أن جيعل أجزاءها على اجلبال ، على كل جبل ربعاً من ريشها ود ماءها وحلومها 
تعالني بإذن اهللا ، فجعل كل جزء يطري إىل اآلخر حىت صارت جثثا مث أقبلن فانضممن : مث يصيح هبا . كل طائر 

ووجهه أنه خفف بطرح . بالتشديد ، » وّجّزاً«. بضمتني » جزأ«: وقريء . إىل رؤسهن ، كل جثة إىل رأسها 
  .مهزته ، مث شدد كما يشدد يف الوقف ، إجراء للوصل جمرى الوقف 

ٍة ِمائَةُ َحبٍَّة َواللَُّه ُيَضاِعُف َمثَلُ الَِّذيَن ُيْنِفقُونَ أَْمَوالَُهْم ِفي َسبِيلِ اللَِّه كََمثَلِ َحبٍَّة أَْنَبَتْت َسْبَع َسَنابِلَ ِفي كُلِّ ُسْنُبلَ
  ) ٢٦١(َمْن َيَشاُء َواللَُّه َواِسٌع َعِليٌم ِل

. ال بد من حذف مضاف ، أي مثل نفقتهم كمثل حبة ، أو مثلهم كمثل باذر حبة } مَّثَلُ الذين ُينِفقُونَ { 
ومعىن إنباهتا . واملنبت هو اهللا ، ولكن احلبة ملا كانت سبباً أسند إليها اإلنبات كما يسند إىل األرض وإىل املاء 

بع سنابل ، أن خترج ساقاً يتشعب منها سبع شعب ، لكل واحدة سنبلة وهذا التمثيل تصوير لإلضعاف ، س
بل هو موجود : كيف صّح هذا التمثيل واملمثل به غري موجود؟ قلت : فإن قلت . كأهنا ماثلة بني عيين الناظر 

املقلة فيبلغ حبها هذا املبلغ ، ولو مل يف الدخن والذرة وغريمها ، ورمبا فرخت ساق الربة يف األراضي القوية 



سبع سنبالت ، على حقه من التمييز : هال قيل : فإن قلت : يوجد لكان صحيحاً على سبيل الفرض والتقدير 
ا قدمت عند قوله : ؟ قلت ]  ٥٣: يوسف [ } َوَسْبَع سنبالت ُخْضرٍ { : جبمع القلة كما قال  ثالثة { : هذا مل

أي يضاعف } واهللا يضاعف ِلَمن َيَشاُء { من وقوع أمثلة اجلمع متعاورة مواقعها ]  ٢٢٨: البقرة [ } قُُروٍء 
، لتفاوت أحوال املنفقني  ، ال لكل منفق  أو يضاعف َسبع املائة ويزيد عليها أضعافها . تلك املضاعفة ملن يشاء 

  .ملن يستوجب ذلك 

ثُمَّ لَا ُيْتبُِعونَ َما أَْنفَقُوا َمنا َولَا أَذًى لَُهْم أَْجُرُهْم ِعْنَد َربِّهِْم َولَا َخْوٌف َعلَْيهِْم  الَِّذيَن ُيْنِفقُونَ أَْمَوالَُهْم ِفي َسبِيلِ اللَِّه
  ) ٢٦٢(َولَا ُهْم َيْحَزُنونَ 

إذا : وكانوا يقولون : أن يعتّد على من أحسن إليه بإحسانه ، ويريد أنه اصطنعه وأوجب عليه حقاً له : املن 
  :ولبعضهم . عة فانسوها صنعتم صني

  َوذَكَّرنِيَها َمرَّةً لَلِئيُم... َوإنّ اْمَرأً أَْسَدى إلَىَّ َصنِيَعةً 
، ومن منع نائله وضّن : ويف نوابغ الكلم  وفيها طعم اآلالء أحلى من املّن وهي . صنوان من منح سائله ومّن 

إظهار التفاوت بني اإلنفاق » مث«ومعىن : أزال إليه أن يتطاول عليه بسبب ما : واألذى . أمّر من اآلالء مع املّن 
وترك املّن واألذى ، وأنّ تركهما خري من نفس اإلنفاق ، كما جعل االستقامة على اإلميان خرياً من الدخول فيه 

: بعد وقوله فيما } لَُهْم أَْجُرُهْم { : أي فرق بني قوله : فإن قلت ] .  ٣٠: فصلت [ } ثُمَّ استقاموا { : بقوله 
والفرق بينهما من جهة املعىن . وضمنه مثة . املوصول مل يضمن ههنا معىن الشرط : ؟ قلت } فَلَُهْم أَْجُرُهْم { 

  .أنّ الفاء فيها داللة على أنّ اإلنفاق به استحق األجر ، وطرحها عار عن تلك الداللة 

ٍة َيْتَبُعَها َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا ُتْبِطلُوا ) ٢٦٣(أَذًى َواللَُّه غَنِيٌّ َحِليٌم  قَْولٌ َمْعُروٌف َوَمْغِفَرةٌ َخْيٌر ِمْن َصَدقَ
فََمثَلُُه كََمثَلِ َصفَْواٍن َعلَْيِه  َصَدقَاِتكُْم بِالَْمنِّ َوالْأَذَى كَالَِّذي ُيْنِفُق َمالَُه رِئَاَء النَّاسِ َولَا ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوالَْيْومِ الْآِخرِ

ُه لَا َيْهِدي الْقَْوَم الْكَاِفرِ ُتَراٌب   ) ٢٦٤(يَن فَأََصاَبُه َوابِلٌ فََتَركَُه َصلًْدا لَا َيقِْدُرونَ َعلَى َشْيٍء ِممَّا كََسُبوا َواللَّ

ونيل مغفرة : وعفو عن السائل إذا وجد منه ما يثقل على املسؤل أو } َوَمْغِفَرةٌ { رّد مجيل } قَْولٌ مَّْعُروٌف { 
َخْيٌر ّمن َصَدقٍَة َيْتَبُعَها { وعفو من جهة السائل ألنه إذا رّده رّدا مجيالً عذره : بسبب الرد اجلميل ، أو  من اهللا
مينُّ ويؤذي } واهللا غَنِىٌّ { وصح اإلخبار عن املبتدأ النكرة الختصاصه بالصفة } أَذًًى  { ال حاجة به إىل منفق 
أي } كالذى ُينِفُق َمالَُه { مث بالغ يف ذلك مبا أتبعه . منه ووعيد له  عن معاجلته بالعقوبة ، وهذا سخط} َحِليٌم 

ال يريد بإنفاقه رضاء اهللا وال } رِئَاَء الناس { ال تبطلوا صدقاتكم باملّن واألذى كإبطال املنافق الذي ينفق ماله 
ثله ونفقته اليت ال ينتفع هبا } فََمثَلُُه كََمثَلِ َصفَْواٍن { ثواب اآلخرة  . البتة بصفوان حبجر أملس عليه تراب م

ُه َصلًْدا { مطر عظيم القطر } فَأََصاَبُه َوابِلٌ { بوزن كروان » صفوان«: وقرأ سعيد بن املسيب  أجرد } فََتَركَ
ا كََسُبواْ { صلد جبني األصلع إذا برق : ومنه . نقيا من التراب الذي كان عليه  } الَّ َيقِْدُرونَ على َشْىٍء ّممَّ

أي : وجيوز أن تكون الكاف يف حمل النصب على احلال ]  ٢٣: الفرقان [ } فََجَعلَْناُه َهَباء مَّنثُوراً { : وله كق
؟ } كالذى ُينِفُق { : بعد قوله } الَّ َيقِْدُرونَ { : كيف قال : فإن قلت . ال تبطلوا صدقاتكم مماثلني الذي ينفق 



كمن ينفق : يتعاقبان فكأنه قيل » الذي«و » من«لذي ينفق ، وألن أراد بالذي ينفق اجلنس أو الفريق ا: قلت 
.  

ْبَوٍة أََصاَبَها وَابِلٌ فَآَتْت أُكُلََها َوَمثَلُ الَِّذيَن ُيْنِفقُونَ أَْمَوالَُهُم اْبِتَغاَء َمْرَضاِت اللَِّه َوَتثْبِيًتا ِمْن أَْنفُِسهِْم كََمثَلِ َجنٍَّة بَِر
ْعَملُونَ َبِصٌري ِضْعفَْينِ فَإِنْ لَْم ُي   ) ٢٦٥(ِصْبَها َوابِلٌ فَطَلٌّ َواللَُّه بَِما َت

وبذله أشق شيء على النفس على . وليثبتوا منها ببذل املال الذي هو شقيق الروح } َوَتثْبِيًتا ّمْن أَنفُِسهِْم { 
يصعب عليها ذلت  سائر العبادات الشاقة وعلى اإلميان؛ ألن النفس إذا ريضت بالتحامل عليها وتكليفها ما

. خاضعة لصاحبها وقل طمعها يف اتباعه لشهواهتا ، وبالعكس ، فكان إنفاق املال تثبيتاً هلا على اإلميان واليقني 
وحتقيقاً للجزاء من أصل أنفسهم؛ ألنه إذا أنفق املسلم ماله يف سبيل اهللا ، . وتصديقاً لإلسالم : وجيوز أن يراد 

على التفسري األّول للتبعيض ، » ومن«. اب من أصل نفسه ومن إخالص قلبه علم أن تصديقه وإميانه بالثو
، وحرك من نشاطه : مثلها يف قوهلم  َحَسًدا ّمْن { : وعلى الثاين البتداء الغاية ، كقوله تعاىل . هز من عطفه 
املؤمنني أهنا صادقة اإلميان  وتثبيتاً من أنفسهم عند: وحيتمل أن يكون املعىن ]  ١٠٩: البقرة [ } ِعْنِد أَْنفُِسهِْم 

معناه أن من : فما معىن التبعيض؟ قلت : فإن قلت . » وتبيينا من أنفسهم«: وتعضده قراءة جماهد . خملصة فيه 
وجتاهدون ِفى { بذل ماله لوجه اهللا فقد ثبت بعض نفسه ، ومن بذل ماله وروحه معا فهو الذي ثبتها كلها 

} كََمثَلِ َجنَِّة { ومثل نفقة هؤالء يف زكائها عند اهللا : واملعىن ]  ١١: الصف [ } كُْم َسبِيلِ اهللا بأموالكم َوأَنفُِس
مطر } أَصَاَبَها َوابِلٌ { وخصها ألن الشجر فيها أزكى وأحسن مثراً . مبكان مرتفع } بَِرْبَوٍة { وهي البستان 
} فَإِن لَّْم ُيِصْبَها َوابِلٌ فَطَلٌّ { ا كانت تثمر بسبب الوابل مثلي م} ِضْعفَْينِ { مثرهتا } فَأََتْت أُكُلََها { عظيم القطر 

أو مثل حاهلم عند اهللا باجلنة على الربوة ، ونفقتهم الكثرية والقليلة . فمطر صغري القطر يكفيها لكرم منبتها 
و قليلة بعد بالوابل والطلّ ، وكما أن كل واحد من املطرين يضعف أكل اجلنة ، فكذلك نفقتهم كثرية كانت أ

: وقرىء . أن يطلب هبا وجه اهللا ويبذل فيها الوسع زاكية عند اهللا ، زائدة يف زلفاهم وحسن حاهلم عنده 
  .بضمتني » أكلها«باحلركات الثالث و» بربوة«، و» كمثل حبة«

َها الْأَْنَهاُر لَُه ِفيَها ِمْن كُلِّ الثََّمَراِت َوأََصاَبُه الْكَِبُر أََيَودُّ أََحُدكُْم أَنْ َتكُونَ لَُه َجنَّةٌ ِمْن َنِخيلٍ َوأَْعَنابٍ َتْجرِي ِمْن َتْحِت
  ) ٢٦٦(لَّكُْم َتتَفَكَُّرونَ َولَُه ذُرِّيَّةٌ ُضَعفَاُء فَأََصاَبَها إِْعَصاٌر ِفيِه َناٌر فَاْحَتَرقَْت كَذَِلَك ُيَبيُِّن اللَُّه لَكُُم الْآَياِت لََع

الريح اليت تستدير يف : واإلعصار . له جنات ، وذرية ضعاف : وقرىء . لإلنكار } ُدكُْم أََيَودُّ أََح{ اهلمزة يف 
فإذا كان . وهذا مثل ملن يعمل األعمال احلسنة ال يبتغي هبا وجه اهللا . األرض ، مث تسطع حنو السماء كالعمود 

بلغ يوم القيامة وجدها حمبطة ، فيتحسر عند ذلك حسرة من كانت له جنة من أهبى اجل نان وأمجعها للثمار ف
وعن عمر رضي اهللا عنه أنه سأل . الكرب ، وله أوالد ضعاف واجلنة معاشهم ومنتعشهم ، فهلكت بالصاعقة 

ال نعلم ، فقال ابن عباس رضي اهللا عنه : اهللا أعلم ، فغضب وقال : عنها الصحابة فقالوا  يف : قولوا نعلم أو 
: قال . ضربت مثالً لعمل : قال . قل يا ابن أخي وال حتقر نفسك : ل قا. نفسي منها شيء يا أمري املؤمنني 

. مث بعث اهللا له الشيطان فعمل باملعاصي حىت أغرق أعماله كلها . لرجل غين يعمل احلسنات : ألي عمل؟ قال 



قر ما هذا مثلٌ قلّ واهللا يعقله من الناس ، شيخ كبري ضعف جسمه وكثر صبيانه أف: وعن احلسن رضي اهللا عنه 
َجنَّةٌ { كيف قال : فإن قلت . كان إىل جنته ، وإن أحدكم واهللا أفقر ما يكون إىل عمله إذا انقطعت عنه الدنيا 

النخيل واألعناب ملا كانا أكرم الشجر : قلت } لَُه ِفيَها ِمن كُلّ الثمرات { : مث قال } ّمن نَِّخيلٍ َوأَْعَنابٍ 
ل اجلنة منهما وإن كانت حمتوية على سائر األشجار تغليباً هلما على وأكثرها منافع ، خصهما بالذكر ، وجع
{ : وجيوز أن يريد بالثمرات املنافع اليت كانت حتصل له فيها كقوله . غريمها ، مث أردفهما ذكر كل الثمرات 

فإن ]  ٣٢: الكهف [ } َنْخلٍ َجنََّتْينِ ِمْن أعناب َوَحفَفَْناُهَما بِ{ : بعد قوله ]  ٣٤: الكهف [ } َوكَانَ لَُه ثََمٌر 
ومعناه أن تكون له جنة وقد . الواو للحال ال للعطف : ؟ قلت } َوأََصاَبُه الكرب { : عالم عطف قوله : قلت 

، كأنه : يقال : وقيل . أصابه الكرب  وددت أن يكون كذا ووددت لو كان كذا ، فحمل العطف على املعىن 
  .وأصابه الكرب أيوّد أحدكم لو كانت له جنة : قيل 

مَُّموا الَْخبِيثَ ِمْنُه ُتْنِفقُونَ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَْنِفقُوا ِمْن طَيَِّباِت َما كََسْبُتْم َوِممَّا أَْخَرْجَنا لَكُْم ِمَن الْأَْرضِ َولَا َتَي
َه    ) ٢٦٧(غَنِيٌّ َحِميٌد َولَْسُتْم بِآِخِذيِه إِلَّا أَنْ ُتْغِمُضوا ِفيِه َواْعلَُموا أَنَّ اللَّ

. من احلب والثمر واملعادن وغريها } َوِممَّا أَْخَرْجَنا لَكُم { من جياد مكسوباتكم } ِمن طيبات َما كََسْبُتْم { 
حىت يشتمل الطيب على املكسوب } مَّا كََسْبُتم { وما أخرجنا لكم ، عطفاً على : فهال قيل : فإن قلت 

ا أخرجنا لكم إال أنه حذف لذكر الطيبات :  واملخرج من األرض؟ قلت معناه َوالَ َتَيمَُّمواْ { ومن طيبات م
: وقرأ عبد اهللا . ختصونه باإلنفاق ، وهو يف حمل احلال } ِمْنُه ُتنِفقُونَ { وال تقصدوا املال الرديء } اخلبيث 

{ ه ، سواء يف معىن قصده وميمه وتيممه وتأمم. ، بضم التاء » وال تيمموا«: ، وقرأ ابن عباس » وال تأمموا«
إال بأن تتساحموا يف أخذه } إالَّ أَن ُتْغِمُضواْ ِفيِه { وحالكم أنكم ال تأخذونه يف حقوقكم } َولَْسُتم بِأَِخِذيِه 

ال : ويقال للبائع . أغمض فالن عن بعض حقه ، إذا غّض بصره : وتترخصوا فيه من قولك  أغمض ، أي 
  :الطِّرِمَّاح وقال . تستقص ، كأنك ال تبصر 

  َوِللضَّْيمِ رَِجالٌ َيْرَضْونَ باِإلغَماضِ... لَْم َيفُْتَنا بِالْوِْترِ قَْوٌم 
من غمض . ، بضم امليم وكسرها » تغِمُضوا«: وعنه . وأغمض وغمض مبعىن . » تغمضوا«: وقرأ الزهرّي 

وقيل . إال أن تدخلوا فيه وجتذبوا إليه ، على البناء للمفعول ، مبعىن » ُتِغَمُضوا«: وقرأ قتادة . يغمض ويغمض 
لو وجدمتوه يف السوق يباع ما أخذمتوه حىت يهضم : وعن احلسن رضي اهللا عنه . إال أن توجدوا مغمضني : 

  .كانوا يتصّدقون حبشف التمر وشراره فنهوا عنه : وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما . لكم من مثنه 

ْضلًا َواللَُّه َواِسٌع َعِليٌم الشَّْيطَانُ َيِعُدكُُم الْفَقَْر    ) ٢٦٨(َوَيأُْمُركُْم بِالْفَْحَشاِء َواللَُّه َيِعُدكُْم َمْغِفَرةً ِمْنُه َوفَ

. ، بالضم » الفقر«: وقريء . ويقول لكم أنّ عاقبة إنفاقكم أن تفتقروا } الفقر { أي يعدكم يف اإلنفاق 
احلج [ } النار َوَعَدَها اهللا الذين كَفَُرواْ { : قال اهللا تعاىل  .بفتحتني والوعد يستعمل يف اخلري والشر » والفقر«
والفاحش عند . ويغريكم على البخل ومنع الصدقات إغراء اآلمر للمأمور } َوَيأُْمُركُم بالفحشاء { ]  ٧٢: 



وأن خيلف عليكم }  َوفَْضالً{ لذنوبكم وكفارة هلا } َمْغِفَرٍة { يف اإلنفاق } واهللا يَِعُدكُم { البخيل : العرب 
  .أفضل مما أنفقتم ، أو ثواباً عليه يف اآلخرة 

َمْن ُيْؤَت الِْحكَْمةَ فَقَْد أُوِتَي َخْيًرا كَِثًريا َوَما َيذَّكَُّر إِلَّا أُولُو الْ   ) ٢٦٩(أَلَْبابِ ُيْؤِتي الِْحكَْمةَ َمْن َيَشاُء َو

» ومن يؤت احلكمة«: هو العامل العامل وقرىء : كيم عند اهللا واحل. يوفق للعلم والعمل به } ُيْؤِتى الِْحكَْمةَ { 
فقد أويت أّي : تنكري تعظيم ، كأنه قال } َخْيراً كَِثرياً { و . وهكذا قرأ األعمش . مبعىن ومن يؤته اهللا احلكمة 

ا يذكر إال أولو األلباب { خري كثري  العمل مبا  واملراد به احلثّ على. يريد احلكماء العالم العمال . } وم
  .تضمنت اآلي يف معىن اإلنفاق 

ا ِللظَّاِلِمَني ِمْن أَْنَصارٍ  ٍة أَْو َنذَْرُتْم ِمْن َنذْرٍ فَإِنَّ اللََّه َيْعلَُمُه َوَم   ) ٢٧٠(َوَما أَْنفَقُْتْم ِمْن َنفَقَ

ٍة {  يف طاعة اهللا ، أو يف معصيته } ّمن نَّذْرٍ  أَْو َنذَرُْتم{ يف سبيل اهللا ، أو يف سبيل الشيطان } َوَما أَنفَقُْتم ّمن نَّفَقَ
ُه {  ا للظاملني { ال خيفى عليه وهو جمازيكم عليه } فَإِنَّ اهللا َيْعلَُم الذين مينعون الصدقات أو ينفقون أمواهلم } َوَم

هم من عقابه ممن ينصرهم من اهللا ومينع} ِمْن أَنَصارٍ { يف املعاصي ، أو ال يفون بالنذور ، أو ينذرون يف املعاصي 
.  

ْم ِمْن َسيِّئَاِتكُْم َواللَُّه بَِما إِنْ ُتْبُدوا الصََّدقَاِت فَنِِعمَّا ِهَي َوإِنْ ُتْخفُوَها َوُتْؤُتوَها الْفُقََراَء فَُهَو َخْيٌر لَكُْم َوُيكَفُِّر َعْنكُ
  ) ٢٧١(َتْعَملُونَ َخبٌِري 

ا ِهَى { ومعىن . نكرة غري موصولة وال موصوفة } نِِعمَّا { يف » ما« وقريء بكسر . فنعم شيئاً إبداؤها } فَنِِعمَّ
َو َخْيٌر لَّكُْم { وتصيبوا هبا مصارفها مع اإلخفاء } َوإِن ُتْخفُوَها َوُتْؤُتوَها الفقراء { النون وفتحها  فاإلخفاء } فَُه

وعن ابن عباس رضي اهللا . واملراد الصدقات املتطّوع هبا ، فإنّ األفضل يف الفرائض أن جياهر هبا . خري لكم 
صدقات السر يف التطّوع تفضل عالنيتها سبعني ضعفاً ، وصدقة الفريضة عالنيتها أفضل من سرها «: عنهما 

ال يعرف » خبمسة وعشرين ضعفاً وإمنا كانت اجملاهرة بالفرائض أفضل ، لنفي التهمة ، حىت إذا كان املزكي ممن 
وقرىء بالنون } ُنكَفِّر { إن أراد أن يقتدى به كان إظهاره أفضل باليسار كان إخفاؤه أفضل ، واملتطّوع 

، أي وحنن ُنكَفِّر  ، أو على أنه خرب مبتدأ حمذوف  أو على أنه مجلة من فعل . مرفوعاً عطفاً على حمل ما بعد الفاء 
، بالياء » رويكفّ«: وقرىء . وفاعل مبتدأة ، وجمزوماً عطفاً على حمل الفاء وما بعده ، ألنه جواب الشرط 

، والفعل هللا أو لالخفاء  وقرأ احلسن رضي اهللا . وتكفر بالتاء ، مرفوعاً وجمزوماً ، والفعل للصدقات . مرفوعاً 
  .إن ختفوها يكن خرياً لكم ، وأن يكفر عنكم : عنه بالياء والنصب بإضمار أن ومعناه 

َشاُء َوَما ُتْنِفقُوا ِمْن َخْيرٍ فَِلأَْنفُِسكُْم َوَما ُتْنِفقُونَ إِلَّا اْبِتَغاَء َوْجِه اللَِّه َوَما لَْيَس َعلَْيَك ُهَداُهْم َولَِكنَّ اللََّه َيْهِدي َمْن َي
  ) ٢٧٢(ُتْنِفقُوا ِمْن َخْيرٍ ُيَوفَّ إِلَْيكُْم َوأَْنُتْم لَا ُتظْلَُمونَ 



ء عما هنوا عنه من املّن واألذى واإلنفاق من ال جيب عليك أن جتعلهم مهديني إىل االنتها} لَّْيَس َعلَْيَك ُهَداُهْم { 
يلطف مبن يعلم } ولكن اهللا َيْهِدى َمن َيَشاء { اخلبيث وغري ذلك ، وما عليك إال أن تبلغهم النواهي فحسب 

ا ُتنِفقُواْ ِمْن َخْيرٍ { أنّ اللطف ينفع فيه فينتهي عما هنى عنه  ينتفع فهو ألنفسكم ال } فَِالنفُِسكُْم { من مال } َوَم
وليست نفقتكم إال البتغاء وجه } َوَما ُتنِفقُونَ { به غريكم فال متنوا به على الناس وال تؤذوهم بالتطاول عليهم 

، فما بالكم متنون هبا وتنفقون اخلبيث الذي ال يوجه مثله إىل اهللا؟  َوَما ُتنِفقُواْ ِمْن َخْيرٍ { اهللا ولطلب ما عنده 
، وأن يكون على أحسن الوجوه ثوابه } ُيَوفَّ إِلَْيكُْم  أضعافاً مضاعفة ، فال عذر لكم يف أن ترغبوا عن إنفاقه 

حجت أمساء بنت أيب بكر رضي اهللا عنهما فأتتها أمها تسأهلا وهي مشركة ، فأبت أن تعطيها : وقيل . وأمجلها 
أنّ : وروي . املشركني كانوا يتقون أن يرضخوا لقراباهتم من : ، فنزلت ، وعن سعيد بن جبري رضي اهللا عنه 

ناساً من املسلمني كانت هلم أصهار يف اليهود ورضاع وقد كانوا ينفقون عليهم قبل اإلسالم ، فلما أسلموا 
واختلف يف . لو كان شر خلق اهللا ، لكان لك ثواب نفقتك : وعن بعض العلماء . كرهوا أن ينفقوهم 

  .لفطر إىل أهل الذمة ، وأباه غريه الواجب ، فجوز أبو حنيفة رضي اهللا عنه صرف صدقة ا

َياَء ِمَن التََّعفُِّف َتْعرِفُُهْم ِللْفُقََراِء الَِّذيَن أُْحِصُروا ِفي َسبِيلِ اللَِّه لَا َيْسَتِطيُعونَ َضْرًبا ِفي الْأَْرضِ َيْحَسُبُهُم الَْجاِهلُ أَغْنِ
  ) ٢٧٣(ِفقُوا ِمْن َخْيرٍ فَإِنَّ اللََّه بِِه َعِليٌم بِِسيَماُهْم لَا َيْسأَلُونَ النَّاَس إِلَْحافًا َوَما ُتْن

، واجعلوا ما تنفقون للفقراء ، كقوله تعاىل : واملعىن . اجلار متعلق مبحذوف  يف تسع آيات { : اعمدوا للفقراء 
يلِ الذين أُحِصُرواْ ِفى َسبِ{ و . وجيوزأن يكون خرب مبتدأ حمذوف ، أي صدقاتكم للفقراء ]  ١٢: النمل [ } 

وقيل هم . للكسب } ضَْرًبا ِفى االرض { الشتغاهلم به } الَ َيْسَتِطيُعونَ { هم الذين أحصرهم اجلهاد } اهللا 
أصحاب الصفة ، وهم حنو من أربعمائة رجل من مهاجري قريش مل يكن هلم مساكن يف املدينة وال عشائر ، 

وكانوا خيرجون يف . ، ويرضخون النوى بالنهار فكانوا يف صفة املسجد وهي سقيفته يتعلمون القرآن بالليل 
، فمن كان عنده فضل أتاهم به إذا أمسى  وعن ابن عباس . كل سرية بعثها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  :رضي اهللا عنهما 
وقف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوماً على أصحاب الصفة فرأى فقرهم وجهدهم وطيب )  ١٤٩( 

أَْبِشُروا يا أصحاب الصفة ، فمن بقي من أَْميت على النعت الذي أنتم عليه راضياً مبا فيه فإنه  «: قلوهبم فقال 
مستغنني من أجل تعففهم عن املسألة } أَغْنَِياَء ِمَن التعفف { حباهلم } َيْحَسُبُهُم اجلاهل { » من رفقائي يف اجلنة 

ال يفارق إال : واإلحلاف . من صفرة الوجه ورثاثة احلال } َتْعرِفُُهم بسيماهم {  اإلحلاح ، وهو اللزوم وأن 
ا عنده : من قوهلم . بشيء يعطاه  وعن النيب صلى اهللا عليه . حلفين من فضل حلافه ، أي أعطاين من فضل م

  .وسلم 
سألوا أهنم إن : ومعناه » إنّ اهللا تعاىل حيّب احلَّييِ احلليم املتعفف ، ويبغض البذّي السئال امللحف « )  ١٥٠( 

اً كقوله : سألوا بتلطف ومل يلحوا وقيل    :هو نفي للسؤال واإلحلاف مجيع
  .يريد نفي املنار واالهتداء به ... َعلَى الَِحبٍ الَ ُيْهَتَدى بَِمَنارِِه 



َربِّهِْم َولَا َخْوٌف َعلَْيهِْم َولَا ُهْم َيْحَزُنونَ  الَِّذيَن ُيْنِفقُونَ أَْمَوالَُهْم بِاللَّْيلِ َوالنَّهَارِ ِسرا َوَعلَانَِيةً فَلَُهْم أَْجُرُهْم ِعْنَد
)٢٧٤ (  

يعمون األوقات واألحوال بالصدقة حلرصهم على اخلري ، } الذين ُينِفقُونَ أمواهلم باليل والنهار ِسّراً َوَعالَنَِيةً { 
نزلت يف أيب بكر : وقيل . فكلما نزلت هبم حاجة حمتاج عجلوا قضاءها ومل يؤخروه ومل يتعللوا بوقت وال حال 

الصّديق رضي اهللا عنه حني تصّدق بأربعني ألف دينار ، عشرة بالليل ، وعشرة بالنهار ، وعشرة يف السّر ، 
مل ميلك إال أربعة دراهم ، : وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما نزلت يف علّي رضي اهللا عنه . وعشرة يف العالنية 

نزلت يف علف اخليل وارتباطها : وقيل . ، وبدرهم سراً ، وبدرهم عالنية  فتصّدق بدرهم ليالً ، وبدرهم هناراً
  .وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه ، كان إذا مر بفرس مسني قرأ هذه اآلية . يف سبيل اهللا 

ا َيقُوُم الَِّذي َيَتَخبَّطُُه الشَّْيطَانُ ِمَن الَْمسِّ ذَِلَك بِأَنَُّهْم قَالُوا إِنََّما الَْبْيُع ِمثْلُ  الَِّذيَن َيأْكُلُونَ الرَِّبا لَا َيقُوُمونَ إِلَّا كََم
ا َسلََف َو ُه َمْوِعظَةٌ ِمْن َربِِّه فَاْنَتَهى فَلَُه َم أُولَِئَك الرَِّبا َوأََحلَّ اللَُّه الَْبْيَع َوَحرََّم الرَِّبا فََمْن َجاَء أَْمُرُه إِلَى اللَِّه َوَمْن َعاَد فَ

) ٢٧٦(َيْمَحُق اللَُّه الرَِّبا َوُيْربِي الصََّدقَاِت َواللَُّه لَا ُيِحبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَِثيمٍ ) ٢٧٥(ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ أَْصحَاُب النَّارِ 
َولَا َخْوٌف َعلَْيهِْم َولَا ُهْم  إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت َوأَقَاُموا الصَّلَاةَ َوآَتُوا الزَّكَاةَ لَُهْم أَْجُرُهْم ِعْنَد َربِّهِْم

فَإِنْ لَْم َتفَْعلُوا ) ٢٧٨(َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَّقُوا اللََّه َوذَُروا َما َبِقَي ِمَن الرَِّبا إِنْ كُْنُتْم ُمْؤِمنَِني ) ٢٧٧(َيْحَزُنونَ 
َوإِنْ كَانَ ذُو ) ٢٧٩(ْم ُرُءوُس أَْمَواِلكُْم لَا َتظِْلُمونَ َولَا ُتظْلَُمونَ فَأْذَُنوا بَِحْربٍ ِمَن اللَِّه َوَرُسوِلِه َوإِنْ ُتْبُتْم فَلَكُ

َواتَّقُوا َيْوًما ُتْرَجُعونَ ِفيِه إِلَى اللَِّه ثُمَّ ) ٢٨٠(ُعْسَرٍة فََنِظَرةٌ إِلَى َمْيَسَرٍة َوأَنْ َتَصدَّقُوا َخْيٌر لَكُْم إِنْ كُْنُتْم َتْعلَُمونَ 
  ) ٢٨١(َنفْسٍ َما كََسَبْت َوُهْم لَا ُيظْلَُمونَ  ُتَوفَّى كُلُّ

كتب بالواو على لغة من يفخم كما كتبت الصالة والزكاة وزيدت األلف بعدها تشبيها بواو اجلمع } الرباا { 
بط الشيطان وخت. أي املصروع } إِالَّ كََما َيقُوُم الذى َيَتَخبَّطُُه الشيطان { إذا بعثوا من قبورهم } الَ َيقُوُمونَ { 

واخلبط الضرب على غري استواء كخبط . من زعمات العرب ، يزعمون أن الشيطان خيبط اإلنسان فيصرع 
ورجل ممسوس ، وهذا أيضاً من زعماهتم ، وأن . اجلنون : واملس . العشواء ، فورد على ما كانوا يعتقدون 

ورأيتهم هلم يف اجلن قصص وأخبار  معناه ضربته اجلّن: اجلينَّ ميسه فيختلط عقله ، وكذلك جن الرجل 
( ب : ؟ قلت } ِمَن املس { : مب يتعلق قوله : فإن قلت . وعجائب ، وإنكار ذلك عندهم كإنكار املشاهدات 

، أي كما يقوم . ، أي ال يقومون من املّس الذي هبم إال كما يقوم املصروع ) ال يقومون  وجيوز أن يتعلق بيقوم 
عىن أهنم يقومون يوم القيامة خمبلني كاملصروعني ، تلك سيماهم يعرفون هبا عند أهل وامل. املصروع من جنونه 

وقيل الذين خيرجون من األجداث يوفضون ، إال أكلة الربا فإهنم ينهضون ويسقطون كاملصروعني ، . املوقف 
{ العقاب بسبب قوهلم } َك ذَِل{ ألهنم أكلوا الربا فأرباه اهللا يف بطوهنم حىت أثقلهم ، فال يقدرون على اإليفاض 

هال قيل إمنا الربا مثل البيع ألنّ الكالم يف الربا ال يف البيع فوجب أن يقال : فإن قلت . } إِنََّما البيع ِمثْلُ الرباا 
لو اشترى الرجل ما ال يساوي إال درمها : إهنم شبهوا الربا بالبيع فاستحلوه ، وكانت شبهتهم أهنم قالوا : 

جيء به على طريق املبالغة ، وهو أنه قد بلغ من : فكذلك إذا باع درمهاً بدرمهني؟ قلت  بدرمهني جاز ،
َوأََحلَّ اهللا البيع َوَحرََّم { : وقوله . اعتقادهم يف حل الربا أهنم جعلوه أصال وقانوناً يف احلل حىت شبهوا به البيع 



ه النص ، ألنه جعل الدليل على بطالن قياسهم إنكار لتسويتهم بينهما ، وداللة عل أنّ القياس يهدم} الرباا 
ْوِعظَةٌ { إحالل اهللا وحترميه  فتبع النهي } فانتهى { فمن بلغه وعظ من اهللا وزجر بالنهي عن الربا } فََمن َجاءُه َم

ا َسلََف { وامتنع  ، ألنه أخذ قبل نزول التحرمي } فَلَُه َم حيكم يف شأنه  }َوأَْمُرُه إِلَى اهللا { فال يؤخذ مبا مضى منه 
َد { يوم القيامة ، وليس من أمره إليكم شيء فال تطالبوه به  فأولئك أصحاب النار ُهْم ِفيَها { إىل الربا } َوَمْن َعا

، وألهنا يف معىن . وهذا دليل بيِّن على ختليد الفساق } خالدون  وذكر فعل املوعظة ألنّ تأنيثها غري حقيقي 
. يذهب بربكته ويهلك املال الذي يدخل فيه } َيْمَحُق اهللا الرباا { . » فمن جاءته«: وقرأ أيبٌّ واحلسن . الوعظ 

ما يتصّدق به بأن يضاعف عليه } َوُيْربِى الصدقات { . الربا وإن كثر إىل قلّ : وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه 
  .ويف احلديث . الثواب ويزيد املال الذي أخرجت منه الصدقة ويبارك فيه 

ا نقََّصْت زكاةٌ من مال قط " )  ١٥١(  تغليظ يف أمر الربا وإيذان بأنه من فعل الكفار ال } كُلَّ كَفَّارٍ أَِثيمٍ { " م
  .من فعل املسلمني 

أهنا نزلت : روي . أخذوا ما شرطوا على الناس من الربا وبقيت هلم بقايا ، فأمروا أن يتركوها وال يطالبوا هبا 
: وقرأ احلسن رضي اهللا عنه . من قريش مال فطالبوهم عند احملل باملال والربا يف ثقيف ، وكان هلم على قوم 

طىيء » ما بقى«   :ومنه قول جرير . بياء ساكنة » ما بقْي«وعنه : ، بقلب الياء ألفاً على لغة 
  َماِضي الَْعزَِميِة َما ِفي ُحكِْمِه َجَنُف... ُهَو الَْخِليفَةُ فَاْرَضْوا َما َرِضي لَكُُمو 

فَأْذَُنواْ { إن صح إميانكم ، يعين أنّ دليل صحة اإلميان وثباته امتثال ما أمرمت به من ذلك } إِن كُنُتم مُّْؤِمنَِني  {
، من أذن بالشيء إذا علم به } بَِحْربٍ  ، وهو من اإلذن » فآذنوا«: وقرىء . فاعلموا هبا  ، فأعلموا هبا غريكم 

هال : فإن قلت . ، وهو دليل لقراءة العاّمة » فأيقنوا«: قرأ احلسن و. وهو االستماع ، ألنه من طرق العلم 
. فأذنوا بنوع من احلرب عظيم عند اهللا ورسوله : كان هذا أبلغ ، ألن املعىن : قيل حبرب اهللا ورسوله؟ قلت 

فَلَكُْم ُرءوُس { من االرتباء } َوإِن ُتبُتْم { . ال يدْي لنا حبرب اهللا ورسوله : وروي أهنا ملا نزلت قالت ثقيف 
هذا حكمهم : فإن قلت . بالنقصان منها } َوالَ ُتظْلَُمونَ { املديونني بطلب الزيادة عليها } أموالكم الَ َتظِْلُمونَ 

ال : ( يكون ماهلم فيئاً للمسلمني ، وروى املفضل عن عاصم : قالوا : إن تابوا ، فما حكمهم لو مل يتوبوا قلت 
ٍة { ) تظلمون وال تظلمون  وقرا : وإن وقع غرمي من غرمائكم ذو عسرة أو ذو إعسار } َوإِن كَانَ ذُو ُعْسَر
( وقرىء . على وإن كان الغرمي ذا عسرة » ذا عسرة«. عثمان رضي اهللا عنه  فََنِظَرةٌ { ) ومن كان ذا عسرة : 

مبعىن . » فناظره«: عطاء وقرأ . بسكون الظاء » فنظْرة«: وقرىء . أي فاحلكم أو فاألمر نظرة وهي اإلنظار } 
، أو صاحب نظرته على طريقة النسب كقوهلم : فصاحب احلق ناظره  مكان عاشب وباقل ، أي : أي منتظره 
إىل يسار } إىل َمْيَسَرٍة { فناظْره ، على األمر مبعىن فساحمه بالنظرة وياسره هبا : وعنه . ذو عشب وذو بقل 

  :وقرىء هبما مضافني حبذف التاء عند اإلضافة كقوله . ة ومشرقة وقرىء بضم السني ، كمقربة ومقربة ومشرق
َوأَن َتَصدَّقُواْ َخْيٌر { ] .  ٣٧: النور [ } وإقام الصالة { : وقوله تعاىل ... َوأْخلَفُوَك ِعَدا اَألْمرِ الَِّذي َوَعُدوا 

َوأَن َتْعفُواْ { : ضها ، كقوله تعاىل ندب إىل أن يتصدقوا برؤس أمواهلم على من أعسر من غرمائهم أو ببع} لَّكُْم 
  .أريد بالتصدق اإلنظار لقوله صلى اهللا عليه وسلم : وقيل ] .  ٢٣٧: البقرة [ } أَقَْرُب للتقوى 

أنه خري لكم } إِن كُنُتْم َتْعلَُمونَ { " ال حيل دين رجل مسلم فيؤخره إال كان له بكل يوم صدقة ) "  ١٥٢( 



بتخفيف الصاد على حذف » تصّدقوا«وقرىء . يعمل به وإن علمه كأنه ال يعلمه فتعملوا به ، جعل من ال 
وقرأ . بالياء على طريقة االلتفات » يرجعون«: وقرىء : قرىء على البناء للفاعل واملفعول } ُتْرَجُعونَ { التاء 

جربيل عليه السالم ،  أهنا آخر آية نزل هبا: وعن ابن عباس . » تصريون«: وقرأ أّيب : » ترّدون«: عبد اهللا 
وعاش رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعدها أحداً وعشرين . ضعها يف رأس املائتني والثمانني من البقرة : وقال 
  .ثالث ساعات : وقيل . سبعة أيام : وقيل . أحداً ومثانني : وقيل . يوماً 

لَى أََجلٍ ُمَسمى فَاكُْتُبوُه َولَْيكُْتْب َبْيَنكُْم كَاِتٌب بِالَْعْدلِ َولَا َيأَْب كَاِتٌب أَنْ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا َتدَاَيْنُتْم بَِدْينٍ إِ
ِه الَْحقُّ َولَْيتَّقِ اللََّه َربَُّه َولَا َيْبَخ ُه فَلَْيكُْتْب َولُْيْمِللِ الَِّذي َعلَْي نَ الَِّذي َعلَْيِه ْس ِمْنُه َشْيئًا فَإِنْ كَاَيكُْتَب كََما َعلََّمُه اللَّ

ُيْمِللْ َوِليُُّه بِالَْعْدلِ َواْسَتْشهُِدوا َشهِ يَدْينِ ِمْن رَِجاِلكُْم فَإِنْ لَْم الَْحقُّ َسِفيًها أَْو َضِعيفًا أَْو لَا َيْسَتِطيُع أَنْ ُيِملَّ ُهَو فَلْ
َهَداِء أَنْ َتِضلَّ إِْحَداُهَما فَُتذَكَِّر إِْحَداُهَما الْأُْخَرى َولَا َيأْبَ َيكُوَنا َرُجلَْينِ فََرُجلٌ َواْمَرأََتاِن ِممَّْن َتْرَضْونَ ِمَن الشُّ

 اللَِّه َوأَقَْوُم ِللشََّهاَدِة الشَُّهَداُء إِذَا َما ُدُعوا َولَا َتْسأَُموا أَنْ َتكُْتُبوُه َصِغًريا أَْو كَبًِريا إِلَى أََجِلِه ذَِلكُْم أَقَْسطُ ِعْنَد
ا َوأَشْهُِدوا إِذَا ا َتْرَتابُوا إِلَّا أَنْ َتكُونَ ِتجَاَرةً َحاضَِرةً ُتِديرُوَنَها َبْيَنكُْم فَلَْيَس َعلَْيكُْم ُجَناٌح أَلَّا َتكُْتُبوَهَوأَْدَنى أَلَّ

َه َوُيَعلُِّمكُُم اللَُّه َواللَُّه بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم َتَباَيْعُتْم َولَا ُيَضارَّ كَاِتٌب َولَا َشهِيٌد َوإِنْ َتفَْعلُوا فَإِنَُّه فُُسوٌق بِكُْم َواتَّقُوا اللَّ
دِّ الَّ) ٢٨٢( رٍ َولَْم َتجُِدوا كَاِتًبا فَرَِهانٌ َمقُْبوَضةٌ فَإِنْ أَِمَن َبْعُضكُْم َبْعًضا فَلُْيَؤ ِذي اْؤُتِمَن أََماَنَتُه َوإِنْ كُْنُتْم َعلَى َسفَ

ا َتْعَملُونَ َعِليٌم َولَْيتَّقِ اللََّه َربَُّه َولَا َتكْ   ) ٢٨٣(ُتُموا الشََّهاَدةَ َوَمْن َيكُْتْمَها فَإِنَُّه آِثٌم قَلُْبُه َواللَُّه بَِم

: معطياً أو آخذاً كما تقول } بَِدْينٍ { داينت الرجل عاملته : يقال . إذا داين بعضكم بعضاً } إِذَا َتَداَينُتم { 
  :قال رؤبة . بايعته إذا بعته أو باعك 

ا... َداَيْنُت أْرَوى والدُُّيونُ ُتقَْضى    فََمطَلَْت َبْعضاً َوأَدَّْت َبْعَض
إذا تداينتم إىل أجل مسمى وأي حاجة إىل : هال قيل : فإن قلت . إذا تعاملتم بدين مؤجل فاكتبوه : واملعىن 

فاكتبوه { : يف قوله  ذكر لريجع الضمري إليه: بدين؟ قلت : داينت أروى ، ومل يقل : كما قال » الدين«ذكر 
اكتبوا الدين ، فلم يكن النظم بذلك احلسن : إذ لو مل يذكر لوجب أن يقال }  وألنه أبني بتنويع الدين إىل . ف

َسمى { : ما فائدة قوله : فإن قلت . مؤجل وحالّ  ليعلم أن من حق األجل أن يكون معلوماً : قلت } مُّ
إىل احلصاد ، أو الدياس ، أو رجوع احلاج ، مل جيز لعدم التسمية : قال  كالتوقيت بالسنة واألشهر واأليام ، ولو

وعن ابن عباس . وإمنا أمر بكتبة الدين ، ألنّ ذلك أوثق وآمن من النسيان وأبعد من اجلحود ، واألمر للندب . 
ح السلم املضمون إىل أشهد أن اهللا أبا: وعنه . ملا حرم اهللا الّربا أباح السلف : أن املراد به السلم ، وقال : 

متعلق بكاتب صفة له ، أي كاتب مأمون على ما } بالعدل { . أجل معلوم يف كتابه وأنزل فيه أطول آية 
أن يكون الكاتب فقيها : وفيه . ال يزيد على ما جيب أن يكتب وال ينقص . يكتب ، يكتب بالسوية واالحتياط 

وهو أمر للمتداينني بتخري الكاتب ، وأن ال يستكتبوا إال . عاملاً بالشروط حىت جييء مكتوبه معدالً بالشرع 
ُه اهللا { وال ميتنع أحد من الكتاب وهو معىن تنكري كاتب } َوالَ َيأَْب كَاِتٌب { فقيهاً دينا  ا َعلََّم } أَن َيكُْتَب كََم

[ } ن كََما أَْحَسَن اهللا إِلَْيَك َوأَْحِس{ : وقيل هو قوله تعاىل . مثل ما علمه اهللا كتابة الوثائق ال يبدل وال يغري 
هي فرض كفاية ، وكما علمه : وعن الشعيب . أي ينفع الناس بكتابته كما نفعه اهللا بتعليمها ]  ٧٧: القصص 

إن علقته بأن : أي فرق بني الوجهني؟ قلت : فإن قلت . جيوز أن يتعلق بأن يكتب ، وبقوله فليكتب : اهللا 



يعين فليكتب تلك الكتابة ال يعدل عنها } فَلَْيكُْتْب { ن الكتابة املقيدة ، مث قيل له يكتب فقد هنى عن االمتناع م
{ للتوكيد ، وإن علقته بقوله فليكتب فقد هنى عن االمتناع من الكتابة على سبيل اإلطالق ، مث أمر هبا مقيدة 

، ألنه هو املشهود على ثباته يف ذمته وال يكن اململي إال من وجب عليه احلق } َولُْيْمِللِ الذى َعلَْيِه احلق 
ِه { واإلمالء واإلمالل لغتان قد نطق هبما القرآن . وإقراره به  َوالَ َيْبَخْس { ] .  ٥: الفرقان [ } فَهَِى متلى َعلَْي

}  َسِفيًها{ ، بالتشديد » وشياً«: ، بطرح اهلمزة » شياً«وقرىء . النقص : والبخس } َشْيئاً { من احلق } ِمْنُه 
أو غري } أَْو الَ َيْسَتِطيُع أَن ُيِملَّ ُهَو { صبياً أو شيخاً خمتالً } أَْو َضِعيفًا { حمجوراً عليه لتبذيره وجهله بالتصرف 

الذي يلي أمره من وصّي إن كان سفيهاً أو صبياً ، أو } فَلُْيْمِللْ َوِليُُّه { مستطيع لإلمالء بنفسه لعّي به أو خرس 
، أو ترمجان ميل عنه وهو يصدقه وكيل إن كان غري    .مستطيع 

ISLAMICBOOK.WS مين|  ٢٠١٠ المسل لجميع    جميع الحقوق متاحة 

  



لكشاف: كتاب    ا
لزخمشري: املؤلف  ا بن أمحد،  بن عمرو  لقاسم حممود  بو ا  أ

واستشهدوا { فيه أنه غري مستطيع بنفسه ولكن بغريه ، وهو الذي يترجم عنه } أَن يُِملَّ ُهَو { : وقوله تعاىل 
واحلرية والبلوغ شرط . ني من رجال املؤمن} ّمن ّرَجاِلكُْم { واطلبوا أن يشهد لكم شهيدان على الّدين } َشهِيَدْينِ 

وعند شريح وابن سريين . ال جتوز شهادة العبد يف شيء : وعن علي رضي اهللا عنه . مع اإلسالم عند عامة العلماء 
فَإِن لَّْم { . وعثمان البّيت أهنا جائزة ، وجيوز عند أيب حنيفة شهادة الكفار بعضهم على بعض على اختالف امللل 

فليشهد رجل وامرأتان ، وشهادة النساء مع الرجال } َرُجلَْينِ فََرُجلٌ وامرأتان { الشهيدان  فإن مل يكن} َيكُوَنا 
أن } أَن َتِضلَّ إْْحدَاُهَما { ممن تعرفون عدالتهم } ِممَّن َتْرَضْونَ { مقبولة عند أيب حنيفة فيما عدا احلدود والقصاص 

وانتصابه على أنه مفعول له أي إرادة أن . ق إذا مل يهتد له ال هتتدي إحدامها للشهادة بأن تنساها ، من ضل الطري
ملا كان الضالل سبباً لإلذكار ، واإلذكار مسبباً عنه : كيف يكون ضالهلا مراداً هللا تعاىل؟ قلت : فإن قلت . تضل 

ملسبب عنه ، وهم ينزلون كل واحد من السبب واملسبب منزلة اآلخر اللتباسهما واتصاهلما ، كانت إرادة الضالل ا
أعددت اخلشبة : ونظريه قوهلم . إرادة أن تذكر إحدامها األخرى إن ضلت : اإلذكار إرادة لإلذكار ، فكأنه قيل 

بالتخفيف والتشديد ، ومها » فتذكر«: وقرىء . أن مييل احلائط فأدعمه ، وأعددت السالح أن جييء عدوٌّ فأدفعه 
َوَمْن { : بالرفع والتشديد ، كقوله : فتذكر . على الشرط » دامهاإن تضل إح«: وقرأ محزة . » فتذاكر«و. لغتان 

ومن بدع . على البناء للمفعول والتأنيث » أن ُتضَّلَ إحدامها«: وقرىء ]  ٩٥: املائدة [ } َعاَد فََيْنَتِقُم اهللا ِمْنُه 
} إِذَا َما ُدُعواْ { نزلة الذكر فتذكر ، فتجعل إحدامها األخرى ذكرا ، يعين أهنما إذا اجتمعتا كانتا مب: التفاسري 

وعن قتادة . وقيل هلم شهداء قبل التحمل ، تنزيالً ملا يشارف منزلة الكائن . ليستشهدوا : وقيل . ليقيموا الشهادة 
كين بالسأم عن الكسل ، ألنّ . احلواء العظيم فيه القوم فال يتبعه منهم أحد ، فنزلت ) يف ( كان الرجل يطوف : 

  :ومن احلديث . املنافق الكسل صفة 
وجيوز أن يراد من كثرت مدايناته؛ فاحتاج أن يكتب لكل دين صغري أو كبري " ال يقول املؤمن كسلت ) "  ١٥٣( 

على أي حال كان احلق } صَِغًريا أَْو كَبًِريا { للدين أو احلق } َتكُْتُبوهُ { والضمري يف . كتاباً ، فرمبا مل كثرة الكتب 
إىل } إِلَى أََجِلِه { وجيوز أن يكون الضمري للكتاب؛ وأن يكتبوه خمتصراً أو مشبعاً ال خيلوا بكتابته . من صغر أو كرب 

{ إشارة إىل أن تكتبوه ، ألنه يف معىن املصدر ، أي ذلكم الكتب } ذلكم { وقته الذي اتفق الغرميان على تسميته 
وأقرب من انتفاء } َوأَْدَنى أَالَّ َتْرتَاُبواْ { ن على إقامة الشهادة وأعو} َوأَقَْوُم للشهادة { أعدل من القسط } أَقَْسطُ 
  .الريب 

جيوز على مذهب سيبويه أن يكونا مبنيني من : أقسط ، وأقوم؟ قلت : ِممَّ بين أفعال التفضيل ، أعين : فإن قلت 
وال «: وقرىء . قومي أقسط وأقام ، وأن يكون أقسط من قاسط على طريقة النسب مبعىن ذي قسط ، وأقوم من 

وسواء أكانت املبايعة بدين أوبعني فالتجارة } جتارة حَاِضَرةً { ما معىن : فإن قلت . بالياء فيهما » يسأموا أن يكتبوه
ومعىن إدارهتا بينهم تعاطيهم إياها يداً . حاضرة؟ وما معىن إدارهتا بينهم؟ قلت أريد بالتجارة ما يتجر فيه من األبدال 

. إال أن تتبايعوا بيعاً ناجزاً يداً بيد فال بأس أن ال تكتبوه ، ألنه ال يتوهم فيه ما يتوهم يف التداين : عىن وامل. بيد 
( واخلرب ) جتارة حاضرة ( هي الناقصة على أنّ االسم : وقيل . بالرفع على كان التاّمة ) جتارةُ حاضرةُ : ( وقرىء 



  .ارة جتارة حاضرة كبيت الكتاب إال أن تكون التج: وبالنصب على ) تديروهنا 
  إذَا كَانَ َيوْماً ذَا كََواِكَب أَْشَنعَا... َبنِي أَسٍد َهلْ َتْعلَُمونَ بالََءَنا 

أمر باإلشهاد على التبايع مطلقاً ، ناجزاً أو كالئا ألنه أحوط وأبعد } وَأَشْهُِدواْ إِذَا َتَباَيعُْتْم { أي إذا كان اليوم يوماً 
وأشهدوا إذا تبايعتم هذا التبايع يعين التجارة احلاضرة ، على أن : وجيوز أن يراد . ن االختالف مما عسى يقع م

هي عزمية من : وعن الضحاك . إن شاء أشهد وإن شاء مل يشهد : وعن احلسن . اإلشهاد كاف فيه دون الكتابة 
وال «: والدليل عليه قراءة عمر رضي اهللا عنه . ل حيتمل البناء للفاعل واملفعو} َوالَ ُيضَآرَّ { اهللا ولو على باقة بقل 

واملعىن هني . ، باإلظهار والفتح » وال يضارر«: وقراءة ابن عباس رضي اهللا عنه . ، باإلظهار والكسر » يضارر
وعن التحريف والزيادة والنقصان ، أو النهي عن الضرار . الكاتب والشهيد عن ترك اإلجابة إىل ما يطلب منهما 

أن يعجال عن مهم ، ويلزا ، أو ال يعطي الكاتب حقه من اجلعل ، أو حيمل الشهيد مؤنة جميئه من بلد وقرأ هبما ب
وإن : وقيل } فُسُوٌق بِكُمْ { فإنّ الضرار } فَإِنَُّه { وإن تضاّروا } َوإِن َتفَْعلُواْ { ، بالكسر » وال يضار«: احلسن 

وقال ابن عباس . » كتاباً«وقرأ ابن عباس وأيبّ رضي اهللا عنهما . مسافرين  }على َسفَرٍ { تفعلوا شيئاً مما هنيتم عنه 
، مجع » كتاباً«: وقرأ احلسن . » كتبا«: وقرأ أبو العالية . أرأيت إن وجدت الكاتب ومل جتد الصحيفة والدواة : 

ن ، كسقف وسقف بضم اهلاء وسكوهنا ، وهو مجع ره» فرهن«وقرىء . فالذي يستوثق به رهن } فرهان { كاتب 
  مل شرط السفر يف االرهتان وال خيتص به سفر دون حضر وقد: : فإن قلت . » فرهان«و. 
ليس الغرض جتويز االرهتان يف السفر : قلت . رهن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم درعه يف غري سفر )  ١٥٤( 

يل اإلرشاد إىل حفظ املال من كان على خاصة ، ولكن السفر ملا كان مظنة إلعواز الكتب واإلشهاد ، أمر على سب
وعن جماهد والضحاك أهنما مل جيّوزاه إال يف حال . سفر ، بأن يقيم التوثق باالرهتان مقام التوثق بالكتب واإلشهاد 

وعند مالك يصح االرهتان باإلجياب والقبول بدون . السفر أخذاً بظاهر اآلية ، وأما القبض فال بّد من اعتباره 
أي » فإن أومن«وقرأ أّيب . فإن أمن بعض الدائنني بعض املديونني حلسن ظنه به } إِنْ أَِمَن َبْعُضكُم َبْعًضا فَ{ القبض 

  فَلُْيؤَدِّ{ آمنه الناس ووصفوا املديون باألمانة والوفاء واالستغناء عن االرهتان من مثله 
ن به وأمنه منه وائتمانه له ، وأن يؤّدي إليه حث املديون على أن يكون عند ظن الدائ} لَِّذى اؤمتن أمانته ؛١٦٤٩

والقراءة أن . ومسي الدين أمانة وهو مضمون الئتمانه عليه بترك االرهتان منه . احلق الذي ائتمنه عليه فلم يرهتن منه 
،  »الذي امتن«: وعن عاصم أنه قرأ . الذي اؤمتن ، أو الذي متن : تنطق هبمزة ساكنة بعد الذال أو ياء ، فتقول 

ألنّ الياء منقلبة عن اهلمزة ، فهي . بإدغام الياء يف التاء ، قياساً على اتسر يف االفتعال من اليسر ، وليس بصحيح 
رفع بآمث على الفاعلية ، كأنه } قَلْبِِه { و . خرب إن } َءاِثٌم { عاميٌّ ، وكذلك ريا يف رؤيا » اتزر«يف حكم اهلمزة و 

هال اقتصر : فإن قلت . وآمث خرب مقّدم ، واجلملة خرب إن . أن يرتفع قلبه باالبتداء  وجيوز. فإنه يأمث قلبه : قيل 
: كتمان الشهادة : ؟ وما فائدة ذكر القلب واجلملة هي اآلمثة ال القلب وحده ؟ قلت } فَإِنَُّه َءاِثمٌ { : على قوله 

إليه ، ألنّ إسناد الفعل إىل اجلارحة اليت يعمل هبا هو أن يضمرها وال يتكلم هبا ، فلما كان إمثاً مقترفاً بالقلب أسند 
هذا مما أبصرته عيين ومما مسعته أذين ، ومما عرفه قليب ، وألنّ القلب هو : أال تراك تقول إذا أردت التوكيد . أبلغ 

فقد متكن : رئيس األعضاء واملضغة اليت إن صلحت صلح اجلسد كله وإن فسدت فسد اجلسد كله ، فكأنه قيل 
ولئال يظن أن كتمان الشهادة من اآلثام املتعلقة باللسان فقط ، . مث يف أصل نفسه ، وملك أشرف مكان فيه اإل

وألنّ أفعال القلوب أعظم من أفعال سائر . وليعلم أنّ القلب أصل متعلقه ومعدن اقترافه ، واللسان ترمجان عنه 
أصل احلسنات والسيآت اإلميان والكفر ، ومها من أال ترى أنّ . اجلوارح وهي هلا كاألصول اليت تتشعب منها 



وعن ابن عباس . أفعال القلوب ، فإذا جعل كتمان الشهادة من آثام القلوب فقد شهد له بأنه من معاظم الذنوب 
  :أكرب الكبائر اإلشراك باهللا لقوله تعاىل : رضي اهللا عنهما 

، بالنصب ، » قلبه«: وقرىء . وشهادة الزور ، وكتمان الشهادة ]  ٧٢: املائدة [ } فَقَْد َحرََّم اهللا َعلَيِه اجلنة { 
  .، أي جعله إمثاً » أمث قلبه«: وقرأ ابن أيب عبلة ]  ١٣٠: البقرة [ } َسِفَه نَفَْسُه { : كقوله 

ُيَحاسِْبكُمْ بِِه اللَُّه فََيْغِفُر ِلَمْن َيَشاُء َوُيَعذُِّب ِللَِّه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي الْأَْرضِ َوإِنْ تُْبُدوا َما ِفي أَْنفُِسكُْم أَوْ ُتْخفُوُه 
آَمَن الرَّسُولُ بَِما أُْنزِلَ إِلَْيِه ِمْن َربِِّه َوالُْمْؤِمُنونَ كُلٌّ آَمَن بِاللَِّه َوَملَاِئكَِتهِ ) ٢٨٤(َمْن َيَشاُء َواللَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر 

  ) ٢٨٥(ُنفَرُِّق َبْيَن أََحٍد ِمْن ُرُسِلِه َوقَالُوا َسِمْعَنا َوأَطَْعَنا غُفْرَاَنَك َربََّنا َوإِلَْيَك الَْمِصُري َوكُُتبِِه َوُرُسِلِه لَا 

يعين من السوء حياسبكم به اهللا فيغفر ملن يشاء ملن استوجب املغفرة بالتوبة } َوإِن تُْبُدواْ َما ِفي أَنفُِسكُمْ أَْو ُتْخفُوُه { 
: وال يدخل فيما خيفيه اإلنسان . ممن استوجب العقوبة باإلصرار } َوُيَعذُّب َمن َيَشاُء { منه أو أضمره مما أظهر 

وعن عبد اهللا بن . الوساوس وحديث النفس ، ألنّ ذلك مما ليس يف وسعه اخللو منه ، ولكن ما اعتقده وعزم عليه 
ا لنهلكّن ، مث بكى حىت مسع نشيجه فذكر البن عباس فقال لئن آخذنا اهللا هبذ: عمر رضي اهللا عنهما أنه تالها فقال 

» فيغفر«: وقرىء } الَ ُيكَلُّف اهللا { قد وجد املسلمون منها مثل ما وجد فنزل . يغفر اهللا أليب عبد الرمحن : 
كيف يقرأ : فإن قلت . فهو يغفر ويعذب : ، جمزومني عطفاً على جواب الشرط ، ومرفوعني على » يعذب«و

وراويه عن أيب عمرو . ومدغم الراء يف الالم الحن خمطىء خطأ فاحشا . يظهر الراء ويدغم الباء : ؟ قلت اجلازم
والسبب يف حنو هذه الروايات قلة . خمطىء مّرتني ، ألنه يلحن وينسب إىل أعلم الناس بالعربية ما يؤذن جبهل عظيم 

» يغفر«: وقرأ األعمش . ط حنو هذا إال أهل النحو ضبط الرواة ، والسبب يف قلة الضبط قلة الدراية ، وال يضب
  :بغري فاء جمزوماً على البدل من حياسبكم ، كقوله 

  َتجِْد حَطَباً جَْزالً َونَاراً َتأجَّجَا... َمَتى تَأِْتَنا ُتلِْمْم بَِنا يف ِديَارَِنا 
هو جار جمرى بدل البعض من الكل ومعىن هذا البدل التفصيل جلملة احلساب ، ألنّ التفصيل أوضح من املفصل ، ف

ضربت زيداً رأسه ، وأحب زيداً عقله ، وهذا البدل واقع يف األفعال وقوعه يف : أو بدل االشتمال ، كقولك 
  .األمساء حلاجة القبيلني إىل البيان 

ؤمنني ، إن عطف على الرسول كان الضمري الذي التنوين نائب عنه يف كل راجعاً إىل الرسول وامل} واملؤمنون { 
. وإن كان مبتدأ كان الضمري للمؤمنني . ووقف عليه . أي كلهم آمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله من املذكورين 

َوكُلٌّ أََتْوُه داخرين { : كل واحد منهم آمن ، وكان جيوز أن جيمع ، كقوله : ووحد ضمري كل يف آمن على معىن 
فإن . ، يريد القرآن أو اجلنس وعنه الكتاب أكثر من الكتب » هوكتاب«: وقرأ ابن عباس ] .  ٨٧: النمل [ } 

ألنه إذا أريد بالواحد اجلنس واجلنسية قائمة يف وحدان اجلنس : كيف يكون الواحد أكثر من اجلمع؟ قلت : قلت 
. لون ال نفرق يقو} الَنُفَرِّقُ { فأما اجلمع فال يدخل حتته إال ما فيه اجلنسية من اجلموع . كلها مل خيرج منه شيء 

يف معىن اجلمع ، } أََحٍد { و . » ال يفرقون«: وقرأ عبد اهللا . بالياء ، على أن الفعل لكل » يفرق«: وعن أيب عمرو 
{ أجبنا } َسِمْعَنا { . ولذلك دخل عليه بني ]  ٤٧: احلاقة [ } فََما ِمنكُم ّمْن أََحٍد َعْنُه حاجزين { : كقوله تعاىل 

وكتبه «: غفرانك ال كفرانك ، أي نستغفرك وال نكفرك وقرىء : يقال . وب بإضمار فعله منص} غُفَْراَنَك 
  .بالسكون » ورسله



وَلَا َتحِْملْ َنِسيَنا أَوْ أَْخطَأَْنا َربََّنا لَا ُيكَلُِّف اللَُّه َنفًْسا إِلَّا ُوْسَعَها لََها َما كََسَبْت َوَعلَْيَها َما اكَْتسََبْت َربََّنا لَا تَُؤاِخذَْنا إِنْ 
ُف َعنَّا َواغِْفْر لََنا وَاْرحَْمَنا أَْنَت َعلَْيَنا إِصًْرا كََما َحَملَْتُه َعلَى الَِّذيَن ِمْن قَْبِلَنا َربََّنا وَلَا ُتَحمِّلَْنا َما لَا طَاقَةَ لََنا بِِه َواْع

  ) ٢٨٦(َمْولَاَنا فَاْنصُْرَنا َعلَى الْقَْومِ الْكَاِفرِيَن 

ما يسع اإلنسان وال يضيق عليه وال حيرج فيه ، أي ال يكلفها إال ما يتسع فيه طوقه ويتيسر عليه دون : الوسع 
ألنه ]  ١٨٥: البقرة [ } ُيرِيُد اهللا بِكُُم اليسر { : وهذا إخبار عن عدله ورمحته كقوله تعاىل . مدى الطاقة واجملهود 

وقرأ . س ، ويصوم أكثر من الشهر ، وحيج أكثر من حجة كان يف إمكان اإلنسان وطاقته أن يصلي أكثر من اخلم
ينفعها ما كسبت من خري ويضرها ما } لََها َما كَسََبْت َوَعلَْيَها َما اكتسبت { بالفتح » وسعها«ابن أيب عبلة 

مل خص اخلري بالكسب ، والشر : فإن قلت . اكتسبت من شر ، ال يؤاخذ بذنبها غريها وال يثاب غريها بطاعتها 
يف االكتساب اعتمال ، فلما كان الشر مما تشتهيه النفس وهي منجذبة إليه وأمّارة به ، كانت : االكتساب؟ قلت ب

وملا مل تكن كذلك يف باب اخلري وصفت مبا الداللة فيه على . يف حتصيله أعمل وأجّد ، فجعلت لذلك مكتسبة فيه 
النسيان واخلطأ متجاوز عنهما ، فما معىن : فإن قلت . ا أي ال تؤاخذنا بالنسيان أو اخلطأ إن فرط من. االعتمال 

أال . ذكر النسيان واخلطأ واملراد هبما ما مها مسببان عنه من التفريط واإلغفال : الدعاء بترك املؤاخذة هبما؟ قلت 
لنسيان ، وإمنا والشيطان ال يقدر على فعل ا]  ٦٣: الكهف [ } َوَما أَْنَسانِيُه إِالَّ الشيطان { : ترى إىل قوله 

يوسوس فتكون وسوسته سبباً للتفريط الذي منه النسيان ، وألهنم كانوا متقني اهللا حق تقاته ، فما كانت تفرط 
منهم فرطة إال على وجه النسيان واخلطأ ، فكان وصفهم بالدعاء بذلك إيذاناً برباءة ساحتهم عما يؤاخذون به ، 

ؤاخذ به ، فما فيهم سبب مؤاخذة إال اخلطأ والنسيان ، وجيوز أن يدعو إن كان النسيان واخلطأ مما ي: كأنه قيل 
العبء الذي : واإلصر . اإلنسان مبا علم أنه حاصل له قبل الدعاء من فضل اهللا الستدامته واالعتداد بالنعمة فيه 

س ، وقطع موضع يأصر حامله أي حيبسه مكانه ال يستقل به لثقله ، استعري للتكليف الشاّق ، من حنو قتل األنف
علينا » وال حتّمل«: ويف قراءة أّيب . على اجلمع » آصاراً«: وقرىء . النجاسة من اجللد والثوب وغري ذلك 

هذه للمبالغة يف محل عليه ، : ؟ قلت } َوالَ ُتَحّملَْنا { أّي فرق بني هذه التشديدة واليت يف : فإن قلت . بالتشديد 
من العقوبات النازلة مبن قبلنا ، } َوالَ ُتَحّملَْنا َما الَ طَاقَةَ لََنا بِِه {  مفعولني وتلك لنقل محله من مفعول واحد إىل

طلبوا اإلعفاء عن التكليفات الشاقة اليت كلفها من قبلهم ، مث عما نزل عليهم من العقوبات على تفريطهم يف 
َوالَ َتْحِملْ { : وهذا تكرير لقوله . لتكليف املراد به الشاقّ الذي ال يكاد يستطاع من ا: وقيل . احملافظة عليها 

فمن حق املوىل أن ينصر } فانصرنا { أو متويل أمورنا . أو ناصرنا . سيدنا وحنن عبيدك } موالنا { . } َعلَْيَنا إِصًْرا 
  .وعن ابن عباس . أو فإنّ ذلك من أمورنا اليت عليك توليها . أو فإنّ ذلك عادتك . عبيده 

وعنه » قد فعلت: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا دعا هبذه الدعوات ، قيل له عند كل كلمة أنّ «)  ١٥٥( 
  .عليه السالم 

  .وعنه عليه السالم " من قرأ اآليتني من آخر سورة البقرة يف ليلة كفتاه ) "  ١٥٦( 
  .عنه عليه السالم و" أوتيت خواتيم سورة البقرة من كنز حتت العرش مل يؤهتّن نيبٌّ قبلي ) "  ١٥٧( 
أنزل اهللا آيتني من كنوز اجلنة كتبهما الرمحن بيده قبل أن خيلق اخللق بألفي سنة من قرأمها بعد العشاء ) "  ١٥٨( 

ال بأس : قلت . قرأت سورة البقرة أو قرأت البقرة : هل جيوز أن يقال : فإن قلت " اآلخرة أجزأتاه عن قيام الليل 
و » خواتيم سورة البقرة«و » من آخر سورة البقرة«لنيب صلى اهللا عليه وسلم وقد جاء يف حديث ا. بذلك 



  .» خواتيم البقرة«
وعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنهما أنه » خواتيم سورة البقرة من كنز حتت العرش«وعن علّي رضي اهللا عنه 

وال فرق بني هذا وبني قولك » رة البقرةمن ههنا والذي ال إله غريه رمى الذي أنزلت عليه سو«رمى اجلمرة مث قال 
: قرأت البقرة ، مل يشكل أنّ املراد سورة البقرة كقوله : وإذا قيل . سورة الزخرف وسورة املمتحنة وسورة اجملادلة 

  .يقال قرأت السورة اليت تذكر فيه البقرة : وعن بعضهم أنه كره ذلك وقال ]  ٨٢: يوسف [ } واسئل القرية { 
   صلى اهللا عليه وسلمعن رسول اهللا

السورة اليت تذكر فيها البقرة فسطاط القرآن فتعلموها فإنّ تعلمها بركة وتركها حسرة ولن تستطيعها ) "  ١٥٩( 
  " .السحرة : وما البطلة؟ قال : قيل . البطلة 

اَب بِالَْحقِّ ُمَصدِّقًا ِلَما َبْيَن َيَدْيِه وَأَنَْزلَ التَّْوَراةَ وَالْإِْنجِيلَ َنزَّلَ َعلَْيكَ الِْكَت) ٢(اللَُّه لَا إِلََه إِلَّا ُهَو الَْحيُّ الْقَيُّوُم ) ١(امل 
  ) ٤( َعزِيٌز ذُو اْنتِقَامٍ ِمْن قَْبلُ ُهًدى ِللنَّاسِ وَأَْنَزلَ الْفُْرقَانَ إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا بِآَياتِ اللَِّه لَُهْم َعذَاٌب َشِديٌد َواللَُّه) ٣(

وهي قراءة : واحد اثنان : أن يوقف عليها كما وقف على ألف والم ، وأن يبدأ ما بعدها كما تقول  حقها} م { 
كيف جاز إلقاء حركتها : فإن قلت . وأما فتحها فهي حركة اهلمزة ألقيت عليها حني أسقطت للتخفيف . عاصم 

هذا ليس : كتها كثباهتا؟ قلت عليها وهي مهزة وصل ال تثبت يف درج الكالم فال تثبت حركتها ألنّ ثبات حر
وإمنا حذفت ختفيفاً وألقيت حركتها على . يف حكم الوقف والسكون واهلمزة يف حكم الثابت ) م ( بدرج ، ألنّ 

هال زعمت : فإن قلت . واحد اثنان ، بإلقاء حركة اهلمزة على الدال : ونظريه قوهلم . الساكن قبلها ليدل عليها 
هذا إبراهيم : ألنّ التقاء الساكنني ال يباىل به يف باب الوقف ، وذلك قولك : ني؟ قلت أهنا حركة اللتقاء الساكن

ولو كان التقاء الساكنني يف حال الوقف يوجب التحريك حلرك امليمني يف ألف الم ميم ، اللتقاء . وداود وإسحاق 
نني يف ميم ، ألهنم أرادوا الوقف إمنا مل حيركوا اللتقاء الساك: فإن قلت . وملا انتظر ساكن آخر . الساكنني 

الدليل على أن احلركة : قلت . وأمكنهم النطق بساكنني ، فإذا جاء ساكن ثالث مل ميكن إال التحريك فحركوا 
واحد اثنان ، بسكون الدال مع طرح اهلمزة ، فيجمعوا بني : ليست ملالقاة الساكن أنه كان ميكنهم أن يقولوا 

فلما حركوا الدال علم أن حركتها هي حركة اهلمزة الساقطة ال غري . ، ومديق  أصيم: ساكنني ، كما قالوا 
هذه القراءة على توهم : فما وجه قراءة عمرو بن عبيد بالكسر؟ قلت : فإن قلت . وليست اللتقاء الساكنني 

شتقاقهما من الورى وتكلف ا. امسان أعجميان } التوراة واإلجنيل { و . التحريك اللتقاء الساكنني وما هي مبقولة 
، بفتح اهلمزة ، وهو دليل » األجنيل«: وقرأ احلسن . والنجل ووزهنما بتفعلة وأفعيل ، إمنا يصح بعد كوهنما عربيني 
وَأَنَزلَ التوراة } { َنزَّلَ الكتاب { مل قيل : فإن قلت . على العجمة ، ألن أفعيل بفتح اهلمزة عدمي يف أوزان العرب 

» نَزل عليك الكتاُب«: وقرأ األعمش . ألن القرآن نزل منجماً ، ونزل الكتابان مجلة : ؟ قلت } واإلجنيل 
ومن قال حنن متعبدون بشرائع من قبلنا فسره . أي لقوم موسى وعيسى } ُهًدى لّلنَّاسِ { بالتخفيف ورفع الكتاب 

ن كلها فرقان يفرق بني احلق جنس الكتب السماوية ، أل: ما املراد بالفرقان؟ قلت : فإن قلت . على العموم 
والباطل أو الكتب اليت ذكرها ، كأنه قال بعد ذكر الكتب الثالثة وأنزل ما يفرق به بني احلق والباطل من كتبه ، 

]  ١٦٣: النساء [ } َوءاَتْيَنا َداُووُد َزُبوراً { : أو من هذه الكتب ، أو أراد الكتاب الرابع وهو الزبور ، كما قال 
أو كرر ذكر القرآن مبا هو نعت له ومدح من كونه فارقاً بني احلق والباطل بعد ما ذكره باسم اجلنس  .وهو ظاهر 



له انتقام شديد ال يقدر على } ذُو انتقام { من كتبه املنزلة وغريها } بآيات اهللا { ، تعظيماً لشأنه وإظهاراً لفضله 
  .مثله منتقم 

ُهَو الَِّذي ُيصَوُِّركُْم ِفي الْأَْرَحامِ كَْيَف َيَشاُء لَا إِلََه إِلَّا ُهَو ) ٥(ٌء ِفي الْأَْرضِ َولَا ِفي السََّماِء إِنَّ اللََّه لَا َيخْفَى َعلَْيِه َشْي
  ) ٦(الْعَزِيُز الَْحكِيُم 

وهو يف العامل فعرب عنه بالسماء واألرض ، فهو مطلع على كفر من كفر وإميان من آمن ، } الَ خيفى َعلَْيِه َشْىٌء { 
، أي صّوركم لنفسه » تصّوركم«: وقرأ طاوس . من الصور املختلفة املتفاوتة } كَْيَف َيَشاُء { جمازيهم عليه 

هذا : وعن سعيد بن جبري . وتأثلته ، إذا أثلته لنفسك . أثلت ماالً ، إذا جعلته أثلة ، أي أصالً : ولتعبده ، كقولك 
نبه بكونه مصوراً يف الرحم ، على أنه عبد كغريه ، وكان خيفى عليه  حجاج على من زعم أنّ عيسى كان رباً ، كأنه

  .ما ال خيفى على اهللا 

لَِّذيَن ِفي قُلُوبِهِْم زَْيغٌ ُهَو الَِّذي أَنَْزلَ َعلَْيَك الْكَِتاَب ِمْنُه آيَاٌت ُمْحكََماٌت ُهنَّ أُمُّ الِْكتَابِ وَأَُخُر ُمَتَشابِهَاٌت فَأَمَّا ا
 ِفي الِْعلْمِ َيقُولُونَ آَمنَّا بِِه كُلٌّ ِمْن َما َتشَاَبَه ِمْنُه اْبِتَغاَء الِْفْتَنِة َواْبِتَغاَء َتأْوِيِلِه َوَما َيْعلَُم َتأْوِيلَُه إِلَّا اللَُّه َوالرَّاِسُخونَ فََيتَّبُِعونَ

  ) ٧(ِعْنِد َربَِّنا َوَما َيذَّكَُّر إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ 

ُهنَّ أُمُّ { مشتبهات حمتمالت } متشاهبات { كمت عبارهتا بأن حفظت من االحتمال واالشتباه أح} حمكمات { 
: األنعام [ } الَّ ُتْدرِكُُه االبصار { أي أصل الكتاب حتمل املتشاهبات عليها وتردّ إليها ، ومثال ذلك } الكتاب 
} أَمَْرَنا ُمْتَرفِيَها { ] .  ٢٧: األعراف [ } أُْمرُ بالفحشاء الَ َي{ ، ]  ٢٣: القيامة [ } إىل َرّبَها َناظَِرةٌ { ، ]  ١٠٣

لو كان كله حمكماً لتعلق الناس به لسهولة : فهال كان القرآن كله حمكماً؟ قلت : فإن قلت ] .  ١٦: اإلسراء [ 
عطلوا الطريق مأخذه ، وألعرضوا عما حيتاجون فيه إىل الفحص والتأّمل من النظر واالستدالل ، ولو فعلوا ذلك ل

الذي ال يتوصل إىل معرفة اهللا وتوحيده إال به ، وملا يف املتشابه من االبتالء والتمييز بني الثابت على احلق واملتزلزل 
فيه ، وملا يف تقادح العلماء وإتعاهبم القرائح يف استخراج معانيه ورّده إىل احملكم من الفوائد اجلليلة والعلوم اجلمة 

اهللا ، وألنّ املؤمن املعتقد أن ال مناقضة يف كالم اهللا وال اختالف ، إذا رأى فيه ما يتناقض يف  ونيل الدرجات عند
ظاهره ، وأمهه طلب ما يوفق بينه وجيريه على سنن واحد ، ففكر وراجع نفسه وغريه ففتح اهللا عليه وتبني مطابقة 

فََيتَّبُِعونَ َما { هم أهل البدع } الَِّذيَن ىف قُلُوبِهِْم َزْيغٌ  {املتشابه احملكم ، ازداد طمأنينة إىل معتقده وقّوة يف إيقانه 
فيتعلقون باملتشابه الذي حيتمل ما يذهب إليه املبتدع مما ال يطابق احملكم وحيتمل ما يطابقه من قول أهل } تشابه ِمْنُه 

وطلب أن يأّولوه التأويل الذي } وِيِلِه وابتغاء َتأْ{ طلب أن يفتنوا الناس عن دينهم ويضلوهم } ابتغاء الفتنة { احلق 
أي ال يهتدي إىل تأويله احلق الذي جيب أن حيمل عليه إال } َوَما َيعْلَُم َتأْوِيلَُه إِالَّ اهللا والرسخون ِفي العلم { يشتهونه 

( لى قوله ومنهم من يقف ع. اهللا وعباده الذين رسخوا يف العلم ، أي ثبتوا فيه ومتكنوا وعضوا فيه بضرس قاطع 
ويفسرون املتشابه مبا استأثر اهللا بعلمه ، ومبعرفة احلكمة فيه ) والراسخون يف العلم يقولون ( ، ويبتدىء ) إال اهللا 

كالم مستأنف موضح حلال الراسخني مبعىن هؤالء : ويقولون . واألّول هو الوجه : من آياته ، كعدد الزبانية وحنوه 
أي كل واحد منه ومن احملكم من عنده ، } كُلٌّ ّمْن ِعنِد َرّبَنا { أي باملتشابه } ءاَمنَّا بِهِ  َيقُولُونَ{ العاملون بالتأويل 

َوَما َيذَّكَُّر إِالَّ { أو بالكتاب كل من متشاهبه وحمكمه من عند اهللا احلكيم الذي ال يتناقض كالمه وال خيتلف كتابه 



وقرأ . حاال من الراسخني } َيقُولُونَ { حسن التأّمل وجيوز أن يكون مدح للراسخني بإلقاء الذهن و} أُْولُواْ االلباب 
  .» ويقول الراسخون«: وقرأ أّيب . » إن تأويله إال عند اهللا«: عبد اهللا 

َربََّنا إِنََّك َجاِمُع النَّاسِ ِلَيْومٍ لَا ) ٨(َربََّنا لَا تُزِغْ قُلُوَبَنا بَْعَد إِذْ َهَديَْتَنا َوَهْب لََنا ِمْن لَدُْنَك َرْحَمةً إِنََّك أَْنَت الَْوهَّاُب 
  ) ٩(َرْيَب ِفيِه إِنَّ اللََّه لَا ُيْخِلُف الِْميَعاَد 

أو ال متنعنا ألطافك بعد إذ . وأرشدتنا لدينك } بَْعَد إِذْ َهَدْيتََنا { ال تبلنا بباليا تزيغ فيها قلوبنا } الَ تُزِغْ قُلُوَبَنا { 
، بالتاء والياء ورفع » ال تزغ قلوبنا«وقرىء . من عندك نعمة بالتوفيق واملعونة } َك َرْحَمةً ِمن لَّدُن{ لطفت بنا 

} َيْوَم َيْجَمُعكُمْ ِلَيْومِ اجلمع { : أي جتمعهم حلساب يوم أو جلزاء يوم ، كقوله تعاىل } َجاِمُع الناس ِلَيْومٍ { القلوب 
معناه أنّ اإلهلية تنايف خلف } إِنَّ اهللا الَ ُيْخِلُف امليعاد { األصل  ، على» جامع الناس«: وقرىء ] :  ٩: التغابن [ 

  :امليعاد كقولك 
بسكون الياء ، وهذا من اجلدّ » لن تغين«: قرأ علي رضي اهللا عنه . املوعد : وامليعاد ... إن اجلواد ال خييب سائله 

  .يف استثقال احلركة على حروف اللني 

كََدأْبِ آلِ ِفْرَعْونَ ) ١٠(لَْن ُتْغنَِي َعنُْهْم أَمَْوالُُهْم َولَا أَْولَادُُهْم ِمَن اللَِّه شَْيئًا َوأُولَِئَك ُهْم َوقُوُد النَّارِ إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا 
قُلْ ِللَِّذيَن كَفَُروا َسُتْغلَُبونَ ) ١١(َوالَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم كَذَّبُوا بِآيَاِتَنا فَأََخذَُهُم اللَُّه بِذُُنوبِهِْم وَاللَُّه َشِديُد الِْعقَابِ 

  ) ١٢(َوُتْحَشُرونَ إِلَى َجَهنََّم َوبِئَْس الِْمهَاُد 

لن : واملعىن ]  ٢٨: النجم [ } َوإِنَّ الظن الَ ُيْغنِى ِمَن احلق َشيْئاً { : مثله يف قوله } ِمَن اهللا { : يف قوله } مَِّن { 
  :ومنه : أي بدل رمحته وطاعته وبدل احلق } َشْيئًا { اهللا  تغين عنهم من رمحة اهللا أو من طاعة

أي ال ينفعه جّده وحظه من الدنيا بذلك ، أي بدل طاعتك وعبادتك وما » وال ينفع ذا اجلّد منك اجلّد«)  ١٦٠( 
: وقرىء ]  ٣٧: أ سب[ } َوَما أموالكم َوالَ أوالدكم بالىت تُقَرُّبكُْم ِعنَدَنا زلفى { : عندك ويف معناه قوله تعاىل 

وعن ابن . واملراد بالذين كفروا من كفر برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . ، بالضم مبعىن أهل وقودها » وقود«
مصدر دأب يف العمل إذا كدح فيه فوضع موضع ما عليه اإلنسان من شأنه : الدأب . هم قريظة والنضري : عباس 

وجيوز أن . هؤالء الكفرة كدأب من قبلهم من آل فرعون وغريهم  دأب: وحاله ، والكاف مرفوع احملل تقديره 
أي لن تغين عنهم مثل ما مل تغين عن أولئك أو توقد هبم النار كما توقد . ينتصب حمل الكاف بلن تغين ، أو بالوقود 

رف كدأب أبيه إنك لتظلم الناس كدأب أبيك تريد كظلم أبيك ومثل ما كان يظلمهم ، وإنّ فالناً حملا: هبم ، تقول 
تفسري لدأهبم مافعلوا وفعل هبم ، على أنه جواب سؤال مقّدر عن حاهلم } كَذَّبُواْ بئاياتنا { ، تريد كما حورف أبوه 

وملا غلب رسول اهللا صلى . هم اليهود : وقيل . يعين يوم بدر } َسُتْغلَُبونَ { هم مشركو مكة } قُل ِللَِّذيَن كَفَُرواْ { 
ال : فقال بعضهم . هذا واهللا النيب األمّي الذي بشرنا به موسى ، ومهوا باتباعه : وم بدر قالوا اهللا عليه وسلم ي

  :وقيل . تعجلوا حىت ننظر إىل وقعة أخرى ، فلما كان يوم أحد َشكُّوا 
 يا معشر اليهود: " مجعهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد وقعة بدر يف سوق بين قينقاع ، فقال )  ١٦١( 

، فقالوا ال يغّرنك " احذروا مثل ما نزل بقريش وأسلموا قبل أن ينزل بكم ما نزل هبم ، فقد عرفتم أين نيب مرسل 
. أنك لقيت قوماً أغماراً ال علم هلم باحلرب فأصبت منهم فرصة ، لئن قاتلتنا لعلمت أنا حنن الناس ، فنزلت 

 ٣٨: األنفال [ } قُل ِللَِّذيَن كَفَُرواْ إِن َينَتهُواْ ُيْغفَْر لَُهمْ { : ، بالياء ، كقوله تعاىل » سيغلبون وحيشرون«: وقرىء 



معىن القراءة بالتاء : أي فرق بني القراءتني من حيث املعىن؟ قلت : فإن قلت . على قل هلم قويل لك سيغلبون ] 
سيغلبون وحيشرون وهو الكائن  فهو إخبار مبعىن. األمر بأن خيربهم مبا سيجري عليهم من الغلبة واحلشر إىل جهنم 

من نفس املتوعد به والذي يدل عليه اللفظ ، ومعىن القراءة بالياء األمر بأن حيكي هلم ما أخربه به من وعيدهم 
  .أّد إليهم هذا القول الذي هو قويل لك سيغلبون وحيشرون : كأنه قال . بلفظه 

هِ ئَةٌ ُتقَاِتلُ ِفي سَبِيلِ اللَِّه َوأُْخَرى كَاِفَرةٌ َيَرْونَُهْم ِمثْلَْيهِمْ َرأْيَ الَْعْينِ وَاللَُّه ُيؤَيُِّد بَِنْصرِقَْد كَانَ لَكُْم آَيةٌ ِفي ِفئََتْينِ الْتَقََتا ِف
  ) ١٣(َمْن َيَشاُء إِنَّ ِفي ذَِلَك لَِعبَْرةً ِلأُوِلي الْأَْبصَارِ 

يرى املشركون } َيرَْوَنُهْم ّمثْلَيْهِْم { يوم بدر } َتْينِ التقتا ِفي ِفئَ{ اخلطاب ملشركي قريش } قَْد كَانَ لَكُْم ءاَيةٌ { 
أو مثلي عدد املسلمني ستمائة ونيفاً وعشرين ، أراهم اهللا إياهم مع . املسلمني مثلي عدد املشركني قريباً من ألفني 

والدليل عليه . باملالئكة  قلتهم أضعافهم ليهابوهم وجيبنوا عن قتاهلم ، وكان ذلك مدداً هلم من اهللا كما أمّدهم
فإن . ، بالتاء أي ترون يا مشركي قريش املسلمني مثلي فئتكم الكافرة ، أو مثلي أنفسهم » تروهنم«: قراءة نافع 

قللوا أّوال يف : قلت ] .  ٤٤: األنفال [ } َوُيقَلّلُكُْم ِفى أَْعيُنِهِْم { فهذا مناقض لقوله يف سورة األنفال : قلت 
. احترؤا عليهم فلما القوهم كثروا يف أعينهم حىت غلبوا ، فكان التقليل والتكثري يف حالني خمتلفني أعينهم حىت 

 ٣٩: الرمحن [ } فََيْوَمِئذٍ الَّ ُيْسئَلُ َعن ذَنبِِه إِنٌس َوالَ َجانٌّ { : ونظريه من احملمول على اختالف األحوال قوله تعاىل 
وتقليلهم تارة وتكثريهم أخرى يف أعينهم أبلغ يف ]  ٢٤: الصافات [ } ْم مسؤولون َوِقفُوُهْم إِنَُّه{ : وقوله تعاىل ] 

يرى املسلمون املشركني مثلي املسلمني على ما قرر عليه أمرهم من مقاومة الواحد : وقيل . القدرة وإظهار اآلية 
بعد ما كلفوا أن يقاوم ]  ٦٦: األنفال [ } ِماْئََتْينِ  فإِن َيكُن مّنكُْم ّماْئَةٌ صَابَِرةٌ َيْغِلبُواْ{ : االثنني يف قوله تعاىل 

ولذلك وصف ]  ٦٥: األنفال [ } إِن َيكُن مّنكُْم ِعْشُرونَ صابرون َيْغِلُبواْ مِاْئََتْينِ { : الواحد العشرة يف قوله تعاىل 
. قراءة نافع ال تساعد عليه و. ضعفهم بالقلة ألنه قليل باإلضافة إىل عشرة األضعاف وكان الكافرون ثالثة أمثاهلم 

فئة تقاتل «: وقرىء . ، على البناء للمفعول بالياء والتاء ، أي يريهم اهللا ذلك بقدرته » يروهنم«: وقرأ ابن مصرِّف 
) التقتا ( أو على احلال من الضمري يف . ، باجلّر على البدل من فئتني ، وبالنصب على االختصاص » وأخرى كافرة

كما أيد أهل } واهللا يَُؤّيُد بَِنصْرِِه { يعين رؤية ظاهرة مكشوفة ال لبس فيها ، معاينة كسائر املعاينات  }رَأَْى العني { 
  .بدر بتكثريهم يف عني العدّو 

وَالَْخْيلِ الُْمَسوََّمِة وَالْأَْنَعامِ  ُزيَِّن ِللنَّاسِ ُحبُّ الشََّهوَاِت ِمَن النَِّساِء َوالَْبنَِني وَالْقََناِطريِ الُْمقَْنطََرِة ِمَن الذََّهبِ َوالِْفضَِّة
قُلْ أَُؤَنبِّئُكُْم بَِخْيرٍ ِمْن ذَِلكُمْ ِللَِّذيَن اتَّقَْوا ِعْندَ َربِّهِمْ ) ١٤(َوالْحَْرِث ذَِلَك َمَتاعُ الَْحيَاِة الدُّنَْيا َواللَُّه ِعْنَدُه ُحْسُن الْمَآبِ 

الَِّذيَن ) ١٥(ارُ َخاِلِديَن ِفيَها وَأَْزوَاٌج ُمطَهََّرةٌ َورِضَْوانٌ ِمَن اللَِّه وَاللَُّه َبِصٌري بِالِْعبَاِد َجنَّاتٌ َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها الْأَْنَه
َوالُْمْنِفِقَني وَالُْمْسَتغِْفرِينَ  الصَّابِرِيَن َوالصَّاِدِقَني َوالْقَانِِتَني) ١٦(َيقُولُونَ َربََّنا إِنََّنا آَمنَّا فَاغِْفْر لََنا ذُنُوَبَنا َوِقَنا َعذَاَب النَّارِ 

  ) ١٧(بِالْأَْسَحارِ 

[ } إِنَّا َجَعلَْنا َما َعلَى االرض زِيَنةً لََّها ِلَنْبلَُوُهمْ { : املزين هو اهللا سبحانه وتعاىل لالبتالء ، كقوله } ُزّيَن ِللنَّاسِ { 
واهللا زينها . الشيطان : وعن احلسن . تسمية الفاعل ، على » َزيََّن للناس«: ويدل عليه قراءة جماهد ]  ٧: الكهف 

جعل األعيان اليت ذكرها شهوات مبالغة يف كوهنا } ُحبُّ الشهوات { هلم ، ألنا ال نعلم أحداً أذم هلا من خالقها 
والوجه أن يقصد ختسيسها فيسميها شهوات ، ألن الشهوة مسترذلة عند . مشتهاة حمروصاً على االستمتاع هبا 



مث جاء التفسري ، } ُزّيَن ِللنَّاسِ ُحبُّ الشهوات { : ماء مذموم من اتبعها شاهد على نفسه بالبهيمية ، وقال احلك
ليقرر أّوال يف النفوس أن املزين هلم حبه ما هو إال شهوات ال غري ، مث يفسره هبذه األجناس ، فيكون أقوى 

املال : والقنطار . يرجح طلبها على طلب ما عند اهللا لتخسيسها ، وأدلّ على ذم من يستعظمها ويتهالك عليها و
ولقد جاء اإلسالم يوم جاء ومبكة مائة . مائة ألف دينار : وعن سعيد بن جبري . ملء مسك ثور : قيل . الكثري 

{ و . ألف مؤلفة ، وبدرة مبدرة : مبنية من لفظ القنطار للتوكيد كقوهلم } املقنطرة { و . رجل قد قنطروا 
األزواج } واالنعام { أو املطهمة أو املرعية من أسام الدابة وسّومها . املعلمة ، من السومة وهي العالمة } ة املسوم

  .} مَّتَاُع احلياة { املذكور } ذلك { الثمانية 
أدلك  هل: كالم مستأنف فيه داللة على بيان ما هو خري من ذلكم ، كما تقول } ِللَِّذيَن اتقوا ِعنَد رَّبهِْم جنات { 

واختص املتقني ، ألهنم هم املنتفعون . وجيوز أن يتعلق الالم خبري . على رجل عامل؟ عندي رجل صفته كيت وكيت 
واهللا َبِصريٌ { باجلّر على البدل من خري » جنات«وتنصره قراءة من قرأ . هو جنات : على } جنات { وترتفع . به 

  . بالذين اتقوا وبأحواهلم ، فلذلك أعّد هلم اجلنات يثيب ويعاقب على االستحقاق ، أو بصري} بالعباد 
والواو املتوسطة بني الصفات . وجيوز اجلّر صفة للمتقني أو للعباد . نصب على املدح ، أو رفع } الذين َيقُولُونَ { 

يام الليل وخص األسحار ألهنم كانوا يقّدمون ق. وقد مّر الكالم يف ذلك . للداللة على كما هلم يف كل واحدة منها 
كانوا : وعن احلسن ]  ١٠: فاطر [ } إِلَْيِه َيْصَعدُ الكلم الطيب والعمل الصاحل َيْرفَُعُه { فيحسن طلب احلاجة بعده 

  .يصلون يف أّول الليل حىت إذا كان السحر أخذوا يف الدعاء واالستغفار ، هذا هنارهم ، وهذا ليلهم 

إِنَّ الدِّيَن ِعْنَد اللَِّه ) ١٨(ُهَو وَالَْملَاِئكَةُ َوأُولُو الِْعلْمِ قَاِئًما بِالِْقْسِط لَا إِلََه إِلَّا ُهَو الْعَزِيُز الَْحكِيُم  َشهَِد اللَُّه أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا
َنُهْم َوَمْن َيكْفُْر بِآيَاِت اللَِّه فَإِنَّ اللََّه َسرِيُع الْإِْسلَاُم َوَما اْخَتلََف الَِّذيَن أُوتُوا الِْكتَاَب إِلَّا ِمْن َبْعِد َما َجاءَُهُم الِْعلْمُ َبْغًيا بَْي

  ) ١٩(الِْحسَابِ 

شبهت داللته على وحدانيته بأفعاله اخلاصة اليت ال يقدر عليها غريه ، ومبا أوحى من آياته الناطقة بالتوحيد كسورة 
إقرار املالئكة وأويل العلم بذلك اإلخالص وآية الكرسي وغريمها بشهادة الشاهد يف البيان والكشف ، وكذلك 

مقيماً للعدل فيما يقسم من األرزاق واآلجال ، ويثيب ويعاقب ، وما يأمر به } قَاِئَماً بالقسط { واحتجاجهم عليه 
{ : وانتصابه على أنه حال مؤكدة منه كقوله . عباده من إنصاف بعضهم لبعض والعمل على السوية فيما بينهم 

مل جاز إفراده بنصب احلال دون املعطوفني عليه؟ ولو قلت : فإن قلت ] .  ٩١: البقرة [ } ا َوُهَو احلق ُمَصّدقً
َوَوَهْبَنا لَهُ إسحاق َوَيْعقُوَب { : إمنا جاز هذا لعدم اإللباس كما جاز يف قوله : جاءين زيد وعمرو راكباً مل جيز؟ قلت 

جاءين زيد وهند راكباً جاز لتميزه : ولو قلت . يعقوب  إن انتصب نافلة حاال عن]  ٧٢: األنبياء [ } َناِفلَةً 
احلمد هللا : أليس من حق املنتصب على املدح أن يكون معرفة كقولك : فإن قلت . بالذكورة ، أو على املدح 

  .احلميد 
. قد جاء نكرة كما جاء معرفة : إنا بىن هنشل ال ندعي ألب؟ قلت " إنا معشر األنبياء ال نورث ) "  ١٦٢( 

  :وأنشد سيبويه فيما جاء منه نكرة قول اهلذيل 
  َوُشْعثا مَرَاِضيَع مِثْلَ السَّعَاِلي... َوَيأْوِي إىل نِْسَوٍة ُعطْلٍ 

ال يبعد ، فقد رأيناهم : ال إله قائماً بالقسط إال هو؟ قلت : هل جيوز أن يكون صفة للمنفي كأنه قيل : فإن قلت 
قد جعلته حاال من فاعل شهد ، فهل يصح أن ينتصب حاالً : فإن قلت .  يتسعون يف الفصل بني الصفة واملوصوف



نعم ، ألهنا حال مؤكدة واحلال املؤكدة ال تستدعي أن يكون يف اجلملة : ؟ قلت } الَ إله إِالَّ ُهَو { يف » هو«عن 
رجل إال عبد اهللا شجاعاً  ال: وكذلك لو قلت . أنا عبد اهللا شجاعاً : اليت هي زيادة يف فائدهتا عامل فيها ، كقولك 

هل دخل قيامه بالقسط يف : فإن قلت . وهو أوجه من انتصابه عن فاعل شهد ، وكذلك انتصابه على املدح . 
نعم إذا جعلته حاالً من هو ، أو نصباً على : حكم شهادة اهللا واملالئكة وأويل العلم كما دخلت الوحدانية؟ قلت 

. شهد اهللا واملالئكة وأولو العلم أنه ال إله إال هو ، وأنه قائم بالقسط : قيل  املدح منه ، أو صفة للمنفي ، كأنه
» قيما بالقسط«: وقرأ أبو حنيفة . ، على أنه بدل من هو ، أو خرب مبتدأ حمذوف » القائم بالقسط«: وقرأ عبد اهللا 

ين أنه العزيز الذي ال يغالبه إله آخر صفتان مقّررتان ملا وصف به ذاته من الوحدانية والعدل ، يع} العزيز احلكيم { 
ما املراد بأويل العلم الذي عظمهم هذا التعظيم حيث : فإن قلت . ، واحلكيم الذي ال يعدل عن العدل يف أفعاله 

هم الذين يثبتون وحدانيته وعدله باحلجج : مجعهم معه ومع املالئكة يف الشهادة على وحدانيته وعدله؟ قلت 
بالكسر على أنّ } إِنَّ الدين { بالفتح ، و » أنه«: وقرىء . القاطعة وهم علماء العدل والتوحيد الساطعة والرباهني 

مجلة مستأنفة مؤكدة } إِنَّ الدين ِعنَد اهللا اإلسالم { : وقوله . الفعل واقع على أنه مبعىن شهد اهللا على أنه ، أو بأنه 
{ : توحيد ، وقوله } الَ إله إِالَّ ُهَو { : فائدة أن قوله : لت ما فائدة هذا التوكيد؟ ق: فإن قلت . للجملة األوىل 
فقد آذن أن اإلسالم هو العدل والتوحيد } إِنَّ الدين ِعنَد اهللا اإلسالم { : تعديل ، فإذا أردفه قوله } قَاِئَماً بالقسط 

ىل تشبيه أو ما يؤّدي إليه وفيه أن من ذهب إ. ، وهو الدين عند اهللا ، وما عداه فليس عنده يف شيء من الدين 
كإجازة الرؤية أو ذهب إىل اجلرب الذي هو حمض اجلور ، مل يكن على دين اهللا الذي هو اإلسالم ، وهذا بني جلي 

شهد اهللا أن الدين عند اهللا اإلسالم ، : كأنه قيل . وقرئا مفتوحني ، على أن الثاين بدل من األّول . كما ترى 
وقرىء األّول بالكسر . املعىن ، فكان بياناً صرحياً ، ألن دين اهللا هو التوحيد والعدل والبدل هو املبدل منه يف 

وهذا أيضاً شاهد على أن دين اإلسالم . وما بينهما اعتراض مؤكد ) إنّ ( والثاين بالفتح ، على أن الفعل واقع على 
: وقرأ أّيب . » أن ال إله إال هو«: اهللا وقرأ عبد . هو العدل والتوحيد ، فترى القراءات كلها متعاضدة على ذلك 

، بالنصب » شهداء هللا«: وقرىء . ، وهي مقوية لقراءة من فتح األوىل وكسر الثانية » إن الدين عند اهللا لإلسالم«
{ فعالم عطف على هذه القراءة : فإن قلت . على أنه حال من املذكورين قبله ، وبالرفع على هم شهداء اهللا 

: مل كرر قوله : فإن قلت . على الضمري يف شهداء ، وجاز لوقوع الفاصل بينهما : ؟ قلت } ْولُواْ العلم واملالئكة َوأُ
ذكره أّوالً للداللة على اختصاصه بالوحدانية ، وأنه ال إله إال تلك الذات املتميزة ، مث : قلت } الَ إله إِالَّ ُهَو { 

ال إله إال هذا : ات العدل ، للداللة على اختصاصه باألمرين ، كأنه قال ذكره ثانياً بعد ما قرن بإثبات الوحدانية إثب
الذين أُوُتواْ { لتضمنهما معىن الوحدانية والعدل } العزيز احلكيم { : املوصوف بالصفتني ، ولذلك قرن به قوله 

ِمن َبْعِد َما { العدل واختالفهم أهنم تركوا اإلسالم وهو التوحيد و. أهل الكتاب من اليهود والنصارى } الكتاب 
كنا أحق بأن : أنه احلق الذي ال حميد عنه ، فثلثت النصارى ، وقالت اليهود عزير ابن اهللا ، وقالوا } َجاءُهُم العلم 

أي ما كان ذلك االختالف } بَْغياً َبيَْنُهمْ { تكون النبّوة فينا من قريش ألهنم أّميون وحنن أهل الكتاب ، وهذا جتوير 
ؤالء مبذهب وهؤالء مبذهب إال حسداً بينهم وطلباً منهم للرياسة وحظوظ الدنيا ، واستتباع كل فريق وتظاهر ه

هو اختالفهم يف نبّوة حممد صلى اهللا عليه وسلم ، حيث آمن به : وقيل . ناساً يطؤن أعقاهبم ، الشبهة يف اإلسالم 
. ، فمنهم من آمن مبوسى ، ومنهم من آمن بعيسى هو اختالفهم يف اإلميان باألنبياء : وقيل . بعض وكفر به بعض 

وقيل هم اليهود ، واختالفهم أن موسى عليه السالم حني احتضر استودع التوراة سبعني حرباً من بين إسرائيل ، 
وجعلهم أمناء عليها ، واستخلف يوشع ، فلما مضى قرن بعد قرن اختلف أبناء السبعني بعد ما جاءهم علم التوراة 



هم النصارى واختالفهم يف أمر عيسى بعد ما جاءهم : وقيل . م وحتاسداً على حظوظ الدنيا والرياسة بغيا بينه
  .العلم أنه عبد اهللا ورسوله 

فَإِنْ أَْسلَُموا فَقَِد اهَْتَدْوا  أَْسلَمُْتْمفَإِنْ َحاجُّوَك فَقُلْ أَْسلَْمُت َوجْهَِي ِللَِّه َوَمنِ اتََّبَعنِ َوقُلْ ِللَِّذيَن أُوتُوا الِْكتَاَب وَالْأُمِّيَِّني أَ
  ) ٢٠(َوإِنْ َتَولَّْوا فَإِنََّما َعلَْيَك الَْبلَاغُ َواللَُّه َبِصٌري بِالِْعَباِد 

أي أخلصت نفسي ومجليت هللا وحده مل أجعل } فَقُلْ أَْسلَْمُت َوجْهَِى للَِّه { فإن جادلوك يف الدين } فَإنْ َحاجُّوَك { 
بأن أعبده وأدعوه إهلا معه؛ يعين أن ديين التوحيد وهو الدين القدمي الذي ثبتت عندكم صحته  فيها لغريه شريكاً

قُلْ ياأهل الكتاب َتعَالَْواْ إىل كَِلَمٍة َسَواء َبْيَنَنا { وحنوه . كما ثبتت عندي ، وما جئت بشيء بديع حىت جتادلوين فيه 
فهو دفع للمحاجة بأن ما هو عليه ومن معه من ]  ٦٤: آل عمران [ } ُنْشرَِك بِِه شَْيئاً َوَبْيَنكُْم أَالَّ َنعُْبَد إِالَّ اهللا َوالَ 

عطف على التاء يف أسلمت وحسن } َوَمنِ اتبعن { املؤمنني هو حق اليقني الذي ال لبس فيه؛ فما معىن احملاجة فيه؟ 
{ من اليهود والنصارى } لَِّذيَن أُوتُواْ الكتاب َوقُلْ لّ{ وجيوز أن تكون الواو مبعىن مع فيكون مفعوالً معه . للفاصل 
يعين أنه قد أتاكم من البينات ما يوجب اإلسالم } ءأَْسلَْمُتمْ { والذين ال كتاب هلم من مشركي العرب } واالميني 

ويقتضي حصوله ال حمالة؛ فهل أسلمتم أم أنتم بعد على كفركم؟ وهذا كقولك ملن خلصت له املسألة ومل تبق من 
املائدة [ } فََهلْ أَْنُتْم مُّنَتُهونَ { هل فهمتها ال أم لك ، ومنه قوله عّز وعال : طرق البيان والكشف طريقاً إال سلكته 

ويف هذا االستفهام استقصار وتعيري باملعاندة وقلة اإلنصاف ، . بعد ما ذكر الصوارف عن اخلمر وامليسر ]  ٩١: 
وقف إذعانه للحق ، وللمعاند بعد جتلي احلجة ما يضرب أسداداً بينه وبني ألن املنصف إذا جتلت له احلجة مل يت

]  ٩١: املائدة [ } فََهلْ أَْنُتْم مُّنَتُهونَ { ويف . هل فهمتها؟ توبيخ بالبالدة وكلة القرحية : اإلذعان ، وكذلك يف 
فقد نفعوا أنفسهم حيث } واْ فَقَِد اهتدوا فَإِنْ أَْسلَُم{ بالتقاعد عن االنتهاء واحلرص الشديد على تعاطي املنهي عنه 

مل يضروك فإنك رسول منبه عليك أن تبلغ } َوإِن تََولَّْواْ { خرجوا من الضالل إىل اهلدى ومن الظلمة إىل النور 
  .الرسالة وتنبه على طريق اهلدى 

رِ َحقٍّ َوَيقُْتلُونَ الَِّذيَن َيأُْمُرونَ بِالِْقْسِط ِمَن النَّاسِ فََبشِّرُْهْم بَِعذَابٍ إِنَّ الَِّذيَن َيكْفُُرونَ بِآيَاِت اللَِّه َوَيقُْتلُونَ النَّبِيَِّني بِغَْي
  ) ٢٢(أُولَِئكَ الَِّذيَن َحبِطَْت أَْعَمالُُهْم ِفي الدُّْنَيا وَالْآِخَرِة َوَما لَُهْم ِمْن نَاِصرِيَن ) ٢١(أَلِيمٍ 

يقتلون «. وقرأ أّيب » وقاتلوا«: وقرأ عبد اهللا » ويقاتلون الذين يأمرون«: وقرأ محزة » يقتلون النبيني«: قرأ احلسن 
قتل أولوهم األنبياء وقتلوا أتباعهم وهم راضون مبا فعلوا ، وكانوا . وهم أهل الكتاب . ، والذين يأمرون » النبيني

  :بن اجلراح وعن أيب عبيدة . حول قتل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واملؤمنني لوال عصمة اهللا 
رجل قتل نبياً؛ أو رجالً أمر مبعروف وهنى : " قلت يا رسول اهللا ، أي الناس أشّد عذاباً يوم القيامة؟ قال )  ١٦٣( 

يا أبا عبيدة ، قتلت بنو إسرائيل ثالثة وأربعني نبّيا من أول النهار يف ساعة واحدة ، «: مث قرأها مث قال » عن منكر
من عباد بين إسرائيل فأمروا قتلتهم باملعروف وهنوهم عن املنكر فقتلوا مجيعاً يف آخر  فقام مائة واثنا عشر رجالً

مل دخلت الفاء يف : فإن قلت . ألنّ هلم اللعنة واخلزي يف الدنيا والعذاب يف اآلخرة } ِفى الدنيا واالخرة { " النهار 
» إنّ«ن فبشرهم مبعىن من يكفر فبشرهم ، و الذين يكفرو: لتضمن امسها معىن اجلزاء ، كأنه قيل : خرب إن؟ قلت 

المتنع إدخال الفاء لتغري معىن » لعل«أو » ليت«ال تغري معىن االبتداء فكأنّ دخوهلا كال دخول ، ولو كان مكاهنا 
  .االبتداء 



كَُم بَْيَنُهمْ ثُمَّ َيَتوَلَّى فَرِيٌق ِمْنُهْم َوُهْم ُمعْرُِضونَ أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذيَن أُوتُوا َنِصيًبا ِمَن الِْكتَابِ ُيْدَعْونَ إِلَى ِكَتابِ اللَِّه لَِيْح
فَكَْيفَ إِذَا ) ٢٤(ُرونَ ذَِلكَ بِأَنَُّهْم قَالُوا لَْن َتَمسََّنا النَّارُ إِلَّا أَيَّاًما مَْعُدودَاٍت َوغَرَُّهْم ِفي ِدينِهِْم َما كَاُنوا َيفَْت) ٢٣(

  ) ٢٥(ْيَب ِفيِه َوُوفَِّيْت كُلُّ نَفْسٍ َما كََسَبْت َوُهمْ لَا ُيظْلَُمونَ َجَمْعَناُهْم ِلَيْومٍ لَا َر

إما للتبعيض وإما » من«و . يريد أحبار اليهود ، وأهنم حصلوا نصيباً وافراً من التوراة } أُوتُواْ َنِصيباً ّمَن الكتاب { 
وهو } ُيْدَعْونَ إىل كتاب اهللا { ي نصيب عظيم للبيان ، أو حصلوا من جنس الكتب املنزلة أو من اللوح التوارة وه

  وذلك} لَِيْحكَُم َبْيَنُهمْ { التوراة 
: أنّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دخل مدراسهم فدعاهم فقال له نعيم بن عمرو واحلرث بن زيد )  ١٦٤( 

إنّ بيننا وبينكم التوارة ، : ل هلما قا. إنّ إبراهيم كان يهودياً : قاال . على ملة إبراهيم : على أي دين أنت؟ قال 
كتاب اهللا القرآن؛ ألهنم قد : وعن احلسن وقتادة . وقيل نزلت يف الرجم ، وقد اختلفوا فيه . فأبيا » فهلموا إليها

هللا استبعاد لتوليهم بعد علمهم بأن الرجوع إىل كتاب ا} ثُمَّ يتوىل فَرِيٌق ّمْنُهمْ { علموا أنه كتاب اهللا مل يشكوا فيه 
والوجه . على البناء للمفعول » لُِيْحكََم«وقرىء . وهم قوم ال يزال اإلعراض ديدهنم } َوُهم مُّعْرُِضونَ { واجب 

وأهنم دعوا إىل كتاب اهللا : أن يراد ما وقع من االختالف والتعادي بني من أسلم من أحبارهم وبني من مل يسلم 
يحكم بني احملق واملبطل منهم ، مث يتوىل فريق منهم وهم الذين مل الذي ال اختالف بينهم يف صحته وهو التوراة ل

يقتضي أن يكون اختالفاً واقعاً فيما بينهم ، ال فيما بينهم وبني رسول } لَِيْحكَُم َبيَْنُهْم { : وذلك أنّ قوله . يسلموا 
العقاب وطمعهم يف اخلروج التويل واإلعراض بسبب تسهيلهم على أنفسهم أمر } ذلك { اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

من أنّ آباءهم هم } َوغَرَُّهْم ِفى ِدينِهِم مَّا كَانُواْ َيفَْتُرونَ { من النار بعد أيام قالئل كما طمعت اجملربة واحلشوية 
} فَكَْيَف إِذَا مجعناهم { األنبياء يشفعون هلم كما غرت أولئك شفاعة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف كبائرهم 

ف يصنعون فكيف تكون حاهلم ، وهو استعظام ملا أعّد هلم وهتويل هلم ، وأهنم يقعون فيما ال حيلة هلم يف دفعه فكي
وروي أنّ أّول راية ترفع . واملخلص منه ، وأن ما حدثوا به أنفسهم وسهلوه عليها تعلل بباطل وتطمع مبا ال يكون 

َوُهْم الَ { اهللا على رؤوس االشهاد ، مث يأمر هبم إىل النار  ألهل املوقف من رايات الكفار راية اليهود ، فيفضحهم
  .ثالثة أنفس ، تريد ثالثة أناسي : يرجع إىل كل نفس على املعىن ، ألنه يف معىن كل الناس كما تقول } ُيظْلَُمونَ 

مَّْن َتَشاُء َوتُِعزُّ َمْن َتَشاُء وَُتِذلُّ َمْن َتَشاُء بَِيِدكَ الَْخْيرُ قُلِ اللَُّهمَّ َماِلكَ الُْملِْك تُْؤِتي الُْملَْك َمْن َتَشاُء وََتنْزُِع الُْملَْك ِم
تُوِلجُ اللَّْيلَ ِفي النَّهَارِ َوُتوِلُج النَّهَاَر ِفي اللَّْيلِ وَُتخْرُِج الَْحيَّ ِمَن الَْميِِّت َوُتْخرِجُ ) ٢٦(إِنََّك َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَدِيٌر 

  ) ٢٧(َوتَْرُزُق َمْن َتَشاُء بَِغْيرِ ِحسَابٍ  الَْميَِّت ِمَن الَْحيِّ

وهذا بعض خصائص هذا االسم كما اختص بالتاء يف القسم . عوض من يا ، ولذلك ال جيتمعان } اللهم { امليم يف 
أي متلك } مالك امللك { ، وبدخول حرف النداء عليه ، وفيه الم التعريف ، وبقطع مهزته يف يا أَهللا ، وبغري ذلك 

تعطي من تشاء النصيب الذي } تُْؤِتى امللك َمن َتَشاُء { نس امللك فتتصرف فيه تصّرف املالك فيما ميلكون ج
النصيب الذي أعطيته منه ، فامللك األّول عام } َوَتنزُِع امللك ِممَّن َتَشاءُ { قسمت له واقتضته حكمتك من امللك 

  .وى ر. شامل ، وامللكان اآلخران خاصان بعضان من الكل 
أنّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني افتتح مكة وعد أمته ملك فارس والروم ، فقال املنافقون )  ١٦٥( 

  وروي. هيهات هيهات ، من أين حملمد ملك فارس والروم؟ هم أعز وأمنع من ذلك : واليهود 



لكل عشرة أربعني ذراعاً  أنّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا خط اخلندق عام األحزاب وقطع) "  ١٦٦( 
وأخذوا حيفرون ، خرج من بطن اخلندق صخرة كالتل العظيم مل تعمل فيها املعاول ، فوجهوا سلمان إىل رسول اهللا 

وبرق منها برق أضاء ما بني البتيها ، «صلى اهللا عليه وسلم خيربه ، فأخذ املعول من سلمان فضرهبا ضربة صّدعتها 
أضاءت يل منها قصور احلرية كأهنا أنياب : ظلم ، وكرب وكرب املسلمون وقال لكأن مصباحاً يف جوف بيت م

أضاءت : أضاءت يل منها القصور احلمر من أرض الروم ، مث ضرب الثالثة فقال : الكالب ، مث ضرب الثانية فقال 
أال تعجبون ، : نافقون فقال امل. يل قصور صنعاء ، وأخربين جربيل عليه السالم أن أّميت ظاهرة على كلها ، فأبشروا 

مينيكم ويعدكم الباطل ، وخيربكم أنه يبصر من يثرب قصور احلرية ومدائن كسرى وأهنا تفتح لكم ، وأنتم إمنا 
فذكر اخلري } بَِيِدكَ اخلري { : كيف قال : فإن قلت " حتفرون اخلندق من الفرق ال تستطيعون أن تربزوا ، فنزلت 

إمنا وقع يف اخلري الذي يسوقه إىل املؤمنني وهو الذي أنكرته الكفرة ، فقال بيدك ألنّ الكالم : دون الشر؟ قلت 
اخلري تؤتيه أولياءك على رغم من أعدائك ، وألن كل أفعال اهللا تعاىل من نافع وضارّ صادر عن احلكمة واملصلحة ، 

ار يف املعاقبة بينهما ، وحال احلّي مث ذكر قدرته الباهرة بذكر حال الليل والنه. فهو خري كله كإيتاء امللك ونزعه 
وامليت يف إخراج أحدمها من اآلخر ، وعطف عليه رزقه بغري حساب داللة على أنّ من قدر على تلك األفعال 

العظيمة احملرية لألفهام مث قدر أن يرزق بغري حساب داللة من يشاء من عباده ، فهو قادر على أن ينزع امللك من 
أنا اهللا ملك امللوك ، قلوب امللوك ونواصيهم بيدي ، فإن : لعرب ويعزهم ويف بعض الكتب العجم ويذهلم ويؤتيه ا

العباد أطاعوين جعلتهم هلم رمحة ، وإن العباد عصوين جعلتهم عليهم عقوبة ، فال تشتغلوا بسب امللوك ولكن توبوا 
  إيلّ أعطفهم عليكم ، وهو معىن قوله عليه السالم

  " .ىل عليكم كما تكونوا يو) "  ١٦٧( 

ِفي َشْيٍء إِلَّا أَنْ َتتَّقُوا ِمْنُهْم تُقَاةً  لَا يَتَِّخذِ الُْمْؤِمُنونَ الْكَاِفرِيَن أَْوِلَياَء ِمْن ُدوِن الُْمْؤِمنَِني َوَمْن َيفَْعلْ ذَِلَك فَلَْيَس ِمَن اللَِّه
  ) ٢٨(َوُيَحذِّرُكُُم اللَُّه َنفَْسُه وَإِلَى اللَِّه الَْمِصُري 

وا أن يوالوا الكافرين لقرابة بينهم أو صداقة قبل اإلسالم أو غري ذلك من األسباب اليت يتصادق هبا ويتعاشر ، هن
الَ تَتَِّخذُواْ اليهود والنصارى { ، ]  ٥١: املائدة [ } َوَمن َيتََولَُّهْم ّمنكُْم فَإِنَُّه ِمْنُهمْ { وقد كّرر ذلك يف القرآن 

واحملبة يف اهللا والبغض يف اهللا ] .  ٢٢: اجملادلة [ اآليه } الَّ َتجُِد قَْوماً ُيْؤِمُنونَ باهللا { ، ]  ٥٠: املائدة [ } أَْوِلَياء 
يعين أن لكم يف مواالة املؤمنني مندوحة عن مواالة } ِمن ُدوِن املؤمنني { باب عظيم وأصل من أصول اإلميان 

ومن يوايل الكفرة فليس من والية اهللا يف } فَلَْيَس ِمَن اهللا ِفي َشْىٍء  َوَمن َيفَْعلْ ذلك{ الكافرين فال تؤثروهم عليهم 
شيء يقع عليه اسم الوالية ، يعين أنه منسلخ من والية اهللا رأساً ، وهذا أمر معقول فإنّ مواالة الويلّ ومواالة عدّوه 

  :متنافيان ، قال 
  ْيسَ النَّْوُك َعْنَك بِعَازِبِصِديقُكَ لَ... َتَودُّ َعُدوِّى ثُمَّ َتْزُعمُ أَنَّنِي 

قيل للمتقي تقاة وتقية ، . » تقية«: وقرىء . إال أن ختافوا من جهتهم أمراً جيب اتقاؤه } إِال أَن َتتَّقُواْ ِمْنُهْم تقاة { 
هرة رخص هلم يف مواالهتم إذا خافوهم ، واملراد بتلك املواالة خمالفة ومعاشرة ظا. ضرب األمري ملضروبه : كقوهلم 

كن «والقلب مطمئن بالعدواة والبغضاء ، وانتظار زوال املانع من قشر العصا ، كقول عيسى صلوات اهللا عليه 
وجيوز أن . فال تتعرضوا لسخطه مبواالة أعدائه ، وهذا وعيد شديد } وَُيَحذُّركُُم اهللا نَفَْسُه { » وسطاً وامش جانباً



اتقوا { : أو تقية على املصدر ، كقوله تعاىل } تقاة { فيعدى مبن وينتصب  معىن حتذروا وختافوا ،} َتتَّقُواْ { يضمن 
  ] . ١٠٢: آل عمران [ } اهللا َحقَّ تُقَاِتِه 

كُلِّ َشْيٍء قَدِيٌر وَاللَُّه َعلَى  قُلْ إِنْ ُتْخفُوا َما ِفي ُصُدورِكُْم أَْو ُتْبُدوهُ َيْعلَْمُه اللَُّه َوَيْعلَُم َما ِفي السََّماوَاِت َوَما ِفي الْأَْرضِ
)٢٩ (  

ومل خيف عليه وهو } َيْعلَْمُه { من والية الكفار أو غريها مما ال يرضي اهللا } إِن ُتْخفُواْ َما ِفى ُصدُورِكُْم أَوْ ُتْبدُوُه { 
{ كم فال خيفى عليه سركم وعلن. ال خيفى عليه منه شيء قط } َوَيعْلَُم َما ِفى السماوات َوَما ِفى االرض { الذي 

: آل عمران [ } َوُيَحذّرُكُُم اهللا َنفَْسهُ { : وهذا بيان لقوله . فهو قادر على عقوبتكم } واهللا على كُلّ َشْيء قَِديرٌ 
ألنّ نفسه وهي ذاته املميزة من سائر الذوات ، متصفة بعلم ذايت ال خيتص مبعلوم دون معلوم ، فهي متعلقة ]  ٢٨

 ختتص مبقدور دون مقدور ، فهي قادرة على املقدورات كلها ، فكان حقها أن باملعلومات كلها وبقدرة ذاتية ال
حتذر وتتقى فال جيسر أحد على قبيح وال يقصر عن واجب ، فإن ذلك مطلع عليه ال حمالة فالحق به العقاب ، ولو 

ه عيوناً ، وبث علم بعض عبيد السلطان أنه أراد اإلطالع على أحواله ، فوكل مهه مبا يورد ويصدر ، ونصب علي
من يتجسس عن بواطن أموره ، ألخذ حذره وتيقظ يف أمره ، واتقى كل ما يتوقع فيه االسترابة به ، فما بال من 

  .اللهم إنا نعوذ بك من اغترارنا بسترك . علم أنّ العامل الذات الذي علم السر وأخفى مهيمن عليه وهو آمن 

 ْن َخْيرٍ ُمْحضًَرا َوَما َعِملَْت ِمْن ُسوٍء َتَودُّ لَْو أَنَّ َبْينََها َوَبْيَنُه أََمًدا َبِعيًدا وَُيَحذُِّركُمُ اللَُّهَيْوَم َتجُِد كُلُّ نَفْسٍ َما َعِملَْت ِم
  ) ٣٠(َنفَْسُه وَاللَُّه َرُءوٌف بِالِْعَباِد 

نفس خريها وشرها حاضرين ، والضمري يف بينه لليوم ، أي يوم القيامة حني جتد كل . منصوب بتوّد } َيْوَم َتجُِد { 
اذكر ، ويقع : مبضمر حنو } َيْوَم َتجِدُ { وجيوز أن ينتصب . تتمىن لو أنّ بينها وبني ذلك اليوم وهو له أمداً بعيداً 

والذي عملته من سوء توّد : خربه ، أي } تََودُّ { على االبتداء ، و } َوَما َعِملَْت { على ما عملت وحده ، ويرتفع 
فهل يصح أن تكون شرطية : فإن قلت . وال يصح أن تكون ما شرطية الرتفاع توّد . اعد ما بينها وبينه هي لو تب

ال كالم يف صحته ، ولكن احلمل على االبتداء واخلرب أوقع يف املعىن ألنه حكاية : على قراءة عبد اهللا وّدت؟ قلت 
{ ويكون } مَّا َعِملَْت { على } َوَما َعِملَْت { ن يعطف وجيوز أ. الكائن يف ذلك اليوم وأثبت ملوافقة قراءة العاّمة 

{ : حاالً ، أي يوم جتد عملها حمضراً واّدة تباعد ما بينها وبني اليوم أو عمل السوء حمضراً ، كقوله تعاىل } َتَودُّ 
فَُيَنبّئُُهْم بَِما َعِملُواْ أحصاه  {يعين مكتوباً يف صحفهم يقرؤنه وحنوه ]  ٤٩: الكهف [ } َوَوَجدُواْ َما َعِملُواْ َحاضًِرا 

: الزخرف [ } ياليت َبيْنِي َوَبيَْنَك ُبْعدَ املشرقني { : واألمد املسافة كقوله تعاىل ] .  ٦: اجملادلة [ } اهللا وََنُسوهُ 
يعين أن } بالعباد  واهللا َرءوٌف{ ليكون على بال منهم ال يغفلون عنه } وَُيَحذُّركُُم اهللا نَفَْسُه { : وكّرر قوله ]  ٣٨

حتذيره نفسه وتعريفه حاهلا من العلم والقدرة من الرأفة العظيمة بالعباد ألهنم إذا عرفوه حق املعرفة وحذروه دعاهم 
وجيوز أن يريد أنه مع كونه . وعن احلسن من رأفته هبم أن حذرهم نفسه . ذلك إىل طلب رضاه واجتناب سخطه 

 ٤٣: فصلت [ } إِنَّ رَبََّك لَذُو َمْغِفرٍة َوذُو ِعقَابٍ أَِليمٍ { : سعة رمحته كقوله تعاىل حمذوراً لعلمه وقدرته ، مرجوّ ل
. [  



الرَّسُولَ قُلْ أَِطيُعوا اللََّه َو) ٣١(يٌم قُلْ إِنْ كُْنُتْم ُتِحبُّونَ اللََّه فَاتَّبِعُونِي ُيْحبِْبكُُم اللَُّه َوَيغِْفْر لَكُْم ذُنُوَبكُْم وَاللَُّه غَفُوٌر َرِح
  ) ٣٢(فَإِنْ َتَولَّْوا فَإِنَّ اللََّه لَا ُيِحبُّ الْكَافِرِيَن 

وحمبة اهللا عباده أن يرضى عنهم . حمبة العباد هللا جماز عن إرادة نفوسهم اختصاصه بالعبادة دون غريه ورغبتهم فيها 
حىت يصّح ما تدعونه من إرادة عبادته } ىن فاتبعو{ إن كنتم مريدين لعبادة اهللا على احلقيقة : واملعىن . وحيمد فعلهم 

زعم أقوام على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أهنم حيبون اهللا : وعن احلسن . ، يرض عنكم ويغفر لكم 
وإذا . فأراد أن جيعل لقوهلم تصديقاً من عمل ، فمن ادعى حمبته وخالف سنة رسوله فهو كذاب وكتاب اهللا يكذبه 

ة اهللا ويصفق بيديه مع ذكرها ويطرب وينعر ويصعق فال تشك يف أنه ال يعرف ما اهللا وال يدري رأيت من يذكر حمب
وما تصفيقه وطربه ونعرته وصعقته إال أنه تصّور يف نفسه اخلبيثة صورة مستملحة معشقة فسماها اهللا . ما حمبة اهللا 

 قد مأل إزار ذلك احملب عند صعقته ، جبهله ودعارته ، مث صفق وطرب ونعر وصعق تصّورها ، ورمبا رأيت املينَّ
» حيبكم«و» حيببكم«و. » حتبون«: وقرىء . ومحقى العامة على حواليه قد ملؤا أدراهنم بالدموع ملا رققهم من حاله 

  :قال . ، من حبه حيبه 
  َوأَْعلَُم أنّ الرِّفَْق بِاجلَارِ أَْرفَُق... أُِحبُّ أَبا ثَْرَوانَ ِمْن ُحبِّ َتمْرِه 

  َوالَ كَانَ أَدَْنى ِمْن ُعَبْيٍد َوُمشْرُِق... َواللَِّه لَْوالَ َتْمُرُه ما حََبْبُتُه َو
فإن تتولوا ، ويدخل يف مجلة ما يقول الرسول : حيتمل أن يكون ماضياً ، وأن يكون مضارعاً مبعىن } فَإِن َتَولَّْواْ { 

  .هلم 

ذُرِّيَّةً َبْعُضَها ِمْن َبْعضٍ وَاللَُّه َسِميٌع َعِليٌم ) ٣٣(َراِهيَم َوآلَ ِعمَْرانَ َعلَى الْعَالَِمَني إِنَّ اللََّه اْصطَفَى آَدَم َونُوًحا َوآلَ إِْب
) ٣٥( ِميعُ الَْعلِيُمإِذْ قَالَتِ اْمرَأَُت ِعْمَرانَ َربِّ إِنِّي َنذَْرُت لََك َما ِفي بَطْنِي ُمَحرًَّرا فََتقَبَّلْ مِنِّي إِنََّك أَْنَت السَّ) ٣٤(

ى َوإِنِّي َسمَّْيتَُها َمرَْيَم َوإِنِّي فَلَمَّا َوَضَعْتَها قَالَْت َربِّ إِنِّي َوضَْعُتَها أُنْثَى َواللَُّه أَْعلَُم بَِما َوَضَعْت وَلَْيَس الذَّكَُر كَالْأُنْثَ
َربَُّها بِقَُبولٍ َحَسنٍ وَأَْنَبَتَها َنبَاًتا َحَسًنا َوكَفَّلََها َزكَرِيَّا كُلََّما فََتقَبَّلََها ) ٣٦(أُِعيذَُها بَِك َوذُرِّيَّتََها ِمَن الشَّْيطَاِن الرَّجِيمِ 

ِد اللَِّه إِنَّ اللََّه يَْرُزُق َمْن َدَخلَ َعلَْيَها زَكَرِيَّا الِْمْحرَاَب َوَجَد ِعْنَدَها رِْزقًا قَالَ َيا مَْرَيمُ أَنَّى لَِك َهذَا قَالَْت ُهَو ِمْن ِعْن
  ) ٣٧(َشاُء بِغَْيرِ ِحَسابٍ َي

وقيل . موسى وهرون ابنا عمران ابن يصهر } َوءَالَ ِعْمَرانَ { . إمساعيل وإسحاق وأوالدمها } آل إبراهيم ا { 
بدل من آل إبراهيم وآل } ذُّريَّةَ { و . عيسى ومرمي بنت عمران بن ماثان ، وبني العمرانني ألف ومثامنائة سنة 

موسى وهرون من : يعين أنّ اآللني ذّرية واحدة متسلسلة بعضها متشعب من بعض } ِمن َبْعضٍ َبْعُضَها { عمران 
. عمران ، وعمران من يصهر ، ويصهر من فاهث ، وفاهث من الوى ، والوى من يعقوب ، ويعقوب من إسحاق 

وقد . وب بن إسحاق وكذلك عيسى ابن مرمي بنت عمران بن ماثان بن سليمان بن داود بن إيشا بن يهوذا بن يعق
{ : يف الدين ، كقوله تعاىل ) بعضها من بعض : ( وقيل . دخل يف آل إبراهيم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

يعلم من يصلح لالصطفاء ، أو يعلم } واهللا َسِميٌع َعِليٌم { ]  ٦٧: التوبة [ } املنافقون واملنافقات َبْعضُُهْم ّمن َبْعضٍ 
: وقيل . منصوب به } إِذْ { و . لقول امرأة عمران ونيتها ) مسيع عليم ( أو . الدين  أنّ بعضهم من بعض يف

جّدة عيسى عليه السالم ، وهي حنة . وامرأة عمران هي امرأة عمران بن ماثان ، أم مرمي البتول . بإضمار اذكر 
مما يرجح أنّ عمران هو عمران } ِعْمران  َوَءالَ{ : على أثر قوله } إِذْ قَالَِت امرأت عمران { : وقوله . بنت فاقوذ 



كانت لعمران : فإن قلت . بن ماثان جّد عيسى ، والقول اآلخر يرجحه أن موسى يقرن بإبراهيم كثرياً يف الذكر 
بن يصهر بنت امسها مرمي أكرب من موسى وهرون ، ولعمران بن ماثان مرمي البتول ، فما أدراك أن عمران هذا هو 

كفى بكفالة زكريا دليالً على أنه : دون عمران أيب مرمي اليت هي أخت موسى وهرون؟ قلت  أبو مرمي البتول
عمران أبو البتول ، ألن زكريا بن آذن وعمران بن ماثان كانا يف عصر واحد ، وقد تزّوج زكريا بنته إيشاع أخت 

، فبينا هي يف ظل شجرة بصرت روي أهنا كانت عاقرا مل تلد إىل أن عجزت . مرمي فكان حيىي وعيسى ابين خالة 
اللهم إن لك علّي نذراً شكراً إن رزقتين ولداً أن : بطائر يطعم فرخاً له فتحّركت نفسها للولد ومتنته ، فقالت 

معتقاً } ُمحَرًَّرا { أتصدق به على بيت املقدس فيكون من سدنته وخدمه ، فحملت مبرمي وهلك عمران وهي حامل 
. يل عليه وال أستخدمه وال أشغله بشيء ، وكان هذا النوع من النذر مشروعاً عندهم  خلدمة بيت املقدس ال يَد

ُمَحرًَّرا { وعن الشعيب . أهنم كانوا ينذرون هذا النذر ، فإذا بلغ الغالم خري بني أن يفعل وبني أن ال يفعل : وروي 
فَلَمَّا { على التقدير ، أو طلبت أن ترزق ذكراً خملصاً للعبادة ، وما كان التحرير إال للغلمان ، وإمنا بنت األمر : } 

، وإمنا أنث على املعىن ألن ما يف بطنها كان أنثى يف علم اهللا ، أو على تأويل ) ما يف بطين ( الضمري ل } َوَضَعْتَها 
  .احلبلة أو النفس أو النسمة 

: وضعت األنثى أنثى؟ قلت  حاال من الضمري يف وضعتها وهو كقولك} أنثى { كيف جاز انتصاب : فإن قلت 
ما كانت ( وضعته أنثى ، وإمنا أنثى لتأنيث احلال؛ ألن احلال وذا احلال لشيء واحد ، كما أنث االسم يف : األصل 

وأّما على تأويل احلبلة أو ]  ١٧٦: النساء [ } فَإِن كَانََتا اثنتني { : ونظريه قوله تعاىل . لتأنيث اخلرب ) أّمك 
إين وضعتها أنثى وما : فلم قالت : فإن قلت . إين وضعت احلبلة أو النسمة أنثى : ، كأنه قيل  النسمة فهو ظاهر

فتحزنت إىل رهبا ألهنا . قالته حتسراً على ما رأت من خيبة رجائها وعكس تقديرها : أرادت إىل هذا القول؟ قلت 
لمها بذلك على وجه التحسر والتحزن قال ولتك. كانت ترجو وتقدر أن تلد ذكراً ، ولذلك نذرته حمّرراً للسدانة 

واهللا أعلم : ومعناه . تعظيماً ملوضوعها وجتهيال هلا بقدر ما وهب هلا منه } واهللا أَْعلَُم بَِما َوَضَعْت { : اهللا تعاىل 
 بالشيء الذي وضعت وما علق به من عظائم األمور ، وأن جيعله وولده آية للعاملني وهي جاهلة بذلك ال تعلم منه

على خطاب اهللا تعاىل هلا أي إنك ال تعلمني » واهللا أعلم مبا َوَضْعِت«ويف قراءة ابن عباس . فلذلك حتسرت . شيئاً 
ولعلّ هللا تعاىل فيه سراً : مبعىن . » وضعت«: وقرىء . قدر هذا املوهوب وما علم اهللا من عظم شأنه وعلّو قدره 

؟ } َولَْيَس الذكر كاالنثى { : فما معىن قوله : فإن قلت . لنفسها  وحكمة ، ولعلّ هذه األنثى خري من الذكر تسلية
وليس الذكر : من التعظيم للموضوع والرفع منه ، ومعناه } واهللا أَْعلَُم بَِما َوضََعْت { : هو بيان ملا يف قوله : قلت 

؟ } َوإِّنى َسمَّْيُتَها مَْرَيمَ { : ه عالم عطف قول: فإن قلت . الذي طلبت كاألنثى اليت وهبت هلا ، والالم فيهما للعهد 
َوإِنَُّه لَقََسٌم لَّْو َتْعلَُمونَ { : هو عطف على إين وضعتها أنثى ، وما بينهما مجلتان معترضتان ، كقوله تعاىل : قلت 

ابدة ، ألن مرمي يف لغتهم مبعىن الع: فلم ذكرت تسميتها مرمي لرهبا؟ قلت : فإن قلت ]  ٧٦: الواقعة [ } َعِظيٌم 
أال . فأرادت بذلك التقريب والطلب إليه أن يعصمها حىت يكون فعلها مطابقاً المسها ، وأن يصدق فيها ظنها هبا 

  .وما يروى من احلديث . ترى كيف أتبعته طلب اإلعاذة هلا ولولدها من الشيطان وإغوائه 
خاً من مس الشيطان إياه ، إال مرمي وابنها ما من مولود يولد إال والشيطان ميسه حني يولد فيستهلّ صار) "  ١٦٨( 
فإن صح فمعناه أن كل مولود يطمع الشيطان يف إغوائه إال مرمي وابنها ، فإهنما كانا . فاهللا أعلم بصحته " 

[ }  الَغْوَِينَُّهمْ أَْجَمِعَني إِالَّ ِعَباَدَك ِمنُْهُم املخلصني{ : معصومني ، وكذلك كل من كان يف صفتهما كقوله تعاىل 



: واستهالله صارخاً من مسه ختييل وتصوير لطمعه فيه ، كأنه ميسه ويضرب بيده عليه ويقول ]  ٤١ ٤٠: احلجر 
  :هذا ممن أغويه ، وحنوه من التخييل قول ابن الرومي 

  َيكُونُ ُبكَاُء الطَفْلِ َساَعةَ يُولَُد... ِلَما ُتْؤِذنُ الدُّْنَيا بِِه ِمْن ُصُروِفَها 
املس والنخس كما يتوهم أهل احلشو فكال ، ولو سلط إبليس على الناس بنخسهم المتألت الدنيا  وأما حقيقة

فيه وجهان } بِقَُبولٍ َحَسنٍ { فرضي هبا يف النذر مكان الذكر } فََتقَبَّلََها َربَُّها { صراخاً وعياطاً مما يبلونا به من خنسه 
كالسعوط واللدود ، ملا يسعط به ويلد ، وهو اختصاصه هلا أحدمها أن يكون القبول اسم ما تقبل به الشيء : 

بإقامتها مقام الذكر يف النذر ، ومل يقبل قبلها أنثى يف ذلك ، أو بأن تسلمها من أّمها عقيب الوالدة قبل أن تنشأ 
حبار أن حنة حني ولدت مرمي ، لفتها يف خرقة ومحلتها إىل املسجد ، ووضعتها عند األ: وروي . وتصلح للسدانة 

دونكم هذه النذيرة فتنافسوا فيها ألهنا كانت : أبناء هرون ، وهم يف بيت املقدس كاحلجبة يف الكعبة ، فقالت هلم 
أنا : بنت إمامهم وصاحب قرباهنم ، وكانت بنو ماثان رؤوس بين إسرائيل وأحبارهم وملوكهم ، فقال هلم زكريا 

عليها ، فانطلقوا وكانوا سبعة وعشرين إىل هنر ، فألقوا فيه أقالمهم ال حىت نقترع : أحق هبا ، عندي خالتها فقالوا 
أن يكون مصدراً على تقدير حذف املضاف : والثاين . ، فارتفع قلم زكريا فوق املاء ورسبت أقالمهم ، فتكفلها 

} قَبَّلََها فََت{ وجيوز أن يكون معىن . فتقبلها بذي قبول حسن ، أي بأمر ذي قبول حسن وهو االختصاص : مبعىن 
تعجله مبعىن استعجله ، وتقصاه مبعىن استقصاه ، وهو كثري يف كالمهم ، من استقبل األمر إذا : فاستقبلها ، كقولك 

  :أخذه بأّوله وعنفوانه قال القطامي 
  َولَْيسَ بِأَنْ تََتبََّعُه اتَِّباعَا... َوَخْيُر اَألْمرِ َما استقبلت ِمْنُه 

جماز عن } وَأَنبََتَها َنبَاًتا َحَسًنا { أي فأخذها يف أّول أمرها حني ولدت بقبول حسن . » بقوابلهخذ األمر «ومنه املثل 
َوكَفَّلََها { ، بوزن وعملها » َوكَِفلَها زكريا«: وقرىء . التربية احلسنة العائدة عليها مبا يصلحها يف مجيع أحواهلا 

. وضمها إليه وجعله كافالً هلا وضامناً ملصاحلها : هللا تعاىل مبعىن  بتشديد الفاء ونصب زكرياء ، والفعل} َزكَرِيَّا 
فتقبلها رهبا ، : وقرأ جماهد ]  ٢٣: ص [ } فَقَالَ أَكِْفلْنِيَها { : وأكفلها ، من قوله تعاىل : ويؤيدها قراءة أّيب 

أي فاقبلها يا رهبا ورهبا ،  وأنبتها ، وكفلها ، على لفظ األمر يف األفعال الثالثة ، ونصب رهبا ، تدعو بذلك ،
احملراب : وقيل . بىن هلا زكريا حمراباً يف املسجد ، أي غرفة يصعد إليها بسلم : قيل . واجعل زكريا كافالً هلا 

كانت مساجدهم تسمى : وقيل . أشرف اجملالس ومقّدمها ، كأهنا وضعت يف أشرف موضع من بيت املقدس 
َوَجَد { . عليها إال هو وحده ، وكان إذا خرج غلق عليها سبعة أبواب  أنه كان ال يدخل: وروي . احملاريب 

كان رزقها ينزل عليها من اجلنة ومل ترضع ثديا قط ، فكان جيد عندها فاكهة الشتاء يف الصيف } ِعنَدَها رِْزقًا 
وهو آت يف غري  من أين لك هذا الرزق الذي ال يشبه أرزاق الدنيا} أىن لَِك هذا { وفاكهة الصيف يف الشتاء 

قيل تكلمت وهي . فال تستبعد } قَالَْت ُهَو ِمْن ِعنِد اهللا { حينه واألبواب مغلقة عليك ال سبيل للداخل به إليك؟ 
  وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم. صغرية كما تكلم عيسى وهو يف املهد 

عة حلم آثرته هبا ، فرجع هبا إليها ، أنه جاع يف زمن قحط فأهدت له فاطمة رضي اهللا عنها رغيفني وبض« )  ١٦٩( 
هلمي يا بنية فكشفت عن الطبق فإذا هو مملوء خبزاً وحلماً ، فبهتت وعلمت أهنا نزلت من عند اهللا ، فقال : وقال 

فقال عليه . هو من عند اهللا ، إن اهللا يرزق من يشاء بغري حساب : أينَّ لك هذا؟ فقالت : هلا صلى اهللا عليه وسلم 
احلمد هللا الذي جعلك شبيهة سيدة نساء بين إسرائيل ، مث مجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : السالم الصالة و



علّي بن أيب طالب واحلسن واحلسني ومجيع أهل بيته ، فأكلوا عليه حىت شبعوا وبقي الطعام كما هو ، فأوسعت 
{ ليها السالم ، أو من كالم رب العّزة عّز من قائل من مجلة كالم مرمي ع} إنَّ اهللا َيْرُزقُ { » فاطمة على جرياهنا 

  .بغري تقدير لكثرته ، أو تفضالً بغري حماسبة وجمازاة على عمل حبسب االستحقاق } بَِغْيرِ ِحَسابٍ 

فََناَدْتُه الَْملَاِئكَةُ َوُهَو قَاِئٌم ) ٣٨(اِء ُهَناِلَك َدَعا َزكَرِيَّا َربَُّه قَالَ َربِّ َهْب ِلي ِمْن لَُدْنَك ذُرِّيَّةً طَيَِّبةً إِنََّك َسِميُع الدَُّع
قَالَ ) ٣٩(يا ِمَن الصَّاِلِحَني ُيَصلِّي ِفي الِْمْحرَابِ أَنَّ اللََّه ُيَبشُِّرَك بَِيحَْيى ُمَصدِّقًا بِكَِلَمٍة ِمَن اللَِّه َوَسيًِّدا َوَحُصوًرا َوَنبِ

قَالَ َربِّ اْجَعلْ ِلي آَيةً ) ٤٠(َغنَِي الِْكَبُر َواْمرَأَِتي َعاِقٌر قَالَ كَذَِلَك اللَُّه َيفَْعلُ َما َيَشاُء َربِّ أَنَّى َيكُونُ ِلي غُلَاٌم َوقَْد َبلَ
  ) ٤١(الْإِْبكَارِ قَالَ آَيُتكَ أَلَّا ُتكَلَِّم النَّاَس ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَْمًزا وَاذْكُْر َربََّك كَثًِريا َوسَبِّْح بِالَْعِشيِّ َو

فقد يستعار هنا ومث وحيث . يف ذلك املكان حيث هو قاعد عند مرمي يف احملراب أو يف ذلك الوقت } ُهَناِلَك { 
ملا رأى حال مرمي يف كرامتها على اهللا ومنزلتها ، رغب يف أن يكون له من ايشاع ولد مثل ولد أختها حنة . للزمان 

ملا رأى الفاكهة يف غري : وقيل . قراً عجوزاً فقد كانت أختها كذلك يف النجابة والكرامة على اهللا ، وإن كانت عا
. جميبه } َسِميُع الدعاء { والذرية يقع على الواحد واجلمع . ولداً } ذُرِّيَّةَ { وقتها انتبه على جواز والدة العاقر 

{ فالن يركب اخليل : على قوهلم  ناداه جربيل عليه السالم ، وإمنا قيل املالئكة: وقيل . » فناداه املالئكة«: قرىء 
: وقرىء . أو ألن النداء نوع من القول . بالفتح على بأن اهللا ، وبالكسر على إرادة القول } أَنَّ اهللا ُيَبّشرَك 

وحيىي إن كان أعجمياً وهو الظاهر . بفتح الياء من بشره » ويَْبُشرك«. ، من بشره وأبشره » ويبشرك«، » يبشرك«
ُمَصّدقاً بِكَِلَمٍة { ريف والعجمة كموسى وعيسى ، وإن كان عربياً فللتعريف ووزن الفعل كيعمر فمنع صرفه للتع

ألنه مل يوجد إال بكلمة اهللا » كلمة«قيل هو أول من آمن به ، ومسي عيسى . مصّدقاً بعيسى مؤمناً به } ّمَن اهللا 
ومسي . لمة من اهللا ، مؤمناً بكتاب منه مصّدقاً بك: وقيل . من غري سبب آخر ) كن : ( وحدها ، وهي قوله 

وكان . الذي يسود قومه ، أي يفوقهم يف الشرف : والسيد . الكتاب كلمة ، كما قيل كلمة احلويدرة لقصيدته 
الذي ال يقرب النساء : واحلصور . حيىي فائقاً لقومه وفائقاً للناس كلهم يف أنه مل يركب سيئة قط ، وياهلا من سيادة 

  :قال األخطل . وقيل هو الذي ال يدخل مع القوم يف امليسر . ه أي منعاً هلا من الشهوات حصراً لنفس
  الَ بِالَْحُصورِ َوالَ ِفيَها بَِسئَّارِ... َوَشارِبٍ ُمرْبِحٍ بِالكأْسِ َناَدَمين 

ما للعب :  وقد روي أنه مّر وهو طفل بصبيان فدعوه إىل اللعب فقال. فاستعري ملن ال يدخل يف اللعب واللهو 
{ : ناشئاً من الصاحلني ، ألنه كان من أصالب األنبياء ، أو كائناً من مجلة الصاحلني كقوله } ّمَن الصاحلني { خلقت 

استبعاد من حيث العادة كما قالت } أىن َيكُونُ ِلي غالم { ] .  ١٣٠: البقرة [ } َوإِنَُّه ِفى االخرة لَِمَن الصاحلني 
واملعىن أثر يفّ الكرب فأضعفين ، وكانت له تسع . أدركته السّن العالية : كقوهلم } نِي الكرب َوقَْد َبلََغ{ . مرمي 

أي يفعل اهللا ما يشاء من األفعال العجيبة مثل ذلك الفعل ، وهو } كذلك { وتسعون سنة ، والمرأته مثان وتسعون 
وخرب ، أي على حنو هذه الصفة اهللا ، ويفعل ما خلق الولد بني الشيخ الفاين والعجوز العاقر ، أو كذلك اهللا مبتدأ 

عالمة أعرف هبا احلبل ألتلقى النعمة إذا } َءاَيةً { يشاء بيان له ، أي يفعل ما يريد من األفاعيل اخلارقة للعادات 
علمه أنه حيبس وإمنا خص تكليم الناس لي} ثالثة أَيَّامٍ { تقدر على تكليم الناس } قَالَ َءايَُتَك أَالَّ { جاءت بالشكر 

واذكر رَّبََّك كَِثًريا { : لسانه عن القدرة على تكليمهم خاصة ، مع إبقاء قدرته على التكلم بذكر اهللا ، ولذلك قال 
  .يعين يف أيام عجزك عن تكليم الناس ، وهي من اآليات الباهرة } َوسَّبْح بالعشى واإلبكار 



يخلص املّدة لذكر اهللا ال يشغل لسانه بغريه ، توفراً منه على ل: مل حبس لسانه عن كالم الناس؟ قلت : فإن قلت 
: قضاء حق تلك النعمة اجلسيمة ، وشكرها الذي طلب اآلية من أجله ، كأنه ملا طلب اآلية من أجل الشكر قيل له 

الَّ إِ{ ومنتزعاً منه . وأحسن اجلواب وأوقعه ما كان مشتقا من السؤال . آيتك أن حتبس لسانك إال عن الشكر 
وقرأ . ومنه قيل للبحر الراموز . إذا حتّرك : يقال ارمتز . إال إشارة بيد أو رأس أو غريمها وأصله التحّرك } َرْمًزا 

بفتحتني مجع رامز كخادم » رمزاً«: وقرىء . بضمتني ، مجع رموز كرسول ورسل » إال رمزاً«حيىي ابن وثاب 
  :وخدم ، وهو حال منه ومن الناس دفعة كقوله 

  رََوانِفُ إلَْيَتْيَك َوُتْستَطَاَر... َمَتى َما َتلْقَين فَْرَدْينِ تَْرُجْف 
من حني تزول الشمس إىل أن تغيب : والعشّي . مبعىن إال مترامزين ، كما يكلم الناس األخرس باإلشارة ويكلمهم 

زة مجع بكر كسحر وأسحار ، بفتح اهلم» واألبكار«وقرىء . من طلوع الفجر إىل وقت الضحى } واإلبكار { و . 
ملا أّدى مؤّدى : الرمز ليس من جنس الكالم؛ فكيف استثىن منه؟ قلت : فإن قلت . أتيته بكراً بفتحتني : يقال . 

  .وجيوز أن يكون استثناء منقطعاً . الكالم وفهم منه ما يفهم منه مسي كالماً 

َيا مَْرَيمُ اقُْنِتي ِلرَبِِّك ) ٤٢(اْصطَفَاِك َوطَهََّرِك وَاْصطَفَاِك َعلَى نَِساِء الَْعالَِمَني  َوإِذْ قَالَِت الَْملَاِئكَةُ َيا َمرَْيُم إِنَّ اللََّه
  ) ٤٣(َواْسُجِدي َواْركَِعي َمَع الرَّاِكِعَني 

أوالً حني تقبلك من أمك } اصطفاك { روي أهنم كلموها شفاها معجزة لزكريا أو إرهاصا لنبّوة عيسى } يامرمي { 
{ آخراً } واصطفاك { مما يستقذر من األفعال ومما قرفك به اليهود } َوطَهََّركِ { واختصك بالكرامة السنية  ورباك

أمرت بالصالة بذكر . بأن وهب لك عيسى من غري أب؛ ومل يكن ذلك ألحد من النساء } على نَِساء العاملني 
ولتكن صالتك : مبعىن } واركعى َمَع الركعني { ا القنوت والسجود؛ لكوهنما من هيآت الصالة وأركاهنا؛ مث قيل هل

. مع املصلني أي يف اجلماعة؛ أو انظمي نفسك يف مجلة املصلني وكوين معهم يف عدادهم وال تكوين يف عداد غريهم 
وحيتمل أن يكون يف زماهنا من كان يقوم ويسجد يف صالته وال يركع وفيه من يركع ، فأمرت بأن تركع مع 

  .تكون مع من ال يركع الراكعني وال 

َيَم َوَما كُْنَت لَدَْيهِْم إِذْ ذَِلَك ِمْن أَْنَباِء الَْغْيبِ نُوِحيِه إِلَْيَك َوَما كُْنتَ لََدْيهِمْ إِذْ ُيلْقُونَ أَقْلَاَمُهمْ أَيُُّهْم َيكْفُلُ مَْر
  ) ٤٤(َيخَْتِصُمونَ 

عليهم السالم ، يعين أن ذلك من الغيوب اليت مل  إشارة إىل ما سبق من نبإ زكريا وحيىي ومرمي وعيسى} ذلك { 
مل نفيت املشاهدة وانتفاؤها معلوم بغري شبهة؟ وترك نفي استماع األنباء من حفاظها : فإن قلت . تعرفها إال بالوحي 
لم كان معلوماً عندهم علماً يقيناً أنه ليس من أهل السماع والقراءة وكانوا منكرين للوحي ، ف: وهو موهوم؟ قلت 

يبق إال املشاهدة وهي يف غاية االستبعاد واالستحالة ، فنفيت على سبيل التهكم باملنكرين للوحي مع علمهم بأنه ال 
[ } َوَما كُْنَت بَِجانِبِ الطور { ، ]  ٤٤: القصص [ } َوَما كُنَت بَِجانِبِ الغرىب { وحنوه . مساع له وال قراءة 

أزالمهم وهي } أقالمهم { ]  ١٠٢: يوسف [ } هِْم إِذْ أَْجَمُعواْ أَْمَرُهمْ َوَما كُنَت لََدْي{ ، ]  ٤٦: القصص 
هي األقالم اليت كانوا يكتبون هبا التوراة ، اختاروها للقرعة تربكا : وقيل . قداحهم اليت طرحوها يف النهر مقترعني 

مبحذوف دلّ : مب يتعلق؟ قلت } أَيُُّهمْ َيكْفُلُ { : فإن قلت . يف شأهنا تنافساً يف التكفل هبا } إِذْ َيخَْتِصُمونَ { هبا 
  .يلقوهنا ينظرون أيهم يكفل ، أو ليعلموا ، أو يقولون : عليه يلقون أقالمهم ، كأنه قيل 



َوجِيًها ِفي الدُّْنَيا َوالْآِخَرِة َوِمَن  إِذْ قَالَِت الَْملَاِئكَةُ َيا َمرَْيُم إِنَّ اللََّه يَُبشُِّرِك بِكَِلَمٍة ِمْنُه اْسُمُه الَْمسِيُح ِعيَسى اْبُن َمرَْيَم
قَالَتْ َربِّ أَنَّى َيكُونُ ِلي وَلٌَد َولَمْ َيْمَسْسنِي ) ٤٦(َوُيكَلُِّم النَّاَس ِفي الْمَْهِد َوكَْهلًا َوِمَن الصَّاِلِحَني ) ٤٥(الُْمقَرَّبَِني 

َوُيَعلُِّمُه الِْكَتاَب َوالِْحكَْمةَ ) ٤٧(َضى أَْمًرا فَإِنََّما َيقُولُ لَُه كُْن فََيكُونُ َبَشٌر قَالَ كَذَِلِك اللَُّه َيْخلُُق َما َيَشاُء إِذَا قَ
ِة ئََوَرسُولًا إِلَى َبنِي إِسَْراِئيلَ أَنِّي قَدْ جِئُْتكُْم بِآَيٍة ِمْن رَبِّكُمْ أَنِّي أَْخلُُق لَكُْم ِمَن الطِّنيِ كََهْي) ٤٨(َوالتَّْورَاةَ َوالْإِْنجِيلَ 

ِن اللَِّه وَأَُنبِّئُكُمْ بَِما َتأْكُلُونَ َوَما الطَّْيرِ فَأَْنفُُخ ِفيِه فََيكُونُ طَْيًرا بِإِذِْن اللَِّه َوأُبْرُِئ الْأَكَْمَه َوالْأَْبَرَص وَأُحْيِي الْمَْوَتى بِإِذْ
وَُمَصدِّقًا ِلَما َبْيَن َيَديَّ ِمَن التَّْوَراِة وَِلأُِحلَّ لَكُمْ ) ٤٩(ُمْؤِمنَِني َتدَِّخُرونَ ِفي ُبيُوِتكُْم إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآَيةً لَكُمْ إِنْ كُْنُتْم 

إِنَّ اللََّه َربِّي َوَربُّكُْم فَاْعُبُدوُه َهذَا ِصرَاطٌ ) ٥٠(َبْعَض الَِّذي ُحرَِّم َعلَْيكُْم َوجِئُْتكُْم بِآَيٍة ِمْن رَبِّكُْم فَاتَّقُوا اللََّه َوأَِطيُعوِن 
  ) ٥١(ْسَتِقيٌم ُم

{ : لقب من اولقاب املشرفة ، كالصّديق والفاروق ، وأصله مشيحاً بالعربانية ، ومعناه املبارك ، كقوله } املسيح { 
ومشتقهما من املسح . معرب من أيشوع } ِعيَسى { وكذلك ]  ٣١: مرمي [ } َوَجَعلَنِى ُمبَاَركاً أَْيَنَما كُنُت 
وجيوز أن } َوإِذْ قَالَِت امللئكة { هو بدل من : مب يتعلق؟ قلت } إِذْ قَالَِت { : فإن قلت .  والعيس ، كالراقم يف املاء

فإن . لقيته سنة كذا : على أن االختصام والبشارة وقعاً يف زمان واسع ، كما تقول } إِذْ َيخَْتِصُمونَ { يبدل من 
ألبناء ينسبون إىل اآلباء ال إىل األمهات ، فأعلمت ألنّ ا: عيسى ابن مرمي واخلطاب ملرمي؟ قلت : مل قيل : قلت 

: فإن قلت . بنسبته إليها أنه يولد من غري أب فال ينسب إال إىل أمه ، وبذلك فضلت واصطفيت على نساء العاملني 
مل قيل امسه املسيح عيسى ابن مرمي ، وهذه ثالثة : فإن قلت . مل ذكر ضمري الكلمة؟ قلت ألن املسمى هبا مذكر 

االسم للمسمى عالمة يعرف هبا ويتميز من : االسم منها عيسى ، و أما املسيح واالبن فلقب وصفة؟ قلت : شياء أ
وكذلك } كلمة { حال من } َوجِيهاً { الذي يعرف به ويتميز ممن سواه جمموع هذه الثالثة : غريه ، فكأنه قيل 

وصح انتصاب . أي يبشرك به موصوفاً هبذه الصفات .  )َوِمَن الصاحلني ) ( ويكلم ( ، ) ومن املقربني : ( قوله 
ويف اآلخرة الشفاعة وعلو . النبّوة والتقدم على الناس : والوجاهة يف الدنيا . احلال من النكرة لكوهنا موصوفة 

ضجعه ما ميهد للصيب من م: واملهد . رفعه إىل السماء وصحبته للمالئكة } ِمَن املقربني { وكونه . الدرجة يف اجلنة 
ويكلم الناس طفالً : عطف عليه مبعىن } َوكَْهالً { يف حمل النصب على احلال ، } ِفى املهد { و . ، مسي باملصدر 

يكلم الناس يف هاتني احلالتني كالم األنبياء ، من غري تفاوت بني حال الطفولة وحال الكهولة اليت : ومعناه . وكهالً 
رب نداء جلربيل عليه السالم مبعىن يا : ومن بدع التفاسري أن قوهلا . بياء يستحكم فيها العقل ويستنبأ فيها األن

: وقرأ عاصم ونافع . عطف على يبشرك ، أو على وجيها أو على خيلق ، أو هو كالم مبتدأ } ونعلمه { سيدي 
أَّنى قَْد جِئُْتكُمْ { : له ورسوالً ، ومصّدقاً من املنصوبات املتقّدمة ، وقو: عالم حتمل : فإن قلت . ، بالياء » ويعلمه«
» وأرسلت«أحدمها أن يضمر له : هو من املضائق ، وفيه وجهان : يأىب محله عليها؟ قلت } لَّما َبْيَن َيَدْيهِ { و } 

ومصدقاً ملا بني يدي . ونعلمه الكتاب واحلكمة ، ويقول أرسلت رسوالً بأين قد جئتكم : على إرادة القول؛ تقديره 
وناطقاً بأين قد جئتكم ، وناطقاً بأين أصدق ما بني : الرسول واملصّدق فيهما معىن النطق ، فكأنه قيل والثاين أن . 

أصله أرسلت بأين قد جئتكم ، فحذف اجلار } أَّنى قَْد جِئُْتكُْم { عطفاً على كلمة : ورسول : يدي وقرأ اليزيدي 
هي أين : أو جرّ بدل من آية ، أو رفع على } ى قَْد جِئُْتكُمْ أَّن{ نصب بدل من } أَنِى أَْخلُُق { وانتصب بالفعل ، و 
} فَأَنفُُخ ِفيِه { ، بالكسر على االستئناف ، أي أقدر لكم شيئاً مثل صورة الطري » إين«: أخلق لكم ، وقرىء 

  .طيور حياً طياراً فيصري طرياً كسائر ال} فََيكُونُ طَْيًرا { الضمري للكاف ، أي يف ذلك الشيء املماثل هليئة الطري 



  :قال » فأنفخها«: وقرأ عبد اهللا 
هو املمسوح : الذي ولد أعمى ، وقيل } االكمه { مل خيلق غري اخلفاش : وقيل ... كاهلَْبَرِقيِّ َتَنحَّى َينْفُُخ الْفَْحَما 

وي أنه رمبا اجتمع ور. مل يكن يف هذه األّمة أكمه غري قتادة بن دعامة السدوسي صاحب التفسري : ويقال . العني 
عليه مخسون ألفاً من املرضى ، من أطاق منهم أتاه ، ومن مل يطق أتاه عيسى ، وما كانت مداواته إال بالدعاء وحده 

أنه أحيا سام بن نوح وهم ينظرون ، فقالوا هذا : وروي . دفعاً لوهم من توهم فيه الالهوتية } بِإِذُِن اهللا { وكرر . 
{ ، بالذال والتخفيف » تذخرون«وقرىء . يا فالن أكلت كذا ، ويا فالن خىبء لك كذا : سحر فأرنا آية ، فقال 

} ُمَصّدقاً { أي جئتكم بآية من ربكم ، وألحل لكم وجيوز أن يكون } بِآَيٍة ّمن رَّّبكُْم { : رّد على قوله } َوُألِحلَّ 
الشحوم والثروب :  عليهم يف شريعة موسى وما حرم اهللا. مردوداً عليه أيضاً ، أي جئتكم بآية وجئتكم مصدقاً 

أحل هلم من السمك والطري ما ال : قيل . وحلوم اإلبل ، والسمك ، وكل ذي ظفر ، فأحل هلم عيسى بعض ذلك 
على تسمية الفاعل ، وهو ما بني يدّي من » حرم عليكم«وقرىء . واختلفوا يف إحالله هلم السبت . صيصية له 

وقرىء . وجلّ ، أو موسى عليه السالم؛ ألن ذكر التوراة دل عليه ، وألنه كان معلوماً عندهم التوراة ، أو اهللا عّز 
} إِنَّ اهللا َرّبى َوَربُّكُْم { : شاهدة على صحة رساليت وهي قوله } وجِئُْتكُْم بِآَيٍة ّمن رَّّبكُمْ { ، بوزن كرم » حرم«: 

فاتقوا { : وقوله . } ءاَيةً { يه ، وقرىء بالفتح على البدل من ألنّ مجيع الرسل كانوا على هذا القول مل خيتلفوا ف
كيف جعل هذا القول آية من ربه؟ قلت ألنّ اهللا تعاىل جعله له عالمة يعرف : اعتراض ، فإن قلت } اهللا وَأَِطيُعوِن 

{ : راً لقوله وجيوز أن يكون تكري. هبا أنه رسول كسائر الرسل ، حيث هداه للنظر يف أدلة العقل واالستدالل 
أي جئتكم بآية بعد أخرى مما ذكرت لكم ، من خلق الطري ، واإلبراء ، واإلحياء ، واإلنباء } جِئُْتكُْم بِآَيٍة ّمن رَّّبكُمْ 

وجئتكم بآيات من «. وقرأ عبد اهللا . باخلفايا ، وبغريه من والديت بغري أب ، ومن كالمي يف املهد ، ومن سائر ذلك 
} إِنَّ اهللا رَّبى َورَبُّكُمْ { : مث ابتدأ فقال . هللا ملا جئتكم به من اآليات ، وأطيعوين فيما أدعوكم إليه ، فاتقوا ا» ربكم

 ١: قريش [ } فَلَْيْعُبُدواْ . . . . إليالف قُرَْيشٍ { : وألنّ اهللا ريب وربكم فاعبدوه ، كقوله : ومعىن قراءة من فتح 
  .آية على أن اهللا ريب وربكم وما بينهما اعتراض وجئتكم ب: وجيوز أن يكون املعىن ]  ٣

 آَمنَّا بِاللَِّه وَاشَْهْد بِأَنَّا فَلَمَّا أََحسَّ ِعيَسى مِْنُهُم الْكُفَْر قَالَ َمْن أَْنَصارِي إِلَى اللَِّه قَالَ الَْحوَارِيُّونَ َنْحُن أَْنصَاُر اللَِّه
َوَمكَرُوا َوَمكََر اللَُّه َواللَُّه خَْيُر ) ٥٣(لَْت وَاتََّبعَْنا الرَّسُولَ فَاكُْتْبَنا َمَع الشَّاِهِديَن َربََّنا آَمنَّا بَِما أَْنَز) ٥٢(ُمْسِلُمونَ 
  ) ٥٤(الَْماكِرِيَن 

من صلة } إِلَى اهللا { و . علماً ال شبهة فيه كعلم ما يدرك باحلواس } الكفر { فلما علم منهم } فَلَمَّا أََحسَّ { 
من الذين يضيفون أنفسهم إىل اهللا ، ينصرونين كما ينصرين ، أو يتعلق : معىن اإلضافة ، كأنه قيل أنصاري مضمناً 

. أي أنصار دينه ورسوله } َنْحُن أَْنَصاُر اهللا { مبحذوف حاالً من الياء ، أي من أنصاري ، ذاهباً إىل اهللا ملتجئاً إليه 
  :يات احلواريات خللوص ألواهنن ونظافتهن قال للحضر: ومنه قيل . صفوته وخالصته : وحوارّي الرجل 

  َوالَ تَْبِكَنا إالّ الِْكالَُب النَّوابُِح... فَقُلْ ِللَحَوارِيَّاِت َيْبِكَني غَيَْرَنا 
وإمنا طلبوا شهادته بإسالمهم تأكيداً إلمياهنم ، ألنّ الرسل يشهدون يوم . ويف وزنه احلوايل ، وهو الكثري احليلة 

. مع األنبياء الذين يشهدون ألممهم أو مع الذين يشهدون بالوحدانية } َمَع الشاهدين { م وعليهم القيامة لقومه
الواو لكفار بين إسرائيل الذين } َوَمكَرُواْ { مع أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم ؛ ألهنم شهداء على الناس : وقيل 

أن رفع عيسى إىل السماء وألقى شبهه } كََر اهللا َوَم{ أحس منهم الكفر ، ومكرهم أهنم وكلوا به من يقتله غيلة 



أقواهم مكراً وأنفذهم كيداً وأقدرهم على العقاب من حيث } واهللا خَْيُر املاكرين { على من أراد اغتياله حىت قتل 
  .ال يشعر املعاقب 

ِمَن الَِّذيَن كَفَُروا َوَجاِعلُ الَِّذيَن اتََّبُعوَك فَْوَق الَِّذيَن كَفَُروا إِذْ قَالَ اللَُّه َيا ِعيَسى إِنِّي ُمَتَوفِّيَك َوَراِفُعَك إِلَيَّ َوُمطَهُِّرَك 
فَأَمَّا الَِّذيَن كَفَُروا فَأَُعذُِّبُهْم َعذَاًبا ) ٥٥(إِلَى َيْومِ الْقَِياَمِة ثُمَّ إِلَيَّ َمْرجُِعكُْم فَأَْحكُُم َبْيَنكُْم ِفيَما كُْنُتْم ِفيِه َتْخَتِلفُونَ 

َوأَمَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت فَُيَوفِّيهِْم أُجُوَرُهْم َواللَُّه لَا ) ٥٦(ًدا ِفي الدُّنَْيا َوالْآِخَرِة َوَما لَُهْم ِمْن َناِصرِيَن َشِدي
  ) ٥٧(ُيِحبُّ الظَّاِلِمَني 

إين عاصمك من أن : معناه . أي مستويف أجلك }  إِّني ُمَتَوفّيَك{ ظرف خلري املاكرين أو ملكر اهللا } إِذْ قَالَ اهللا { 
إىل مسائي ومقرّ } َوَرافُِعَك إِلَىَّ { ومميتك حتف أنفك ال قتيالً بأيدهم . يقتلك الكفار؛ ومؤخرك إىل أجل كتبته لك 

ألرض ، قابضك من ا: وقيل متوفيك . من سوء جوارهم وخبث صحبتهم } َوُمطَهُّرَك ِمَن الذين كَفَُرواْ { مالئكيت 
: وقيل : مميتك يف وقتك بعد النزول من السماء ورافعك اآلن : وقيل : من توفيت مايل على فالن إذا استوفيته 

ورافعك وأنت نائم حىت ال يلحقك ]  ٤٢: الزمر [ } والىت لَمْ َتُمْت ِفى َمَناِمَها { : متويف نفسك بالنوم من قوله 
يعلوهنم باحلجة ويف أكثر } فَْوَق الذين كَفَرُواْ إىل َيْومِ القيامة { خوف ، وتستيقظ وأنت يف السماء آمن مقرب 

األحوال هبا وبالسيف ، ومتبعوه هم املسلمون ألهنم متبعوه يف أصل اإلسالم وإن اختلفت الشرائع دون الذين 
فنوفيهم . . . َعذُّبُهْم فَأُ{ : تفسري احلكم قوله } فَأَْحكُُم بَْيَنكُْم { كذبوه وكذبوا عليه من اليهود والنصارى 

  .بالياء » فيوفيهم«وقرىء } أُجُوَرُهْم 

  ) ٥٨(ذَِلَك َنْتلُوُه َعلَْيَك ِمَن الْآيَاِت َوالذِّكْرِ الَْحكِيمِ 

خرب بعد خرب أو خرب } ِمَن االيات { و } َنْتلُوُه { إشارة إىل ما سبق من نبأ عيسى وغريه وهو مبتدأ خربه } ذلك { 
وجيوز أن ينتصب ذلك : ومن اآليات اخلرب . وجيوز أن يكون ذلك مبعىن الذي ، ونتلوه صلته . مبتدأ حمذوف 
القرآن ، وصف بصفة من هو سببه ، أو كأنه ينطق باحلكمة لكثرة } والذكر احلكيم { ) نتلوه ( مبضمر يفسره 

  .حكمه 

الَْحقُّ ِمْن َربَِّك فَلَا َتكُْن ِمَن ) ٥٩(َرابٍ ثُمَّ قَالَ لَُه كُْن فََيكُونُ إِنَّ َمثَلَ ِعيَسى ِعْنَد اللَِّه كََمثَلِ آَدَم َخلَقَُه ِمْن ُت
  ) ٦٠(الُْمْمتَرِيَن 

مجلة مفسرة ملا له شبه } َخلَقَُه ِمن ُترَابٍ { : وقوله . إن شأن عيسى وحاله الغريبة كشأن آدم } إِنَّ َمثَلَ عيسى { 
كيف شبه به وقد : فإن قلت . ة أب وال أم ، وكذلك حال عيسى عيسى بآدم أي خلق آدم من تراب ومل يكن مث

هو مثيله يف إحدى الطرفني ، فال مينع اختصاصه دونه : وجد هو من غري أب ، ووجد آدم من غري أب وأم؟ قلت 
اً بالطرف اآلخر من تشبيهه به ، ألنّ املماثلة مشاركة يف بعض األوصاف ، وألنه شبه به يف أنه وجد وجوداً خارج

عن العادة املستمرة ، ومها يف ذلك نظريان ، وألن الوجود من غري أب وأم أغرب وأخرق للعادة من الوجود بغري 
وعن . أب ، فشبه الغريب باألغرب؛ ليكون أقطع للخصم وأحسم ملادة شبهته إذا نظر فيما هو أغرب مما استغربه 

فآدم أوىل ألنه ال أبوين : قال . ألنه ال أب له : سى ، قالوا ِلَم تعبدون عي: بعض العلماء أنه أسر بالروم فقال هلم 



: قالوا . فحزقيل أوىل ، ألن عيسى أحيا أربعة نفر ، وأحيا حزقيل مثانية آالف : قال . كان حييي املوتى : قالوا . له 
قّدره } ُه ِمن ُترَابٍ َخلَقَ{ . فجرجيس أوىل ، ألنه طبخ وأحرق مث قام ساملاً : قال . كان يربىء األكمه واألبرص 

} فََيكُونُ { ]  ١٤: املؤمنون [ } ثُمَّ أَنشأناه خلقاً آخر { أي أنشأه بشراً كقوله } ثُمَّ قَالَ لَُه كُن { جسداً من طني 
  .حكاية حال ماضية 

: ل أهل خيرب خرب مبتدأ حمذوف ، أي هو احلق كقو} احلق ِمن رَّّبَك فَالَ َتكُْن ّمن املمترين } { احلق من ربك { 
حممد واخلميس وهنيه عن االمتراء وجل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يكون ممتريا من باب التهييج لزيادة 

  .الثبات والطمأنينة ، وأن يكون لطفاً لغريه 

وَأَْبَناَءكُْم وَنَِساءََنا َونَِساَءكُْم وَأَْنفَُسَنا َوأَنْفَُسكُْم فََمْن َحاجََّك ِفيِه ِمْن َبْعِد َما َجاَءَك ِمَن الِْعلْمِ فَقُلْ َتَعالَْوا َنْدُع أَْبَناَءَنا 
  ) ٦١(ثُمَّ نَْبتَهِلْ فََنجَْعلْ لَْعَنَت اللَِّه َعلَى الْكَاِذبَِني 

{  أي من البينات املوجبة للعلم} ّمن َبْعِد َما َجاءَك ِمَن العلم { يف عيسى } ِفيِه { من النصارى } فََمْن َحاجََّك { 
أي } َنْدُع أَبَْناءَنا وَأَْبَناءكُْم { واملراد اجمليء بالرأي والعزم ، كما تقول تعالَ نفكر يف هذه املسألة . هلموا } َتَعالَْواْ 

مث نتباهل بأن نقول هبلة اهللا على الكاذب منا } ثُمَّ نَْبَتهِلْ { يدع كل مين ومنكم أبناءه ونساءه ونفسه إىل املباهلة 
وناقة باهل . إذا أمهله » أهبله«وهبله اهللا لعنه وأبعده من رمحته من قولك . اللعنة : البهلة بالفتح ، والضم و. ومنكم 

  :وروي . الصرار عليها وأصل االبتهال هذا ، مث استعمل يف كل دعاء جيتهد فيه وإن مل يكن التعانا : 
يا عبد : ر ، فلما ختالوا قالوا للعاقب وكان ذا رأيهم حىت نرجع وننظ: أهنم ملا دعاهم إىل املباهلة قالوا «)  ١٧٠( 

املسيح ، ما ترى؟ فقال واهللا لقد عرفتم يا معشر النصارى أنّ حممداً نيبٌّ مرسل ، وقد جاءكم بالفصل من أمر 
صاحبكم ، واهللا ما باهل قوم نبياً قط فعاش كبريهم وال نبت صغريهم ، ولئن فعلتم لتهلكّن فإن أبيتم إال إلف 

دينكم واإلقامة على ما أنتم عليه ، فوادعوا الرجل وانصرفوا إىل بالدكم ، فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
إذا أنا دعوت فأّمنوا ، فقال «: وقد غداً حمتضنا احلسني آخذاً بيد احلسن وفاطمة متشي وعليٌّ خلفها وهو يقول 

شاء اهللا أن يزيل جبالً من مكانه ألزاله هبا ، فال تباهلوا  يا معشر النصارى ، إين ألرى وجوها لو: أسقف جنران 
يا أبا القاسم رأينا أن ال نباهلك وأن نقّرك : فتهلكوا وال يبقى على وجه األرض نصراين إىل يوم القيامة ، فقالوا 

. فأبوا » عليهمفإذا أبيتم املباهلة فأسلموا يكن لكم ما للمسلمني وعليكم ما «: على دينك ونثبت على ديننا قال 
ما لنا حبرب العرب طاقة ، ولكن نصاحلك على أن ال تغزونا وال ختيفنا وال ترددنا : فقالوا » فإين أناجزكم«: قال 

. ألف يف صفر ، وألف يف رجب ، وثالثني درعاً عادية من حديد : عن ديننا على أنّ نؤدي إليك كل عام ألفي حلة 
ي بيده ، إن اهلالك قد تدىل على أهل جنران ولو العنوا ملسخوا قردة والذي نفس«: فصاحلهم على ذلك وقال 

وخنازير ، والضطرم عليهم الوادي ناراً ، والستأصل اهللا جنران وأهله حىت الطري على رؤوس الشجر ، وملا حال 
  وعن عائشة رضي اهللا عنها» احلول على النصارى كلهم حىت يهلكوا

فجاء احلسن فأدخله ، مث . عليه وسلم خرج وعليه مرط مرجل من شعر أسود  أنّ رسول اهللا صلى اهللا) "  ١٧١( 
[ } إِنََّما يُرِيُد اهللا ِلُيذِْهَب عَنكُُم الرجس أَْهلَ البيت { : ، مث قال " جاء احلسني فأدخله ، مث فاطمة ، مث علي 

نه ومن خصمه وذلك أمر خيتص به ما كان دعاؤه إىل املباهلة إال ليتبني الكاذب م: فإن قلت ] .  ٣٣: األحزاب 
ذلك آكد يف الداللة على ثقته حباله واستيقانه بصدقه ، حيث : ومبن يكاذبه ، فما معىن ضم األبناء والنساء؟ قلت 

استجرأ على تعريض أعزته وأفالذ كبده وأحب الناس إليه لذلك ومل يقتصر على تعريض نفسه له ، وعلى ثقته 



وخص األبناء والنساء ألهنم . أحبته وأعزته هالك االستئصال إن متت املباهلة  بكذب خصمه حىت يهلك خصمه مع
ومن مثة كانوا يسوقون مع . أعز األهل وألصقهم بالقلوب ، ورمبا فداهم الرجل بنفسه وحارب دوهنم حىت يقتل 

وقدمهم يف الذكر .  أنفسهم الظعائن يف احلروب لتمنعهم من اهلرب ، ويسمون الذادة عنها بأرواحهم محاة احلقائق
وفيه دليل ال . على األنفس لينبه على لطف مكاهنم وقرب منزلتهم ، وليؤذن بأهنم مقدمون على األنفس مفدون هبا 

وفيه برهان واضح على صحة نبوة النيب صلى اهللا عليه . شيء أقوى منه على فضل أصحاب الكساء عليهم السالم 
  .الف أهنم أجابوا إىل ذلك وسلم ألنه مل يرو أحد من موافق وال خم

فَإِنْ َتَولَّْوا فَإِنَّ اللََّه َعِليٌم ) ٦٢(إِنَّ َهذَا لَُهَو الْقََصصُ الَْحقُّ َوَما ِمْن إِلٍَه إِلَّا اللَُّه َوإِنَّ اللََّه لَُهَو الْعَزِيُز الَْحكِيُم 
  ) ٦٣(بِالُْمفِْسِديَن 

قرىء بتحريك اهلاء على األصل وبالسكون ، } ُهَو القصص احلق لَ{ الذي قص عليك من نبأ عيسى } إِنَّ َهذَا { 
وهو إما فصل بني اسم إن وخربها ، وإما . منزلة بعضه ، فخفف كما خفف عضد } ُهَو { ألن الالم تنزل من 

إذا جاز دخوهلا : مل جاز دخول الالم على الفصل؟ قلت : فإن قلت . واجلملة خرب إن . مبتدأ والقصص احلق خربه 
يف » من«و . على اخلرب كان دخوهلا على الفصل أجوز ، ألنه أقرب إىل املبتدأ منه ، وأصلها أن تدخل على املبتدأ 

يف إفادة معىن االستغراق ، واملراد الردّ ) اَ إله إِالَّ اهللا ( مبنزلة البناء على الفتح يف } َوَما ِمْن إله إِالَّ اهللا { : قوله 
زدناهم َعذَاًبا فَْوقَ { : وعيد هلم بالعذاب املذكور يف قوله } فَإِنَّ اهللا َعِليٌم باملفسدين { على النصارى يف تثليثهم 

  ] . ٨٨: النحل [ } العذاب بَِما كَانُواْ ُيفِْسُدونَ 

للََّه َولَا ُنشْرَِك بِِه شَْيئًا َولَا َيتَِّخذَ بَْعُضَنا بَْعًضا أَْربَاًبا قُلْ َيا أَْهلَ الِْكتَابِ َتعَالَْوا إِلَى كَِلَمٍة َسَواٍء َبْيَنَنا وََبْيَنكُْم أَلَّا َنعُْبَد إِلَّا ا
َيا أَْهلَ الِْكتَابِ ِلَم ُتَحاجُّونَ ِفي إِبَْراهِيَم َوَما أُنْزِلَتِ ) ٦٤(ِمْن ُدوِن اللَِّه فَإِنْ َتَولَّْوا فَقُولُوا اْشَهدُوا بِأَنَّا ُمْسِلُمونَ 

َها أَْنُتْم َهؤُلَاِء َحاَججُْتْم ِفيَما لَكُْم بِِه ِعلٌْم فَِلَم ُتحَاجُّونَ ِفيَما لَْيَس ) ٦٥(ْنجِيلُ إِلَّا ِمْن بَْعِدِه أَفَلَا َتْعِقلُونَ التَّْورَاةُ َوالْإِ
ا َنْصرَانِيا َولَِكْن كَانَ َحنِيفًا ُمْسِلًما َوَما كَانَ َما كَانَ إِْبَراِهيُم َيُهوِديا َولَ) ٦٦(لَكُْم بِِه ِعلٌْم َواللَُّه َيْعلَُم وَأَنُْتْم لَا َتْعلَُمونَ 

  ) ٦٨(ِمنَِني إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِْبَراهِيَم لَلَِّذيَن اتََّبُعوُه َوَهذَا النَّبِيُّ وَالَِّذيَن آَمُنوا وَاللَُّه َوِليُّ الُْمْؤ) ٦٧(ِمَن الُْمْشرِِكَني 

مستوية } سََواٍء َبْيَنَنا َوَبيَْنكُمْ { يهود املدينة : وقيل . وفد جنران : وقيل . الكتابني قيل هم أهل } يااأهل الكتاب { 
أَالَّ نَْعُبَد إِالَّ اهللا َوالَ ُنْشرِكَ بِِه َشْيئاً { : وتفسري الكلمة قوله . بيننا وبينكم ، ال خيتلف فيها القرآن والتوراة واإلجنيل 

عزير ابن اهللا ، وال املسيح ابن اهللا ، ألن : يعين تعالوا إليها حىت ال نقول } ًضا أَْرَباًبا ّمن ُدوِن اهللا َوالَ يَتَِّخذَ بَْعُضَنا َبْع
كل واحد منهما بعضنا بشر مثلنا ، وال نطيع أحبارنا فيما أحدثوا من التحرمي والتحليل من غري رجوع إىل ما شرع 

م أَْربَاباً ّمن ُدوِن اهللا واملسيح ابن مَْرَيَم َوَما أُِمُرواْ إِالَّ ِلَيعُْبُدواْ إهلا اختذوا أحبارهم ورهباهن{ : اهللا ، كقوله تعاىل 
  .وعن عدي بن حامت ]  ٣١: التوبة [ } واحدا 

. نعم : أليس كانوا حيلون لكم وحيرمون فتأخذون بقوهلم؟ قال : ما كنا نعبدهم يا رسول اهللا ، قال ) "  ١٧٢( 
» كلمة«وقرىء . ال أبايل أطعت خملوقاً يف معصية اخلالق ، أو صليت لغري القبلة : الفضيل ، وعن " هو ذاك : قال 

فَقُولُواْ اشهدوا { عن التوحيد } فَإِن َتوَلَّْواْ { بالنصب مبعىن استوت استواء » سواء«وقرأ احلسن . بسكون الالم 
وتسلموا بأنا مسلمون دونكم ، كما يقول الغالب أي لزمتكم احلجة فوجب عليكم أن تعترفوا } بِأَنَّا ُمْسِلُمونَ 

وجيوز أن يكون من باب . اعترف بأين أنا الغالب وسلم يل الغلبة : للمغلوب يف جدال أو صراع أو غريمها 



زعم كل فريق من اليهود . اشهدوا واعترفوا بأنكم كافرون حيث توليتم عن احلق بعد ظهوره : التعريض ، ومعناه 
إن اليهودية إمنا : اهيم كان منهم ، وجادلوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واملؤمنني فيه فقيل هلم والنصارى أن إبر

حدثت بعد نزول التوراة ، والنصرانية بعد نزول اإلجنيل ، وبني إبراهيم وموسى ألف سنة ، وبينه وبني عيسى ألفان 
حىت ال جتادلوا مثل هذا } أَفَالَ َتْعِقلُونَ { متطاولة؟ ، فكيف يكون إبراهيم على دين مل حيدث إال بعد عهده بأزمنة 

مجلة مستأنفة مبينة } حاججتم { و . ها للتنبيه ، وأنتم مبتدأ وهؤالء خربه } هاأنتم هؤالءآء { اجلدال احملال 
كُم بِِه ِعلمٌ ِفيَما لَ{ للجملة األوىل ، يعين أنتم هؤالء األشخاص احلمقى وبيان محاقتكم وقلة عقولكم أنكم جادلتم 

. وال ذكر له يف كتابيكم من دين إبراهيم } فَِلَم ُتحَاجُّونَ ِفيَما لَْيسَ لَكُْم بِِه ِعلٌْم { مما نطق به التوراة واإلجنيل } 
. ومعىن االستفهام التعجب من محاقتهم . فقلبت اهلمزة هاء . ها أنتم هو آأنتم على االستفهام : وعن األخفش 

جاهلون به } َوأَنُتمْ { علم ما حاججتم فيه } واهللا َيْعلَمُ { صلته } حاججتم { مبعىن اللذين و } ء هؤالءآ{ : وقيل 
أو أراد . كما مل يكن منكم } َحنِيفًا مُّْسِلًما َوَما كَانَ ِمَن املشركني { مث أعلمهم بأنه بريء من دينكم وما كان إال 

إن أخصهم به وأقرهبم منه } إِنَّ أَوْلَى الناس بإبراهيم { واملسيح  باملشركني اليهود والنصارى إلشراكهم به عزيراً
. من أمته } والذين ءاَمُنواْ { خصوصاً } وهذا النىب { يف زمانه وبعده } لَلَِّذيَن اتبعوه { من الويل وهو القرب 

وباجلر عطفاً على إبراهيم . النيب بالنصب عطفاً على اهلاء يف اتبعوه ، أي اتبعوه واتبعوا هذا » وهذا النيبَّ«: وقرىء 
.  

َيا أَْهلَ الِْكتَابِ ِلَم َتكْفُُرونَ ) ٦٩(َودَّْت طَاِئفَةٌ ِمْن أَْهلِ الِْكتَابِ لَْو ُيِضلُّوَنكُْم َوَما ُيِضلُّونَ إِلَّا أَنْفَُسُهْم َوَما َيْشُعُرونَ 
  ) ٧١(َتابِ ِلَم َتلْبُِسونَ الَْحقَّ بِالَْباِطلِ وََتكُْتُمونَ الَْحقَّ وَأَْنُتمْ َتْعلَُمونَ َيا أَْهلَ الِْك) ٧٠(بِآَياِت اللَِّه َوأَْنُتْم َتشَْهُدونَ 

وما يعود وبال } َوَما ُيِضلُّونَ إِال أَنفُسَُهْم { هم اليهود ، دعوا حذيفة وعماراً ومعاذاً إىل اليهودية } َودَّت طَّاِئفَةٌ { 
وإمنا . أو وما يقدرون على إضالل املسلمني . اعف هلم بضالهلم وإضالهلم اإلضالل إال عليهم ، ألن العذاب يض

أهنم ال يؤمنون مبا نطقت به من صحة : وكفرهم هبا . بالتوراة واإلجنيل } بأيات اهللا { يضلون أمثاهلم من أشياعهم 
أو تكفرون بالقرآن ودالئل  .اعترافهم بأهنا آيات اهللا : وشهادهتم . نبّوة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وغريها 

قرىء . أو تكفرون بآيات اهللا مجيعاً وأنتم تعلمون أهنا حق . نعته يف الكتابني } َوأَنُتْم َتْشَهُدونَ { نبّوة الرسول 
  :كقوله . بفتح الباء أي تلبسون احلق مع الباطل » تلَبُسون«بالتشديد وقرأ حيىي بن وثاب » تلبسون«
  :وقوله " زور كالبس ثوَبْي ) "  ١٧٣( 

  ...إذَا ُهَو بِالَْمْجِد ارَْتَدى َوتَأَزََّرا 

) ٧٢(خَِرُه لََعلَُّهمْ َيْرجُِعونَ َوقَالَْت طَاِئفَةٌ ِمْن أَْهلِ الِْكتَابِ آِمُنوا بِالَِّذي أُْنزِلَ َعلَى الَِّذيَن آَمُنوا َوْجَه النََّهارِ َواكْفُُروا آ
 قُلْ إِنَّ بَِع دِيَنكُْم قُلْ إِنَّ الُْهَدى ُهَدى اللَِّه أَنْ يُْؤَتى أََحٌد مِثْلَ َما أُوِتيُتمْ أَْو ُيَحاجُّوكُْم ِعْنَد َربِّكُْمَولَا ُتْؤِمنُوا إِلَّا ِلَمْن َت

  ) ٧٤(للَُّه ذُو الْفَْضلِ الَْعظِيمِ َيخَْتصُّ بَِرْحَمِتِه َمْن َيَشاُء وَا) ٧٣(الْفَْضلَ بَِيِد اللَِّه ُيْؤِتيِه َمْن َيَشاُء َواللَُّه وَاِسٌع َعِليٌم 

  :قال . أّوله } َوْجَه النهار { 
  فَلَْيأْتِ نِسْوَتَنا بَِوْجِه َنهَارِ... َمْن كَانَ َمْسُروراً بَِمقَْتلِ َماِلٍك 

نهم به يف آخره لعلهم يشكون يف دي} واكفروا { أظهروا اإلميان مبا أنزل على املسلمني يف أّول النهار : واملعىن 
تواطأ اثنا عشر من : وقيل . ما رجعوا وهم أهل كتاب وعلم إال ألمر قد تبني هلم فريجعون برجوعكم : ويقولون 



ادخلوا يف دين حممد أّول النهار من غري اعتقاد ، واكفروا به آخر النهار : أحبار يهود خيرب ، وقال بعضهم لبعض 
جدنا حممداً ليس بذلك املنعوت وظهر لنا كذبه وبطالن دينه فإذا إنا نظرنا يف كتبنا وشاورنا علماءنا فو: وقولوا 

هذا يف شأن القبلة ملا صرفت إىل الكعبة قال كعب بن األشرف : وقيل . فعلتم ذلك شّك أصحابه يف دينهم 
وصلوا  آمنوا مبا أنزل عليهم من الصالة إىل الكعبة وصلوا إليها يف أّول النهار ، مث اكفروا به يف آخره: ألصحابه 

} أَن يؤتى أََحدٌ { : متعلق بقوله } َوالَ ُتْؤِمنُواْ { هم أعلم منا وقد رجعوا فريجعون : إىل الصخرة ، ولعلهم يقولون 
: أرادوا . وال تظهروا إميانكم بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إال ألهل دينكم دون غريهم : أي . وما بينهما اعتراض 

 قد أوتوا من كتب اهللا مثل ما أوتيتم ، وال تفشوه إال إىل أشياعكم وحدهم دون أسرّوا تصديقكم بأنّ املسلمني
عطف على أن } أَْو ُيحَاجُّوكُْم عِنَد رَّبكُمْ { املسلمني لئال يزيدهم ثباتاً ، ودون املشركني لئال يدعوهم إىل اإلسالم 

منوا لغري أتباعكم ، أنّ املسلمني حياجونكم يوم وال تؤ: يؤتى والضمري يف حياجوكم ألحد ألنه يف معىن اجلمع ، مبعىن 
معناه أنّ اهلدى هدى اهللا ، : فما معىن االعتراض؟ قلت : فإن قلت . القيامة باحلق ويغالبونكم عند اهللا تعاىل باحلجة 

من شاء أن يلطف به حىت يسلم ، أو يزيد ثباته على اإلسالم ، كان ذلك ، ومل ينفع كيدكم وحيلكم وزيكم 
يريد اهلداية } قُلْ إِنَّ الفضل بَِيِد اهللا يُْؤِتيِه َمن َيَشاُء { : قكم عن املسلمني واملشركني ، وكذلك قوله تعاىل تصدي

وال تؤمنوا هذا اإلميان الظاهر وهو إمياهنم : على معىن } إِالَّ ِلَمن َتبَِع ِديَنكُمْ { : أو يتمَّ الكالم عند قوله . والتوفيق 
إال ملن كانوا تابعني لدينكم ممن أسلموا منكم ألن رجوعهم كان أرجى عندهم من : ن تبع دينكم وجه النهار إال مل

معناه ألن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم قلتم } أَن يؤتى { : وقوله . رجوع من سواهم ، وألن إسالمهم كان أغيظ هلم 
يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من فضل العلم أن . ذلك ودبرمتوه ، ال لشيء آخر ، يعين أن ما بكم من احلسد والبغي 
أأن يؤتى أحد بزيادة مهزة االستفهام للتقرير : والكتاب دعاكم إىل أن قلتم ما قلتم ، والدليل عليه قراءة ابن كثري 

 معناه دبرمت: على هذا؟ قلت } أَْو ُيحَاجُّوكُْم { : فما معىن قوله : فإن قلت . إال أن يؤتى أحد : والتوبيخ ، مبعىن 
{ وجيوز أن يكون . ما دبرمت ألن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم وملا يتصل به عند كفركم به من حماجتهم لكم عند ربكم 

قل إن هدى اهللا أن يؤتى أحد مثل ما : خرب إن ، على معىن } أَن يؤتى أََحٌد { بدالً من اهلدى ، و } ُهَدى اهللا 
إن يؤتى «: وقرىء . وا باطلكم حبقهم ويدحضوا حجتكم أوتيتم أو حياجوكم حىت حياجوكم عند ربكم فيقرع

ما يؤتى : أي وال تؤمنوا إال ملن تبع دينكم وقولوا هلم . على إن النافية ، وهو متصل بكالم أهل الكتاب . » أحد
 }أَن يؤتى { أحد مثل ما أوتيتم حىت حياجوكم عند ربكم ، يعين ما يؤتون مثله فال حياجونكم ، وجيوز أن ينتصب 

قل إن اهلدى هدى اهللا ، فال تنكروا أن : كأنه قيل } َوالَ ُتْؤِمُنواْ إِالَّ ِلَمن تَبَِع ِديَنكُمْ { : بفعل مضمر يدل عليه قوله 
  .إنكار ألن يؤتى أحد مثل ما أوتوا } َوالَ ُتؤِْمُنواْ إِالَّ ِلَمن َتبَِع ِديَنكُْم { يؤتى أحد مثل ما أوتيتم؛ ألن قوهلم 

إِلَْيَك إِلَّا َما ُدْمَت َعلَْيِه قَاِئًما ْهلِ الِْكتَابِ َمْن إِنْ َتأَْمْنُه بِِقْنطَارٍ يَُؤدِِّه إِلَْيَك َومِْنُهْم َمْن إِنْ َتأَْمْنهُ بِِدينَارٍ لَا ُيؤَدِِّه َوِمْن أَ
بَلَى َمْن أَْوفَى بَِعْهِدِه ) ٧٥(لَى اللَِّه الْكَِذَب َوُهْم َيْعلَُمونَ ذَِلَك بِأَنَُّهْم قَالُوا لَْيَس َعلَْيَنا ِفي الْأُمِّيَِّني َسبِيلٌ َوَيقُولُونَ َع

  ) ٧٦(َواتَّقَى فَإِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُْمتَِّقَني 

هو عبد اهللا بن سالم ، استودعه رجل من قريشٍ ألفاً ومائيت أوقية ذهباً فأدّاه } َمْن إِن َتأَْمْنهُ بِِقْنطَارٍ { عن ابن عباس 
: وقيل . فنحاص بن عازوراء استودعه رجل من قريش ديناراً فجحده وخانه } مَّْن إِن َتأَْمْنُه بِِدينَارٍ { و . ه إلي

إِالَّ َما { واخلائنون يف القليل اليهود ، لغلبة اخليانة عليهم . املأمونون على الكثري النصارى ، لغلبة األمانة عليهم 
ة دوامك عليه يا صاحب احلق قائماً على رأسه متوكالً عليه باملطالبة والتعنيف ، أو بالرفع إال مّد} ُدْمَت َعلَْيِه قَاِئًما 



وقرأ . بكسر اهلاء والوصل ، وبكسرها بغري وصل ، وبسكوهنا » يؤده«: وقرىء . إىل احلاكم وإقامة البينة عليه 
إشارة إىل ترك األداء الذي } ذلك  {ودمت بكسر الدال من دام يدام . ، بكسر التاء » تئمنه«: حيىي بن وثاب 

أي ال يتطّرق علينا عتاب } لَْيَس َعلَْيَنا ِفى االميني َسبِيلٌ { دلّ عليه مل يؤّده ، أي تركهم أداء احلقوق بسبب قوهلم 
وذم يف شأن األمييني ، يعنون الذين ليسوا من أهل الكتاب ، وما فعلنا هبم من حبس أمواهلم واإلضرار هبم ، ألهنم 

بايع اليهود : وقيل . مل جيعل هلم يف كتابنا حرمة : ليسوا على ديننا ، وكانوا يستحلون ظلم من خالفهم ويقولون 
ليس لكم علينا حق حيث تركتم دينكم ، وادعوا أهنم وجدوا : رجاالً من قريش ، فلما أسلموا تقاضوهم فقالوا 

  :عند نزوهلا  وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال. ذلك يف كتاهبم 
" كذب أعداء اهللا ما من شيء يف اجلاهلية إال وهو حتت قدميَّ ، إال األمانة فإهنا مؤداة إىل الّرب والفاجر ) "  ١٧٤( 

فتقولون : قال . إنا نصيب يف الغزو من أموال أهل الذمة الدجاجة والشاة : وعن ابن عباس أنه سأله رجل فقال 
إهنم . ليس علينا يف األميني سبيل : هذا كما قال أهل الكتاب : قال . ذلك بأس  نقول ليس علينا يف: ماذا؟ قال 

بادعائهم أن ذلك يف } َوَيقُولُونَ َعلَى اهللا الكذب { . إذا أّدوا اجلزية مل حيلّ لكم أكل أمواهلم إال بطيبة أنفسهم 
السبيل عليهم يف األميني ، أي بلى عليهم سبيل إثبات ملا نفوه من } بلى { أهنم كاذبون } وَُهْم َيْعلَُمونَ { كتاهبم 
مجلة مستأنفة مقّررة للجملة اليت سّدت بلى مسدّها ، والضمري يف بعهده راجع } َمْن أوىف بَِعْهِدِه { : وقوله . فيهم 

إن قلت ، فهذا ف. إىل من أوىف ، على أنّ كل من أوىف مبا عاهد عليه واتقى اهللا يف ترك اخليانة والغدر ، فإنّ اهللا حيبه 
أجل ، ألهنم إذا وفوا بالعهود : قلت . عام خييل أنه لو وىف أهل الكتاب بعهودهم وتركوا اخليانة لكسبوا حمبة اهللا 

وفوا أول شيء بالعهد األعظم ، وهو ما أخذ عليهم يف كتاهبم من اإلميان برسول مصدق ملا معهم ، ولو اتقوا اهللا 
وجيوز أن يرجع الضمري إىل اهللا تعاىل ، على أن كل . لكذب على اهللا وحتريف كلمه يف ترك اخليانة التقوه يف ترك ا

من وىف بعهد اهللا واتقاه فإنّ اهللا حيبه ، ويدخل يف ذلك اإلميان وغريه من الصاحلات وما وجب اتقاؤه من الكفر 
. تقني قام مقام رجوع الضمري عموم امل: فأين الضمري الراجع من اجلزاء إىل من؟ قلت : فإن قلت . وأعمال السوء 
  .نزلت يف عبد اهللا بن سالم وحبريا الراهب ونظرائهما من مسلمة أهل الكتاب : وعن ابن عباس 

اللَُّه َولَا َيْنظُُر إِلَيْهِْم َيْوَم ا ُيكَلِّمُُهُم إِنَّ الَِّذيَن َيْشَتُرونَ بَِعْهِد اللَِّه َوأَْيمَانِهِْم ثََمًنا قَِليلًا أُولَِئَك لَا َخلَاَق لَُهْم ِفي الْآِخَرِة وَلَ
َوإِنَّ ِمنُْهْم لَفَرِيقًا َيلُْوونَ أَلْسَِنَتُهمْ بِالِْكتَابِ لَِتْحَسُبوُه ِمَن الِْكتَابِ َوَما ُهَو ) ٧٧(الِْقَياَمِة َولَا ُيزَكِّيهِْم َولَُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم 

  ) ٧٨(اللَِّه َوَما ُهَو ِمْن ِعْنِد اللَِّه َوَيقُولُونَ َعلَى اللَِّه الْكَِذَب وَُهْم َيْعلَُمونَ ِمَن الِْكتَابِ َوَيقُولُونَ ُهَو ِمْن ِعْنِد 

ومبا حلفوا } وأمياهنم { مبا عاهدوه عليه من اإلميان بالرسول املصّدق ملا معهم } بِعَْهِد اهللا { يستبدلون } َيْشَتُرونَ { 
نزلت : وقيل . متاع الدنيا من الترؤس واالرتشاء وحنو ذلك } ثَمَناً قَِليالً { نه واهللا لنؤمنن به ولننصر. به من قوهلم 

يف أيب رافع ولبابة بن أيب احلقيق وحيي بن أخطب ، حرفوا التوراة وبدلوا صفة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، 
سنة أصابتهم ممتارين ، فقال جاءت مجاعة من اليهود إىل كعب بن األشرف يف : وقيل . وأخذوا الرشوة على ذلك 

لقد مهمت أن أَِمَريكم وأكسوكم فحرمكم اهللا : نعم ، قال : هل تعلمون أن هذا الرجل رسول اهللا؟ قالوا : هلم 
: فانطلقوا فكتبوا صفة غري صفته ، مث رجعوا إليه وقالوا . لعله شبه علينا فرويداً حىت نلقاه : فقالوا . خرياً كثرياً 

  :وعن األشعث بن قيس . هو بالنعت الذي نعت لنا ، ففرح ومارَُهْم قد غلطنا وليس 
نزلت يفّ ، كانت بيين وبني رجل خصومة يف بئر ، فاختصمنا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال ) "  ١٧٥( 
ر لقي اهللا من حلف على ميني يستحق هبا ماال هو فيها فاج«فقلت إذن حيلف وال يبايل فقال » شاهداك أو ميينه«: 



والوجه أن نزوهلا . نزلت يف رجل أقام سلعة يف السوق فحلف لقد أعطي هبا ما مل يعطه : وقيل " وهو عليه غضبان 
جماز عن } َوالَ َينظُُر إِلَْيهِمْ { يقّوي رجوع الضمري يف بعهده إىل اهللا } بِعَْهِد اهللا { : وقوله . يف أهل الكتاب 

} َوالَ ُيزَكّيهِمْ { فالن ال ينظر إىل فالن ، تريد نفي اعتداده به وإحسانه إليه : تقول االستهانة هبم والسخط عليهم 
أصله فيمن : أي فرق بني استعماله فيمن جيوز عليه النظر وفيمن ال جيوز عليه؟ قلت : فإن قلت . وال يثين عليهم 

ظر عينيه ، مث كثر حىت صار عبارة عن جيوز عليه النظر الكناية ، ألن من اعتد باإلنسان التفت إليه وأعاره ن
االعتداد واإلحسان وإن مل يكن مث نظر ، مث جاء فيمن ال جيوز عليه النظر جمرداً ملعىن اإلحسان جمازاً عما وقع كناية 

َيلُْوونَ { هم كعب بن األشرف ومالك بن الصيف وحيّي بن أخطب وغريهم } لَفَرِيقًا { عنه فيمن جيوز عليه النظر 
{ : ، بالتشديد ، كقوله » يلوون«: يفتلوهنا بقراءته عن الصحيح إىل احملرف وقرأ أهل املدينة } َنتَُهم بالكتاب أَلِْس

يلون ووجهه أهنما قلبا الواو املضمومة مهزة ، مث : وعن جماهد وابن كثري ] .  ٥: املنافقون [ } لووا رؤوسهم 
إىل ما : ؟ قلت } لَِتْحَسبُوُه { إالم يرجع الضمري يف : فإن قلت  .خففوها حبذفها وإلقاء حركتها على الساكن قبلها 

يعطفون ألسنتهم بشبه الكتاب لتحسبوا ذلك : وجيوز أن يراد . دلّ عليه يلوون ألسنتهم بالكتاب وهو احملرف 
قُولُونَ ُهَو َوَي{ يفعلون ذلك ليحسبه املسلمون من الكتاب : بالياء ، مبعىن » ليحسبوه«: الشبه من الكتاب وقرىء 

هو من الكتاب ، وزيادة تشنيع عليهم ، وتسجيل بالكذب ، وداللة على أهنم ال : تأكيد لقوله } ِمْن ِعنِد اللَِّه 
يعّرضون وال يورُّون وإمنا يصرحون بإنه يف التوراة هكذا ، وقد أنزله اهللا تعاىل على موسى كذلك لفرط جراءهتم 

هم اليهودالذين قدموا على كعب بن األشرف : وعن ابن عباس . ن األخرة على اهللا وقساوة قلوهبم ويأسهم م
غريوا التوراة وكتبوا كتاباً بّدلوا فيه صفة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، مث أخذت قريظة ما كتبوه فخلطوه 

  .بالكتاب الذي عندهم 

َوالنُُّبوَّةَ ثُمَّ َيقُولَ ِللنَّاسِ كُوُنوا ِعَباًدا ِلي ِمْن ُدوِن اللَِّه َولَِكْن كُونُوا َما كَانَ ِلَبَشرٍ أَنْ ُيْؤِتَيهُ اللَُّه الْكَِتاَب وَالُْحكَْم 
اًبا أََيأُْمُركُمْ َولَا َيأُْمَركُْم أَنْ تَتَِّخذُوا الَْملَاِئكَةَ وَالنَّبِيِّنيَ أَْرَب) ٧٩(َربَّانِيَِّني بَِما كُنُْتْم ُتَعلُِّمونَ الِْكتَاَب َوبَِما كُنُْتْم َتْدُرُسونَ 

  ) ٨٠(بِالْكُفْرِ بَْعَد إِذْ أَنُْتْم ُمْسِلُمونَ 

  :وقيل . تكذيب ملن اعتقد عبادة عيسى } َما كَانَ ِلَبَشرٍ { 
أتريد أن نعبدك : إنّ أبا رافع القرظي والسيد من نصارى جنران قاال لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ) "  ١٧٦( 

" اهللا أن نعبد غري اهللا ، أو أن نأمر بعبادة غري اهللا فما بذلك بعثين ، وال بذلك أمرين فنزلت  ونتخذك ربا؟ فقال معاذ
  :وقيل 

ال ينبغي أن : يا رسول اهللا ، نسلم عليك كما يسلم بعضنا على بعض أفال نسجد لك؟ قال : قال رجل )  ١٧٧( 
ولكن { واحلكمة وهي السنة } واحلكم { ) ه يسجد ألحد من دون اهللا ، ولكن أكرموا نبيكم واعرفوا احلق ألهل

رقباين وحلياين : منسوب إىل الرب بزيادة األلف والنون؛ كما يقال : والرباينّ . ولكن يقول كونوا } كُوُنواْ ربانيني 
 اليوم مات رباينّ: أنه قال حني مات ابن عباس : وعن حممد ابن احلنفية . ، وهو الشديد التمسك بدين اهللا وطاعته 

العامل : الشارع الرباين : وكانوا يقولون . علماء معلمني : وقيل . ربانيني علماء فقهاء : وعن احلسن . هذه األّمة 
بسبب كونكم عاملني وبسبب كونكم دارسني للعلم أوجب أن تكون الربانية اليت هي } بَِما كُنُتمْ { العامل املعلم 

دراسة ، وكفى به دليالً على خيبة سعي من جهد نفسه وكّد روحه يف قّوة التمسك بطاعة اهللا مسببة عن العلم وال
: مجع العلم ، مث مل جيعله ذريعة إىل العمل ، فكان مثله مثل من غرس شجرة حسناء تونقه مبنظرها وال تنفعه بثمرها 



، من التدريس  »تدرسون«وقرىء . تقرؤن } َتْدُرُسونَ { من التعلم » وتعلمون«. ، من التعليم » تعلمون«وقرىء 
وجيوز أن يكون . ، من التدّرس » وتدّرسون«. وتدرسون على أن أدرس مبعىن دّرس كأكرم وكّرم وأنزل ونزَّل . 

فيكون ]  ١٠٦: اإلسراء [ } ِلَتقَْرأَُه َعلَى الناس { : تدرسونه على الناس كقوله : معناه ومعىن تدرسون بالتخفيف 
وفيه أن من علم ودرس العلم ومل يعمل به فليس من اهللا يف شيء ، وأن . معنامها معىن تدرسون من التدريس 

بالنصب » وال يأمرَكم«وقرىء . السبب بينه وبني ربه منقطع ، حيث مل يثبت النسبة إليه إال للمتمسكني بطاعته 
} َما كَانَ ِلَبَشرٍ { :  مزيدة لتأكيد معىن النفي يف قوله» ال«وفيه وجهان أحدمها أن جتعل } ثُمَّ َيقُولَ { عطفاً على 

ما كان لبشر أن يستنبئه اهللا وينصبه للدعاء إىل اختصاص اهللا بالعبادة وترك األنداد ، مث يأمر الناس بأن : واملعىن 
 ما كان لزيد أن أكرمه مث يهينين وال: كما تقول } أَن تَتَِّخذُواْ املالئكة والنبيني أَْربَاًبا { يكونوا عباداً له ويأمركم 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان ينهى قريشاً عن : واملعىن . غري مزيدة » ال«والثاين أن جتعل . يستخف يب 
ما كان لبشر : أنتخذك رباً؟ قيل هلم : فلما قالوا له . عبادة املالئكة ، واليهود والنصارى عن عبادة عزير واملسيح 

والقراءة بالرفع على ابتداء الكالم . ينهاكم عن عبادة املالئكة واألنبياء أن يستنبئه اهللا ، مث يأمر الناس بعبادته و
وقيل اهللا ، . لبشر } أََيأُْمرُكُم { و } َوالَ َيأُْمرَكُْم { والضمري يف . » ولن يأمركم«أظهر ، وتنصرها قراءة عبد اهللا 

على أن املخاطبني كانوا مسلمني ، وهم الذين أستأذنوه  دليل} بَْعَد إِذْ أَنُتم مُّْسِلُمونَ { واهلمزة يف أيأمركم لإلنكار 
  .أن يسجدوا له 

ا َمَعكُمْ لَُتْؤِمُننَّ بِِه َولََتْنُصُرنَّهُ َوإِذْ أََخذَ اللَُّه ِميثَاَق النَّبِيَِّني لََما آتَْيُتكُْم ِمْن ِكَتابٍ َوِحكَْمٍة ثُمَّ َجاءَكُْم َرسُولٌ ُمَصدِّقٌ ِلَم
فََمْن َتَولَّى بَْعَد ) ٨١(ُتْم َوأََخذُْتْم َعلَى ذَِلكُْم إِصْرِي قَالُوا أَقَْرْرَنا قَالَ فَاشَْهُدوا َوأََنا َمَعكُْم ِمَن الشَّاِهِديَن قَالَ أَأَقَْرْر

اِت َوالْأَْرضِ طَْوًعا َوكَْرًها َوإِلَْيِه أَفَغَْيَر ِدينِ اللَِّه َيْبُغونَ َولَُه أَْسلََم َمْن ِفي السََّماَو) ٨٢(ذَِلَك فَأُولَِئَك ُهمُ الْفَاِسقُونَ 
  ) ٨٣(ُيْرَجُعونَ 

والثاين أن يضيف . أحدها أن يكون على ظاهره من أخذ امليثاق على النبيني بذلك : فيه غري وجه } ميثاق النبيني { 
وإذ أخذ اهللا :  ، كأنه قيل امليثاق إىل النبيني إضافته إىل املوثق ال إىل املوثق عليه ، كما تقول ميثاق اهللا وعهد اهللا

أن يراد ميثاق أوالد النبيني وهم بنو إسرائيل على حذف املضاف : امليثاق الذي وثقه األنبياء على أممهم ، والثالث 
حنن أوىل بالنبوة من حممد : أن يراد أهل الكتاب وأن يرد على زعمهم هتكماً هبم ، ألهنم كانوا يقولون : والرابع . 

وإذا أخذ اهللا ميثاق الذين أوتوا «: وتدل عليه قراءة أّيب وابن مسعود . تاب ومنا كان النبيون ألنا أهل الك
الم التوطئة ألن أخذ امليثاق يف معىن االستحالف ويف لتؤمنن الم جواب القسم } لََما ءاَتيُْتكُم { والالم يف » الكتاب

ساّد مسّدجواب القسم والشرط مجيعاً وأن تكون حيتمل أن تكون املتضمنة ملعىن الشرط ، ولتؤمنن » ما«، و 
بكسر الالم ومعناه . » ملا آتيتكم«: وقرأ محزة » ملا آتيناكم«: وقريء . للذي آتيتكموه لتؤمنن به : موصولة مبعىن 

مصدرية ، » ما«على أن . ألجل إيتائي إياكم بعض الكتاب واحلكمة؛ مث جمليء رسول مصّدق ملا معكم لتؤمنن به : 
أخذ اهللا ميثاقهم : يف معىن املصدرين ، والالم داخلة للتعليل على معىن » جاءكم«و » آتيتكم«فعالن معها أعين وال

لتؤمنن بالرسول ولتنصرنه ، ألجل أين آتيتكم احلكمة ، وأن الرسول الذي آمركم باإلميان به ونصرته موافق لكم 
ثُمَّ { : يف جيوز ذلك والعطف على آتيتكم وهو قوله ك: فإن قلت . موصولة » ما«وجيوز أن تكون . غري خمالف 

بلى : للذي جاءكم رسول مصدق ملا معكم؟ قلت : ال جيوز أن يدخل حتت حكم الصفة ، ألنك ال تقول } َجاءكُْم 
وقرأ سعيد بن جبري . للذي آتيكموه وجاءكم رسول مصدق له : ألنّ ما معكم يف معىن ما آتيتكم ، فكأنه قيل 



مث جاءكم رسول مصدق له وجب عليكم اإلميان به . شديد ، مبعىن حني آتيتكم بعض الكتاب واحلكمة بالت» ملا«
أصله ملن ما ، قاستثقلوا اجتماع ثالث ميمات وهي امليمان والنون املنقلبة ميما بإدغامها يف امليم ، : وقيل . ونصرته 

} إِصْرِى { نن به ، وهذا حنو من قراءة محزة يف املعىن ملن أجل ما آتيتكم لتؤم: ومعناه . فحذفوا إحداها فصارت ملا 
ومنه اإلصار ، الذي يعقد به . ومسي إصراً ، ألنه مما يؤصر ، أي يشّد ويعقد . بالضم » أصرى«: وقرىء . عهدي 

فليشهد بعضكم على } فاشهدوا { وجيوز أن يكون املضموم لغة يف أصر ، كعرب وعرب ، وأن يكون مجع إصار . 
وهذا توكيد عليهم وحتذير من } ّمَن الشاهدين { من إقراركم وتشاهدكم } َوأََناْ على ذلكم { اإلقرار بعض ب

} فََمْن توىل َبْعَد ذلك { اخلطاب للمالئكة : وقيل . الرُّجوع إذا علموا بشهادة اهللا وشهادة بعضهم على بعض 
دون من الكفار دخلت مهزة اإلنكار على الفاء العاطفة مجلة أي املتمر} فَأُْولَِئَك ُهُم الفاسقون { امليثاق والتوكيد 

وجيوز أن يعطف على . فأولئك هم الفاسقون فغري دين اهللا يبغون ، مث توسطت اهلمزة بينهما : واملعىن . على مجلة 
ى فعله ألنه أهم من وقدم املفعول الذي هو غري دين اهللا عل} فََغْيَر ِدينِ اهللا َيْبُغونَ { يتولون } أ { حمذوف تقديره 

  :وروي . حيث أنّ اإلنكار الذي هو معىن اهلمزة متوجه إىل املعبود بالباطل 

أن أهل الكتاب اختصموا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيما اختلفوا فيه من دين إبراهيم عليه )  ١٧٨( 
كال الفريقني بريء من دين «: وسلم  السالم؛ وكل واحد من الفريقني ادعى أنه أوىل به ، فقال صلى اهللا عليه

بالتاء » وترجعون«: ، بالياء » يبغون«: وقرىء : فنزلت . ما نرضى بقضائك وال نأخذ بدينك : فقالوا » إبراهيم
} طَْوعاً { وقرئا بالياء معاً ، وبالتاء معاً . وهي قراءة أيب عمرو ، ألنّ الباغني هم املتولون ، والراجعون مجيع الناس 

بالسَّيف ، أو مبعاينة ما يلجىء إىل اإلسالم كنتق اجلبل على بين } َوكَرًْها { ظر يف األدلة واإلنصاف من نفسه بالن
]  ٨٤: غافر [ } فَلَمَّا َرأَْواْ َبأَْسَنا قَالُواْ ءامَنَّا باهللا َوْحَدُه { إسرائيل ، وإدراك الغرق فرعون ، واإلشفاء على املوت 

  .ى احلال ، مبعىن طائعني ومكرهني وانتصب طوعاً وكرها عل

أَْسَباِط َوَما أُوِتَي مُوَسى َوِعيَسى قُلْ آَمنَّا بِاللَِّه َوَما أُْنزِلَ َعلَْيَنا َوَما أُنْزِلَ َعلَى إِبَْراهِيَم َوإِْسَماعِيلَ وَإِْسَحاَق َوَيْعقُوَب وَالْ
َوَمْن َيْبَتغِ غَْيَر الْإِْسلَامِ ِديًنا فَلَْن ُيقَْبلَ ِمْنُه َوُهَو ) ٨٤(ِمْنُهْم َوَنْحُن لَُه ُمْسِلُمونَ  َوالنَّبِيُّونَ ِمْن َربِّهِْم لَا نُفَرِّقُ َبْيَن أََحٍد

  ) ٨٥(ِفي الْآخَِرِة ِمَن الَْخاسِرِيَن 

ع ومج} قُلْ { أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأن خيرب عن نفسه وعمن معه باإلميان ، فلذلك وحد الضمري يف 
مل عّدى : فإن قلت . وجيوز أن يؤمر بأن يتكلم عن نفسه كما يتكلم امللوك إجالالً من اهللا لقدر نبيه } َءامَنَّا { يف 

لوجود املعنيني مجيعاً ، ألن الوحي : أنزل يف هذه اآلية حبرف االستعالء ، وفيما تقدم من مثلها حبرف االنتهاء؟ قلت 
: لقوله } َعلَْيَنا { إمنا قيل : ومن قال . فجاء تارة بأحد املعنيني ، وأخرى باآلخر ينزل من فوق وينتهي إىل الرسل ، 

تفرقة بني الرسل واملؤمنني ، ألن الرسول يأتيه الوحي ]  ١٣٦: البقرة [ } قولوا { : لقوله } إِلَْيَنا { ؛ و } قُلْ { 
: املائدة [ } بَِما أَنَزلَ إِلَْيكَ { :  ترى إىل قوله أال. على طريق االستعالء ، ويأتيهم على وجه االنتهاء ، فقد تعسف 

{ . } ءاِمنُواْ بالذى أُنزِلَ َعلَى الذين َءاَمنُواْ { : وإىل قوله ]  ١٠٥: النساء [ } َوأَنَزلَْنا إِلَْيكَ الكتاب { ، ]  ٦٨
} َوَمن َيبَْتغِ غَْيَر اإلسالم { : دهتا؛ مث قال موحدون خملصون أنفسنا له ال جنعل له شريكاً يف عبا} َوَنْحُن لَُه ُمْسِلُمونَ 

من الذين وقعوا يف } ِديًنا فَلَن ُيقَْبلَ ِمْنُه َوُهَو ِفى االخرة ِمَن اخلاسرين { : يعين التوحيد وإسالم الوجه هللا تعاىل 
  .باإلدغام » ومن يبتغ غري اإلسالم«: وقرىء . اخلسران مطلقاً من غري تقييد للشياع 



ا َيْهِدي الْقَْوَم الظَّاِلِمنيَ َيْهِدي اللَُّه قَْوًما كَفَُروا بَْعَد إَِميانِهِْم َوشَهُِدوا أَنَّ الرَّسُولَ َحقٌّ َوَجاَءُهمُ الَْبيَِّناُت َواللَُّه لَكَْيَف 
خَاِلِديَن ِفيَها لَا ُيَخفَُّف َعْنُهمُ الَْعذَاُب َولَا ) ٨٧(َني أُولَِئَك جََزاُؤُهمْ أَنَّ َعلَْيهِْم لَْعَنةَ اللَِّه َوالَْملَاِئكَِة وَالنَّاسِ أَْجَمِع) ٨٦(

  ) ٨٩(إِلَّا الَِّذيَن تَاُبوا ِمْن َبْعِد ذَِلَك َوأَصْلَُحوا فَإِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرحِيٌم ) ٨٨(ُهْم ُيْنظَُرونَ 

لم اهللا من تصميمهم على كفرهم ، ودل كيف يلطف هبم وليسوا من أهل اللطف ، ملا ع} كَْيَف يَْهِدى اهللا قَْوًما { 
على تصميمهم بأهنم كفروا بعد إمياهنم وبعد ما شهدوا بأن الرسول حق ، وبعدما جاءهتم الشواهد من القرآن 

وسائر املعجزات اليت تثبت مبثلها النبّوة وهم اليهود كفروا بالنيب صلى اهللا عليه وسلم بعد أن كانوا مؤمنني به؛ 
نزلت يف رهط كانوا أسلموا مث رجعوا عن اإلسالم : وقيل . ما يوجب قّوة إمياهنم من البينات وذلك حني عاينوا 

عالم : فإن قلت . وحلقوا مبكة ، منهم طعمة بن أبريق ، َوَوحَْوُح بن األسلت ، واحلرث بن سويد بن الصامت 
من معىن الفعل؛ ألن معناه بعد أن  أن يعطف على ما يف إمياهنم: فيه وجهان : ؟ قلت } َوَشهِدُواْ { عطف قوله 

  :وقول الشاعر ]  ١٠: املنافقني [ } فَأَصَّدََّق َوأَكُن { : آمنوا ، كقوله تعاىل 
  . . . . . . . . . . . .َوالَ َناِعبٍ ... لَْيسُوا ُمْصِلِحَني َعشَِريةً . . . 

ال يلطف } واهللا الَ يَْهِدى { لرسول حق مبعىن كفروا وقد شهدوا أن ا» قد«وجيوز أن تكون الواو للحال بإضمار 
الكفر العظيم واالرتداد } إِالَّ الذين تَاُبواْ ِمن َبْعِد ذلك { . بالقوم الظاملني املعاندين الذين علم أن اللطف ال ينفعهم 

ته وأرسل نزلت يف احلرث بن سويد بعد أن ندم على رّد: وقيل . ما أفسدوا أو ودخلوا يف الصالح } وَأَْصلَحُواْ { 
فأقبل إىل املدينة فتاب وقبل رسول اهللا صلى . هل يل من توبة ، فأرسل إليه أخوه اجلالس باآلية : إىل قومه أن سلوا 

  .اهللا عليه وسلم توبته 

إِنَّ الَِّذيَن كَفَرُوا َوَماُتوا ) ٩٠(الضَّالُّونَ إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا َبْعَد إِميَانِهِمْ ثُمَّ ازَْداُدوا كُفًْرا لَْن ُتقَْبلَ تَْوَبُتُهْم َوأُولَِئَك ُهُم 
  ) ٩١( َوَما لَُهْم ِمْن نَاِصرِيَن َوُهْم كُفَّاٌر فَلَْن ُيقَْبلَ ِمْن أََحِدِهْم ِملُْء الْأَْرضِ ذََهًبا َولَوِ افَْتَدى بِِه أُولَِئَك لَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم

بعيسى واإلجنيل بعد إمياهنم مبوسى والتوراة ، مث ازدادوا كفراً بكفرهم  هم اليهود كفروا} ثُمَّ ازدادوا كُفْراً { 
أو كفروا برسول اهللا بعدما كانوا به مؤمنني قبل مبعثه مث ازدادوا كفراً بإصرارهم على ذلك . مبحمد والقرآن 

به ، وسخريتهم ونقضهم ميثاقه ، وفتنتهم للمؤمنني ، وصدهم عن اإلميان . وطنعهم يف كل وقت ، وعداوهتم له 
نقيم مبكة نتربص مبحمد : نزلت يف الذين ارتدوا وحلقوا مبكة ، وازديادهم الكفر أن قالوا : وقيل . بكل آية تنزل 

قد علم أنّ املرتد كيفما ازداد كفرا فإنه مقبول : فإن قلت . ريب املنون ، وإن أردنا الرجعة نافقنا بإظهار التوبة 
جعلت عبارة عن املوت على الكفر ، ألنّ الذي ال تقبل : ؟ قلت } ن ُتقَْبلَ تَْوَبتُُهْم لَّ{ التوبة إذا تاب فما معىن 

إن اليهود أو املرتدين الذين فعلوا ما فعلوا مائتون على : توبته من الكفار هو الذي ميوت على الكفر ، كأنه قيل 
بغري فاء ، ويف } لَّن ُتقَْبلَ { إحدى اآليتني فلم قيل يف : فإن قلت . الكفر ، داخلون يف مجلة من ال تقبل توبتهم 

وأن سبب امتناع قبول الفدية . قد أوذن بالفاء أنّ الكالم بين على الشرط واجلزاء : ؟ قلت } فَلَن ُيقَْبلَ { اآلخرى 
له  الذي جاءين: وبترك الفاء أن الكالم مبتدأ وخرب وال دليل فيه على التسبب كما تقول . هو املوت على الكفر 

لَّن { فحني كان املعىن : فإن قلت . فله درهم : درهم ، مل جتعل اجمليء سبباً يف استحقاق الدرهم ، خبالف قولك 
مبعىن املوت على الكفر ، فهال جعل املوت على الكفر مسبباً عن ارتدادهم وازديادهم الكفر ملا يف } ُتقَْبلَ َتْوبَُتُهْم 

ألنه كم من مرتد مزداد للكفر يرجع : وجّره إىل املوت على الكفر؟ قلت ذلك من قساوة القلوب وركوب الرين 



فأي فائدة يف هذه الكناية ، أعين أن كىن عن املوت على الكفر : فإن قلت . إىل اإلسالم وال ميوت على الكفر 
ار ، وإبراز حاهلم يف الفائدة فيها جليلة ، وهي التغليظ يف شأن أولئك الفريق من الكف: بامتناع ، قبول التوبة؟ قلت 

صورة حالة اآليسني من الرمحة اليت هي أغلظ األحوال وأشّدها ، أال ترى أنّ املوت على الكفر إمنا خياف من أجل 
: ، بالرفع رداً على ملء ، كما يقال » ذهب«: وقرأ األعمش . نصب على التمييز } ذََهًبا { اليأس من الرمحة 

هو كالم حممول على : ؟ قلت } َولَوِ افتدى بِِه { : كيف موقع قوله : ت فإن قل. عندي عشرون نفساً رجال 
ولو افتدى مبثله ، : وجيوز أن يراد . فلن تقبل من أحدهم فدية ولو افتدى مبلء األرض ذهباً : كأنه قيل . املعىن 

واملثل حيذف كثرياً يف كالمهم ، ]  ٤٧: الزمر [ } ُه َولَْو أَنَّ ِللَِّذيَن ظَلَُمواْ َما ِفى االرض َجِميعاً َوِمثْلَُه َمَع{ : كقوله 
وقضية » وال هيثم الليلة للمطّي«وأبو يوسف أبو حنيفة تريد مثله . ضربته ضرب زيد ، تريد مثل ضربه : كقولك 

 مثلك ال يفعل كذا ،: وال مثل هيثم ، وال مثل أيب حسن ، كما أنه يراد يف حنو قوهلم : وال أبا حسن هلا ، تريد 
فلن يقبل من أحدهم : وذلك أنّ املثلني يسّد أحدمها مسّد اآلخر فكانا يف حكم شيء واحد ، وأن يراد . تريد أنت 

فلن َيقَْبلَ من أحدهم ملء «: وقرىء . ملء األرض ذهباً كان قد تصدق به ، ولو افتدى به أيضاً مل يقبل منه 
  .ومل لرض بتخفيف اهلمزتني . ونصب ملء  على البناء للفاعل وهو اهللا عّز وعال ،» األرض ذهباً

  ) ٩٢(لَْن َتَنالُوا الْبِرَّ َحتَّى ُتْنِفقُوا ِممَّا ُتِحبُّونَ َوَما ُتْنِفقُوا ِمْن َشْيٍء فَإِنَّ اللََّه بِِه َعِليٌم 

حىت ُتنِفقُواْ ِممَّا { وهو ثوابه لن تنالوا بر اهللا : وقيل . لن تبلغوا حقيقة الّرب ، ولن تكونوا أبراراً } لَن َتنَالُواْ الرب { 
البقرة [ } أَنِفقُواْ ِمن طيبات َما كََسبُْتْم { : وتؤثروهنا كقوله . حىت تكون نفقتكم من أموالكم اليت حتبوهنا } ُتحِبُّونَ 

  :وروي . وكان السلف رمحهم اهللا إذا أحبوا شيئاً جعلوه هللا ]  ٢٦٧: 
إن أحبّ أموايل إيلّ بريحاء فضعها يا رسول اهللا حيث . يا رسول اهللا : فقال أهنا ملا نزلت جاء أبو طلحة )  ١٧٩( 

بخ بخ ذاك مال رابح أو مال رائح وإين أرى أن جتعلها يف " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . أراك اهللا 
  .افعلِ يا رسول اهللا فقسمها يف أقاربه : فقال أبو طلحة " األقربني 

هذه يف سبيل اهللا ، فحمل عليها رسول اهللا أسامة بن : بن حارثة بفرس له كان حيبها فقال وجاء زيد ا)  ١٨٠( 
أما إن : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . إمنا أردت أن أتصدق به : زيد ، فكأنّ زيداً وجد يف نفسه وقال 

عري أن يبتاع له جارية من سيب جلوالء وكتب عمر رضي اهللا عنه إىل أيب موسى األش" . اهللا تعاىل قد قبلها منك 
لَن َتَنالُواْ الرب حىت ُتنِفقُواْ ِممَّا ُتِحبُّونَ { : إن اهللا تعاىل يقول : يوم فتحت مدائن كسرى ، فلما جاءت أعجبته فقال 

وجدت  :خنتين ، قال : فقال . ونزل بأيب ذّر ضيف فقال للراعي ائتين خبري إبلي فجاء بناقة مهزولة . فأعتقها } 
: وقرأ عبد اهللا . إنّ يوم حاجيت إليه ليوم أوضع يف حفريت : خري اإلبل فحلها ، فذكرت يوم حاجتكم إليه فقال 

. أخذت من املال : وحنوه . للتبعيض } ِممَّا ُتِحبُّونَ { يف » من«وهذا دليل على أنّ . » حىت تنفقوا بعض ما حتبون«
عليم بكل } فَإِنَّ اهللا { ا ، أي من أي شيء كان طيباً حتبونه أو خبيثاً تكرهونه لتبيني ما تنفقو} ِمن َشْىٍء { ومن يف 

  .شيء تنفقونه فمجازيكم حبسبه 

وا بِالتَّْوَراِة فَاْتلُوَها التَّْوَراةُ قُلْ فَأُْتكُلُّ الطََّعامِ كَانَ ِحلًّا ِلبَنِي إِْسرَاِئيلَ إِلَّا َما َحرََّم إِسَْراِئيلُ َعلَى نَفِْسِه ِمْن قَْبلِ أَنْ ُتنَزَّلَ 
  ) ٩٤(فََمنِ افَْتَرى َعلَى اللَِّه الْكَِذَب ِمْن َبْعِد ذَِلَك فَأُولَِئَك ُهمُ الظَّاِلُمونَ ) ٩٣(إِنْ كُْنُتمْ َصاِدِقَني 



ذلت : حل الشيء حال كقولك : يقال . واحلل مصدر . كل املطعومات أو كل أنواع الطعام } كُلُّ الطعام { 
  .بة ذالً ، وعّز الرجل عزاً ، ويف حديث عائشة رضي اهللا عنها الدا
قال اهللا . ولذلك استوى يف الوصف به املذكر واملؤنث والواحد واجلمع » كنت أطيبه حلله وحرمه « )  ١٨١( 

اإلبل  والذي حرم إسرائيل وهو يعقوب عليه السالم على نفسه حلوم]  ١٠: املمتحنة [ } الهنَّ حلٌّ هلم { : تعاىل 
كان به عرق النسا ، فنذر إن شفي أن حيّرم على نفسه أحب الطعام إليه ، وكان ذلك أحبه . وألباهنا وقيل العروق 

أشارت عليه األطباء باجتنابه ، ففعل ذلك بإذن من اهللا ، فهو كتحرمي اهللا ابتداء واملعىن أن : وقيل . إليه فحّرمه 
ئيل من قبل إنزال التوراة وحترمي ما حرم عليهم منها لظلمهم وبغيهم مل حيرم املطاعم كلها مل تزل حالالً لبين إسرا

منها شيء قبل ذلك غري املطعوم الواحد الذي حرمه أبوهم إسرائيل على نفسه فتبعوه على حترميه ، وهو رد على 
مٍ ّمَن الذين َهادُواْ َحرَّمَْنا فَبِظُلْ{ : اليهود وتكذيب هلم ، حيث أرادوا براءة ساحتهم مما نعى عليهم يف قوله تعاىل 

{ : ويف قوله ]  ١٨: النساء [ } َعذَاباً أَِليماً { : إىل قوله تعاىل ]  ١٦: النساء [ } َعلَْيهِْم طيبات أُِحلَّتْ لَُهمْ 
: إىل قوله ]  ١٤٦: األنعام [ } َما َوَعلَى الذين َهاُدواْ َحرَّْمَنا كُلَّ ِذى ظُفُرٍ َوِمَن البقر والغنم َحرَّْمَنا َعلَْيهِْم ُشُحوَمُه

وجحود ما غاظهم وامشأزوا منه وامتعضوا مما نطق به القرآن من ]  ١٤٦: األنعام [ } ذلك جزيناهم بَِبْغيِهِْم { 
لسنا بأّول من حّرمت عليه ، وما هو إال حترمي قدمي ، كانت حمّرمة : حترمي الطيبات عليهم لبغيهم وظلمهم ، فقالوا 

وعلى إبراهيم ومن بعده من بين إسرائيل وهلم جرا ، إىل أن انتهى التحرمي إلينا ، فحرمت علينا كما على نوح 
وغرضهم تكذيب شهادة اهللا عليهم بالبغي والظلم والصّد عن سبيل اهللا وأكل الربا وأخذ . حرمت على من قبلنا 

ا كبرية ُحرم عليهم نوع من الطيبات عقوبة هلم أموال الناس بالباطل ، وما عّدد من مساويهم اليت كلما ارتكبوا منه
أمر بأن حياجهم بكتاهبم ويبكتهم مما هو ناطق به من أن حترمي ما حّرم عليهم حترمي } قُلْ فَأُْتواْ بالتوراة فاتلوها { 

حادث بسبب ظلمهم وبغيهم ، ال حترمي قدمي كما يدعونه ، فروي أهنم مل جيسروا على إخراج التوراة وهبتوا 
انقلبوا صاغرين ، ويف ذلك احلجة البينة على صدق النيب صلى اهللا عليه وسلم ، وعلى جواز النسخ الذي و

بزعمه أن ذلك كان حمرماً على بين إسرائيل قبل إنزال التوراة من بعد ما } فََمنِ افترى َعلَى اهللا الكذب { ينكرونه 
املكابرون الذين ال ينصفون من أنفسهم وال يلتفتون إىل البينات } فَأُْولَِئَك ُهُم الظاملون { لزمهم من احلجة القاطعة 

.  

  ) ٩٥(قُلْ َصَدَق اللَُّه فَاتَّبُِعوا ِملَّةَ إِْبَراِهيَم حَنِيفًا َوَما كَانَ ِمَن الُْمْشرِِكَني 

أي ثبت ]  ١٤٦: ألنعام ا[ } ذلك جزيناهم بَِبْغيِهِْم وِإِنَّا لصادقون { : تعريض بكذهبم كقوله } قُلْ َصَدقَ اهللا { 
وهي ملة اإلسالم اليت عليها حممد ومن آمن } فاتبعوا ِملَّةَ إبراهيم حَنِيفاً { أن اهللا صادق فيما أنزل وأنتم الكاذبون 

معه ، حىت تتخلصوا من اليهودية اليت ورطتكم يف فساد دينكم ودنياكم ، حيث اضطرتكم إىل حتريف كتاب اهللا 
  .متكم حترمي الطيبات اليت أحلها اهللا إلبراهيم وملن تبعه لتسوية أغراضكم ، وألز

ِفيِه آيَاٌت بَيَِّناٌت َمقَاُم إِْبَراِهيَم َوَمْن َدَخلَُه كَانَ ) ٩٦(إِنَّ أَوَّلَ َبْيٍت ُوِضَع ِللنَّاسِ لَلَِّذي بَِبكَّةَ مَُباَركًا وَُهًدى ِللَْعالَِمَني 
  ) ٩٧(الَْبْيِت َمنِ اْسَتطَاَع إِلَْيِه َسبِيلًا َوَمْن كَفََر فَإِنَّ اللََّه غَنِيٌّ َعنِ الْعَالَِمَني  آِمًنا َوِللَِّه َعلَى النَّاسِ ِحجُّ

بتسمية الفاعل » وضع للناس«صفة لبيت ، والواضع هو اهللا عز وجلّ ، تدل عليه قراءة من قرأ } ُوِضعَ ِللنَّاسِ { 
وعن . إن أّول متعبد للناس الكعبة : جعله متعبداً هلم ، فكأنه قال  ومعىن وضع اهللا بيتا للناس ، أنه. وهو اهللا 



  :أنه سئل عن أّول مسجد وضع للناس فقال : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
وعن علّي رضي اهللا عنه أن " » أربعون سنة«: مث بيت املقدس وسئل كم بينهما؟ قال . املسجد احلرام ) "  ١٨٢( 

ال ، قد كان قبله بيوت ، ولكنه أّول بيت وضع للناس مباركاً فيه اهلدى : ّول بيت؟ قال أهو أ: رجالً قال له 
وأّول من بناه إبراهيم مث بناه قوم من العرب من جرهم مث هدم فبنته العمالقة مث هدم فبناه قريش . والرمحة والربكة 

يت ظهر على وجه املاء عند خلق السماء هو أّول ب: وقيل . هو أّول بيت ُحجَّ بعد الطوفان : وعن ابن عباس . 
هو أّول بيت : وقيل . واألرض ، خلقه قبل األرض بألفي عام ، وكان زبدة بيضاء على املاء فدحيت األرض حتته 

طف حول هذا البيت فلقد طفنا قبلك بألفي عام ، : ملا هبط آدم قالت له املالئكة : وقيل . بناه آدم يف األرض 
الضراح ، فرفع يف الطوفان إىل السماء الرابعة تطوف به مالئكة السموات : آدم بيت يقال له وكان يف موضعه قبل 

النبيط والنميط ، : البيت الذي ببكة ، وهي َعلٌَم للبلد احلرام ، ومكة وبكة لغتان فيه ، حنو قوهلم } لَلَِّذى بَِبكَّةَ { 
مكة ، البلد ، وبكة : ومحى مغمطة ومغبطة وقيل . رامت أمر راتب و: وحنوه من االعتقاب : يف اسم موضع بالدهناء 

يَُبكُّ الناس بعضهم بعضاً : وعن قتادة . إذا زمحه الزدحام الناس فيها » بكه«وقيل اشتقاقها من . موضع املسجد : 
  :قال . الرجال والنساء ، يصلي بعضهم بني يدي بعض ، ال يصلح ذلك إال مبكة كأهنا مسيت ببكة وهي الزمحة 

  فََخلِِّه َحىت َيُبكَّ َبكَّْه... إذَا الشَّرِيبُ أخذَْتُه اَألكَّْه 
كثري اخلري ملا حيصل ملن } ُمبَاَركاً { . مل يقصدها جبار إال قصمه اهللا تعاىل . تبك أعناق اجلبابرة أي تدقها : وقيل 

ال من املستكن يف الظرف حجه واعتمره وعكف عنده وطاف حوله من الثواب وتكفري الذنوب ، وانتصابه على احل
ألنه قبلتهم } وَُهًدى للعاملني { ، ألن التقدير للذي ببكة هو ، والعامل فيه املقدر يف الظرف من فعل االستقرار 

كيف صح بيان اجلماعة : فإن قلت . } ءايات بينات فاسأل { : عطف بيان لقوله } مَّقَامِ إبراهيم { ومتعبدهم 
أحدمها أن جيعل وحده مبنزلة آيات كثرية لظهور شأنه وقوة داللته على قدرة اهللا :  فيه وجهان: بالواحد؟ قلت 

: والثاين ]  ١٢٠: النحل [ } إِنَّ إبراهيم كَانَ أُمَّةً { : ونبوة إبراهيم من تأثري قدمه يف حجر صلد ، كقوله تعاىل 
إىل الكعبني آية ، وإالنة بعض الصخر دون  اشتماله على آيات ألنّ أثر القدم يف الصخرة الصماء آية ، وغوصه فيها

بعض آية ، وإبقاؤه دون سائر آيات األنبياء عليهم السالم آية إلبراهيم خاصة ، وحفظه مع كثرة أعدائه من 
  .املشركني وأهل الكتاب واملالحدة ألوف سنة آية 

. نوع من اجلمع كالثالثة واألربعة وجيوز أن يراد فيه آيات بينات مقام إبراهيم ، وأمن من دخله ، ألنّ االثنني 
فيه آيات بينات مقام : داللة على تكاثر اآليات ، كأنه قيل . وجيوز أن تذكر هاتان اآليتان ويطوى ذكر غريمها 

  :وحنوه يف طيِّ الذكر قول جرير . إبراهيم ، وأمن من دخله ، وكثري سوامها 
  الْعَبِيِد َوثُلْثٌ ِمْن َمَواِليهَا ِمَن... كَاَنْت حَنِيفَةُ أثْالَثاً فَثُلْثُُهمو 

  :ومنه قوله عليه السالم 
وقرأ ابن عباس وأّيب وجماهد " الطيب ، والنساء ، وقرة عيين يف الصالة : حبب إيلّ من دنياكم ثالث ) "  ١٨٣( 

م واقع وحده عطف وفيها دليل على أنّ مقام إبراهي. ، على التوحيد » آية بينة«: وأبو جعفر املدين يف رواية قتيبة 
َوَمن َدَخلَُه كَانَ ءاِمناً { : كيف أجزت أن يكون مقام إبراهيم واألمن عطف بيان لآليات؟ وقوله : فإن قلت . بيان 

َوَمن َدَخلَُه كَانَ ءاِمناً { : أجزت ذلك من حيث املعىن ، ألن قوله : مجلة مستأنفة إما ابتدائية وإما شرطية؟ قلت } 
فيه : أال ترى أنك لو قلت . مقام إبراهيم ، وأمن داخله : فيه آيات بينات : له ، فكأنه قيل دلّ على أمن داخ} 

كيف كان : فإن قلت . فيه آية بينة ، أمن من دخله : آية بينة ، من دخله كان آمناً صّح ، ألنه يف معىن قولك 



وضعف إبراهيم عن رفع احلجارة قام على أحدمها أنه ملا ارتفع بنيان الكعبة : فيه قوالن : سبب هذا األثر؟ قلت 
انزل حىت يغسل : إنه جاء زائراً من الشام إىل مكة فقالت له امرأة إمساعيل : وقيل . هذا احلجر فغاصت فيه قدماه 

رأسك ، فلم ينزل ، فجاءته هبذا احلجر فوضعته على شقه األمين ، فوضع قدمه عليه حىت غسلت شق رأسه ، مث 
معىن } َوَمن َدَخلَُه كَانَ ءاِمناً { ومعىن . يسر حىت غسلت الشق اآلخر ، فبقي أثر قدميه عليه حولته إىل شقه األ

وذلك بدعوة إبراهيم ]  ٦٧: العنكبوت [ } أََو لَْم َيَرْواْ أَنَّا َجَعلَْنا َحَرماً ءاِمناً َويَُتَخطَُّف الناس ِمْن َحْولِهِْم { : قوله 
وكان الرجل لو جر كل جريرة مث جلأ إىل احلرم مل ]  ١٢٦: البقرة [ } البلد اِمًنا َربّ اجعل هذا { عليه السالم 

من : وعند أيب حنيفة » لو ظفرت فيه بقاتل اخلطاب ما مسسته حىت خيرج منه«وعن عمر رضي اهللا عنه . يطلب 
يؤوى وال يطعم وال يسقى وال  لزمه القتل يف احلل بقصاص أو رّدة أو زىن فالتجأ إىل احلرم مل يتعرض له ، إال أنه ال

  وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم. آمنا من النار : وقيل . يبايع حىت يضطر إىل اخلروج 
  وعنه عليه الصالة والسالم" من مات يف أحد احلرمني بعث يوم القيامة آمنا ) "  ١٨٤( 

  .تا مكة واملدينة وعن ابن مسعود ومها مقرب" احلجون والبقيع يؤخذ بأطرافهما وينثران يف اجلنة ) "  ١٨٥( 
وقف رسول اهللا صلى اهللا تعاىل عليه وعلى آله وسلم على ثنية احلجون وليس هبا يومئذ مقربة ، فقال )  ١٨٦( 
يبعث اهللا من هذه البقعة ومن هذا احلرم كله سبعني ألفاً وجوههم كالقمر ليلة البدر ، يدخلون اجلنة بغري حساب «

  :وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم » يف سبعني ألفاً وجوههم كالقمر ليلة البدر ، يشفع كل واحد منهم
بدل من } َمنِ استطاع { " من صرب على حّر مكة ساعة من هنار ، تباعدت منه جهنم مسرية مائيت عام ) "  ١٨٧( 

  :وروي . الناس 
حلة ، وكذا عن ابن عباس وابن عمر أنّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسر االستطاعة بالزاد والرا)  ١٨٨( 

: وعنه . ومذهب مالك أن الرجل إذا وثق بقوته لزمه . هو على قدر القّوة : وعن ابن الزبري . وعليه أكثر العلماء 
ذلك على قدر الطاقة ، وقد جيد الزاد والراحلة من ال يقدر على السفر ، وقد يقدر عليه من ال زاد له وال راحلة ، 

إن كان لبعضهم مرياث مبكة أكان : وقيل له يف ذلك فقال . إذا قدر أن يؤجر نفسه فهو مستطيع  :وعن الضحاك 
وكلُّ مأيتّ . للبيت أو للحج } إِلَْيهِ { والضمري يف . يتركه؟ بل كان ينطلق إليه ولو حبواً فكذلك جيب عليه احلج 

َوللَِّه َعلَى الناس ِحجُّ البيت { : شديد؛ ومنها قوله إىل الشيء فهو سبيل إليه ويف هذا الكالم أنواع من التوكيد والت
ومنها أنه ذكر الناس مث أبدل . يعين أنه حق واجب هللا يف رقاب الناس ال ينفكون عن أدائه واخلروج من عهدته } 

اين أن أحدمها أن اإلبدال تثنية للمراد وتكرير له ، والث: عنه من استطاع إليه سبيالً ، وفيه ضربان من التأكيد 
مكان ومن مل } َوَمن كَفََر { : ومنها قوله . اإليضاح بعد اإلهبام والتفصيل بعد اإلمجال إيراد له يف صورتني خمتلفتني 

  :حيج تغليظاً على تارك احلج؛ ولذلك قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  التغليط وحنوه من" من مات ومل حيج فليمت إن شاء يهودياً أو نصرانياً ) "  ١٨٩( 
ومنها ذكر االستغناء عنه وذلك مما يدل على املقت والسخط " من ترك الصالة متعمداً فقد كفر ) "  ١٩٠( 

وإن مل يقل عنه ، وما فيه من الداللة على االستغناء عنه بربهان ، ألنه إذا } َعنِ العاملني { : واخلذالن ، ومنها قوله 
 حمالة ، وألنه يدل على االستغناء الكامل فكان أدلّ على عظم السخط الذي استغىن عن العاملني تناوله االستغناء ال

  :احلج إىل مكة غري واجب وروى : وعن سعيد بن املسيب نزلت يف اليهود ، فإهنم قالوا . وقع عبارة عنه 
 عليه وسلم أهل األديان مجع رسول اهللا صلى اهللا} َوللَِّه َعلَى الناس ِحجُّ البيت { : أنه ملا نزل قوله تعاىل )  ١٩١( 



فآمنت به ملة واحدة وهم املسلمون وكفرت به مخس » إن اهللا كتب عليكم احلج فحجوا: كلهم فخطبهم فقال 
  :وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم } َوَمن كَفََر { ال نؤمن به وال نصلي إليه وال حنجه ، فنزل : ملل قالوا 

  .وروي " قد هدم البيت مرتني ويرفع يف الثالثة  حجوا قبل أن ال حتجوا ، فإنه) "  ١٩٢( 
حجوا هذا البيت قبل أن : وعن ابن مسعود » حجوا قبل أن ال حتجوا ، حجوا قبل أن مينع الرب جانبه«)  ١٩٣( 

لو ترك الناس احلج عاماً واحداً ما : وعن عمر رضي اهللا عنه . تنبت يف البادية شجرة ال تأكل منها دابة إال نفقت 
  .بالكسر » حج البيت«وا وقرىء نوظر

قُلْ َيا أَْهلَ الِْكَتابِ ِلَم َتُصدُّونَ َعْن ) ٩٨(قُلْ َيا أَْهلَ الِْكتَابِ ِلمَ َتكْفُُرونَ بِآَياتِ اللَِّه وَاللَُّه َشهِيٌد َعلَى َما َتْعَملُونَ 
  ) ٩٩(ا اللَُّه بَِغاِفلٍ َعمَّا َتْعَملُونَ َسبِيلِ اللَِّه َمْن آَمَن َتْبُغوَنَها ِعَوًجا َوأَنُْتْم شَُهَداُء َوَم

مل تكفرون بآيات اهللا اليت دلتكم على صدق حممد صلى اهللا عليه وسلم : واملعىن . الواو للحال } واهللا َشهِيٌد { 
قرأ . واحلال أن اهللا شهيد على أعمالكم فمجازيكم عليها ، وهذه احلال توجب أن ال جتسروا على الكفر بآياته 

عن دين حق علم أنه سبيل اهللا اليت أمر بسلوكها وهو اإلسالم } َعن َسبِيلِ اهللا { ، من أصّده » تصّدون«: ن احلس
أتت اليهود األوس : ، وكانوا يفتنون املؤمنني وحيتالون لصدّهم عنه ، ومينعون من أراد الدخول فيه جبهدهم وقيل 

تطلبون هلا } َتْبغُوَنَها ِعَوجاً { وات واحلروب ليعودوا ملثله واخلزرج فذكروهم ما كان بينهم يف اجلاهلية من العدا
أحدمها أنكم : كيف تبغوهنا عوجاً وهو حمال؟ قلت فيه معنيان : فإن قلت . اعوجاحاً وميالً عن القصد واالستقامة 

ة رسول اهللا إن شريعة موسى ال تنسخ ، وبتغيريكم صف: تلبسون على الناس حىت تومهوهم أنّ فيها عوجاً بقولكم 
أنكم تتعبون أنفسكم يف إخفاء احلق وابتغاء ما ال يتأتى لكم : والثاين . صلى اهللا عليه وسلم عن وجهها وحنو ذلك 

أهنا سبيل اهللا اليت ال يصّد عنها إال ضال مضلّ ، } وَأَْنُتمْ ُشَهَداُء { من وجود العوج فيما هو أقوم من كل مستقيم 
َوَما { نكم ، عدول يثقون بأقوالكم ويستشهدونكم يف عظائم أمورهم ، وهم األحبار أو وأنتم شهداء بني أهل دي

  .وعيد ، وحمل تبغوهنا نصب على احلال } اهللا بغافل 

  ) ١٠٠( ِفرِيَنَيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِنْ ُتِطيعُوا فَرِيقًا ِمَن الَِّذيَن أُوُتوا الِْكتَاَب َيُردُّوكُْم بَْعَد إِميَانِكُْم كَا

  :قيل 
بن قيس اليهودي وكان عظيم الكفر شديد الطعن على املسلمني شديد احلسد هلم على ) شاس ) ( مرَّ ) (  ١٩٤( 

نفر من األنصار من األوس واخلزرج يف جملس هلم يتحدثون ، فغاظه ذلك حيث تألفوا واجتمعوا بعد الذي كان 
معهم إذا اجتمعوا من قرار ، فأمر شاباً من اليهود أن جيلس إليهم ما لنا : بينهم يف اجلاهلية من العداوة ، وقال 

ويذكرهم يوم بعاث وينشدهم بعض ما قيل فيه من األشعار ، وكان يوماً اقتتلت فيه األوس واخلزرج وكان الظفر 
ى اهللا عليه السالح السالح ، فبلغ النيب صل: ففعل فتنازع القوم عند ذلك وتفاخروا وتغاضبوا وقالوا . فيه لألوس 

أتدعون اجلاهلية وأنا بني أظهركم بعد إذ أكرمكم : وسلم ، فخرج إليهم فيمن معه من املهاجرين واألنصار فقال 
فعرف القوم أهنا نزغة من الشيطان وكيد من عدّوهم ، . اهللا باإلسالم وقطع به عنكم أمر اجلاهلية وألف بينكم 

مث انصرفوا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فما كان يوم أقبح فألقوا السالح وبكوا وعانق بعضهم بعضاً ، 
  .أّوالً وأحسن آخراً من ذلك اليوم 



َي إِلَى صَِراٍط ُمْسَتقِيمٍ َوكَْيَف َتكْفُُرونَ َوأَنُْتْم ُتْتلَى َعلَْيكُْم آيَاُت اللَِّه َوِفيكُْم َرُسولُُه َوَمْن َيْعَتِصْم بِاللَِّه فَقَْد ُهِد
)١٠١ (  

من أين يتطرق إليكم الكفر واحلال أن آيات : معىن االستفهام فيه اإلنكار والتعجيب ، واملعىن } َوكَْيَف َتكْفُُرونَ { 
على لسان الرسول غضة طرية وبني أظهركم رسول اهللا صلى اهللا عليه } تتلى َعلَْيكُْم { اهللا وهي القرآن املعجز 

وجيوز أن يكون حثاً هلم على . ومن يتمسك بدينه } َيْعَتِصم باهللا  َوَمن{ وسلم ينبهكم ويعظكم ويزيح شبهكم 
إذا جئت : فقد حصل له اهلدى ال حمالة كما تقول } فَقَْد ُهِدَى { االلتجاء إليه يف دفع شرور الكفار ومكايدهم 

ألنّ املعتصم باهللا  ظاهر} قَْد { ومعىن التوقع يف . فالناً فقد أفلحت ، كأن اهلدى قد حصل فهو خيرب عنه حاصالً 
  .متوقع للهدى ، كما أن قاصد الكرمي متوقع للفالح عنده 

َواعَْتِصُموا بِحَْبلِ اللَِّه َجِميًعا َولَا تَفَرَّقُوا ) ١٠٢(َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَّقُوا اللََّه َحقَّ ُتقَاِتِه وَلَا َتُموُتنَّ إِلَّا وَأَْنُتْم ُمْسِلُمونَ 
كُنُْتْم َعلَى َشفَا ُحفَْرٍة ِمَن وا نِْعَمَت اللَِّه َعلَْيكُْم إِذْ كُنُْتْم أَْعَداًء فَأَلََّف َبْيَن قُلُوبِكُْم فَأَصَْبحُْتْم بِنِْعَمِتِه إِْخوَاًنا َوَواذْكُُر

  ) ١٠٣(ونَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُْم ِمنَْها كَذَِلَك ُيَبيُِّن اللَُّه لَكُْم آيَاِتِه لََعلَّكُْم َتهَْتُد

} فاتقوا اهللا َما استطعتم { واجب تقواه وما حيق منها ، وهو القيام باملواجب واجتناب احملارم ، وحنوه } َحقَّ ُتقَاِتِه { 
  :وعن عبد اهللا . بالغوا يف التقوى حىت ال تتركوا من املستطاع منها شيئاً : يريد ]  ١٦: التغابن [ 
هو أن ال : وقيل . وروي مرفوعاً » ويشكر فال يكفر ، ويذكر فال ينسى هو أن يطاع فال يعصى ، « )  ١٩٥( 

ال يتقي اهللا عبد حق تقاته حىت : وقيل . تأخذه يف اهللا لومة الئم ، ويقوم بالقسط ولو على نفسه أو ابنه أو أبيه 
على حال سوى حال اإلسالم إذا  وال تكونّن: معناه } َوالَ َتمُوُتنَّ { خيزن لسانه ، والتقاة من اتقى كالتؤدة من اتأد 

ال تأتين إال وأنت على حصان ، فال تنهاه عن اإلتيان : أدرككم املوت ، كما تقول ملن تستعني به على لقاء العدّو 
جيوز أن يكون متثيالً : قوهلم اعتصمت حببله . ولكنك تنهاه عن خالف احلال اليت شرطت عليه يف وقت اإلتيان 

مايته ، بامتساك املتديل من مكان مرتفع حببل وثيق يأمن انقطاعه ، وأن يكون احلبل استعارة الستظهاره به ووثوقه حب
واجتمعوا على استعانتكم باهللا : واملعىن . لعهده واالعتصام لوثوقه بالعهد ، أو ترشيحاً الستعارة احلبل مبا يناسبه 

 عباده وهو اإلميان والطاعة؛ أو بكتابه لقول أو واجتمعوا على التمسك بعهده إىل. ووثوقكم به وال تفرقوا عنه 
  :النيب صلى اهللا عليه وسلم 

القرآن حبل اهللا املتني ال تنقضي عجائبه ، وال خيلق عن كثرة الرّد ، من قال به صدق؛ ومن عمل به « )  ١٩٦( 
بوقوع االختالف بينكم  وال تتفرقوا عن احلق} َوالَ َتفَرَّقُواْ { » رشد ، ومن اعتصم به هدي إىل صراط مستقيم 

كما اختلفت اليهود والنصارى ، أو كما كنتم متفرقني يف اجلاهلية متدابرين يعادي بعضكم بعضاً وحياربه أو وال 
حتدثوا ما يكون عنه التفرق ويزول معه االجتماع واأللفة اليت أنتم عليها مما يأباه جامعكم واملؤلف بينكم ، وهو 

كانوا يف اجلاهلية بينهم اإلحن والعداوات واحلروب املتواصلة ، فألف اهللا بني . م اتباع احلق والتمسك باإلسال
مترامحني متناصحني جمتمعني على أمر } إِْخوَاًنا { وقذف فيها احملبة فتحابوا وتوافقوا وصاروا . قلوهبم باإلسالم 

وس واخلزرج ، كانا أخوين ألب وأم ، هم األ: وقيل : واحد قد نظم بينهم وأزال االختالف ، وهو األخوة يف اهللا 
فوقعت بينهما العداوة وتطاولت احلروب مائة وعشرين سنة إىل أن أطفأ اهللا ذلك باإلسالم وألف بينهم برسول اهللا 

وكنتم مشفني على أن تقعوا يف نار جهنم ملا كنتم عليه } َوكُنُتْم على َشفَا ُحفَْرٍة ّمَن النار { صلى اهللا عليه وسلم 



والضمري للحفرة أو للنار أو للشفا وإمنا أنث إلضافته إىل احلفرة وهو منها . باإلسالم } فَأَنقَذَكُْم ّمْنَها { لكفر من ا
  :كما قال 

حرفها ، بالتذكري والتأنيث ، والمها واو ، إال أهنا يف : وشفا احلفرة وشفتها ... كََما َشرِقَْت َصْدُر الْقََناِة ِمَن الدَّمِ 
كيف جعلوا على حرف حفرة : فإن قلت . لوبة ويف املؤنث حمذوفة ، وحنو الشفا والشفة اجلانب واجلانبة املذكر مق

لو ماتوا على ما كانوا عليه وقعوا يف النار ، فمثلت حياهتم اليت يتوقع بعدها الوقوع يف النار : من النار؟ قلت 
ُيَبّيُن اهللا لَكُْم ءاياته لَعَلَّكُمْ { البيان البليغ  مثل ذلك} كذلك { بالقعود على حرفها مشفني على الوقوع فيها 

  .إرادة أن تزدادوا هدى } َتْهَتُدونَ 

  ) ١٠٤(ُهُم الُْمفِْلُحونَ َولَْتكُْن ِمْنكُْم أُمَّةٌ َيْدُعونَ إِلَى الَْخْيرِ َوَيأُْمُرونَ بِالَْمعُْروِف َوَينَْهْونَ َعنِ الُْمْنكَرِ َوأُولَِئَك 

للتبعيض ألن األمر باملعروف والنهي عن املنكر من فروض الكفايات ، وألنه ال يصلح » من«} ن مِّْنكُمْ أُمَّةٌ َولَْتكُ{ 
له إال من علم املعروف واملنكر ، وعلم كيف يرتب األمر يف إقامته وكيف يباشر ، فإن اجلاهل رمبا هنى عن معروف 

ذهب صاحبه فنهاه عن غري منكر ، وقد يغلظ يف موضع اللني وأمر مبنكر ، ورمبا عرف احلكم يف مذهبه وجهله يف م
، ويلني يف موضع الغلظة ، وينكر على من ال يزيده إنكاره إال متادياً ، أو على َمن اإلنكار عليه عبث ، كاإلنكار 

{ : ىل وكونوا أّمة تأمرون ، كقوله تعا: للتبيني ، مبعىن » من«وقيل . على أصحاب املآصر واجلالدين وأضراهبم 
هم األخصاء بالفالح } وأولئك ُهُم املفلحون { ] .  ١١٠: آل عمران [ } كُنُتْم خَْيَر أُمٍَّة أُْخرَِجْت ِللنَّاسِ َتأُْمُرونَ 

  :وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه سئل وهو على املنرب . دون غريهم 
وعنه عليه الصالة " وأتقاهم هللا وأوصلهم . كر آمرهم باملعروف وأهناهم عن املن: من خري الناس؟ قال ) "  ١٩٧( 

  :والسالم 
وعن علي " من أمر باملعروف وهنى عن املنكر فهو خليفة اهللا يف أرضه ، وخليفة رسوله ، وخليفة كتابه ) "  ١٩٨( 

  :رضي اهللا عنه 
ب هللا ، غضب اهللا له شىنء الفاسقني وغض. . . . أفضل اجلهاد األمر باملعروف والنهي عن املنكر ، ومن )  ١٩٩( 
يأيت على الناس زمان تكون فيهم جيفة احلمار أحب إليهم من مؤمن يأمرهم باملعروف وينهاهم عن : وعن حذيفة . 

واألمر . إذا كان الرجل حمبباً يف جريانه حمموداً عند إخوانه فاعلم أنه مداهن : املنكر ، وعن سفيان الثوري 
وأما النهي عن املنكر فواجب كله ، . ن واجباً فواجب ، وإن كان ندباً فندب باملعروف تابع للمأمور به ، إن كا

قد اختلف فيه الشيخان ، : ما طريق الوجوب؟ قلت : فإن قلت . ألنّ مجيع املنكر تركه واجب التصافه بالقبح 
لت أن يعلم ما شرائط النهي؟ ق: فإن قلت . السمع وحده : السمع والعقل ، وعند أيب هاشم : فعند أيب علي 

الناهي أن ما ينكره قبيح ، ألنه إذا مل يعلم مل يأمن أن ينكر احلسن ، وأن ال يكون ما ينهي عنه واقعاً ، ألن الواقع ، 
ال حيسن النهي عنه ، وإمنا حيسن الذم عليه والنهي عن أمثاله ، وأن ال يغلب على ظنه أن املنهي يزيد يف منكراته ، 

أن يغلب على ظنه : فما شروط الوجوب؟ قلت : فإن قلت . يه ال يؤثر ألنه عبث وأن ال يغلب على ظنه أن هن
وقوع املعصية حنو أن يرى الشارب قد هتيأ لشرب اخلمر بإعداد آالته ، وأن ال يغلب على ظنه أنه إن أنكر حلقته 

 الصعب ، ألنّ الغرض كيف يباشر اإلنكار؟ قلت يبتدىء بالسهل ، فإن مل ينفع ترقى إىل: فإن قلت . مضرة عظيمة 
فمن : ، فإن قلت ]  ٧٦: النساء [ } فقاتلوا { : مث قال } فأصلحوا بينهما { : قال اهللا تعاىل . كف املنكر 



كل مسلم متكن منه واختص بشرائطه ، وقد أمجعوا أن من رأى غريه تاركاً للصالة وجب عليه : يباشره؟ قلت 
  .اإلنكار ، ألنه معلوم قبحه لكل أحد 

فمن ُيؤمر : فإن قلت . ما اإلنكار الذي بالقتال ، فاإلمام وخلفاؤه أوىل ألهنم أعلم بالسياسة ومعهم عدهتا وأ
كل مكلف ، وغري املكلف إذا همَّ بضرر غريه ُمنع ، كالصبيان واجملانني ، وينهى الصبيان عن : وُينهى؟ قلت 

هل جيب على مرتكب املنكر أن : فإن قلت . عليها احملرمات حىت ال يتعّودوها ، كما يؤخذون بالصالة ليمرنوا 
نعم جيب عليه ، ألن ترك ارتكابه وإنكاره واجبان عليه ، فبتركه أحد الواجبني ال يسقط : ينهى عما يرتكبه قلت 

ال : وعن احلسن أنه مسع مطّرف بن عبد اهللا يقول . مروا باخلري وإن مل تفعلوا : وعن السلف . عنه الواجب اآلخر 
وّد الشيطان لو ظفر هبذه منكم فال يأمر أحد مبعروف وال ينهى عن : وأيّنا يفعل ما يقول : ل ما ال أفعل ، فقال أقو

الدعاء إىل اخلري عاّم يف التكاليف : ؟ قلت } َيْدُعونَ إِلَى اخلري َوَيأُْمُرونَ باملعروف { : كيف قيل : فإن قلت . منكر 
ف والنهي عن املنكر خاص ، فجيء بالعام مث عطف عليه اخلاص إيذاناً بفضله ، من األفعال والتروك واألمر باملعرو

  ] . ٢٣٨: البقرة [ } والصالة الوسطى { : كقوله 

َم َتْبَيضُّ ُوُجوهٌ َيْو) ١٠٥(يٌم َولَا َتكُوُنوا كَالَِّذيَن َتفَرَّقُوا َواْخَتلَفُوا ِمْن َبْعِد َما َجاَءُهمُ الَْبيَِّناُت َوأُولَِئَك لَُهْم َعذَاٌب َعِظ
َوأَمَّا ) ١٠٦(ُتْم َتكْفُُرونَ َوَتْسَودُّ ُوُجوٌه فَأَمَّا الَِّذيَن اْسوَدَّْت ُوُجوهُُهْم أَكَفَْرُتْم بَْعَد إَِميانِكُْم فَذُوقُوا الَْعذَاَب بَِما كُْن

  ) ١٠٧( الَِّذيَن اْبَيضَّْت ُوُجوهُُهْم فَِفي َرْحَمِة اللَِّه ُهْم ِفيَها خَاِلُدونَ

املوجبة لالتفاق على كلمة } ِمن َبْعِد َما َجاَءُهمُ البينات { وهم اليهود والنصارى } كالذين َتفَرَّقُواْ واختلفوا { 
َيْوَم تَْبَيضُّ { هم مبتدعو هذه األمة ، وهم املشبهة واجملربة واحلشوية وأشباههم : وقيل . واحدة وهي كلمة احلق 

. ، بكسر حرف املضارعة » تبيض وتسود«: و هلم ، أو بإضمار اذكر ، وقرىء نصب بالظرف وه} ُوُجوٌه 
والبياض من النور ، والسواد من الظلمة ، فمن كان من أهل نور احلق وسم ببياض اللون . » وتبياض وتسواّد«

الباطل  ومن كان من أهل ظلمة. وسعى النور بني يديه وبيمينه . وإسفاره وإشراقه ، وابيضت صحيفته وأشرقت 
نعوذ باهللا . وسم بسواد اللون وكسوفه وكمده ، واسوّدْت صحيفته وأظلمت ، وأحاطت به الظلمة من كل جانب 

. أكفرمت ، واهلمزة للتوبيخ والتعجيب من حاهلم : فيقال هلم } أَكْفَرُْتْم { وبسعة رمحته من ظلمات الباطل وأهله 
ن تكذيبهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد اعترافهم به قبل وكفرهم بعد اإلميا. والظاهر أهنم أهل الكتاب 

. هم املرتدون : وقيل . تبيض وجوه املهاجرين واألنصار وتسوّد وجوه بين قريظة والنضري : وعن عطاء . جميئه 
  :وقيل أهل البدع واألهواء ، وعن أيب أمامة 

مث قال كالب النار هؤالء شر قتلى حتت أدمي  هم اخلوارج ، وملا رآهم على درج دمشق دمعت عيناه)  ٢٠٠( 
أشيء تقوله برأيك ، أم شيء مسعته : وخري قتلى حتت أدمي السماء الذين قتلهم هؤالء ، فقال له أبو غالب . السماء 

فما : قال . بل مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غري مرة : قال . من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
إن : مث قرأ هذه اآلية ، مث أخذ بيده فقال . رمحة هلم ، كانوا من أهل اإلسالم فكفروا : عت عيناك ، قال شأنك دم

هم مجيع الكفار إلعراضهم عما أوجبه اإلقرار حني أشهدهم على : وقيل . فأعاذك اهللا منهم . بأرضك منهم كثرياً 
: كيف موقع قوله : ففي نعمته وهي الثواب املخلد ، فإن قلت } اهللا  فَِفى َرْحَمِة{ أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى 



كيف يكونون فيها؟ : موقع االستئناف ، كأنه قيل : ؟ قلت } فَِفى َرْحَمِة اهللا { : بعد قوله } ُهْم ِفيَها خالدون { 
  .هم فيها خالدون ال يظعنون عنها وال ميوتون : فقيل 

َوِللَِّه َما ِفي السََّماوَاِت َوَما ِفي الْأَْرضِ ) ١٠٨(ا َعلَْيَك بِالَْحقِّ َوَما اللَُّه يُرِيُد ظُلًْما ِللْعَالَِمَني ِتلَْك آيَاُت اللَِّه َنْتلُوَه
  ) ١٠٩(َوإِلَى اللَِّه تُْرَجُع الْأُمُوُر 

العدل من جزاء احملسن و} باحلق { ملتبسة } َنْتلُوَها َعلَْيَك { الواردة يف الوعد والوعيد } ِتلَْك آيات اهللا { 
فيأخذ أحداً بغري جرم ، أو يزيد يف عقاب جمرم ، أوينقص من ثواب } َوَما اهللا ُيرِيُد ظُلْماً { واملسيء مبا يستوجبانه 

على معىن ما يريد شيئاً من الظلم ألحد من خلقه ، فسبحان من حيلم عمن } للعاملني { : ونكر ظلماً وقال . حمسن 
  .ئح والرضا هبا يصفه بإرادة القبا

َولَْو آَمَن أَْهلُ الِْكتَابِ لَكَانَ  كُْنُتْم خَْيَر أُمٍَّة أُْخرَِجْت ِللنَّاسِ َتأُْمُرونَ بِالَْمْعرُوِف َوَتْنَهْونَ َعنِ الْمُْنكَرِ َوُتؤِْمُنونَ بِاللَِّه
ْن َيُضرُّوكُْم إِلَّا أَذًى َوإِنْ يُقَاِتلُوكُْم ُيَولُّوكُُم الْأَْدبَاَر ثُمَّ لَا لَ) ١١٠(َخيًْرا لَُهْم مِْنُهُم الُْمْؤِمُنونَ َوأَكْثَُرُهُم الْفَاِسقُونَ 

  ) ١١١(ُيْنَصُرونَ 

عبارة عن وجود الشيء يف زمان ماض على سبيل اإلهبام ، وليس فيه دليل على سابق عدم وال على انقطاع » كان«
} كُنُتْم َخْيَر أُمٍَّة { : ومنه قوله تعاىل ]  ٩٦: النساء [ } رَِّحيماً َوكَانَ اهللا غَفُوراً { : طارىء ، ومنه قوله تعاىل 

كنتم يف األمم قبلكم مذكورين بأنكم خري : وقيل . كنتم يف علم اهللا خري أّمة : وجدمت خري أّمة ، وقيل : كأنه قيل 
ف بني به كوهنم خري أّمة ، كما تقول كالم مستأن} َتأُْمُرونَ { : أظهرت ، وقوله } أُخْرَِجْت { أّمة ، موصوفني به 

جعل اإلميان بكل ما جيب اإلميان به إمياناً } َوُتْؤِمُنونَ باهللا { زيد كرمي يطعم الناس ويكسوهم ويقوم مبا يصلحهم 
باهللا ، ألنّ من آمن ببعض ما جيب اإلميان به من رسول أو كتاب أو بعث أو حساب أو عقاب أو ثواب أو غري 

َويقُولُونَ ُنْؤِمُن بَِبْعضٍ وََنكْفُُر بَِبْعضٍ وَُيرِيُدونَ أَن يَتَِّخذُواْ َبْيَن ذلك { إميانه ، فكأنه غري مؤمن باهللا ذلك مل يعتد ب
مع } َولَْو ءاَمَن أَْهلُ الكتاب { : والدليل عليه قوله تعاىل ]  ١٥٠: النساء [ } َسبِيالً أُوْلَِئَك ُهمُ الكافرون َحقّاً 

لكان اإلميان خرياً هلم مما هم عليه ، ألهنم إمنا آثروا دينهم على دين اإلسالم حباً } لَكَانَ َخْيراً لَُّهمْ {  إمياهنم باهللا
للرياسة واستتباع العوام ، ولو آمنوا لكان هلم من الرياسة واألتباع وحظوظ الدنيا ما هوخري مما آثروا دين الباطل 

{ كعبد اهللا بن سالم وأصحابه } مّْنُهُم املؤمنون { ن من إيتاء األجر مرتني ألجله ، مع الفوز مبا وعدوه على اإلميا
إال ضرراً مقتصراً على أذى بقول من طعن يف } لَن َيُضرُّوكُْم إِالَّ أَذًى { املتمّردون يف الكفر } َوأَكْثَرُُهُم الفاسقون 

ثُمَّ الَ ُينَصُرونَ { منهزمني وال يضروكم بقتل أو أسر } ر َوإِن يقاتلوكم يَُولُّوكُُم االدبا{ الدين أو هتديد أو حنو ذلك 
وفيه تثبيت ملن أسلم منهم ، ألهنم كانوا يؤذنوهنم بالتلهي هبم . مث ال يكون هلم نصر من أحد وال مينعون منكم } 

ه وعدهم وتوبيخهم وتضليلهم وهتديدهم بأهنم ال يقدرون أن يتجاوزوا األذى بالقول إىل ضرر يباىل به ، مع أن
ثُمَّ الَ { : هال جزم املعطوف يف قوله : فإن قلت . الغلبة عليهم واالنتقام منهم وأنّ عاقبة أمرهم اخلذالن والذل 

فإن . مث أخربكم أهنم ال ينصرون : ؟ قلت عدل به عن حكم اجلزاء إىل حكم اإلخبار ابتداء ، كأنه قيل } ُينَصُرونَ 
. لو جزم لكان نفي النصر مقيداً مبقاتلتهم ، كتولية األدبار : املعىن؟ قلت فأي فرق بني رفعه وجزمه يف : قلت 

مث شأهنم وقصتهم اليت أخربكم عنها وأبشركم هبا بعد التولية : وحني رفع كان نفي النصر وعداً مطلقاً ، كأنه قال 
وكان كما أخرب من حال بين أهنم خمذولون منتف عنهم النصر والقّوة ال ينهضون بعدها جبناح وال يستقيم هلم أمر 



مجلة الشرط واجلزاء : فما الذي عطف عليه هذا اخلرب؟ قلت : فإن قلت . قريظة والنضري وبين قينقاع ويهود خيرب 
فما معىن التراخي يف مثَّ؟ : فإن قلت . أخربكم أهنم إن يقاتلوكم ينهزموا ، مث أخربكم أهنم ال ينصرون : كأنه قيل 

ما : فإن قلت . رتبة ألنّ اإلخبار بتسليط اخلذالن عليهم أعظم من اإلخبار بتوليتهم األدبار التراخي يف امل: قلت 
مها كالمان واردان على طريق االستطراد عند : ؟ قلت } لَن َيُضرُّوكُمْ { و } مِّْنُهُم املؤمنون { موقع اجلملتني أعين 

فإنّ من شأنه كيت وكيت ، ولذلك جاء من غري وعلى ذكر فالن : إجراء ذكر أهل الكتاب ، كما يقول القائل 
  .عاطف 

 اللَِّه َوضُرَِبْت َعلَْيهُِم الَْمْسكََنةُ ضُرَِبْت َعلَْيهُِم الذِّلَّةُ أَْيَن َما ثُِقفُوا إِلَّا بَِحْبلٍ ِمَن اللَِّه َوَحْبلٍ ِمَن النَّاسِ َوَباُءوا بَِغَضبٍ ِمَن
  ) ١١٢(بِآيَاِت اللَِّه َوَيقُْتلُونَ الْأَْنبَِياَء بَِغْيرِ َحقٍّ ذَِلَك بَِما َعصَْوا َوكَانُوا َيْعَتدُونَ  ذَِلَك بِأَنَُّهْم كَانُوا َيكْفُُرونَ

إال معتصمني أو متمسكني أو متلبسني حببل من اهللا وهو : يف حمل النصب على احلال ، بتقدير } بَِحْبلٍ ّمْن اهللا { 
ضربت عليهم الذلة يف عاّمة األحوال إال يف حال اعتصامهم حببل اهللا :  واملعىن. استثناء من أعم عام األحوال 

وحبل الناس ، يعين ذّمة اهللا وذّمة املسلمني ، أي العز هلم قط إال هبذه الواحدة وهي التجاؤهم إىل الذّمة ملا قبلوه 
كما يضرب البيت على أهله ، فهم } سكنة َوُضرَِبْت َعلَيْهُِم امل{ استوجبوه } َوَباءوا بَِغَضبٍ ّمَن اهللا { من اجلزية 

إشارة إىل ما ذكر من ضرب } ذلك { ساكنون يف املسكنة غري ظاعنني عنها ، وهم اليهود عليهم لعنة اهللا وغضبه 
ذلك بَِما { : الذلة واملسكنة والبواء بغضب اهللا أي ذلك كائن بسبب كفرهم بآيات اهللا وقتلهم األنبياء ، مث قال 

ي ذلك كائن بسبب عصياهنم هللا واعتدائهم حلدوده ليعلم أنّ الكفر وحده ليس بسبب يف استحقاق أ} َعَصواْ 
نوح [ } ّممَّا خطيئاهتم أُغْرِقُواْ { وحنوه . سخط اهللا ، وأنّ سخط اهللا يستحق بركوب املعاصي كما يستحق بالكفر 

  ] . ١٦١: النساء [ } ْم أموال الناس بالباطل َوأَْخذِِهُم الربا َوقَدْ ُنُهواْ َعْنُه َوأَكْلِهِ{ ، ]  ٢٥: 

ُيْؤِمُنونَ بِاللَِّه وَالَْيْومِ ) ١١٣(لَْيسُوا َسَواًء ِمْن أَْهلِ الِْكتَابِ أُمَّةٌ قَاِئَمةٌ َيْتلُونَ آيَاِت اللَِّه آَناَء اللَّْيلِ َوُهْم َيْسُجُدونَ 
َوَما َيفَْعلُوا ) ١١٤(نِ الُْمْنكَرِ َوُيَسارُِعونَ ِفي الَْخْيرَاِت َوأُولَِئَك ِمَن الصَّاِلِحَني الْآِخرِ َوَيأُْمُرونَ بِالَْمْعُروِف وََيْنَهْونَ َع

َن اللَِّه َشْيئًا إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا لَْن تُْغنَِي َعنُْهْم أَْموَالُُهْم َولَا أَْولَادُُهْم ِم) ١١٥(ِمْن َخْيرٍ فَلَْن ُيكْفَُروُه َواللَُّه َعِليٌم بِالُْمتَِّقَني 
  ) ١١٦(َوأُولَِئَك أَْصَحاُب النَّارِ ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ 

} ّمْن أَْهلِ الكتاب أُمَّةٌ قَاِئَمةٌ { : وقوله . ألهل الكتاب ، أي ليس أهل الكتاب مستوين } لَّْيسُواْ { الضمري يف 
بياناً ]  ١١٠: آل عمران [ } َتأْمُُرونَ باملعروف {  :كما وقع قوله } لَْيُسواْ َسَواًء { : كالم مستأنف لبيان قوله 

أقمت العود فقام ، مبعىن استقام ، وهم الذين : مستقيمة عادلة ، من قولك } أُمَّةٌ قَاِئَمةٌ } { كُنُتْم َخْيَر أُمٍَّة { لقوله 
ملا يفعلون؛ وأدل على وعرب عن هتجدهم بتالوة القرآن يف ساعات الليل مع السجود ، ألنه أبني . أسلموا منهم 

  :وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه . عىن صالة العشاء ، ألن أهل الكتاب ال يصلوهنا : وقيل . حسن صورة أمرهم 
أخَّر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صالة العشاء ، مث خرج إىل املسجد فإذا الناس ينتظرون الصالة ، )  ٢٠١( 

} َيْتلُونَ { : وقوله " ان أحد يذكر اهللا يف هذه الساعة غريكم ، وقرأ هذه اآلية أما إنه ليس من أهل األدي: " فقال 
يف حمل الرفع صفتان ألّمة ، أي أّمة قائمة تالون مؤمنون ، وصفهم خبصائص ما كانت يف اليهود من } ُيْؤِمُنونَ { و 

ال إميان إلشراكهم به ُعزيراً ، وكفرهم ببعض ساجدين ، ومن اإلميان باهللا ، ألن إمياهنم به ك. تالوة آيات اهللا بالليل 
ومن األمر باملعروف والنهي . ومن اإلميان باليوم اآلخر ، ألهنم يصفونه خبالف صفته . الكتب والرسل دون بعض 



. ومن املسارعة يف اخلريات ، ألهنم كانوا متباطئني عنها غري راغبني فيها . عن املنكر ، ألهنم كانوا مداهنني 
{ فرط الرغبة فيه ألن من رغب يف األمر سارع يف توليه والقيام به وآثر الفور على التراخي : عة يف اخلري واملسار

الذين صلحت أحواهلم عند اهللا ورضيهم واستحقوا } الصاحلني { مجلة } ِمَن { املوصوفون مبا وصفوا به } َوأُْولِئَك 
{ : ملا جاء وصف اهللا عز وعال بالشكر يف قوله } فَلَْن تكفروه { وجيوز أن يريد بالصاحلني املسلمني . ثناءه عليهم 

مل عدى إىل مفعولني : فإن قلت . يف معىن توفيه الثواب نفى عنه نقيض ذلك ]  ١٧: التغابن [ } واهللا َشكُوٌر َحِليمٌ 
: فكأنه قيل  ضمن معىن احلرمان ،: وشكر وكفر ال يتعديان إال إىل واحد ، تقول شكر النعمة وكفرها؟ قلت . 

بشارة } واهللا َعِليٌم باملتقني { بالياء والتاء » ويكفروه«، » يفعلوا«وقرىء . فلن حترموه؛ مبعىن فلن حترموا جزاءه 
  .للمتقني جبزيل الثواب ، وداللة على أنه ال يفوز عنده إال أهل التقوى 

رِيحٍ ِفيَها ِصرٌّ أََصاَبْت حَْرثَ قَْومٍ ظَلَُموا أَْنفُسَُهْم فَأَْهلَكَْتُه َوَما ظَلََمُهمُ  َمثَلُ َما ُيْنِفقُونَ ِفي َهِذِه الْحََياِة الدُّْنَيا كََمثَلِ
  ) ١١٧(اللَُّه َولَِكْن أَْنفَُسُهْم َيظِْلُمونَ 

  :قال . الصرصر : الريح الباردة حنو : الصرُّ 
  حَابِ الَْمَحالَِّتَنكَْباَء ِصّر بأْص... الَ َتْعِدلَنَّ أََتاويَِّني َتْضرُِبُهْم 
  :كما قالت ليلى األخيلية 

  جِفَانَ َسِديفاً َيْوَم َنكَْباءَ صَرصْرٍ... َولَْم َيْغِلبِ الَْخْصَم األلَدَّ َوَيْمِإل الْ 
أحدمها أنّ الصرَّ يف صفة الريح مبعىن : فيه أوجه : ؟ قلت } كََمثَلِ رِيحٍ ِفيَها ِصرٌّ { : فما معىن قوله : فإن قلت 

أن يكون الصر مصدراً : والثاين . برد بارد على املبالغة : باردة ، فوصف هبا القّرة مبعىن فيها قرة صّر ، كما تقول ال
لَّقَْد كَانَ لَكُْم ِفى َرُسولِ اهللا { : أن يكون من قوله تعاىل : والثالث . يف األصل مبعىن الربد فجيء به على أصله 

  :قال . إن ضيعين فالن ففي اهللا كاف وكافل : ومن قولك ]  ٢١: األحزاب [ } أُْسَوةٌ َحَسَنةٌ 
شبه ما كانوا ينفقون من أمواهلم يف املكارم واملفاخر وكسب الثناء وحسن الذكر ... َوِفي الرَّْحمنِ ِللضَُّعفَاِء كَاِفي 

كانوا يتقربون به إىل اهللا هو ما : وقيل . بني الناس ال يبتغون به وجه اهللا ، بالزرع الذي حسه الربد فذهب حطاماً 
ما أنفقوا يف عداوة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فضاع عنهم ، ألهنم مل يبلغوا بإنفاقه ما : وقيل . مع كفرهم 

فأهلك عقوبة هلم على معاصيهم ، ألنّ اهلالك عن سخط أشدّ } قَْومٍ ظَلَُمواْ أَنفَُسُهْم { وشبه حبرث . أنفقوه ألجله 
الغرض تشبيه ما أنفقوا يف قلة جدواه وضياعه باحلرث الذي ضربته الصر ، والكالم غري مطابق : لت فإن ق. وأبلغ 

كََمثَلِ الذى { : هو من التشبيه املركب الذي مر يف تفسري قوله : قلت . للغرض حيث جعل ما ينفقون ممثالً بالريح 
ا ينفقون مثل إهالك ريح ، أو مثل ما ينفقون كمثل مثل إهالك م: وجيوز أن يراد ]  ١٧: البقرة [ } استوقد َناراً 

وما ظلمهم : الضمري للمنفقني على معىن } َوَما ظَلََمُهمُ اهللا { » تنفقون ، بالتاء«: مهلك ريح وهو احلرث وقرىء 
 اهللا بأن مل يقبل نفقاهتم ، ولكنهم ظلموا أنفسهم حيث مل يأتوا هبا مستحقة للقبول ، أو ألصحاب احلرث الذين

. وما ظلمهم اهللا بإهالك حرثهم ، ولكن ظلموا أنفسهم بارتكاب ما استحقوا به العقوبة : ظلموا أنفسهم ، أي 
ولكن أنفسهم يظلمون ، : وال جيوز أن يراد . بالتشديد ، مبعىن ولكّن أنفسهم يظلموهنا هم » ولكّن«: وقرىء 

  .على إسقاط ضمري الشأن ، ألنه إمنا جيوز يف الشعر 



 الْبَْغَضاُء ِمْن أَفَْواهِهِْم َوَما يَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا َتتَِّخذُوا بِطَاَنةً ِمْن ُدونِكُْم لَا َيأْلُوَنكُْم خََبالًا َودُّوا َما َعنِتُّْم قَْد َبَدِتَيا أَ
َها أَْنُتمْ أُولَاِء ُتِحبُّونَُهْم َولَا ُيِحبُّوَنكُْم َوُتْؤِمُنونَ ) ١١٨(ُتخِْفي ُصُدورُُهْم أَكَْبُر قَْد َبيَّنَّا لَكُُم الْآيَاِت إِنْ كُنُْتْم َتْعِقلُونَ 

وُتوا بَِغْيِظكُْم إِنَّ اللََّه َعِليٌم بِالِْكتَابِ كُلِِّه َوإِذَا لَقُوكُْم قَالُوا آمَنَّا َوإِذَا َخلَْوا َعضُّوا َعلَْيكُُم الْأََناِملَ ِمَن الْغَْيِظ قُلْ ُم
  ) ١١٩(رِ بِذَاِت الصُُّدو

فالن شعاري : خصيصه وصفيه الذي يفضي إليه بشقوره ثقة به شبه ببطانة الثوب كما يقال : بطانة الرجل ووجليته 
  وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم. 
وجيوز تعلقه بال . من دون أبناء جنسكم وهم املسلمون } ّمن ُدونِكُْم { " األنصارى شعار والناس دثار ) "  ٢٠٢( 

أال يف األمر : يقال } الَ يَأْلُوَنكُمْ َخبَاالً { ، وببطانة على الوصف ، أي بطانة كائنة من دونكم جماوزة لكم تتخذوا 
. ال ألوك نصحاً ، وال ألوك جهداً ، على التضمني : يألو ، إذا قصر فيه ، مث استعمل معّدى إىل مفعولني يف قوهلم 

مصدرية » ما«ودّوا عنتكم ، على أنّ } َودُّواْ َما َعنِتُّْم { الفساد : بال واخل. ال أمنعك نصحاً وال أنقصكه : واملعىن 
وأصله اهنياض العظم بعد جربه ، أي متنوا أن يضروكم يف دينكم ودنياكم أشدّ . شّدة الضرر واملشقة : والعنت . 

نفسهم وحتاملهم عليها أن ينفلت ألهنم ال يتمالكون مع ضبطهم أ} قَْد َبَدِت البغضاء ِمْن أفواههم { الضرر وأبلغه 
وعن قتادة قد بدت البغضاء ألوليائهم من املنافقني والكفار إلطالع . من ألسنتهم ما يعلم به بغضهم للمسلمني 

الدالة على وجوب اإلخالص } قَْد َبيَّنَّا لَكُُم االيات { » قد بدأ البغضاء«بعضهم بعضاً على ذلك ويف قراءة عبد اهللا 
كيف موقع : فإن قلت . ما بني لكم فعملتم به } إِنْ كُنُتْم َتْعِقلُونَ { واالة أولياء اهللا ومعاداة أعدائه يف الدين وم

بطانة غري : كأنه قيل } قَْد َبَدِت البغضاء { صفة للبطانة وكذلك } الَ َيأْلُوَنكُْم { هذه اجلمل؟ قلت جيوز أن يكون 
فكالم مبتدأ ، وأحسن منه وأبلغ أن تكون مستأنفات كلها على } َبيَّنَّا  قَْد{ وأما . آليكم خباالً بادية بغضاؤهم 

أي أنتم أوالء . خربه } أُْوالءِ { و . مبتدأ } أَنُتمْ { و . للتنبيه } ها { وجه التعليل للنهي عن اختاذهم بطانة 
بيان خلطئهم يف مواالهتم حيث } وَنكُْم ُتحِبُّونَُهْم َوالَ ُيِحبُّ{ : وقوله . اخلاطئون يف مواالة منافقي أهل الكتاب 

للحال ، } َوُتْؤِمُنونَ { والواو يف . صلته } ُتِحبُّوَنُهْم { موصول } أُْوالء { وقيل . يبذلون حمبتهم ألهل البغضاء 
فما بالكم . وانتصاهبا من ال حيبونكم أي ال حيبونكم واحلال أنكم تؤمنون بكتاهبم كله ، وهم مع ذلك يبغضونكم 

{ وحنوه . وفيه توبيخ شديد بأهنم يف باطلهم أصلب منكم يف حقكم . حتبوهنم وهم ال يؤمنون بشيء من كتابكم 
ويوصف املغتاظ والنادم بعّض األنامل ]  ١٠٤: النساء [ } فَإِنَُّهْم َيأْلَُمونَ كََما تَأْلَمونَ َوَتْرُجونَ ِمَن اهللا َماالً َيْرُجونَ 

  :رث بن ظامل املري والبنان واإلهبام قال احل
  َيُعضُّونَ ِمْن غَْيٍظ ُرؤوس اَألَباِهمِ... فَأقُْتلُ أقَْواماً ِلئَاماً أَِذلَّةً 

دعاء عليهم بأن يزداد غيظهم حىت يهلكوا به واملراد بزيادة الغيظ زيادة ما يغيظهم من قّوة } قُلْ ُموُتواْ بَِغْيِظكُْم { 
فهو يعلم ما يف صدور } إِنَّ اهللا َعِليٌم بِذَاِت الصدور { الذل واخلزى والتبار اإلسالم وعز أهله وما هلم يف ذلك من 

املنافقني من احلنق والبغضاء ، وما يكون منهم يف حال خلّو بعضهم ببعض ، وهو كالم داخل يف مجلة املقول أو 
  .خارج منها 

أخربهم مبا يسرونه من عضهم : ول فمعناه فكيف معناه على الوجهني؟ قلت إذا كان داخالً يف مجلة املق: فإن قلت 
األنامل غيظاً إذا خلوا ، وقل هلم إنّ اهللا عليم مبا هو أخفى مما تسرونه بينكم وهو مضمرات الصدور ، فال تظنوا أنّ 

قل هلم ذلك يا حممد وال تتعجب من إطالعي إياك على ما : وإذا كان خارجاً فمعناه . شيئاً من أسراركم خيفى عليه 



وجيوز أن ال يكون مثَّ . ون فإين أعلم ما هو أخفى من ذلك وهو ما أضمروه يف صدورهم ومل يظهروه بألسنتهم يسر
أمراً لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ]  ١١٩: آل عمران [ } قُلْ ُموُتواْ بَِغْيِظكُْم { : قول ، وأن يكون قوله 

حدث : لكوا غيظاً بإعزاز اإلسالم وإذالهلم به ، كأنه قيل بطيب النفس وقوة الرجاء واالستبشار بوعد اهللا أن يه
  .نفسك بذلك 

ْم كَْيدُُهْم َشْيئًا إِنَّ اللََّه بَِما إِنْ َتْمَسْسكُمْ َحَسَنةٌ َتُسؤُْهْم َوإِنْ ُتِصْبكُْم سَيِّئَةٌ َيفَْرُحوا بَِها َوإِنْ َتْصبِرُوا َوَتتَّقُوا لَا َيُضرُّكُ
  ) ١٢٠(َيْعَملُونَ ُمِحيطٌ 

والسيئة ما كان ضّد ذلك وهذا بيان لفرط . الرخاء واخلصب والنصرة والغنيمة وحنوها من املنافع : احلسنة 
كيف وصفت : فإن قلت . معاداهتم حيث حيسدوهنم على ما ناهلم من اخلري ويشمتون هبم فيما أصاهبم من الشّدة 

إِن { : أال ترى إىل قوله .  اإلصابة فكان املعىن واحداً املس مستعار ملعىن: احلسنة باملس والسيئة باإلصابة؟ قلت 
مَّا أصابك ِمْن َحَسَنٍة فَِمَن اهللا َوَما أصابك ِمن { ، ]  ٥٠: التوبة [ } ُتصِْبَك َحَسَنةٌ َتُسؤُْهْم َوإِن ُتصِْبَك ُمِصيَبةٌ 

} َوإِنْ َتصْبُِرواْ { ] .  ٢١ ٢٠: املعارج [ } ُه اخلري َمُنوعاً إِذَا َمسَُّه الشر َجُزوعاً َوإِذَا َمسَّ{ ، } َسّيئٍَة فَِمن نَّفِْسكَ 
أو وإن تصربوا على تكاليف الدين ومشاقه وتتقوا اهللا يف . ما هنيتم عنه من مواالهتم } َوَتتَّقُواْ { على عداوهتم 

ويضركم على أن .  من ضاره يضريه» ال يضركم«وقرىء . اجتنابكم حمارمه كنتم يف كنف اهللا فال يضركم كيدهم 
بفتح الراء ، وهذا » ال يضركم«وروى املفضل عن عاصم . ضمة الراء إلتباع ضمة الضاد ، كقولك مّد يا هذا 

إذا أردت أن تكبت من : وقد قال احلكماء . تعليم من اهللا وإرشاد إىل أن يستعان على كيد العدو بالصرب والتقوى 
ففاعل بكم ما أنتم } ُمِحيطٌ { من الصرب والتقوى وغريمها } بَِما َتْعَملُونَ إِنَّ اهللا { حيسدك فازدد فضال يف نفسك 

  .وقريء بالياء مبعىن أنه عامل مبا يعملون يف عداوتكم فمعاقبهم عليه . أهله 

إِذْ َهمَّْت طَاِئفََتاِن ِمْنكُْم أَنْ تَفَْشلَا  )١٢١(َوإِذْ غََدْوَت ِمْن أَْهِلَك ُتَبوُِّئ الُْمْؤِمنَِني َمقَاِعَد ِللِْقتَالِ َواللَُّه َسمِيٌع َعِليٌم 
  ) ١٢٢(َواللَُّه َوِليُُّهَما َوَعلَى اللَِّه فَلَْيَتَوكَّلِ الُْمؤِْمُنونَ 

  :روي . باملدينة وهو ِغدّوُه إىل أحد من حجرة عائشة رضي اهللا عنها } إِذْغََدْوَت ِمْن أَْهِلَك { اذكر } و { 
زلوا بأحد يوم األربعاء ، فاستشار النيب صلى اهللا عليه وسلم أصحابه ودعا عبد اهللا بن أيبّ أن املشركني ن)  ٢٠٣( 

يا رسول اهللا ، أقم باملدينة وال خترج : فقال عبد اهللا وأكثر األنصار . ابن سلول ومل يدعه قط قبلها ، فاستشاره 
لينا إال أصبنا منه ، فكيف وأنت فينا ، فدعهم إليهم فواهللا ما خرجنا منها إىل عدّو قط إال أصاب منا والدخلها ع

فإن أقاموا أقاموا بشر حمبس ، وإن دخلوا قاتلهم الرجال يف وجوههم ورماهم النساء والصبيان باحلجارة ، وإن 
فقال . يا رسول اهللا ، اخرج بنا إىل هؤالء األكلب ال يرون أنا قد جبنا عنهم : رجعوا رجعوا خائبني وقال بعضهم 

إين قد رأيت يف منامي بقراً مذحبة حويل ، فأّولتها خرياً ، ورأيت يف ذباب سيفي ثلماً فأولته :  عليه وسلم صلى اهللا
فقال . هزمية ، ورأيت كأين أدخلت يدي يف درع حصينة فأولتها املدينة ، فإن رأيتم أن تقيموا باملدينة وتدعوهم 

فلم يزالوا به حىت دخل . اخرج بنا إىل أعدائنا : هادة يوم أحد رجال من املسلمني قد فاتتهم بدر وأكرمهم اهللا بالش
بئسما صنعنا ، نشري على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : فلما رأوه قد لبس ألمته ندموا وقالوا . فلبس ألمته 

ا حىت يقاتل ال ينبغي لنّيب أن يلبس ألمته فيضعه: اصنع يا رسول اهللا ما رأيت ، فقال : والوحي يأتيه ، وقالوا 
فخرج يوم اجلمعة بعد صالة اجلمعة وأصبح بالشعب من أحد يوم السبت للنصف من شوال فمشى على رجليه 



تأخر ، وكان نزوله يف عدوة : إن رأى صدراً خارجاً قال . فجعل يصف أصحابه للقتال كأمنا يقّوم هبم القدح 
انضحوا عنا بالنبل ال يأتونا «:  على الرماة وقال هلم الوادي وجعل ظهره وعسكره إىل أحد؛ وأّمر عبد اهللا بن جبري

} َمقَاِعَد ِللْقَِتالِ { ، مبعىن تسوى هلم وهتيء » للمؤمنني«وقرأ عبد اهللا . تنزهلم } ُتَبوِّىُء املؤمنني { » من ورائنا
ومنه . ىن املكان واستعمل املقعد واملقام يف مع. وقد اتسع يف قعد وقام حىت أجريا جمرى صار . مواطن ومواقف 

من جملسك ]  ٣٩: النمل [ } قَْبلَ أَن َتقُوَم ِمن مَّقَاِمَك { ، ]  ٥٥: القمر [ } ِفى َمقَْعدِ ِصْدقٍ { : قوله تعاىل 
أو } وإِذْ غََدْوتَ { بدل من } إِذْ َهمَّْت { ألقوالكم عليم بنياتكم وضمائركم } واهللا َسِميٌع { وموضع حكمك 

بنو سلمة من اخلزرج ، وبنو حارثة من األوس ، : والطائفتان حيان من األنصار . } ِميٌع َعِليٌم َس{ عمل فيه معىن 
يف تسعمائة ومخسني ، واملشركون يف ثالثة : خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ألف ، وقيل . ومها اجلناحان 

يا قوم ، عالم نقتل أنفسنا وأوالدنا؟ : ، وقال  آالف ووعدهم الفتح إن صربوا ، فاخنزل عبد اهللا بن أيب بثلث الناس
لو نعلم قتاال التبعناكم ، : أنشدكم اهللا يف نبيكم وأنفسكم ، فقال عبداهللا : فتبعهم عمرو بن حزم األنصاري فقال 

  .فهّم احليان باتباع عبد اهللا فعصمهم اهللا فمضوا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

والظاهر أهنا ما كانت إال . أضمروا أن يرجعوا ، فعزم اهللا هلم على الرشد فثبتوا : نه وعن ابن عباس رضي اهللا ع
مهة وحديث نفس ، وكما ال ختلو النفس عند الشدة من بعض اهللع ، مث يردها صاحبها إىل الثبات والصرب ويوطنها 

  :على احتمال املكروه ، كما قال عمرو بن األطنابة 
  َمكَاَنِك ُتْحَمِدي أْو َتْسَترِحيي... ْت َوجاَشْت أَقُولُ لََها إذَا َجشَأ
عليكم حبفظ الشعر ، فقد كدت أضع رجلي يف الركاب يوم صفني ، فما ثبت مين إال قول : حىت قال معاوية 

: راد وجيوز أن ي} واهللا َوِليُُّهَما { : عمرو بن األطنابة ، ولو كانت عزمية ملا ثبتت معها الوالية ، واهللا تعاىل يقول 
واهللا ناصرمها ومتويل أمرمها ، فما هلما تفشالن وال تتوكالن على اهللا فإن قلت ، فمامعىن ما روي من قول بعضهم 

  :عند نزول اآلية 
معىن ذلك فرط االستبشار : ؟ قلت " واهللا ما َيُسرُّنا أنا مل هنم بالذي مهمنا به وقد أخربنا اهللا بأنه ولينا ) "  ٢٠٤( 

ن الشرف بثناء اهللا وإنزاله فيهم آية ناطقة بصحة الوالية ، وأن تلك اهلمة غري املأخوذ هبا ألهنا مل مبا حصل هلم م
{ كقوله » واهللا وليهم«: وقرأ عبد اهللا . اجلنب واخلور : والفشل . تكن عن عزمية وتصميم كانت سبباً لنزوهلما 

  ] . ٩: احلجرات [ } َوإِن طَاِئفََتاِن ِمَن املؤمنني اقتتلوا 

إِذْ َتقُولُ ِللُْمْؤِمنَِني أَلَْن َيكْفَِيكُْم أَنْ يُِمدَّكُمْ ) ١٢٣(َولَقَْد َنَصرَكُُم اللَُّه بَِبْدرٍ َوأَنُْتْم أَِذلَّةٌ فَاتَّقُوا اللََّه لََعلَّكُْم َتْشكُُرونَ 
َتْصبِرُوا َوَتتَّقُوا َوَيأْتُوكُْم ِمْن فَْورِِهْم َهذَا ُيْمِددْكُْم َربُّكُْم بَلَى إِنْ ) ١٢٤(رَبُّكُْم بِثَلَاثَِة آلَاٍف ِمَن الَْملَاِئكَِة ُمنَْزِلَني 

َوَما َجَعلَُه اللَُّه إِلَّا ُبشَْرى لَكُْم َوِلَتطَْمِئنَّ قُلُوُبكُْم بِِه َوَما النَّْصُر إِلَّا ِمْن ) ١٢٥(بِخَْمَسِة آلَاٍف ِمَن الَْملَاِئكَِة ُمَسوِِّمَني 
  ) ١٢٧(ِلَيقْطََع طََرفًا ِمَن الَِّذيَن كَفَُروا أَْو َيكْبِتَُهْم فََيْنقَِلُبوا َخاِئبَِني ) ١٢٦(ِه الَْعزِيزِ الَْحِكيمِ ِعْنِد اللَّ

أمرهم بأال يتوكلوا إال عليه وال يفّوضوا أمورهم إال إليه مث ذكرهم ما يوجب عليهم التوكل مما يسر هلم من الفتح 
وجاء جبمع القلة ليدل على أهنم على . مجع قلة والذالن مجع الكثرة : واألذلة . وذلة  يوم بدر وهم يف حالة قلة

ذلتهم كانوا قليالً ، وذلتهم ، ما كان هبم من ضعف احلال وقلة السالح واملال واملركوب ، وذلك أهنم خرجوا على 
وقلتهم أهنم كانوا ثلثمائة وبضعة . النواضح يعتقب النفر منهم على البعري الواحد وما كان معهم إال فرس واحد 



اسم ماء بني : وبدر . عشر ، وكان عدّوهم يف حال كثرة زهاء ألف مقاتل ومعهم مائة فرس والشَّكَّة والشَّْوكة 
بتقواكم ما } لََعلَّكُْم َتْشكُُرونَ { يف الثبات مع رسوله } فاتقوا اهللا { مكة واملدينة كان لرجل يسمى بدراً فسمي به 

أو لعلكم ينعم اهللا عليكم نعمة أخرى تشكروهنا ، فوضع الشكر موضع اإلنعام ألنه . ه عليكم من نصرته أنعم ب
على أن } وإِذْ غََدْوتَ { ظرف لنصركم ، على أن يقول هلم ذلك يوم بدر ، أو بدل ثان من } إِذْ َتقُولُ { سبب له 

قاله هلم مع اشتراط : حد ومل تنزل فيه املالئكة؟ قلت كيف يصح أن يقول هلم يوم أ: فإن قلت . يقوله هلم يوم أحد 
، فلم يصربوا عن الغنائم ومل يتقوا ، حيث خالفوا أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ) عليهم ( الصرب والتقوى 

قلوهبم وإمنا قدم هلم الوعد بنزول املالئكة لتقوى . فلذلك مل تنزل املالئكة؛ ولو متوا على ما شرط عليهم لنزلت 
إنكار أن ال يكفيهم اإلمداد بثالثة آالف من } أَلَْن َيكْفِيكُمْ { ومعىن . ويعزموا على الثبات ويثقوا بنصر اهللا 

وإمنا جيء بلن الذي هو لتأكيد النفي ، لإلشعار بأهنم كانوا لقلتهم وضعفهم وكثرة عدّوهم وشوكته . املالئكة 
{ : بل يكفيكم اإلمداد هبم ، فأوجب الكفاية مث قال : ا بعد لن ، مبعىن إجياب مل} بلى { و . كاآليسني من النصر 
ّمن فَْورِِهْم هذا { يعين املشركني } َوَيأُْتوكُْم { ميددكم بأكثر من ذلك العدد مسّومني للقتال } وإِن َتصْبُِرواْ وََتتَّقُواْ 

ومنه قول أيب حنيفة . ن ورجع من فوره قفل من غزوته وخرج من فوره إىل غزوة أخرى ، وجاء فال: من قولك } 
فارت القدر ، إذا غلت ، فاستعري للسرعة ، مث : األمر على الفور ال على التراخي ، وهو مصدر من : رمحه اهللا 

خرج من : خرج من فوره ، كما تقول : مسيت به احلالة اليت ال ريث فيها وال تعريج على شيء من صاحبها؛ فقيل 
باملالئكة يف حال إتياهنم ال يتأخر } يُْمِددْكُْم رَبُّكُمْ { أهنم إن يأتوكم من ساعتهم هذه : واملعىن . ساعته ، مل يلبث 

بالتشديد » منزلني«: وقرىء . أنّ اهللا يعجل نصرتكم وييسر فتحكم إن صربمت واتقيتم : نزوهلم عن إتياهنم ، يريد 
. معلمني : مبعىن . بفتح الواو وكسرها } ُمَسّوِمَني  {و . منزلني النصر : بكسر الزاي ، مبعىن » ومنزلني«. 

معلمني : وعن الضحاك . معلمني بعمائم صفر مرخاة على أكتافهم : قال الكليب . ومعلمني أنفسهم أو خيلهم 
كانوا على خيل : وعن قتادة . جمزوزة أذناب خيلهم : وعن جماهد . بالصوف األبيض يف نواصي الدواب وأذناهبا 

كانت عمامة الزبري يوم بدر صفراء ، فنزلت املالئكة كذلك ، وعن رسول اهللا صلى : عن عروة بن الزبري و. بلق 
  :اهللا عليه وسلم أنه قال ألصحابه 

وما جعل اهللا إمدادكم : أي . اهلاء ألن ميدكم } َوَما َجَعلَُه اهللا { . » تسّوموا فإنّ املالئكة قد تسوّمت « )  ٢٠٥( 
كما كانت السكينة لبين إسرائيل بشارة بالنصر وطمأنينة } شارة لكم بأنكم تنصْرَمِئنَِّ قُلُوُبكُْم به باملالئكة إال ب

ال من عند املقاتلة إذا تكاثروا ، وال من عند املالئكة والسكينة ، ولكن ذلك } َوَما النصر إِالَّ ِمْن ِعنِد اهللا { قلوهبم 
الذي ال يغالب يف } العزيز { الرمحة ، ويربط به على قلوب اجملاهدين مما يقوي به اهللا رجاء النصرة والطمع يف 

ليهلك طائفة } ِلَيقْطََع طََرفاً ّمَن الذين كَفَُرواْ { الذي يعطي النصر ومينعه ملا يرى من املصلحة } احلكيم { حكمه 
أَْو َيكْبِتَُهمْ { وصناديدهم  منهم بالقتل واألسر ، وهو ما كان يوم بدر من قتل سبعني وأسر سبعني من رؤساء قريش

َوَردَّ اهللا الذين كَفَُرواْ بَِغْيِظهِمْ لَمْ { وحنوه . غري ظافرين مببتغاهم } فََينقَِلُبواْ َخاِئبَِني { أو خيزيهم ويغيظهم باهلزمية } 
وقيل يف قول أيب . قة كبته ، مبعىن كبده إذا ضرب كبده بالغيظ واحلر: ويقال ]  ٢٥: األحزاب [ } َيَنالُواْ خَْيراً 

  :الطيب 
{ : أو بقوله } َولَقَْد َنَصَركُُم اهللا { : هومن الكبد والرئة ، والالم املتعلقة بقوله . ... َألكْبَِت حَاِسداً وَأرى َعُدوا 
  .عطف على ما قبله } أَْو َيُتوبَ } { َوَما النصر إِالَّ ِمْن ِعنِد اهللا 



َوِللَِّه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي الْأَْرضِ ) ١٢٨(ْيٌء أَوْ َيُتوَب َعلَيْهِْم أَْو ُيَعذِّبَُهْم فَإِنَُّهْم ظَاِلُمونَ لَْيسَ لََك ِمَن الْأَْمرِ َش
  ) ١٢٩(َيْغِفُر ِلَمْن َيَشاُء َويَُعذُِّب َمْن َيَشاُء َواللَُّه غَفُوٌر َرِحيٌم 

واملعىن أنّ اهللا مالك أمرهم ، فإما . اعتراض } لََك ِمَن االمر َشْىٌء  لَْيَس{ و . عطف على ما قبله } أَْو َيتُوَب { 
يهلكهم أو يهزمهم أو يتوب عليهم إن أسلموا ، أو يعذهبم إن أصروا على الكفر ، وليس لك من أمرهم شيء ، إمنا 

يف حكم اسم » توبوأن ي«و » أن«منصوب بإضمار } َيُتوبَ { إنّ : وقيل . أنت عبد مبعوث إلنذارهم وجماهدهتم 
أو . معطوف بأو على األمر أو على شيء ، أي ليس لك من أمرهم شيء ، أو من التوبة عليهم ، أو من تعذيبهم 

أللزمنك أو : كقولك » إال أن«مبعىن » أو«ليس لك من أمرهم شيء ، أو التوبة عليهم ، أو تعذيبهم ، وقيل 
أن يتوب اهللا عليهم فتفرح حباهلم ، أو يعذهبم فتتشفى منهم  تعطيين حقي ، على معىن ليس لك من أمرهم شيء إال

  :وقيل . 
شجه عتبة ابن أيب وقاص يوم أحد وكسر رباعيته ، فجعل ميسح الدم عن وجهه ، وسامل موىل أيب حذيفة )  ٢٠٦( 

. لت كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم وهو يدعوهم إىل رهبم ، فنز: يغسل عن وجهه الدم ، وهو يقول 
بالتوبة } َيْغِفُر ِلَمن َيَشاء { وعن احلسن . أراد أن يدعو اهللا عليهم فنهاه اهللا تعاىل ، لعلمه أن فيهم من يؤمن : وقيل 

: وعن عطاء . وال يشاء أن يعذب إال املستوجبني للعذاب } َويَُعذُّب َمن َيَشاُء { ، وال يشاء أن يغفر إال للتائبني 
تفسري بني ملن } أَْو َيتُوَب َعلَْيهِْم أَْو يَُعذّبَُهْم فَإِنَُّهْم ظاملون { وأتباعه قوله . ذب من لقيه ظاملاً يغفر ملن يتوب إليه ويع

يشاء ، وأهنم املتوب عليهم ، أو الظاملون ، ولكن أهل األهواء والبدع يتصامُّون ويتعامون عن آيات اهللا فيخبطون 
يهب الذنب الكبري ملن يشاء ، ويعذب من : على ابن عباس من قوهلم خبط عشواء ، ويطيبون أنفسهم مبا يفترون 

  .يشاء على الذنب الصغري 

وَاتَّقُوا النَّاَر الَِّتي أُِعدَّْت ) ١٣٠(َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا تَأْكُلُوا الرَِّبا أَضَْعافًا ُمَضاَعفَةً َواتَّقُوا اللََّه لََعلَّكُمْ ُتفِْلُحونَ 
  ) ١٣٢(َوأَِطيعُوا اللََّه وَالرَُّسولَ لََعلَّكُْم تُْرَحُمونَ ) ١٣١(اِفرِيَن ِللْكَ

كان الرجل منهم إذا بلغ . هني عن الربا مع توبيخ مبا كانوا عليه من تضعيفه } الَ َتأْكُلُواْ الربا أضعافا مضاعفة { 
} )  ١٣١( ا النار الىت أُِعدَّْت للكافرين واتقو{ الدين حمله زاد يف األجل فاستغرق بالشيء الطفيف مال املديون 

هي أخوف آية يف القرآن حيث أوعد اهللا املؤمنني بالنار املعدة للكافرين إن مل يتقوه : كان أبو حنيفة رمحه اهللا يقول 
ومن  .وقد أمّد ذلك مبا أتبعه من تعليق رجاء املؤمنني برمحته بتوفرهم على طاعته وطاعة رسوله . يف اجتناب حمارمه 

» عسى«و » لعلّ«تأّمل هذه اآلية وأمثاهلا مل حيدث نفسه باألطماع الفارغة والتمين على اهللا تعاىل ، ويف ذكره تعاىل 
يف حنو هذه املواضع وإن قال الناس ما قالوا ما ال خيفى على العارف الفطن من دقة مسلك التقوى ، وصعوبة إصابة 

  .به رضا اهللا ، وعزة التوصل إىل رمحته وثوا

الَِّذيَن ُيْنِفقُونَ ِفي السَّرَّاِء ) ١٣٣(َوَسارِعُوا إِلَى َمْغِفَرٍة ِمْن رَبِّكُْم َوَجنٍَّة َعْرضَُها السََّماوَاُت َوالْأَْرُض أُِعدَّْت ِللُْمتَِّقَني 
وَالَِّذيَن إِذَا فََعلُوا فَاِحَشةً أَْو ظَلَُموا ) ١٣٤(ِسنَِني َوالضَّرَّاِء وَالْكَاِظِمَني الَْغْيظَ َوالَْعاِفَني َعنِ النَّاسِ َواللَُّه ُيِحبُّ الُْمْح

) ١٣٥(َما فََعلُوا َوُهْم َيْعلَُمونَ أَْنفَُسُهْم ذَكَرُوا اللََّه فَاْسَتْغفَرُوا ِلذُُنوبِهِْم َوَمْن َيْغِفُر الذُُّنوَب إِلَّا اللَُّه َولَْم ُيِصرُّوا َعلَى 
قَْد َخلَتْ ) ١٣٦(َرةٌ ِمْن َربِّهِْم َوَجنَّاٌت َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها الْأَْنهَاُر َخاِلِديَن ِفيَها َونِْعَم أَْجُر الَْعاِمِلَني أُولَِئَك جََزاُؤُهْم َمْغِف

  ) ١٣٧(ِمْن قَْبِلكُْم ُسَنٌن فَِسُريوا ِفي الْأَْرضِ فَانْظُُروا كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الُْمكَذِّبَِني 



وسابقوا : وتنصره قراءة أّيب وعبد اهللا . وقرأ الباقون بالواو . بغري واو ) سارعوا ( ينة والشام يف مصاحف أهل املد
]  ١: احلديد [ } عَْرُضَها السماوات واألرض { اإلقبال على ما يستحقان به : ومعىن املسارعة إىل املغفرة واجلنة 

واملراد وصفها بالسعة } ضِ السماء واالرض َعْرضَُها كََعْر{ : أي عرضها عرض السموات واألرض ، كقوله 
وخص العرض ، ألنه يف العادة أدىن من الطول . والبسطة ، فشبهت بأوسع ما علمه الناس من خلقه وأبسطه 

كسبع مسوات : وعن ابن عباس رضي اهللا عنه ] .  ٥٤: الرمحن [ } َبطَاِئُنَها ِمْن إِسَْتبَْرقٍ { : للمبالغة ، كقوله 
يف حال الرخاء واليسر وحال الضيقة والعسر ، ال } ِفى السَّرَّاء والضراء { لو وصل بعضها ببعض وسبع أرضني 

أنه رمبا تصّدق : خيلون بأن ينفقوا يف كلتا احلالتني ما قدروا عليه من كثري أو قليل ، كما حكي عن بعض السلف 
ع األحوال ألهنا ال ختلو من حال مسرة ومضّرة ببصلة ، وعن عائشة رضي اهللا عنها أهنا تصّدقت حببة عنب أو يف مجي

، ال متنعهم حال فرح وسرور ، وال حال حمنة وبالء ، من املعروف ، وسواء عليهم كان الواحد منهم يف عرس أو 
وافتتح بذكر اإلنفاق ألنه أشق شيء على النفس وأدله على اإلخالص ، وألنه . يف حبس ، فإنه ال يدع اإلحسان 

  .وقت أعظم األعمال للحاجة إليه يف جماهدة العدو ومواساة فقراء املسلمني كان يف ذلك ال
ومنه كظم الغيظ ، وهو أن ميسك على ما يف نفسه . إذا مل جيتر : وكظم البعري . إذا مألها وشد فاها : كظم القربة 

  :منه بالصرب وال يظهر له أثراً ، وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
أن : ، وعن عائشة رضي اهللا عنها » يظاً وهو يقدر على إنفاذه مأل اهللا قلبه أمنا وإمياناً من كظم غ« )  ٢٠٧( 

إذا جىن عليهم أحد } والعافني َعنِ الناس { . هللا دّر التقوى ، ما تركت لذي غيظ شفاء : خادماً هلا غاظها فقالت 
  :مل يؤاخذوه وروي 

: وعن ابن عيينة » كانت أجورهم على اهللا فال يقوم إال من عفا أين الذين : ينادي مناد يوم القيامة « )  ٢٠٨( 
  :وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم . أنه رواه للرشيد وقد غضب على رجل فخاله 

واهللا ُيِحبُّ { » إن هؤالء يف أّميت قليل إال من عصم اهللا ، وقد كانوا كثرياً يف األمم اليت مضت « )  ٢٠٩( 
وأن تكون للعهد فتكون . ن الالم للجنس فيتناول كل حمسن ويدخل حتته هؤالء املذكورون جيوز أن تكو} احملسنني 

إشارة إىل } أولئك { : وقوله . أي أعدت للمتقني وللتائبني . عطف على املتقني } والذين { إشارة إىل هؤالء 
أو } أَْو ظَلَُمواْ أَنْفَُسُهمْ { بح فعلة متزايدة الق} فاحشة { وجيوز أن يكون والذين مبتدأ خربه أولئك . الفريقني 

. وظلم النفس ما دونه من القبلة واللمسة وحنومها . الفاحشة والزنا : وقيل . أذنبوا أي ذنب كان مما يؤاخذون به 
تذكروا عقابه أو وعيده أو هنيه ، أو حقه العظيم } ذَكَرُواْ اهللا { وظلم النفس الصغرية . الفاحشة الكبرية : وقيل 
َوَمن َيْغِفُر الذنوب { فتابوا عنها لقبحها نادمني عازمني } فاستغفروا ِلذُنُوبِهِمْ { له املوجب للخشية واحلياء منه وجال

وصف لذاته بسعة الرمحة وقرب املغفرة وإنّ التائب من الذنب عنده كمن ال ذنب له ، وأنه ال مفزع } إِالَّ اهللا 
وجب املغفرة للتائب ، ألن العبد إذا جاء يف االعتذار والتنصل بأقصى ما للمذنبني إال فضله وكرمه ، وأنّ عدله ي

يقدر عليه وجب العفو والتجاوز وفيه تطييب لنفوس العباد ، وتنشيط للتوبة ، وبعث عليها وردع عن اليأس 
هذه أنه وحده معه مصححات املغفرة و: واملعىن . والقنوط وأن الذنوب وإن جلت فإن عفوه أجل وكرمه أعظم 

وعن النيب . ومل يقيموا على قبيح فعلهم غري مستغفرين } وَلَْم ُيِصرُّواْ { مجلة معترضة بني املعطوف واملعطوف عليه 
  :صلى اهللا عليه وسلم 

  :وروي " ما أصّر من استغفر وإن عاد يف اليوم سبعني مّرة ) "  ٢١٠( 
حال من فعل اإلصرار وحرف النفي } َوُهْم َيْعلَُمونَ { » ال كبرية مع االستغفار وال صغرية مع اإلصرار«)  ٢١١( 



وليسوا ممن يصرون على الذنوب وهم عاملون بقبحها وبالنهي عنها وبالوعيد عليها ، : واملعىن . منصب عليهما معاً 
 متقون: ويف هذه اآليات بيان قاطع أنّ الذين آمنوا على ثالث طبقات . ألنه قد يعذر من ال يعلم قبح القبيح 

ومن خالف يف ذلك فقد كابر عقله وعاند . وأن اجلنة للمتقني والتائبني منهم ، دون املصّرين . وتائبون ومصروُّن 
وإمنا خالف بني . ألهنما يف معىن واحد ]  ٨٧: آل عمران [ } َجَزآُؤُهمْ { : بعد قوله } أَْجرُ العاملني { قال . ربه 

وروي . ء واجب على عمل ، وأجر مستحق عليه ، ال كما يقول املبطلون اللفظني لزيادة التنبيه على أنّ ذلك جزا
ما أقلّ حياء من يطمع يف جنيت بغري عمل ، كيف أجود برمحيت على من يبخل : أنّ اهللا عّز وجلّ أوحى إىل موسى 

 طلب اجلنة بال عمل ذنب من الذنوب ، وانتظار الشفاعة بال سبب نوع من: وعن شهر بن حوشب . بطاعيت 
جوزوا «يقول اهللا تعاىل يوم القيامة : وعن احلسن رضي اهللا عنه . الغرور ، وارجتاء الرمحة ممن ال يطاع محق وجهالة 

وعن رابعة البصرية رضي اهللا عنها أهنا كانت » والصراط بعفوي ، وادخلوا اجلنة برمحيت ، واقتسموها بأعمالكم
  :تنشد 

  إنّ السَِّفيَنةَ الَ َتْجرِي َعلَى الَيَبسِ... اِلكََها َتْرُجو النََّجاةَ َولَْم َتْسلُْك َمَس
} قَْد َخلَْت ِمن قَْبِلكُْم ُسَنٌن { يعين املغفرة واجلنات . ونعم أجر العاملني ذلك : واملخصوص باملدح حمذوف تقديره 

[ } ةَ اهللا ِفى الذين َخلَْواْ ِمن قَْبل َوقُّتلُواْ َتقْتِيالً ُسنَّ{ : يريد ما سنه اهللا يف األمم املكذبني من وقائعه ، كقوله 
[ } ُسنَّةَ اهللا الىت قَْد َخلَْت ِمن قَْبلُ { ، ]  ٢٢: الفتح [ } ثُمَّ الَ َيجُِدونَ َولِّياً َوالَ َنِصرياً { ]  ٦١: األحزاب 

  ] . ٢٣: الفتح 

  ) ١٣٩(َتهِنُوا َولَا َتحَْزُنوا وَأَنُْتُم الْأَْعلَْونَ إِنْ كُْنُتْم ُمْؤِمنَِني َولَا ) ١٣٨(َهذَا بََيانٌ ِللنَّاسِ َوُهًدى َوَمْوِعظَةٌ ِللُْمتَِّقَني 

حثهم على النظر يف سوء عواقب : إيضاح لسوء عاقبة ما هم عليه من التكذيب ، يعين } هذا َبَيانٌ لّلنَّاسِ { 
يعين أنه مع كونه بياناً وتنبيهاً } ظَةٌ لّلُْمتَِّقَني َوُهًدى َوَمْوِع{ املكذبني قبلهم واالعتبار مبا يعاينون من آثار هالكهم 

مجلة معترضة } قَدْ َخلَْت { : للمكذبني فهو زيادة تثبيت وموعظة للذين اتقوا من املؤمنني وجيوز أن يكون قوله 
ا خلص وبني إشارة إىل م} هذا َبَيانٌ { : للبعث على اإلميان وما يستحق به ما ذكر من أجر العاملني ، ويكون قوله 

تسلية من اهللا سبحانه لرسوله صلى اهللا عليه وسلم } َوالَ تَهُِنوا َوالَ َتْحَزنُوا { من أمر املتقني والتائبني واملصّرين 
وللمؤمنني عما أصاهبم يوم أحد وتقوية من قلوهبم ، يعين وال تضعفوا عن اجلهاد ملا أصابكم ، أي ال يورثنكم ذلك 

وحالكم أنكم أعلى منهم } َوأَنُتُم االْْعلَْونَ { ا به ، وال حتزنوا على من قتل منكم وجرح وهنا وجبنا ، وال تبالو
أو وأنتم األعلون شأناً ، ألنّ قتالكم هللا . وأغلب ، ألنكم أصبتم منهم يوم بدر أكثر مما أصابوا منكم يوم أحد 
أو هي بشارة هلم . م يف اجلنة وقتالهم يف النار وإلعالء كلمته ، وقتاهلم للشيطان إلعالء كلمة الكفر ، وألنّ قتالك

إِن كُنُتم { ] .  ١٧٣: الصافات [ } َوإِنَّ جُنَدَنا لَُهُم الغالبون { بالعلو والغلبة ، أي وأنتم األعلون يف العاقبة 
الثقة بصنع اهللا وال هتنوا إن صح إميانكم على أن صحة اإلميان توجب قوة القلب و: متعلق بالنهي مبعىن } مُّْؤِمنَِني 

  .أو باألعلون ، أي إن كنتم مصّدقني مبا يعدكم اهللا ويبشركم به من الغلبة . وقلة املباالة بأعدائه 

آَمُنوا َوَيتَِّخذَ ِمْنكُمْ  اللَُّه الَِّذيَن إِنْ َيْمَسْسكُْم قَْرٌح فَقَْد َمسَّ الْقَْوَم قَْرٌح ِمثْلُُه َوِتلَْك الْأَيَّاُم ُنَداوِلَُها َبْيَن النَّاسِ َوِلَيْعلََم
  ) ١٤١(َوِليَُمحِّصَ اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا َوَيْمَحَق الْكَاِفرِيَن ) ١٤٠(ُشَهَداَء َواللَُّه لَا ُيِحبُّ الظَّاِلِمَني 



. هو بالفتح اجلراح ، وبالضم أملها : وقيل . بفتح القاف وضمها ، ومها لغتان كالضعف والضعف » قرح«قرىء 
إن نالوا منكم يوم أحد فقد : واملعىن . وقيل القرح والقرح كالطرد والطرد . بفتحتني » قرح«أبو السَّمَّال وقرأ 

. فأنتم أوىل أن ال تضعفوا . نلتم منهم قبله يوم بدر ، مث مل يضعف ذلك قلوهبم ومل يثبطهم عن معاودتكم بالقتال 
كان ذلك يوم أحد : وقيل ]  ١٠٤: النساء [ } َوتَْرُجونَ ِمَن اهللا َما الَ َيْرُجونَ فَإِنَُّهْم َيأْلَُمونَ كََما تَأْلَمونَ { وحنوه 

وماكان } قَْرٌح ّمثْلُُه { كيف قيل : فإن قلت . ، فقد نالوا منهم قبل أن خيالفوا أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
أال ترى إىل قوله . يومئذ خلق من الكفار بلى كان مثله ، ولقد قتل : قرحهم يوم أحد مثل قرح املشركني؟ قلت 

ِد َما أََراكُْم مَّا َولَقَْد َصَدقَكُُم اهللا َوْعَدُه إِذْ َتُحسُّونَُهْم بِإِذْنِِه حىت إِذَا فَِشلُْتْم وتنازعتم ِفى األمر َوَعَصْيُتْم ّمن َبْع{ تعاىل 
خربه ، وجيوز أن } ُنَداوِلَُها { و . األيام صفته تلك مبتدأ ، و} َوِتلَْك االيام { ] .  ٧٥: آل عمران [ } حتبون 
أوقات الظفر والغلبة : واملراد باأليام . هي األيام تبلي كل جديد : مبتدأ وخرباً ، كما تقول } ِتلَْك االيام { يكون 

  :نصرفها بني الناس نديل تارة هلؤالء وتارة هلؤالء ، كقوله وهو من أبيات الكتاب : ، نداوهلا 
  َوَيْوما ُنَساُء َوَيوما ُنسَّر... ما َعلَْيَنا َوَيوماً لََنا فََيْو

  وعن أيب سفيان. احلرب سجال : ومن أمثال العرب 
أين ابن أيب كبشة ، أين ابن أيب قحافة ، أين ابن اخلطاب : أنه صعد اجلبل يوم أحد فمكث ساعة مث قال )  ٢١٢( 
فقال أبو سفيان يوم بيوم . م ، وهذا أبو بكر ، وها أنا عمر هذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل: فقال عمر . 

: فقال . ال سواء ، قتالنا يف اجلنة ، وقتالكم يف النار : فقال عمر رضي اهللا عنه . واأليام دول واحلرب سجال 
  :وقال . إنكم تزعمون ذلك فقد خبنا إذن وخسرنا ، واملداولة مثل املعاورة 

  ِفي النَّاسِ َبْيَن َتمَثلٍ َوَسمَاعِ... َزالُ ُمَداوِال َيرُِد اِمليَاَه فَالَ َي
أحدمها أن يكون املعلل حمذوفاً : فيه وجهان } وَِلَيْعلََم اهللا الذين ءاَمنُواْ { داولت بينهم الشيء فتداولوه : يقال 
فعلنا : تمثيل ، مبعىن وليتميز الثابتون على اإلميان منكم من الذين على حرف ، فعلنا ذلك وهو من باب ال: معناه 

ذلك فعل من يريد أن يعلم من الثابت على اإلميان منكم من غري الثابت ، وإال فاهللا عز وجل مل يزل عاملاً باألشياء 
معناه وليعلمهم علماً يتعلق به اجلزاء ، وهو أن يعلمهم موجوداً منهم الثبات ، والثاين أن تكون : وقيل . قبل كوهنا 

وإمنا حذف لإليذان بأن . وفعلنا ذلك ليكون كيت وكيت وليعلم اهللا : هذا عطف عليه ، معناه العلة حمذوفة ، و
املصلحة فيما فعل ليست بواحدة ، ليسليهم عما جرى عليهم ، وليبصرهم أن العبد يسوءه ما جيري عليه من 

وليكرم ناساً منكم } نكُْم شَُهَداَء وََيتَِّخذَ ِم{ املصائب ، وال يشعر أنّ هللا يف ذلك من املصاحل ما هو غافل عنه 
  .بالشهادة ، يريد املستشهدين يوم أحد 

{ : أو وليتخذ منكم من يصلح للشهادة على األمم يوم القيامة مبا يبتلى به صربكم من الشدائد ، من قوله تعاىل 
. اعتراض بني بعض التعليل وبعض } ني واهللا الَ ُيِحبُّ الظامل{ ] .  ١٤٣: البقرة [ } لَّتكُوُنواْ ُشَهَداء َعلَى الناس 

. واهللا ال حيب من ليس من هؤالء الثابتني على اإلميان اجملاهدين يف سبيل اهللا ، املمحصني من الذنوب : ومعناه 
إن كانت الدولة على املؤمنني فللتمييز : يعين . ويهلكهم } َويَْمَحَق الكافرين { التطهري والتصفية : والتمحيص 
  .وإن كانت على الكافرين ، فلمحقهم وحمو آثارهم . د والتمحيص ، وغري ذلك مما هو أصلح هلم واالستشها

  ) ١٤٢(أَْم َحِسبُْتْم أَنْ َتْدُخلُوا الَْجنَّةَ َولَمَّا َيْعلَمِ اللَُّه الَِّذيَن َجاَهُدوا مِْنكُْم َوَيعْلََم الصَّابِرِيَن 



مبعىن وملا جتاهدوا ، ألنّ العلم متعلق باملعلوم فنزل نفي } َولَمَّا َيْعلَمِ اهللا { ر منقطعة ومعىن اهلمزة فيها اإلنكا} أَْم { 
ما فيه خري حىت يعلمه : ما علم اهللا يف فالن خرياً ، يريد : يقول الرجل . العلم منزلة نفي متعلقه ألنه منتف بانتفائه 

: وتقول . اجلهاد فيما مضى وعلى توقعه فيما يستقبل  وملا مبعىن مل ، إال أن فيها ضرباً من التوقع فدلّ على نفي. 
أراد : وقيل . بفتح امليم » وملا يعلَم اللَُّه«: وقرىء . وعدين أن يفعل كذا ، وملا تريد ، ومل يفعل ، وأنا أتوقع فعله 

ال تأكل : كقولك  نصب بإضمار أن والواو مبعىن اجلمع ،} َوَيعْلََم الصابرين { النون اخلفيفة وملا يعلَمن فحذفها 
بالرفع على » ويعلم«وروى عبد الوارث عن أيب عمرو . وقرأ احلسن باجلزم على العطف . السمك وتشرَب اللنب 

  .وملا جتاهدوا وأنتم صابرون : أنّ الواو للحال ، كأنه قيل 

  ) ١٤٣(وُه َوأَْنُتْم َتنْظُُرونَ َولَقَْد كُنُْتْم َتَمنَّْونَ الَْمْوَت ِمْن قَْبلِ أَنْ َتلْقَْوُه فَقَْد َرأَْيُتُم

خوطب به الذين مل يشهدوا بدراً وكانوا يتمنون أن حيضروا مشهداً مع رسول اهللا } َولَقَْد كُنُتْم َتَمنَّْونَ املوت { 
وهم الذين أحلوا على رسول اهللا صلى اهللا . صلى اهللا عليه وسلم ليصيبوا من كرامة الشهادة ما نال شهداء بدر 

وكنتم متنون املوت قبل أن تشاهدوه : سلم يف اخلروج إىل املشركني ، وكان رأيه يف اإلقامة باملدينة ، يعين عليه و
أي رأيتموه معاينني مشاهدين له حني قتل بني } فَقَْد رَأَْيُتُموُه وَأَنُتْم َتنظُُرونَ { وتعرفوا شّدته وصعوبة مقاساته 

وهذا توبيخ هلم على متنيهم املوت ، وعلى ما تسببوا له . فتم أن تقتلوا أيديكم من قتل من إخوانكم وأقاربكم وشار
كيف : فإن قلت . من خروج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بإحلاحهم عليه ، مث اهنزامهم عنه وقلة ثباهتم عنده 

كرامة الشهداء ال غري ، قصد متمين الشهادة إىل نيل : جيوز متين الشهادة ويف متنيها متين غلبة الكافر املسلم؟ قلت 
وال يذهب ومهه إىل ذلك املتضمن ، كما أن من يشرب دواء الطبيب النصراين قاصد إىل حصول املأمول من الشفاء 

ولقد قال عبد اهللا بن رواحة رضي اهللا . ، وال خيطر بباله أنّ فيه جّر منفعة وإحسان إىل عدّو اهللا وتنفيقا لصناعته 
  :يل له ردكم اهللا عنه حني هنض إىل مؤتة وق

  َوضَْرَبةً ذَاَت فَْرغٍ تَقِْذُف الزََّبدَا... لِكنَّين أَسْألُ الرَّْحمَن َمْغِفَرةً 
  بَِحْرَبةَ َتنفُذُ اَألْحَشاَء وَالكَبِدَا... أو طَْعَنةً بَِيدي حَرَّانَ ُمْجهَِزةً 

  ْن غَازٍ َوقَد َرَشداأرشَدَك اللَُّه ِم... َحتَّى َيقُولُوا إذَا َمرُّوا َعلَى َجَدثي 

ْم َوَمْن َيْنقَِلْب َعلَى َعِقَبْيِه فَلَْن َوَما ُمَحمٌَّد إِلَّا َرُسولٌ قَْد َخلَْت ِمْن قَْبِلِه الرُُّسلُ أَفَإِنْ مَاَت أَْو قُِتلَ اْنقَلَبُْتْم َعلَى أَْعقَابِكُ
  ) ١٤٤(َيُضرَّ اللََّه َشيْئًا َوسََيْجزِي اللَُّه الشَّاكِرِيَن 

ملا رمى عبد اهللا بن قمئة احلارثي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حبجر فكسر رباعيته وشج وجهه ، أقبل )  ٢١٣( 
يريد قتله فذب عنه صلى اهللا عليه وسلم مصعب بن عمري وهو صاحب الراية يوم بدر ويوم أحد ، حىت قتله ابن 

أال إن حممداً قد قتل : وصرخ صارخ . قد قتلت حممداً : قمئة وهو يرى أنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقال 
: كان الصارخ الشيطان ، ففشا يف الناس خرب قتله فانكفؤا ، فجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يدعو : وقيل . 
آبائنا يا رسول اهللا فديناك ب: حىت احنازت إليه طائفة من أصحابه ، فالمهم على هرهبم ، فقالوا » إيلّ عباد اهللا«

  :وأمهاتنا أتانا خرب قتلك فرعبت قلوبنا فولينا مدبرين فنزلت وروي 
وقال ناس . ليت عبد اهللا بن أّيب يأخذ لنا أمانا من أيب سفيان : أنه ملا صرخ الصارخ قال بعض املسلمني )  ٢١٤( 

يا : ن النضر عم أنس بن مالك فقال أنس ب. لو كان نبيا ملا قتل ، ارجعوا إىل إخوانكم وإىل دينكم : من املنافقني 



قوم ، إن كان قتل حممد فإن رب حممد حيٌّ ال ميوت ، وما تصنعون باحلياة بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، 
اللهم إين أعتذر إليك مما يقول هؤالء ، وأبرأ إليك : مث قال . فقاتلوا على ما قاتل عليه ، وموتوا على ما مات عليه 

أنه مّر بأنصاري يتشحط يف دمه ، فقال يا : وعن بعض املهاجرين . ء ، مث شدّ بسيفه فقاتل حىت قتل مما جاء به هؤال
َوَما ُمَحمٌَّد إِالَّ { واملعىن . إن كان قتل فقد بلغ ، قاتلوا على دينكم : فالن ، أشعرت أن حممداً قد قتل ، فقال 

خلوا ، وكما أن أتباعهم بقوا متمسكني بدينهم بعد خلوهم ، فسيخلو كما } َرسُولٌ قَْد َخلَْت ِمن قَْبِلِه الرسل 
فعليكم أن تتمسكوا بدينه بعد خلوه ، ألن الغرض من بعثة الرسل تبليغ الرسالة وإلزام احلجة ، ال وجوده بني أظهر 

كار أن جيعلوا خلو الفاء معلقة للجملة الشرطية باجلملة قبلها على معىن التسبيب ، واهلمزة إلن} أَفإْين مَّاَت { قومه 
الرسل قبله سبباً النقالهبم على أعقاهبم بعد هالكه مبوت أو قتل ، مع علمهم أنّ خلو الرسل قبله وبقاء دينهم 

مل ذكر : فإن قلت . متمسكا به جيب أن جيعل سبباً للتمسك بدين حممد صلى اهللا عليه وسلم ، ال لالنقالب عنه 
واهللا { : أما علموه من ناحية قوله : فإن قلت . كونه جمّوزاً عند املخاطبني ل: القتل وقد علم أنه ال يقتل؟ قلت 

أال ترى أهنم مسعوا . هذا مما خيتص بالعلماء منهم وذوي البصرية : ؟ قلت ]  ٦٧: املائدة [ } َيْعِصُمَك ِمَن الناس 
اإلدبار عما كان : ب على األعقاب واالنقال. خبرب قتله فهربوا ، على أنه حيتمل العصمة من فتنة الناس وإذالهلم 

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقوم به من أمر اجلهاد وغريه 

وما ارتد أحد من املسلمني ذلك اليوم إال ما كان من قول املنافقني وجيوز أن يكون على وجه . االرتداد : وقيل 
فَلَن { لى اهللا عليه وآله وسلم وإسالمه التغليظ عليهم فيما كان منهم من الفرار واالنكشاف عن رسول اهللا ص

الذي مل } َوسََيْجزِى اهللا الشاكرين { فما ضر إال نفسه ، ألن اهللا تعاىل ال جيوز عليه املضاّر واملنافع } َيُضرَّ اهللا َشْيئاً 
أن موت : املعىن . ومساهم شاكرين ، ألهنم شكروا نعمة اإلسالم فيما فعلوا . ينقلبوا كأنس بن النضر وأضرابه 

األنفس حمال أن يكون إال مبشيئة اهللا ، فأخرجه خمرج فعل ال ينبغي ألحد أن يقدم عليه إال أن يأذن اهللا له فيه متثيالً 
أحدمها : وهو على معنيني . ، وألن ملك املوت هو املوكل بذلك ، فليس له أن يقبض نفساً إال بإذن من اهللا 

ء العدّو بإعالمهم أن احلذر ال ينفع ، وأن أحداً ال ميوت قبل بلوغ أجله ، حتريضهم على اجلهاد وتشجيعهم على لقا
والثاين ذكر ما صنع اهللا برسوله عند غلبة العدو والتفافهم عليه وإسالم قومه . وإن خّوض املهالك واقتحم املعارك 

  .له ، هنزة للمختلس من احلفظ والكالءة وتأخري األجل 

آِخَرِة نُْؤِتِه ِمْنَها ُموَت إِلَّا بِإِذْنِ اللَِّه ِكتَاًبا ُمَؤجَّلًا َوَمْن ُيرِْد ثََوابَ الدُّْنَيا ُنْؤِتِه ِمنَْها َوَمْن ُيرِْد ثَوَاَب الَْوَما كَانَ ِلَنفْسٍ أَنْ َت
  ) ١٤٥(َوسََنْجزِي الشَّاِكرِيَن 

َوَمن { اً له أجل معلوم ال يتقّدم وال يتأخر موقت} مَُّؤجَّالً { كتب املوت كتاباً : مصدر مؤكد ، ألن املعىن } كتابا { 
اجلزاء املبهم } َوَسَنْجزِى { أي من ثواهبا } ُنْؤِتِه ِمنَْها { تعريض بالذين شغلتهم الغنائم يوم أحد } ُيرِْد ثََواَب الدنيا 

  .ا ، بالياء فيهم» سيجزي«و. » يوته«: وقرىء . الذين شكروا نعمة اهللا فلم يشغلهم شيء عن اجلهاد 

وا َوَما اسَْتكَاُنوا وَاللَُّه ُيِحبُّ َوكَأَيِّْن ِمْن َنبِيٍّ قَاَتلَ َمَعُه رِبِّيُّونَ كَِثٌري فََما َوَهُنوا ِلَما أََصابَُهْم ِفي سَبِيلِ اللَِّه َوَما َضُعفُ
ُنوَبَنا َوإِْسَرافََنا ِفي أَْمرَِنا َوثَبِّْت أَقَْدامََنا َواْنصُْرَنا َعلَى َوَما كَانَ قَْولَُهْم إِلَّا أَنْ قَالُوا َربََّنا اغِْفْر لََنا ذُ) ١٤٦(الصَّابِرِيَن 

  ) ١٤٨(فَآَتاُهُم اللَُّه ثَوَاَب الدُّنَْيا َوُحْسَن ثََوابِ الْآخَِرِة َواللَُّه ُيِحبُّ الُْمْحِسنَِني ) ١٤٧(الْقَْومِ الْكَافِرِيَن 



حال عنه } َمَعُه رِّبيُّونَ { و . يد ، والفاعل ربيون ، أو ضمري النيب ، بالتشد» قّتل«و» قتل«و. » قاتل«: قرىء 
ما مسعنا بنيبّ : وعن سعيد بن جبيرب رمحه اهللا . والقراءة بالتشديد تنصر الوجه األّول . قتل كائناً معه ربيون : مبعىن 

لقياس ، والضم والكسر من تغيريات وقرىء باحلركات الثالث ، فالفتح على ا. والربيون الربانيون . قتل يف القتال 
{ عن اجلهاد بعده } َوَما َضُعفُواْ { فما وهنوا عند قتل النيب : واملعىن . بكسر اهلاء » فما وهنوا«: وقرىء . النسب 

وهذا تعريض مبا أصاهبم من الوهن واالنكسار عند اإلرجاف بقتل رسول اهللا صلى اهللا . للعدّو } َوَما استكانوا 
حني أرادوا أن يعتضدوا باملنافق عبد اهللا . ، وبضعفهم عند ذلك عن جماهدة املشركني واستكانتهم هلم  عليه وسلم

هذا القول وهو إضافة الذنوب واإلسراف إىل أنفسهم } َوَما كَانَ قَوْلَُهْم إِالَّ { بن أّيب يف طلب األمان من أيب سفيان 
عاء باالستغفار منها مقّدما على طلب تثبيت األقدام يف مواطن والد. مع كوهنم ربانيني ، هضما هلا واستقصاراً 

فأاتاهم { احلرب والنصرة على العدّو ، ليكون طلبهم إىل رهبم عن زكاة وطهارة وخضوع ، وأقرب إىل االستجابة 
وتقّدمه  وخص ثواب اآلخرة باحلسن داللة على فضله. من النصرة والغنيمة والعز وطيب الذكر } اهللا ثََوابَ الدنيا 

  ] . ٦٧: األنفال [ } ُترِيُدونَ َعَرضَ الدنيا واهللا ُيرِيُد األخرة { ، وأنه هو املعتدّ به عنده 

ْم َوُهَو َبلِ اللَُّه َمْولَاكُ) ١٤٩(َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِنْ ُتِطيعُوا الَِّذيَن كَفَُروا يَُردُّوكُْم َعلَى أَْعقَابِكُْم فََتْنقَِلبُوا خَاسِرِيَن 
 النَّاُر َسُنلِْقي ِفي قُلُوبِ الَِّذيَن كَفَُروا الرُّْعَب بَِما أَْشَركُوا بِاللَِّه َما لَْم يَُنزِّلْ بِِه ُسلْطَاًنا َوَمأْوَاُهُم) ١٥٠(َخْيُر النَّاصِرِيَن 

  ) ١٥١(َوبِئَْس َمثَْوى الظَّاِلِمَني 

ارجعوا إىل : نزلت يف قول املنافقني للمؤمنني عند اهلزمية : ضي اهللا عنه قال علّي ر} إِن ُتِطيعُواْ الذين كَفَُرواْ { 
إن تستنصحوا اليهود والنصارى وتقبلوا منهم ، ألهنم : وعن احلسن رضي اهللا عنه . إخوانكم وادخلوا يف دينهم 

أصابه وأصحابه ما أصاهبم  لو كان نبياً حقاً ملا غلب وملا: كانوا يستغووهنم ويوقعون هلم الشبه يف الدين ، ويقولون 
إن تستكينوا أليب سفيان وأصحابه : وعن السدي . ، وإمنا هو رجل حاله كحال غريه من الناس يوماً له ويوماً عليه 

وقيل هو عاّم يف مجيع الكفار ، وإنّ على املؤمنني أن جيانبوهم وال يطيعوهم يف . إىل دينهم } َيُردُّوكُم { وتستأمنوهم 
أي ناصركم } َبلِ اهللا موالكم { وا على حكمهم وال على مشورهتم حىت ال يستجّروهم إىل موافقتهم شيء وال ينزل

قرىء بالنون } َسُنلِْقى { بل أطيعوا اهللا موالكم : وقرىء بالنصب على . ، ال حتتاجون معه إىل نصرة أحد وواليته 
شركني اخلوف يوم أحد فاهنزموا إىل مكة من قذف اهللا يف قلوب امل: والرعب بسكون العني وضمها قيل . والياء 

ما صنعنا شيئاً ، قتلنا منهم مث : ذهبوا إىل مكة فلما كانوا ببعض الطريق قالوا : وقيل . غري سبب وهلم القوة والغلبة 
بَِما { . تركناهم وحنن قاهرون ارجعوا فاستأصلوهم ، فلما عزموا على ذلك ألقى اهللا الرعب يف قلوهبم فأمسكوا 

} َما لَمْ ُينَزِّلْ بِِه سلطانا { بسبب إشراكهم ، أي كان السبب يف إلقاء اهللا الّرعب يف قلوهبم إشراكهم به } أَْشَركُواْ 
مل يعن أن : كان هناك حجة حىت ينزهلا اهللا فيصح هلم اإلشراك؟ قلت : فإن قلت . آهلة مل ينزل اهللا بإشراكها حجة 
، ألن الشرك ال يستقيم أن يقوم عليه حجة ، وإمنا املراد نفي احلجة ونزوهلا جيمعاً  هناك حجة إال أهنا مل تنزل عليهم

  :، كقوله 
  ...َوالَ َتَرى الضَّبَّ بَِها يَْنَجِحر 

َصيُْتْم ِمْن َبْعِد َما أََراكُْم َما ُتِحبُّونَ َولَقَْد َصَدقَكُُم اللَُّه َوْعَدهُ إِذْ َتُحسُّونَُهْم بِإِذْنِِه حَتَّى إِذَا فَِشلُْتْم وََتَناَزعُْتْم ِفي الْأَْمرِ َوَع
َعْنكُْم وَاللَُّه ذُو فَْضلٍ َعلَى  ِمْنكُْم َمْن يُرِيُد الدُّْنَيا َومِْنكُْم َمْن يُرِيُد الْآِخَرةَ ثُمَّ َصَرفَكُْم َعْنُهْم ِلَيْبَتِلَيكُْم َولَقَْد َعفَا



َتلُْوونَ َعلَى أََحٍد وَالرَُّسولُ َيْدُعوكُْم ِفي أُخَْراكُْم فَأَثَاَبكُْم غَما بَِغمٍّ ِلكَْيلَا َتحَْزُنوا  إِذْ ُتصِْعُدونَ َولَا) ١٥٢(الُْمْؤِمنَِني 
َعاًسا َيْغَشى طَاِئفَةً ثُمَّ أَْنَزلَ َعلَْيكُْم ِمْن َبْعِد الَْغمِّ أََمَنةً ُن) ١٥٣(َعلَى َما فَاَتكُْم َولَا َما أََصاَبكُْم وَاللَُّه َخبٌِري بَِما َتْعَملُونَ 

لْ لََنا ِمَن الْأَْمرِ ِمْن َشْيٍء قُلْ إِنَّ الْأَْمرَ ِمْنكُْم َوطَاِئفَةٌ قَْد أََهمَّتُْهْم أَْنفُسُُهْم َيظُنُّونَ بِاللَِّه غَْيَر الَْحقِّ ظَنَّ الَْجاِهِليَّةِ َيقُولُونَ َه
ا يُْبُدونَ لََك َيقُولُونَ لَْو كَانَ لََنا ِمَن الْأَْمرِ َشْيٌء َما قُِتلَْنا َهاُهَنا قُلْ لَْو كُْنُتْم ِفي ُبُيوِتكُمْ كُلَُّه ِللَِّه ُيْخفُونَ ِفي أَنْفُسِهِْم َما لَ

ي قُلُوبِكُْم َواللَُّه َعِليٌم ا ِفلََبَرزَ الَِّذيَن كُِتَب َعلَْيهِمُ الْقَْتلُ إِلَى َمَضاجِعِهِْم َولَِيْبَتِلَي اللَُّه َما ِفي ُصدُورِكُْم وَِلُيَمحَِّص َم
  ) ١٥٤(بِذَاِت الصُُّدورِ 

إِن َتْصبِرُواْ َوَتتَّقُواْ َويَأُْتوكُمْ { : وعدهم اهللا النصر بشرط الصرب والتقوى يف قوله تعاىل } َولَقَدْ َصدَقَكُُم اهللا َوْعَدهُ { 
َسُنلِْقى ِفى قُلُوبِ الذين { : كون الوعد قوله تعاىل وجيوز أن ي]  ١٢٥: آل عمران [ } ّمن فَْورِِهْم هذا ُيْمِدْدكُمْ 

ملا رجعوا إىل املدينة قال ناس من املؤمنني من أين أصابنا : وقيل . فلما فشلوا وتنازعوا مل يرعبهم } كَفَُرواْ الرعب 
، واستقبل وذلك أنّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جعل أحداً خلف ظهره . هذا وقد وعدنا اهللا النصر فنزلت 

املدينة وأقام الرماة عند اجلبل ، وأمرهم أن يثبتوا يف مكاهنم وال يربحوا كانت الدولة للمسلمني أو عليهم فلما أقبل 
. املشركون جعل الرماة يرشقون خيلهم ، والباقون يضربوهنم بالسيوف حىت اهنزموا واملسلمون على آثارهم 

قد : وتنازعوا ، فقال بعضهم . اجلنب وضعف الرأي : والفشل . ذا فشلوا حىت إ. حيسوهنم أي يقتلوهنم قتال ذريعاً 
ال خنالف أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فممن ثبت مكانه : اهنزم املشركون فما موقفنا ههنا وقال بعضهم 

ونفر أعقاهبم } يُد االخرة َومِنكُم مَّن ُيرِ{ : عبد اهللا بن جبري أمري الرماة يف نفر دون العشرة وهم املعنيون بقوله 
ينهبون ، وهم الذين أرادوا الدنيا ، فكّر املشركون على الرماة ، وقتلوا عبد اهللا بن جبري رضي اهللا عنه ، وأقبلوا 

ثُمَّ َصَرفَكُْم { : على املسلمني ، وحالت الريح دبوراً وكانت صباً ، حىت هزموهم وقتلوا من قتلوا ، وهو قوله 
ملاعلم من ندمكم } َولَقَْد َعفَا َعْنكُمْ { ليمتحن صربكم على املصائب وثباتكم على اإلميان عندها } َتِلَيكُْم َعْنُهْم ِليَْب

يتفضل عليهم } واهللا ذُو فَْضلٍ َعلَى املؤمنني { على ما فرط منكم من عصيان أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ل سواء أديل هلم أو أديل عليهم؛ ألنّ االبتالء رمحة كما أنّ النصرة بالعفو ، أو هو متفضل عليهم يف مجيع األحوا

وجيوز أن يكون . حىت إذا فشلتم منعكم نصره : حمذوف تقديره : قلت } حىت إِذَا { أين متعلق : فإن قلت . رمحة 
أو بإضمار } َيْبَتلَِيكُْم ِل{ : نصب بصرفكم ، أو بقوله } إِذْ ُتصِْعُدونَ { صدقكم اهللا وعده إىل وقت فشلكم : املعىن 

أصعدنا : يقال . صعد يف اجلبل وأصعد يف األرض : يقال . الذهاب يف األرض واإلبعاد فيه : واإلصعاد » اذكر«
إذ «: وتعضد األوىل قراءة أيب . ، يعين يف اجلبل » تصعدون«: من مكة إىل املدينة وقرأ احلسن رضي اهللا عنه 

، بفتح التاء وتشديد العني ، من تصعد يف السلم وقرأ احلسن » تصعدون«: حيوة  وقرأ أبو. » تصعدون يف الوادي
والرسول { بالياء » ويلوون«. » يصعدون«: وقرىء . ، بواو واحدة وقد ذكرنا وجهها » تلون«: رضي اهللا عنه 

يف } ِفى أُْخَراكُْم { » ه اجلنةإيلّ عباد اهللا ، أنا رسول اهللا ، من يكّر فل» إيلّ عباد اهللا«: كان يقول } َيْدُعوكُمْ 
  .ساقتكم ومجاعتكم األخرى وهي املتأخرة 

فأثابكم { يف أّوهلم وأوالهم ، بتأويل مقدمتهم ومجاعتهم األوىل : جئت يف آخر الناس وأخراهم ، كما تقول : يقال 
أذقتموه } غَمّ  {سبب } ب { حني صرفكم عنهم وابتالكم } غَّماً { عطف على صرفكم ، أي فجازاكم اهللا } 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعصيانكم له ، أو غما مضاعفاً ، غما بعد غم ، وغما متصالً بغم ، من االغتمام مبا 
لّكَْيالَ { أرجف به من قتل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واجلرح والقتل وظفر املشركني وفوت الغنيمة والنصر 



رع الغموم ، وتضروا باحتمال الشدائد ، فال حتزنوا فيما بعد على فائت من املنافع وال لتتمرنوا على جت} َتْحَزنُواْ 
للرسول ، أي فآساكم يف االغتمام ، وكما غمكم } فأثابكم { على مصيب من املضار ، وجيوز أن يكون الضمري يف 

ه ألجلكم بسبب غم اغتممتموه ما نزل به من كسر الرباعية والشجة وغريمها غمه ما نزل بكم ، فأثابكم غماً اغتم
ألجله ، ومل يثربكم على عصيانكم وخمالفتكم ألمره ، وإمنا فعل ذلك ليسليكم وينفس عنكم لئال حتزنوا على ما 

وأنزل اهللا األمن على املؤمنني وأزال عنهم اخلوف الذي . فاتكم من نصر اهللا ، وال على ما أصابكم من غلبة العدو 
غشينا النعاس وحنن يف مصافنا ، فكان : " وعن أيب طلحة رضي اهللا عنه . هم النوم كان هبم حىت نعسوا وغلب

رضي ) الزبري ( وعن " السيف يسقط من يد أحدنا فيأخذه ، مث يسقط فيأخذه ، وما أحد إال ومييل حتت حجفته 
واهللا إين . اهللا علينا النوم  لقد رأيتين مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني اشتد علينا اخلوف ، فأرسل: اهللا عنه 

: وقرىء . األمن : واألمنة . لو كان لنا من األمر شيء ما قتلنا ههنا : ألمسع قول معتِّب بن قشري والنعاس يغشاين 
وجيوز أن يكون هو املفعول ، وأمنة حاالً . بدل من أمنة } نَُّعاساً { بسكون امليم ، كأهنا املرة من األمن و » أمنة«

وجيوز أن يكون حاالً من املخاطبني . رأيت راكباً رجالً ، أو مفعوالً له مبعىن نعستم أمنة : مة عليه ، كقولك منه مقد
قرىء بالياء والتاء ردا على النعاس ، أو على } يغشى { ، مبعىن ذوي أمنة ، أو على أنه مجع آمن ، كبار وبررة 

ما هبم إال هم } قَْد أََهمَّْتُهْم أَْنفُُسُهْم { هم املنافقون } وَطَاِئفَةٌ {  هم أهل الصدق واليقني} طَاِئفَةً مّنكُمْ { األمنة 
أنفسهم ال هم الدين وال هم الرسول صلى اهللا عليه وسلم واملسلمني ، أو قد أوقعتهم أنفسهم وما حل هبم يف 

يظنون باهللا غري الظن احلق : ناه ومع. يف حكم املصدر } غَْيَر احلق { اهلموم واألشجان ، فهم يف التشاكي والتباثّ 
وغري احلق . يظنون باهللا ظن اجلاهلية : وجيوز أن يكون املعىن . بدل منه } ظَنَّ اجلاهلية { و . الذي جيب أن يظن به 

حامت اجلود ، : هذا القول غري ما تقول ، وهذا القول ال قولك وظن اجلاهلية ، كقولك : تأكيد ليظنون ، كقولك : 
  .يريد الظن املختص بامللة اجلاهلية : ورجل صدق 

لرسول اهللا } َيقُولُونَ { وجيوز أن يراد ظن أهل اجلاهلية ، أي ال يظن مثل ذلك الظن إال أهل الشرك اجلاهلون باهللا 
قط ، معناه هل لنا معاشر املسلمني من أمر اهللا نصيب } َهل لََّنا ِمَن االمر ِمن َشْىٍء { صلى اهللا عليه وسلم يسألونه 

كََتَب اهللا { وألوليائه املؤمنني وهو النصر والغلبة } قُلْ إِنَّ االمر كُلَُّه للَِّه { يعنون النصر واإلظهار على العدو 
م ُيْخفُونَ ِفى أَنْفُسِهِ{ ]  ١٧٣: الصافات [ } َوإِنَّ جُنَدَنا لَُهُم الغالبون { ، ]  ٢١: اجملادلة [ } الَغِْلَبنَّ أََناْ َوُرُسِلى 

هل لنا من األمر من شيء سؤال املؤمنني املسترشدين وهم : يقولون لك فيما يظهرون : معناه } َماال يُْبُدونَ لَكَ 
لَْو كَانَ لََنا { فيما يبطنون على النفاق ، يقولون يف أنفسهم أو بعضهم لبعض منكرين لقولك هلم إن األمر كله هللا 

وملا قتل . ا قال حممد إن األمر كله هللا وألوليائه وأهنم الغالبون ، ملا غلبنا قط أي لو كان األمر كم} ِمَن االمر َشْىءٌ 
يعين من علم اهللا منه أنه يقتل ويصرع يف هذه } قُل لَّْو كُنُتْم ِفى ُبيُوِتكُْم { من املسلمني من قتل يف هذه املعركة 

علم اهللا } الذين { من بينكم } لَبََرَز { كم املصارع وكتب ذلك يف اللوح مل يكن بد من وجوده فلو قعدمت يف بيوت
واملعىن أن اهللا كتب يف اللوح قتل من . وهي مصارعهم ليكون ما علم اهللا أنه يكون } إىل َمضَاجِِعهِمْ { أهنم يقتلون 

على يقتل من املؤمنني ، وكتب مع ذلك أهنم الغالبون ، لعلمه أن العاقبة يف الغلبة هلم ، وأن دين اإلسالم يظهر 
الدين كله ، وأن ما ينكبون به يف بعض األوقات متحيص هلم وترغيب يف الشهادة ، وحرصهم على الشهادة مما 

معناه هل لنا من التدبري من شيء ، يعنون مل منلك شيئاً من التدبري : وقيل . حيرضهم على اجلهاد فتحصل الغلبة 
ال نربح كما كان رأي عبد اهللا بن أّيب وغريه ، ولو ملكنا حيث خرجنا من املدينة إىل أحد ، وكان علينا أن نقيم و

من التدبري شيئاً ملا قتلنا يف هذه املعركة ، قل إن التدبري كله هللا ، يريد أن اهللا عز وجل قد دبر األمر كما جرى ، 



وكتب «. » القتالكتب عليهم «: وقرىء . ولو أقمتم باملدينة ومل خترجوا من بيوتكم ملا جنا من القتل من قتل منكم 
وليمتحن ما يف صدور املؤمنني } َولَِيْبَتِلَى اهللا { ولربِّز ، بالتشديد وضم الباء . ، على البناء للفاعل » عليهم القتل

فعل ذلك أو فعل ذلك ملصاحل مجة ولالبتالء . من اإلخالص ، وميحص ما يف قلوهبم من وساوس الشيطان 
َيظُنُّونَ { صفة لطائفة و } قَْد أََهمَّتُْهْم { : مل اليت بعد قوله وطائفة؟ قلت كيف مواقع اجل: فإن قلت . والتمحيص 

َيقُولُونَ { و . أو استئناف على وجه البيان للجملة قبلها . قد أمهتهم أنفسهم ظانني : صفة أخرى أو حال مبعىن } 
كانت : من اإلخبار بالظن؟ قلت كيف صح أن يقع ما هو مسألة عن األمر بدالً : فإن قلت . بدل من يظنون } 

آل [ } قُلْ إِنَّ األمر كُلَُّه للَِّه { و . وخيفون حال من يقولون . مسألتهم صادرة عن الظّن ، فلذلك جاز إبداله منه 
واألجود أن يكون استئنافاً } ُيْخفُونَ { بدل من } َيقُولُونَ { و . اعتراض بني احلال وذوي احلال ]  ١٥٤: عمران 

.  

 َعفَا اللَُّه َعْنُهْم إِنَّ اللََّه غَفُوٌر الَِّذيَن تََولَّْوا مِْنكُْم َيْوَم الْتَقَى الَْجْمَعاِن إِنََّما اْسَتزَلَُّهُم الشَّْيطَانُ بِبَْعضِ َما كََسبُوا َولَقَْد إِنَّ
  ) ١٥٥(َحِليٌم 

إنّ الذين اهنزموا يوم أحد : من ذنوهبم ومعناه } بَِبْعضِ َما كََسُبواْ { طلب منهم الزلل ودعاهم إليه } استزهلم { 
كان السبب يف توليهم أهنم كانوا أطاعوا الشيطان فاقترفوا ذنوباً ، فلذلك منعتهم التأييد وتقوية القلوب حىت تولوا 

لذنب ، استزالل الشيطان إياهم هو التويل ، وإمنا دعاهم إليه بذنوب قد تقدمت هلم ، ألنّ الذنب جيّر إىل ا: وقيل . 
استزهلم بقبول ما زين هلم من اهلزمية : وقال احلسن رضي اهللا عنه . كما أن الطاعة جتر إىل الطاعة وتكون لطفاً فيها 

فجّرهم . هو تركهم املركز الذي أمرهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالثبات فيه } بِبَْعضِ َما كََسبُواْ { : وقيل . 
هم تلك اخلطايا فكرهوا لقاء اهللا معها ، فأخروا اجلهاد حىت يصلحوا أمرهم وجياهدوا ذكر: ذلك إىل اهلزمية وقيل 

[ } َوَيْعفُواْ َعن كَِثريٍ { : هو كقوله تعاىل : ؟ قلت } بَِبْعضِ َما كََسبُواْ { مل قيل : فإن قلت . على حال مرضية 
ال يعاجل } َحِليمٌ { للذنوب } إن اهللا غَفُورٌ { ذارهم لتوبتهم واعت} َولَقَْد َعفَا اهللا َعْنُهمْ { ] .  ١٥: املائدة 

  .بالعقوبة 

كَانُوا غُزى لَْو كَاُنوا ِعْنَدَنا َما  َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا َتكُونُوا كَالَِّذيَن كَفَرُوا َوقَالُوا ِلإِخَْوانِهِْم إِذَا َضَربُوا ِفي الْأَْرضِ أَْو
َولَِئْن قُِتلُْتمْ ) ١٥٦(لَِيجَْعلَ اللَُّه ذَِلَك َحْسَرةً ِفي قُلُوبِهِْم وَاللَُّه ُيحْيِي َوُيِميُت َواللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َبِصٌري َماُتوا َوَما قُِتلُوا 

مْ أَْو قُِتلُْتْم لَإِلَى اللَِّه ُتْحَشُرونَ َولَِئْن ُمتُّ) ١٥٧(ِفي َسبِيلِ اللَِّه أَْو مُتُّْم لََمْغِفَرةٌ ِمَن اللَِّه َوَرْحَمةٌ َخْيٌر ِممَّا َيْجَمُعونَ 
)١٥٨ (  

َوقَالَ الذين كَفَُرواْ ِللَِّذيَن ءاَمُنواْ لَْو كَانَ َخيْراً مَّا َسَبقُوَنا { : أي ألجل إخواهنم ، كقوله تعاىل } َوقَالُواْ إلخواهنم { 
إذا سافروا فيها } إِذَا ضََرُبواْ ِفى األرض { ب اتفاق اجلنس أو النس: ومعىن األخّوة ]  ١١: األحقاف [ } إِلَْيهِ 

وقرىء . عفى احلياض أجون : مجع غاز ، كعاف وعفى ، كقوله } أوكَانُواْ اغزى { وأبعدوا للتجارة أو غريها 
هو على : ؟ قلت } قَالُواْ { مع } إِذَا ضََرُبواْ { : كيف قيل : فإن قلت . بتخفيف الزاي على حذف التاء من غزاة 

قالوا ، أي قالوا : ما متعلق ليجعل؟ قلت : حني يضربون يف األرض فإن قلت : كاية احلال املاضية ، كقولك ح
 ٨: القصص [ } لَِيكُونَ لَُهْم َعُدّواً َوَحَزناً { على أنّ الالم مثلها يف } َحْسَرةً ِفى قُلُوبِهِمْ { ذلك واعتقدوه ليكون 

مثلهم يف النطق بذلك القول واعتقاده ، ليجعله اهللا حسرة يف قلوهبم خاصة ال تكونوا : أو ال تكونوا ، مبعىن ] 



معناه أنّ اهللا عز وجل عند اعتقادهم : ما معىن إسناد الفعل إىل اهللا تعاىل؟ قلت : فإن قلت . ويصون منها قلوبكم 
لهم وما يكون عنده من ذلك املعتقد الفاسد يضع الغم واحلسرة يف قلوهبم ، ويضيق صدورهم عقوبة ، فاعتقاده فع

[ } َيْجَعلْ َصْدَرُه َضّيقاً حََرجاً كَأَنََّما َيصَّعَُّد ِفى السماء { : الغم واحلسرة وضيق الصدور فعل اهللا عز وجل كقوله 
وجيوز أن يكون ذلك إشارة إىل ما دلّ عليه النهى ، أي ال تكونوا مثلهم ليجعل اهللا انتفاء كونكم ]  ١٢٥: األنعام 
واهللا ُيْحىيِ َوُيِميتُ { حسرة يف قلوهبم ، ألنّ خمالفتهم فيما يقولون ويعتقدون ومضادهتم ، مما يغمهم ويغيظهم مثلهم 

وعن خالد بن الوليد . أي األمر بيده ، قد حييي املسافر والغازي ، ومييت املقيم والقاعد كما يشاء . ردٌّ لقوهلم } 
وضع شرب إال وفيه ضربة أو طعنة ، وها أناذا أموت كما ميوت العري فال مايفّ م: رضي اهللا عنه أنه قال عند موته 

} لََمْغِفَرةٌ { وقرى بالياء ، يعين الذين كفروا . فال تكونوا مثلهم } واهللا بَِما َتْعَملُونَ َبِصٌري { نامت أعني اجلبناء 
كذب الكافرين أوَّالً يف زعمهم } نَ ِإللَى اهللا ُتْحَشُرو{ جواب القسم ، وهو ساّد مسدّ جواب الشرط ، وكذلك 

أن من سافر من إخواهنم أو غزى لو كان يف املدينة ملا مات ، وهنى املسلمني عن ذلك ألنه سبب التقاعد عن اجلهاد 
ولئن مت عليكم ما ختافونه من اهلالك باملوت والقتل يف سبيل اهللا ، فإنّ ما تنالونه من املغفرة والرمحة : ، مث قال هلم 

خري من : وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما . ملوت يف سبيل اهللا خري مما جتمعون من الدنيا ومنافعها لو مل متوتوا با
إلىل اهللا الرحيم الواسع الرمحة ، } إلِلَى اهللا ُتْحَشُرونَ { وقرىء بالياء ، أي جيمع الكفار . طالع األرض ذهبة محراء 

م اهللا تعاىل هذا املوقع مع تقدميه وإدخال الالم على احلرف املتصل به ، املثيب العظيم الثواب حتشرون ولوقوع اس
  .بضم امليم وكسرها ، من مات ميوت ومات ميات » متم«: قرىء . شأن ليس باخلفي 

ُف َعْنُهْم وَاْسَتْغِفْر لَُهْم َوَشاوِْرُهمْ فَبَِما َرْحَمٍة ِمَن اللَِّه ِلْنَت لَُهْم َولَْو كُْنَت فَظًّا غَِليظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا ِمْن َحوِْلَك فَاْع
  ) ١٥٩(ِفي الْأَْمرِ فَإِذَا َعَزْمَت فََتَوكَّلْ َعلَى اللَِّه إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُْمَتَوكِِّلَني 

[ } لعناهم فَبَِما نَقْضِهِم ميثاقهم { مزيدة للتوكيد والداللة على أنّ لينه هلم ما كان إال برمحة من اهللا وحنوه » ما«
ربطه على جأشه وتوفيقه للرفق والتلطف هبم حىت أثاهبم غما بغم وآساهم باملباثة بعد : ومعىن الرمحة ]  ١٣: املائدة 

} الَنْفَضُّواْ ِمْن َحوِْلَك { قاسيه } غَِليظَ القلب { جافياً } َولَْو كُْنَت فَظّاً { ما خالفوه وعصوا أمره واهنزموا وتركوه 
فيما خيتص حبق اهللا } واستغفر لَُهْم { فيما خيتص بك } فاعف َعْنُهمْ { ك حىت ال يبقى حولك أحد منهم لتفّرقوا عن

يعين يف أمر احلرب وحنوه مما مل ينزل عليك فيه وحي لتستظهر برأيهم } َوَشاوِرُْهْم ِفى األمر { إمتاماً للشفقة عليهم 
قد علم اهللا أنه ما به إليهم حاجة ، : وعن احلسن رضي اهللا عنه  .، وملا فيه من تطييب نفوسهم والرفع من أقدارهم 

  وعن النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم. ولكنه أراد أن يسّنت به من بعده 
ما رأيت أحداً أكثر مشاورة : وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه " ما تشاور قوم قط إال هدو ألرشد أمرهم ) "  ٢١٥( 

كان سادات العرب إذا مل يشاوروا يف األمر شق عليهم فأمر : وقيل . هللا عليه وسلم من أصحاب الرسول صلى ا
وشاورهم يف «: وقرىء . اهللا رسوله صلى اهللا عليه وسلم مبشاورة أصحابه لئال يثقل عليهم استبداده بالرأي دوهنم 

يف إمضاء أمرك على } كَّلْ َعلَى اهللا فََتَو{ فإذا قطعت الرأي على شيء بعد الشورى } فَإِذَا َعَزْمتَ { » بعض األمر
بضم » فإذا عزمت«: وقرىء . األرشد األصلح ، فإن ما هو أصلح لك ال يعلمه إال اهللا ال أنت وال من تشاور 

  .التاء ، مبعىن فإذا عزمت لك على شيء وأرشدتك إليه فتوكل علّي وال تشاور بعد ذلك أحداً 



ِلَب لَكُْم َوإِنْ َيْخذُلْكُْم فََمْن ذَا الَِّذي يَْنُصرُكُْم ِمْن َبْعِدِه َوَعلَى اللَِّه فَلَْيَتَوكَّلِ الُْمْؤِمُنونَ إِنْ َيْنُصْركُُم اللَُّه فَلَا غَا
َبْت َوُهْم لَا ُيظْلَُمونَ َوَما كَانَ ِلنَبِيٍّ أَنْ يَُغلَّ َوَمْن َيْغلُلْ َيأْتِ بَِما غَلَّ َيْوَم الِْقَياَمِة ثُمَّ ُتَوفَّى كُلُّ َنفْسٍ َما كََس) ١٦٠(
  ) ١٦٢(أَفََمنِ اتََّبَع رِضَْوانَ اللَِّه كََمْن َباَء بَِسَخٍط ِمَن اللَِّه َوَمأْوَاُه َجهَنَُّم َوبِئَْس الَْمِصُري ) ١٦١(

فََمن ذَا { كما خذلكم يوم أحد } وَإِن َيْخذُلْكُمْ { كما نصركم يوم بدر فال أحد يغلبكم } إِن يَنُصرْكُُم اهللا { 
مَّا َيفَْتحِ اهللا ِللنَّاسِ ِمن { وحنوه . فهذا تنبيه على أن األمر كله هللا وعلى وجوب التوكل عليه } الذى يَنُصرُكُم 

هو  أو. من بعد خذالنه } ِمن َبْعِدهِ { ] .  ٢: فاطر [ } رَّْحَمٍة فَالَ ُمْمِسكَ لََها َوَما يُْمِسْك فَالَ مُْرِسلَ لَُه ِمن َبْعِدِه 
، من » وإن خيذلكم«: وقرأ عبيد بن عمري . من قولك ليس لك من حيسن إليك من بعد فالن؛ تريد إذا جاوزته 

وفيه ترغيب يف الطاعة وفيما يستحقون به النصر من اهللا تعاىل والتأييد ، وحتذير من . أخذله إذا جعله خمذوالً 
وليخص املؤمنون رهبم بالتوكل والتفويض إليه لعلمهم أنه } اهللا  َوَعلَى{ املعصية ومما يستوجبون به العقوبة باخلذالن 

يقال غلّ شيئاً من املغنم غلوالً وأغلّ إغالالً ، إذا أخذه يف . ال ناصر سواه ، وألن إمياهنم يوجب ذلك ويقتضيه 
ومنه قوله صلى . ر احلقد الكامن يف الصد: والغل . يقال أغلّ اجلازر ، إذا سرق من اللحم شيئاً مع اجللد . خفية 

  :اهللا عليه وسلم 
  :وقوله صلى اهللا عليه وسلم " من بعثناه على عمل فغلّ شيئاً جاء يوم القيامة حيمله على عنقه ) "  ٢١٦( 
  :وعنه " هدايا الوالة غلول ) "  ٢١٧( 
  :وعنه " ليس على املستعري غري املغل ضمان ) "  ٢١٨( 
َوَما كَانَ ِلنَبِىٍّ { أخبلته وأفحمته ومعىن : أغله إذا وجده غاال ، كقولك : ال ويق" ال إغالل وال إسالل ) "  ٢١٩( 

وما صّح له ذلك ، يعين أن النبوة تنايف الغلول ، وكذلك من قرأ على البناء للمفعول فهو راجع إىل معىن } أَنْ َيُغلَّ 
أحدمها أن يربأ : وفيه وجهان . إذا كان غاالً وما صح له أن يوجد غاالً ، وال يوجد غاال إال : األّول ، ألن معناه 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من ذلك وينزه وينبه على عصمته بأن النبّوة والغلول متنافيان؟ لئال يظن به ظانّ 
  :شيئاً منه وأال يستريب به أحد ، كما روى 

. ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخذها لعل رس: فقال بعض املنافقني . أنّ قطيفة محراء فقدت يوم بدر )  ٢٢٠( 
  :وروي 

خنشى أن يقول رسول اهللا صلى : أهنا نزلت يف غنائم أحد حني ترك الرماة املركز وطلبوا الغنيمة وقالوا )  ٢٢١( 
من أخذ شيئاً فهو له وأن ال يقسم الغنائم كما مل يقسم يوم بدر ، فقال هلم النيب صلى اهللا عليه : اهللا عليه وسلم 

تركنا بقية إخواننا وقوفاً ، فقال صلى اهللا : أمل أعهد إليكم أن ال تتركوا املركز حىت يأتيكم أمري ، فقالوا : لم وس
والثاين أن يكون مبالغة يف النهي لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ) : بل ظنتم أنا نغل وال نقسم لكم : عليه وسلم 

  .قسمها ومل يقسم للطالئع ، فنزلت أنه بعث طالئع فغنمت غنائم ف: على ما روي 

» غلوال«ومسى حرمان بعض الغزاة . وما كان لنّيب أن يعطي قوماً ومينع آخرين ، بل عليه أن يقسم بالسوية : يعين 
يأت } يَأِْت بَِما غَلَّ َيْوَم القيامة { من أغل مبعىن غل ، جلاز » أن يغل«: تغليظاً وتقبيحاً لصورة األمر ، ولو قرىء 

  :لشيء الذي غله بعينه حيمله كما جاء يف احلديث با
  :وروي " جاء يوم القيامة حيمله على عنقه ) "  ٢٢٢( 
أال ال أعرفّن أحدكم يأيت ببعري له رغاء وببقرة هلا خوار وبشاة هلا ثغاء ، فينادي يا حممد ، يا حممد ، ) "  ٢٢٣( 



ض جفاة العرب أنه سرق نافجة مسك ، فتليت عليه اآلية وعن بع" ال أملك لك من اهللا شيئاً فقد بلغتك : فأقول 
هال قيل : وجيوز أن يراد يأيت مبا احتمل من وباله وتبعته وإمثه فإن قلت . إذاً أمحلها طيبة الريح خفيفة احململ : فقال 

املعىن  جيء بعاّم دخل حتته كل كاسب من الغال وغريه فاتصل به من حيث: مث يوىف ما كسب ، ليتصل به؟ قلت : 
، وهو أبلغ وأثبت ، ألنه إذا علم الغال أن كل كاسب خرياً أو شراً جمزي فموىف جزاءه ، علم أنه غري متخلص من 

  .أي يعدل بينهم يف اجلزاء ، كلٌّ جزاؤه على قدر كسبه } َوُهمْ الَ ُيظْلَُمونَ { بينهم مع عظم ما اكتسب 

لَقَْد َمنَّ اللَُّه َعلَى الُْمْؤِمنَِني إِذْ َبَعثَ ِفيهِْم َرسُولًا ِمْن أَنْفُِسهِمْ ) ١٦٣(ٌري بَِما َيْعَملُونَ ُهْم َدَرَجاٌت ِعْندَ اللَِّه وَاللَُّه َبِص
  ) ١٦٤(ُمبِنيٍ َيْتلُو َعلَْيهِْم آَياِتِه َوُيَزكِّيهِْم َوُيَعلُِّمُهمُ الِْكتَاَب َوالِْحكَْمةَ َوإِنْ كَاُنوا ِمْن قَْبلُ لَِفي َضلَالٍ 

  :أي هم متفاوتون كما تتفاوت الدرجات كقوله } ُهْم درجات { 
  رِجَاِلي أْم ُهُمو َدَرُج السُّيُولِ... أََنْصٌب ِللَْمنِيَِّة َتعَْترِيهِْم 

واهللا { ذوو درجات واملعىن تفاوت منازل املثابني منهم ومنازل املعاقبني ، أو التفاوت بني الثواب والعقاب : وقيل 
على من آمن مع } لَقَْد َمنَّ اهللا َعلَى املؤمنني { عامل بأعماهلم ودرجاهتا فمجازيهم على حسبها } ا َيْعَملُونَ َبِصٌري بَِم

من } ّمْن أَنفُِسهِمْ { وخص املؤمنني منهم ألهنم هم املنتفعون مببعثه . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من قومه 
مما وجه املنة عليهم يف أن كان من : كما أنه من ولده ، فإن قلت  وقيل من ولد إمساعيل. جنسهم عربياً مثلهم 

إذا كان منهم كان اللسان واحداً ، فسهل أخذ ما جيب عليهم أخذه عنه وكانوا واقفني على : أنفسهم؟ قلت 
أحواله يف الصدق واألمانة ، فكان ذلك أقرب هلم إىل تصديقه والوثوق به ، ويف كونه من أنفسهم شرف هلم ، 

ويف قراءة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقراءة فاطمة ]  ٤٤: الزخرف [ } وَإِنَُّه لَذِكٌْر لََّك َوِلقَوِْمَك { : كقوله 
ألن عدنان ذروة ولد إمساعيل ، ومضر ذروة نزار بن معد بن . ، أي من أشرفهم » أَْنفَسِهِم«من : رضي اهللا عنها 

وة خندف ، وقريش ذروة مدركة ، وذروة قريش حممد صلى اهللا عليه عدنان ، وخندف ذروة مضر ، ومدركة ذر
احلمد : وفيما خطب به أبو طالب يف تزويج خدجية رضي اهللا عنها وقد حضر معه بنو هاشم ورؤساء مضر . وسلم 

هللا الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إمساعيل وضئضىء معّد وعنصر مضر ، وجعلنا حضنة بيته وسوّاس حرمه ، 
مث إن ابن أخي هذا حممد بن عبد اهللا من ال يوزن . وجعل لنا بيتاً حمجوجاً وحرماً آمنا ، وجعلنا احلكام على الناس 

ملن مّن اهللا على املؤمنني إذ «: وقرىء . به فىت من قريش إال رجح به ، وهو واهللا بعد هذا له نبأ عظيم وخطر جليل 
اهللا على املؤمنني منه أو بعثه إذ بعث فيهم ، فحذف لقيام الداللة ، أو  أن يراد ملن مّن: وفيه وجهان . » بعث فيهم

أخطب ما يكون األمري إذا كان قائماً ، مبعىن ملن مّن اهللا على املؤمنني وقت : يكون إذ يف حمل الرفع كإذا يف قولك 
ويطهرهم من } وَُيَزكّيهِْم { ء من الوحي بعد ما كانوا أهل جاهلية مل يطرق أمساعهم شي} َيْتلُو َعلَْيهِْم ءاياته { بعثه 

{ ويأخذ منهم الزكاة : وقيل . دنس القلوب بالكفر وجناسة سائر اجلوارح مبالبسة احملرمات وسائر اخلبائث 
َوإِن كَانُواْ ِمن { القرآن والسنة بعدما كانوا أجهل الناس وأبعدهم من دراسة العلوم } َوُيَعلُّمُهُم الكتاب واحلكمة 

. إن هي املخففة من الثقيلة ، والالم هي الفارقة بينها وبني النافية } لَِفى ضالل { من قبل بعثة الرسول } لُ قَْب
  .ظاهر ال شبهة فيه } مُّبِنيٍ { وإنّ الشأن واحلديث كانوا من قبل يف ضالل : وتقديره 

) ١٦٥(ْم أَنَّى َهذَا قُلْ ُهَو ِمْن ِعْنِد أَْنفُِسكُمْ إِنَّ اللََّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر أََولَمَّا أَصَاَبْتكُْم ُمصِيَبةٌ قَْد أََصبُْتْم ِمثْلَْيَها قُلُْت
قَاِتلُوا ِفي  َوِلَيعْلََم الَِّذيَن َنافَقُوا َوِقيلَ لَُهْم َتعَالَْوا) ١٦٦(َوَما أَصَاَبكُْم َيْوَم الَْتقَى الَْجْمَعاِن فَبِإِذِْن اللَِّه َوِلَيْعلََم الُْمْؤِمنَِني 



ِللْإَِمياِن َيقُولُونَ بِأَفَْواِههِْم َما لَْيَس ِفي َسبِيلِ اللَِّه أَوِ اْدفَُعوا قَالُوا لَْو َنْعلَُم ِقتَالًا لَاتََّبْعَناكُْم ُهْم لِلْكُفْرِ َيْومَِئٍذ أَقَْرُب ِمْنُهْم 
يَن قَالُوا لِإِْخوَانِهِْم َوقََعدُوا لَْو أَطَاُعوَنا َما قُِتلُوا قُلْ فَاْدَرءُوا َعْن أَْنفُِسكُمُ الَِّذ) ١٦٧(قُلُوبِهِْم َواللَُّه أَْعلَمُ بَِما َيكُْتُمونَ 

  ) ١٦٨(الَْمْوتَ إِنْ كُْنُتمْ َصاِدِقَني 

تل سبعني يوم بدر من ق} قَْد أَصَْبُتْم ّمثْلَْيَها { ما أصاهبم يوم أحد من قتل سبعني منهم : يريد } أصابتكم مُِّصيَبةٌ { 
أقلتم حني : إليه وتقديره } لَّّما { يف حمل اجلّر بإضافة } أصابتكم { و . نصب بقلتم } لَّّما { و . وأسر سبعني 

عالم عطفت الواو هذه : فإن قلت . نصب ألنه مقول ، واهلمزة للتقرير والتقريع } أىن هذا { و . أصابتكم 
وجيوز أن تكون معطوفة على } َولَقَْد َصَدقَكُمُ اهللا َوْعَدُه { : ه على ما مضى من قصة أحد من قول: اجلملة؟ قلت 

آل [ } أىن لَِك هذا { : كقوله تعاىل . من أين هذا : أفعلتم كذا وقلتم حينئذ كذا ، أىن هذا : حمذوف ، كأنه قيل 
أنتم السبب فيما أصابكم ، :  واملعىن} ِمْن ِعنِد اهللا { : وقوله } ِمْن ِعنِد أَنْفُِسكُْم { : لقوله ]  ٧: عمران 

ألخذكم الفداء من أسارى بدر : وعن علّي رضي اهللا عنه . الختياركم اخلروج من املدينة ، أو لتخليتكم املركز 
فهو قادر على النصر وعلى منعه ، وعلى أن يصيب بكم تارة } إِنَّ اهللا على كُلِّ َشْىء قَِديرٌ { قبل أن يؤذن لكم 

} بِإِذُِن اهللا { هو كائن } ف { يوم أحد يوم التقى مجعكم ومجع املشركني } َوَما أصابكم  {ويصيب منكم أخرى 
{ وأنه مل مينعهم منهم ليبتليهم ، ألنّ اآلذن خمل بني املأذون له ومراده . أي بتخليته ، استعار اإلذن لتخليته الكفار 

من مجلة الصلة } َوِقيلَ لَُهمْ { هر إميان هؤالء ونفاق هؤالء وهو كائن ليتميز املؤمنون واملنافقون ، وليظ} َوِلَيْعلََم 
فماذا : عطف على نافقوا ، وإمنا مل يقل فقالوا ألنه جواب لسؤال اقتضاه دعاء املؤمنني هلم إىل القتال ، كأنه قيل 

كالما مبتدأ } ِقيلَ لَُهْم َو{ ، ويكون } َنافَقُواْ { وجيوز أن تقتصر الصلة على . لو نعلم : قالوا : فقيل . قالوا هلم 
قسم األمر عليهم بني أن يقاتلوا لآلخرة كما يقاتل املؤمنون ، وبني أن يقاتلوا إن مل يكن هبم غم اآلخرة دفعاً عن 

أنفسهم وأهليهم وأمواهلم ، فأبوا القتال وجحدوا القدرة عليه رأساً لنفاقهم ودغلهم وذلك ما روى أن عبد اهللا بن 
العدّو بتكثريكم سواد اجملاهدين وإن مل تقاتلوا } أَوِ ادفعوا { : وقيل . حلفائه ، فقيل له ، فقال ذلك أّيب اخنذل مع 

لو أمكنين لبعت : وعن سهل بن سعد الساعدي وقد كف بصره . ألنّ كثرة السواد مما يروع العدو ويكسر منه 
أَوِ { : وكيف وقد ذهب بصرك؟ قال لقوله قيل . داري وحلقت بثغر من ثغور املسلمني فكنت بينهم وبني عدوهم 

لو نعلم ما يصح أن } لَْو َنْعلَُم ِقتَاالً { : ووجه آخر وهو أن يكون معىن قوهلم . كثروا سوادهم : أراد } ادفعوا 
يعنون أن ما أنتم فيه خلطإ رأيكم وزللكم عن الصواب ليس بشيء ، وال يقال ملثله قتال } التبعناكم { يسمى قتاالً 

ُهمْ { إمنا هو إلقاء باألنفس إىل التهلكة ، ألنّ رأي عبد اهللا كان يف اإلقامة باملدينة وما كان يستصوب اخلروج ، 
يعين أهنم قبل ذلك اليوم كانوا يتظاهرون باإلميان وما ظهرت منهم أمارة تؤذن } ِللْكُفْرِ َيْومَِئٍذ أَقَْرُب ِمْنُهمْ لإلميان 

سكر املؤمنني وقالوا ما قالوا ، تباعدوا بذلك عن اإلميان املظنون هبم واقتربوا من بكفرهم ، فلما اخنذلوا عن ع
  .الكفر 

{ هم ألهل الكفر أقرب نصرة منهم ألهل اإلميان ، ألنّ تقليلهم سواد املسلمني باالخنذال تقوية للمشركني : وقيل 
وذكر األفواه مع . هم وال تعي قلوهبم منه شيئاً ال يتجاوز إمياهنم أفواههم وخمارج احلروف من} َيقُولُونَ بأفواههم 

القلوب تصوير لنفاقهم ، وأنّ إمياهنم موجود يف أفواههم معدوم يف قلوهبم ، خالف صفة املؤمنني يف مواطأة قلوهبم 
م وختطئة ومبا جيري بعضهم مع بعض من ذّم املؤمنني وجتهيله. من النفاق } واهللا أَْعلَُم بَِما َيكُْتُمونَ { ألفواههم 

رأيهم والشماتة هبم وغري ذلك ، ألنكم تعلمون بعض ذلك علماً جممالً بأمارات ، وأنا أعلم كله علم إحاطة 



أن يكون نصباً على الذّم أو على الرّد على الذين نافقوا ، أو : يف إعرابه أوجه } الذين قَالُواْ { بتفاصيله وكيفياته 
وجيوز أن يكون جمروراً بدالً من الضمري يف بأفواههم . دال من واو يكتمون رفعاً على هم الذين قالوا أو على اإلب

  :أو قلوهبم ، كقوله 
ألجل إخواهنم من جنس املنافقني املقتولني يوم أحد أو إخواهنم يف } إلخواهنم { ... َعلَى ُجوِدِه لََضنَّ بِاملاِء َحاِتُم 

لو أطاعنا إخواننا فيما أمرناهم به من القعود : د قعدوا على القتال أي قالوا وق} َوقََعُدواْ { النسب ويف سكىن الدار 
قل إن كنتم : معناه } قُلْ فَاْدَرءوا َعْن أَنفُِسكُُم الَْمْوَت إِن كُنُتْم صادقني { ووافقونا فيه ملا قتلوا كما مل نقتل 

إىل دفع املوت سبيالً ، يعين أن ذلك صادقني يف أنكم وجدمت إىل دفع القتل سبيالً وهو القعود عن القتال ، فجدوا 
الدفع غري مغن عنكم ، ألنكم إن دفعتم القتل الذي هو أحد أسباب املوت ، مل تقدروا على دفع سائر أسبابه املبثوثة 

فقد : فإن قلت . أنه مات يوم قالوا هذه املقالة سبعون منافقاً : وروي . ، وال بد لكم من أن يتعلق بكم بعضها 
معناه أن : ؟ قلت } إِن كُنُتْم صادقني { : ني يف أهنم دفعوا القتل عن أنفسهم بالقعود ، فما معىن قوله كانوا صادق

النجاة من القتل جيوز أن يكون سببها القعود عن القتال وأن يكون غريه ، ألن أسباب النجاة كثرية ، وقد يكون 
سبب جناتكم القعود وأنكم صادقون يف مقالتكم؟ وما قتال الرجل سبب جناته ولو مل يقاتل لقتل ، فما يدريكم أن 

لو أطاعونا وقعدوا ما قتلوا ، يعين أهنم : إن كنتم صادقني يف قولكم : ووجه آخر . أنكرمت أن يكون السبب غريه 
هزاء هبم ، أي است} فَاْدَرءوا َعْن أَنفُِسكُُم الَْمْوَت { : وقوله . لو أطاعوكم وقعدوا لقتلوا قاعدين كما قتلوا مقاتلني 

  .إن كنتم رجاالً دفاعني ألسباب املوت ، فادرؤا مجيع أسبابه حىت ال متوتوا 

فَرِِحَني بَِما آَتاُهُم اللَُّه ِمْن فَْضِلِه ) ١٦٩(َولَا َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن قُِتلُوا ِفي َسبِيلِ اللَِّه أَْمَواًتا َبلْ أَحَْياٌء ِعْنَد رَبِّهِْم يُْرَزقُونَ 
َيْستَْبِشُرونَ بِنِْعَمٍة ِمَن اللَّهِ ) ١٧٠(تَْبِشُرونَ بِالَِّذيَن لَْم َيلَْحقُوا بِهِْم ِمْن َخلِْفهِْم أَلَّا َخْوٌف َعلَْيهِْم َولَا ُهْم َيحَْزُنونَ َوَيْس

  ) ١٧١(َوفَْضلٍ َوأَنَّ اللََّه لَا ُيِضيُع أَْجَر الُْمْؤِمنَِني 

وال حيسّنب رسول اهللا : وقرىء بالياء على . ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أو لكل أحد اخلطاب لرس} َوالَ َتْحَسَبنَّ { 
وال : فاعالً ، ويكون التقدير } الذين قُِتلُْوا { وجيوز أن يكون . صلى اهللا عليه وسلم ، أو وال حيسنبّ حاسب 

كيف جاز حذف املفعول األّول؟ : فإن قلت  .حيسبنهم الذين قتلوا أمواتاً ، أي ال حيسنبّ الذين قتلوا أنفسهم أمواتاً 
هم أحياء لداللة الكالم عليهما : واملعىن } أَْحَياٌء { هو يف األصل مبتدأ ، فحذف كما حذف املبتدأ يف قوله : قلت 

{ بل احسبهم أحياء : بالنصب على معىن » وأحياء«. بالتشديد » وقتلوا«بفتح السني ، » وال حتسّنب«: وقرىء . 
مثل ما } ُيْرَزقُونَ { ] .  ٣٨: فصلت [ } فالذين ِعنَد َرّبكَ { : مقّربون عنده ذوو زلفى ، كقوله } بّهِْم ِعنَد َر

وهو تأكيد لكوهنم أحياء ووصف حلاهلم اليت هم عليها من التنعم برزق اهللا . يرزق سائر األحياء يأكلون ويشربون 
و التوفيق يف الشهادة وما ساق إليهم من الكرامة والتفضيل على غريهم ، وه} فَرِِحَني بَِما ءاتاهم اهللا ِمن فَْضِلِه { 

  :وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم . من كوهنم أحياء مقّربني معجالً هلم رزق اجلنة ونعيمها 
ملا أصيب إخوانكم بأحد جعل اهللا أرواحهم يف أجواف طري خضر تدور يف أهنار اجلنة وتأكل من مثارها ) "  ٢٢٤( 
الذين لَْم يَلَْحقُواْ بِهِم { إخواهنم اجملاهدين } َوَيْسَتْبِشُرونَ ب { " أوي إىل قناديل من ذهب معلقة يف ظل العرش وت
مل : وقيل . يريد الذين من خلفهم قد بقوا بعدهم وهم قد تقدموهم } ّمْن َخلْفِهِْم { أي مل يقتلوا فيلحقوا هبم } 

ويستبشرون مبا تبني هلم : واملعىن . بدل من الذين } أَالَّ خَْوٌف َعلَْيهِْم { لتهم يلحقوا هبم ، مل يدركوا فضلهم ومنز
بشرهم اهللا بذلك فهم مستبشرون به . من حال من تركوا خلفهم من املؤمنني ، وهو أهنم يبعثون آمنني يوم القيامة 



د الطاعة ، واجلد يف اجلهاد ، ويف ذكر حال الشهداء واستبشارهم مبن خلفهم بعث للباقني بعدهم على ازديا. 
والرغبة يف نيل منازل الشهداء وإصابة فضلهم ، وإمحاد حلال من يرى نفسه يف خري فيتمىن مثله إلخوانه يف اهللا ، 

ْم أَالَّ َخْوٌف َعلَْيهِْم َوالَ ُه{ : ليعلق به ما هو بيان لقوله } َيْستَْبِشُرونَ { وكّرر . وبشرى للمؤمنني بالفوز يف املآب 
من ذكر النعمة والفضل ، وأن ذلك أجر هلم على إمياهنم جيب يف عدل اهللا وحكمته أن حيصل هلم وال } َيْحَزُنونَ 

. وبالكسر على االبتداء وعلى أنّ اجلملة اعتراض . بالفتح عطفاً على النعمة والفضل » وأن اهللا«يضيع وقرىء 
  .» هللا ال يضيعوا«. وتعضدها قراءة عبد اهللا . وهي قراءة الكسائي 

الَِّذيَن قَالَ ) ١٧٢(أَْجٌر َعِظيٌم الَِّذيَن اْسَتَجابُوا ِللَِّه َوالرَّسُولِ ِمْن َبْعِد َما أََصاَبُهُم الْقَْرُح ِللَِّذيَن أَْحَسُنوا ِمنُْهْم وَاتَّقَْوا 
فَاْنقَلَُبوا بِنِْعَمٍة ) ١٧٣(ميَاًنا َوقَالُوا َحسُْبَنا اللَُّه َونِْعَم الَْوكِيلُ لَُهُم النَّاُس إِنَّ النَّاَس قَْد َجَمعُوا لَكُْم فَاْخَشْوُهْم فَزَاَدُهْم إِ

  ) ١٧٤(ِمَن اللَِّه َوفَْضلٍ لَمْ َيْمَسْسُهْم ُسوٌء وَاتََّبعُوا رِْضَوانَ اللَِّه َواللَُّه ذُو فَْضلٍ َعِظيمٍ 

  :روى . أو صفة للمؤمنني ، أو نصب على املدح } لّلَِّذيَن أَْحَسُنواْ { مبتدأ خربه } الذين استجابوا { 
أنّ أبا سفيان وأصحابه ملا انصرفوا من أحد فبلغوا الروحاء ندموا ومهوا بالرجوع ، فبلغ ذلك رسول اهللا )  ٢٢٥( 

صلى اهللا عليه وسلم فأراد أن يرهبهم ويريهم من نفسه وأصحابه قّوة ، فندب أصحابه للخروج يف طلب أيب سفيان 
ال خيرجن معنا أحد إال من حضر يومنا باألمس فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مع مجاعة حىت بلغوا : وقال 

محراء األسد وهي من املدينة على مثانية أميال ، وكان بأصحابه القرح فتحاملوا على أنفسهم حىت ال يفوهتم األجر ، 
للتبيني مثلها يف قوله } ِللَِّذيَن أَْحَسُنواْ مِْنُهْم { يف » من« و. وألقى اهللا الرعب يف قلوب املشركني فذهبوا ، فنزلت 

ألنّ الذين استجابوا هللا والرسول ]  ٢٩: الفتح [ } َوَعَد اهللا الذين ءاَمُنواْ َوَعِملُواْ الصاحلات ِمْنُهم مَّْغفَِرةً { : تعاىل 
إن أبويك ملن الذين «يل عائشة رضي اهللا عنها قالت : وعن عروة بن الزبري . قد أحسنوا كلهم واتقوا ، ال بعضهم 

  روى} الذين قَالَ لَُهُم الناس إِنَّ الناس قَْد َجَمُعواْ لَكُْم { تعين أبا بكر والزبري » استجابوا هللا والرسول
يا حممد موعدنا موسم بدر القابل إن شئت ، فقال النيب صلى . أنّ أبا سفيان نادى عند انصرافه من أحد )  ٢٢٦( 

فألقى اهللا . إن شاء اهللا؛ فلما كان القابل خرج أبو سفيان يف أهل مكة حىت نزل مر الظهران : اهللا عليه وسلم 
يا نعيم ، إين واعدت : الرعب يف قلبه فبدا له أن يرجع ، فلقي نعيم بن مسعود األشجعي وقد قدم معتمراً فقال 

حنا إال عام نرعى فيه الشجر ونشرب فيه اللنب ، وقد بدا حممداً أن نلتقي مبوسم بدر ، وإن هذا عام جدب وال يصل
يل ولكن إن خرج حممد ومل أخرج زاده ذلك جراءة ، فاحلق باملدينة فثبطهم ولك عندي عشر من اإلبل ، فخرج 

أتوكم يف دياركم وقراركم فلم يفلت منكم أحد إال . ما هذا بالرأي : نعيم فوجد املسلمني يتجهزون فقال هلم 
  :وقيل . ، فتريدون أن خترجوا وقد مجعوا لكم عند املوسم ، فواهللا ال يفلت منكم أحد  شريداً

مّر بأيب سفيان ركب من عبد القيس يريدون املدينة للمرية فجعل هلم محل بعري من زبيب إن ثبطوهم ، )  ٢٢٧( 
لو مل خيرج معي أحد ، والذي نفسي بيده ألخرجن و: " فقال صلى اهللا عليه وسلم . فكره املسلمون اخلروج 

هي الكلمة اليت قاهلا إبراهيم عليه السالم : وقيل " حسبنا اهللا ونعم الوكيل : فخرج يف سبعني راكباً وهم يقولون 
حني ألقي يف النار حىت وافوا بدراً وأقاموا هبا مثاين ليال ، وكانت معهم جتارات فباعوها وأصابوا خرياً ، مث انصرفوا 

  .ورجع أبو سفيان إىل مكة فسمى أهل مكة جيشه جيش السويق . ني غامنني إىل املدينة سامل



: فإن قلت . أبو سفيان وأصحابه : واآلخرون . املثبطون : فالناس األّولون . إمنا خرجتم لتشربوا السويق : قالوا 
فالن : ا يقال قيل ذلك ألنه من جنس الناس ، كم: إن كان نعيم هو املثبط وحده؟ قلت } الناس { : كيف قيل 

أو ألنه حني قال ذلك مل خيل من ناس من أهل املدينة . يركب اخليل ويلبس الربود ، وماله إال فرس واحد وبرد فرد 
: ؟ قلت } فََزاَدُهمْ { إالم يرجع املستكن يف : فإن قلت . يضامونه ، ويصلون جناح كالمه ، ويثبطون مثل تثبيطه 

قالوا هلم هذا الكالم فزادهم إمياناً ، أو إىل : كأنه قيل } س قَْد َجَمُعواْ لَكُْم فاخشوهم إِنَّ النا{ إىل املقول الذي هو 
كيف زادهم : فإن قلت . أو إىل الناس إذا أريد به نعيم وحده . من صدق كان خرياً له : مصدر قالوا ، كقولك 

والعزم على اجلهاد وأظهروا محية اإلسالم ، كان  ملا مل يسمعوا قوله وأخلصوا عنده النية: نعيم أو مقوله إمياناً؟ قلت 
ذلك أثبت ليقينهم وأقوى العتقادهم ، كما يزداد اإليقان بتناصر احلجج؛ وألن خروجهم على أثر تثبيطه إىل وجهة 

  :وعن ابن عمر . العدو طاعة عظيمة ، والطاعات من مجلة اإلميان؛ ألنّ اإلميان اعتقاد وإقرار وعمل 
وينقص حىت . نعم يزيد حىت يدخل صاحبه اجلنة «: ا رسول اهللا إن اإلميان يزيد وينقص؟ قال قلنا ي)  ٢٢٨( 

  :وعنه . قم بنا نزدد إمياناً : أنه كان يأخذ بيد الرجل فيقول : وعن عمر رضي اهللا عنه » يدخل صاحبه النار
أحسبه : يقال . حمسبنا ، أي كافينا } اهللا َحْسُبَنا { " لو وزن إميان أيب بكر بإميان هذه األّمة لرجح به ) "  ٢٢٩( 

هذا رجل حسبك ، فتصف به النكرة؛ ألنّ إضافته : الشيء إذا كفاه والدليل على أنه مبعىن احملسب أنك تقول 
{ فرجعوا من بدر } فانقلبوا { ونعم املوكول إليه هو } َونِْعمَ الوكيل { لكونه يف معىن اسم الفاعل غري حقيقة 

لَْيَس َعلَْيكُْم جَُناحٌ { وهو الربح يف التجارة ، كقوله } وفضل { وهي السالمة وحذر العدّو منهم } َن اهللا بِنِْعَمٍة ّم
{ مل يلقوا ما يسوءهم من كيد عدوّ } لَّْم َيْمَسْسُهمْ ُسوٌء { ] .  ١٩٨: البقرة [ } أَن َتْبَتغُواْ فَْضالً ّمن رَّّبكُْم 

ويف ذلك . قد تفضل عليهم بالتوفيق فيما فعلوا } واهللا ذُو فَْضلٍ َعظِيمٍ { وخروجهم جبرأهتم } واتبعوا رضوان اهللا 
هل يكون : وروي أهنم قالوا . حتسري ملن ختلف عنهم ، وإظهار خلطأ رأيهم حيث حرموا أنفسهم ما فاز به هؤالء 

  .هذا غزوا ، فأعطاهم اهللا ثواب الغزو ورضي عنهم 

  ) ١٧٥(انُ ُيَخوِّفُ أَْولَِياَءُه فَلَا َتَخافُوُهْم َوَخافُوِن إِنْ كُْنُتْم ُمْؤِمنَِني إِنََّما ذَِلكُمُ الشَّْيطَ

أو . مجلة مستأنفة بيان لشيطنته : وخيّوف أولياءه . إمنا ذلكم املثبط هو الشيطان : خرب ذلكم ، مبعىن } الشيطان { 
وجيوز أن يكون على تقدير . ن نعيم ، أو أبو سفيان واملراد بالشيطا. وخيوف اخلرب . الشيطان صفة السم اإلشارة 

خيّوفكم أولياءه الذين } ُيَخّوُف أَْوِلَياءهُ { حذف املضاف ، مبعىن إمنا ذلكم قول الشيطان ، أي قول إبليس لعنه اهللا 
. افوهم فال خت: وقوله . » خيوفكم أولياءه«: وتدل عليه قراءة ابن عباس وابن مسعود . هم أبو سفيان وأصحابه 

{ فإالم رجع الضمري يف : فإن قلت . وقيل خيّوف أولياءه القاعدين عن اخلروج مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 ١٨٣: آل عمران [ } إِنَّ الناس قَدْ َجَمُعواْ لَكُْم { : إىل الناس يف قوله : على هذا التفسري؟ قلت } فَالَ َتَخافُوُهْم 

إِن كُنُتم { فجاهدوا مع رسويل وسارعوا إىل ما يأمركم به } َوَخافُوِن { القتال وجتبنوا فال ختافوهم فتقعدوا عن ] 
: األحزاب [ } َوالَ َيْخَشْونَ أََحداً إِالَّ اهللا { يعين أنّ اإلميان يقتضي أن تؤثرواخوف اهللا على خوف الناس } مُّْؤِمنَِني 
٣٩ . [  



ي الْكُفْرِ إِنَُّهْم لَْن َيضُرُّوا اللََّه َشْيئًا ُيرِيُد اللَُّه أَلَّا َيجَْعلَ لَُهْم َحظًّا ِفي الْآِخَرِة وَلَُهمْ َولَا َيْحزُْنَك الَِّذيَن ُيسَارُِعونَ ِف
َولَا َيْحَسَبنَّ ) ١٧٧(إِنَّ الَِّذيَن اشَْتَرُوا الْكُفَْر بِالْإَِميانِ لَْن َيُضرُّوا اللََّه َشْيئًا وَلَُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم ) ١٧٦(َعذَاٌب َعظِيٌم 

  ) ١٧٨(ٌب ُمهٌِني الَِّذيَن كَفَُروا أَنََّما ُنْمِلي لَُهْم َخْيٌر لِأَْنفُسِهِْم إِنََّما ُنْمِلي لَُهْم ِليَْزَدادُوا إِثًْما َولَُهْم َعذَا

هم : وقيل .  يقعون فيه سريعاً ويرغبون فيه أشّد رغبة ، وهم الذين نافقوا من املتخلفني} يسارعون ِفى الكفر { 
؟ ومن حق الرسول أن حيزن لنفاق من نافق } َوالَ َيْحزُنَك { : فما معىن قوله : فإن قلت . قوم ارتدّوا عن اإلسالم 
إِنَُّهمْ لَن َيُضرُّواْ اهللا { أال ترى إىل قوله . معناه ال حيزنوك خلوف أن يضّروك ويعينوا عليك : وارتداد من ارتّد؟ قلت 

مث بني كيف . أهنم ال يضرون مبسارعتهم يف الكفر غري أنفسهم ، وما وبال ذلك عائداً على غريهم يعين } َشْيئاً 
بدل الثواب } َولَُهْم { أي نصيباً من الثواب } يُرِيدُ اهللا أَالَّ َيجَْعلَ لَُهْم َحظّاً ِفى االخرة { : يعود وباله عليهم بقوله 

ال جيعل اهللا هلم حظاً يف اآلخرة ، : هال قيل : فإن قلت . إلنسان نفسه وذلك أبلغ ما ضّر به ا} َعذَاٌب عِظيٌم { 
فائدته اإلشعار بأنّ الداعي إىل حرماهنم وتعذيبهم قد خلص خلوصاً مل يبق معه : وأّي فائدة يف ذكر اإلرادة؟ قلت 

حىت أنّ أرحم الرامحني يريد صارف قط حني سارعوا يف الكفر ، تنبيهاً على متاديهم يف الطغيان وبلوغهم الغاية فيه ، 
إّما أن يكون تكريراً لذكرهم للتأكيد والتسجيل عليهم مبا أضاف } إِنَّ الذين اشتروا الكفر باإلميان { أن ال يرمحهم 

. وإّما أن يكون عاماً للكفار ، واألّول خاصاً فيمن نافق من املتخلفني ، أو ارتّد عن اإلسالم أو على العكس . إليهم 
فيمن قرأ بالتاء نصب } الذين كَفَرُواْ { شيئاً من الضرر وبعض الضرر : نصب على املصدر؛ ألن املعىن } ئاً َشْي{ و 
مع ما يف » أن«أي وال حتسّنب أنّ ما منلي للكافرين خري هلم ، و : بدل منه } أَنََّما ُنْمِلى لَُهْم َخْيٌر ِالنفُسِهِْم { و 

: وما مصدرية ، مبعىن ]  ٤٤: الفرقان [ } أم حتسب أنّ أكثرهم يسمعون { : حيزه ينوب عن املفعولني ، كقوله 
ولكنها وقعت يف اإلمام متصلة فال . وال حتسّنب أنّ إمالءنا خري ، وكان حقها يف قياس علم اخلط أن تكتب مفصولة 

أحد املفعولني ، وال كيف صّح جميء البدل ومل يذكر إال : فإن قلت . خيالف ، وتتبع سنة اإلمام يف خط املصاحف 
صّح ذلك من حيث إنّ التعويل على البدل واملبدل منه يف : جيوز االقتصار بفعل احلسبان على مفعول واحد؟ قلت 

وجيوز أن يقّدر . جعلت متاعك بعضه فوق بعض ، مع امتناع سكوتك على متاعك : حكم املنحى ، أال تراك تقول 
أو وال حتسّنب حال الذين . وا أصحاب أن اإلمالء خري ألنفسهم وال حتسنبّ الذين كفر: مضاف حمذوف على 

: واإلمالء هلم . وهو فيمن قرأ بالياء رفع ، والفعل متعلق بأن وما يف حيزه . كفروا أن اإلمالء خري ألنفسهم 
ة عمرهم هو إمهاهلم وإطال: وقيل . ختليتهم وشأهنم ، مستعار من أملى لفرسه إذا أرخى له الطول لريعى كيف شاء 

هذه حقها أن تكتب » ما«} إِنََّما ُنْمِلى لَُهمْ { وال حتسّنب أن اإلمالء خري هلم من منعهم أو قطع آجاهلم : واملعىن . 
ما باهلم ال حيسبون اإلمالء : متصلة ، ألهنا كافة دون األوىل ، وهذه مجلة مستأنفة تعليل للجملة قبلها ، كأنه قيل 

  .منلي هلم ليزدادوا إمثاً إمنا : خرياً هلم ، فقيل 

هو علة لإلمالء ، وما كل علة : كيف جاز أن يكون ازدياد اإلمث غرضاً هللا تعاىل يف إمالئه هلم؟ قلت : فإن قلت 
قعدت عن الغزو للعجز والفاقة ، وخرجت من البلد ملخافة الشر ، وليس شيء منها : أال تراك تقول . بغرض 

كيف يكون : فإن قلت . ، فكذلك ازدياد اإلمث جعل علة لإلمهال وسبباً فيه وإمنا هي علل وأسباب . بغرض لك 
ملا كان يف علم اهللا احمليط بكل شيء أهنم : ازدياد اإلمث علة لإلمالء كما كان العجز علة للقعود عن احلرب؟ قلت 

اب بكسر األوىل وفتح الثانية وقرأ حيىي بن وث. مزدادون إمثاً ، فكأن اإلمالء وقع من أجله وبسببه على طريق اجملاز 
وال حيسّنب الذين كفروا أن إمالءنا الزدياد اإلمث كما يفعلون ، وإمنا هو ليتوبوا : وال حيسّنب بالياء ، على معىن . 



مالءنا أن إ: ومعناه . اعتراض بني الفعل ومعموله } أَنََّما ُنْمِلى لَُهْم َخْيرٌ ِالنفُِسهِمْ { : وقوله . ويدخلوا يف اإلميان 
فما معىن قوله : فإن قلت . خري ألنفسهم إن عملوا فيه وعرفوا إنعام اهللا عليهم بتفسيح املّدة وترك املعاجلة بالعقوبة 

وال حتسبوا إن إمالءنا لزيادة اإلمث وللتعذيب ، والواو : معناه : على هذه القراءة؟ قلت } َولَْهُم َعذَاٌب مُّهٌِني { : 
  .زداودا إمثاً معداً هلم عذاب مهني لي: للحال ، كأنه قيل 

للَُّه ِلُيطِْلَعكُْم َعلَى الَْغْيبِ وَلَِكنَّ َما كَانَ اللَُّه ِلَيذََر الُْمْؤِمنَِني َعلَى َما أَنُْتْم َعلَْيِه َحتَّى َيمِيَز الْخَبِيثَ ِمَن الطَّيِّبِ َوَما كَانَ ا
  ) ١٧٩(ِمُنوا بِاللَِّه َوُرُسِلِه َوإِنْ ُتْؤِمنُوا َوَتتَّقُوا فَلَكُْم أَْجٌر َعِظيٌم اللََّه َيْجتَبِي ِمْن ُرُسِلِه َمْن َيَشاُء فَآ

} حىت َيِميَز اخلبيث ِمَن الطيب { من اختالط املؤمنني اخللص واملنافقني } على َما أَنُتْم َعلَْيِه { الالم لتأكيد النفي 
. ، من أماز مبعىن ميز » مييز«: ويف رواية عن ابن كثري . ميز من . » مييز«: وقرىء . حىت يعزل املنافق عن املخلص 

ما كان اهللا : للمصّدقني مجيعاً من أهل اإلخالص والنفاق ، كأنه قيل : ؟ قلت } أَنُتْم { ملن اخلطاب يف : فإن قلت 
من منافقكم ليذر املخلصني منكم على احلال اليت أنتم عليها من اختالط بعضكم ببعض ، وأنه ال يعرف خملصكم 

َوَما كَانَ اهللا { : التفاقكم على التصديق مجيعاً حىت مييزهم منكم بالوحي إىل نبيه وإخباره بأحوالكم ، مث قال 
أي وما كان اهللا ليؤيت أحداً منكم علم الغيوب ، فال تتومهوا عند إخبار الرسول عليه } ِلُيطِْلَعكُْم َعلَى الغيب 

{ خالص اآلخر أنه يطلع على ما يف القلوب اطالع اهللا فيخرب عن كفرها وإمياهنا الصالة والسالم بنفاق الرجل وإ
يرسل الرسول فيوحي إليه وخيربه بأنّ يف الغيب كذا ، وأن فالناً يف قلبه النفاق وفالناً يف قلبه اإلخالص } ولكن اهللا 

ال يترككم خمتلطني حىت مييز : يراد  وجيوز أن. ، فيعلم ذلك من جهة إخبار اهللا ال من جهة اطالعه على املغيبات 
كبذل . اخلبيث من الطيب ، بأن يكلفكم التكاليف الصعبة اليت ال يصرب عليها إال اخللص الذين امتحن اهللا قلوهبم 

األرواح يف اجلهاد ، وإنفاق األموال يف سبيل اهللا ، فيجعل ذلك عياراً على عقائدكم وشاهداً بضمائركم ، حىت 
يف قلب بعض من طريق االستدالل ، ال من جهة الوقوف على ذات الصدور واالطالع عليها ، فإن يعلم بعضكم ما 

وما كان اهللا ليطلع أحداً منكم على الغيب ومضمرات القلوب حىت يعرف صحيحها من . ذلك مما استأثر اهللا به 
بأن } فآمنوا باللّه ورسوله { فيخربه ببعض املغيبات } وَلَِكنَّ اهللا َيْجَتبِى ِمن رُُّسِلِه َمن َيَشاُء { فاسدها مطلعاً عليها 

تقدروه حق قدره ، وتعلموه وحده مطلعاً على الغيوب ، وأن تنزلوهم منازهلم بأن تعلموهم عباداً جمتبني ، ال 
عن و. يعلمون إال ما علمهم اهللا ، وال خيربون إال مبا أخربهم اهللا به من الغيوب ، وليسوا من علم الغيب يف شيء 

  .إن كان حممد صادقاً فليخربنا من يؤمن منا ومن يكفر فنزلت : السدي قال الكافرون 

وَّقُونَ َما َبِخلُوا بِِه َيْوَم الْقَِياَمِة َولَا َيْحَسَبنَّ الَِّذيَن يَْبَخلُونَ بَِما آَتاُهُم اللَُّه ِمْن فَْضِلِه ُهَو َخْيًرا لَُهْم َبلْ ُهَو َشرٌّ لَُهْم َسُيطَ
  ) ١٨٠(ِللَِّه ِمَرياثُ السََّماَواِت وَالْأَْرضِ َواللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َخبٌِري َو

وكذلك من قرأ . من قرأ بالتاء قّدر مضافاً حمذوفاً ، أي وال حتسنب خبل الذين يبخلون هو خرياً هلم } َوالَ َتْحَسَبنَّ { 
ومن جعل فاعله الذين يبخلون كان املفعول األّول . بالياء وجعل فاعل حيسنب ضمري رسول اهللا ، أو ضمري أحد 

} َيْبَخلُونَ { والذي سوغ حذفه داللة } ُهَو َخيْراً لَُّهْم { وال حيسنب الذين يبخلون خبلهم : عنده حمذوفاً تقديره 
يلزمون وبال ما أي س} ُهَو َشرٌّ لَُّهْم { : تفسري لقوله } َسُيطَوَّقُونَ { وقرأ األعمش بغري هو . عليه ، وهو فصل 

جيعل ما خبل من : وقيل . تقلدها طوق احلمامة ، إذا جاء هبنة يسب هبا ويذم : ويف أمثاهلم . خبلوا به إلزام الطوق 
وعن النيب صلى . أنا مالك : الزكاة حية يطوقها يف عنقه يوم القيامة ، تنهشه من قرنه إىل قدمه وتنقر رأسه وتقول 



  :كاة اهللا عليه وسلم يف مانع الز
َوِللَِّه ِمَرياثُ { وعن النخعي سيطوقون بطوق من نار " بشجاع أسود " وروي " يطوق بشجاع أقرع ) "  ٢٣٠( 

أي وله ما فيها مما يتوارثه أهلها من مال وغريه فماهلم يبخلون عليه مبلكه وال ينفقونه يف } السماوات واالرض 
بالتاء والياء » مبا تعملون«وقرىء ]  ٧: احلديد [ } لَكُم مُّسَْتْخلَِفَني ِفيِه وَأَنِفقُواْ ِممَّا َجَع{ : وحنوه قوله . سبيله 

  .فالتاء على طريقة االلتفات ، وهي أبلغ يف الوعيد والياء على الظاهر 

وا َوقَْتلَُهمُ الْأَْنبَِياَء بَِغْيرِ َحقٍّ َوَنقُولُ ذُوقُوا لَقَْد َسِمَع اللَُّه قَْولَ الَِّذيَن قَالُوا إِنَّ اللََّه فَِقٌري َوَنْحُن أَغْنَِياُء َسَنكُْتُب َما قَالُ
  ) ١٨٢(ذَِلكَ بَِما قَدََّمْت أَْيِديكُْم َوأَنَّ اللََّه لَْيَس بِظَلَّامٍ ِللَْعبِيِد ) ١٨١(َعذَاَب الْحَرِيقِ 

، فال خيلو إّما أن يقولوه عن } ا َحَسًنا مَّن ذَا الذى يُقْرِضُ اهللا قَْرًض{ : قال ذلك اليهود حني مسعوا قول اهللا تعاىل 
ومعىن . اعتقاد لذلك ، أو عن استهزاء بالقرآن ، وأيهما كان فالكلمة عظيمة ال تصدر إال عن متمردين يف كفرهم 

أو . يف صحائف احلفظة } سََنكُْتُب َما قَالُواْ { أنه مل خيف عليه ، وأنه أعّد له كفاءه من العقاب : مساع اهللا له 
سََنكُْتبُ { مث قال } لَّقَْد َسِمَع اهللا { : كيف قال : نحفظه ونثبته يف علمنا ال ننساه كما يثبت املكتوب فإن قلت س
سنكتب على جهة الوعيد مبعىن : ذكر وجود السماع أّوالً مؤكداً بالقسم مث قال : ولقد كتبنا؟ قلت : وهال قيل } 

وجعل قتلهم األنبياء قرينة له إيذاناً بأهنما يف العظم . وتنا قتلهم األنبياء لن يفوتنا أبداً إثباته وتدوينه كما لن يف
وأهنم أصالء يف الكفر وهلم فيه سوابق ، وأن من قتل األنبياء . أخوان ، وبأن هذا ليس بأّول ما ركبوه من العظائم 

  :وروي . مل يستبعد منه االجتراء على مثل هذا القول 
اهللا عليه وسلم كتب مع أيب بكر رضي اهللا عنه إىل يهود بين قينقاع يدعوهم إىل  أن رسول اهللا صلى)  ٢٣١( 

إنّ اهللا فقري حني : اإلسالم وإىل إقام الصالة وإيتاء الزكاة ، وأن يقرضوا اهللا قرضاً حسناً ، فقال فنحاص اليهودي 
د لضربت عنقك فشكاه إىل رسول لوال الذي بيننا وبينكم من العه: سألنا القرض فلطمه أبو بكر يف وجهه وقال 

} َوَنقُولُ { ]  ٦٤: املائدة [ } َيُد اهللا َمْغلُولَةٌ { : وحنوه قوهلم . اهللا صلى اهللا عليه وسلم وجحد ما قاله ، فنزلت 
. كما أذقتم املسلمني الغصص } َعذَاَب احلريق { ذوقوا : وننتقم منهم أن نقول هلم يوم القيامة } ذُوقُواْ { هلم 
، بالياء » سيكتب«: ذق عقق وقرأ محزة : وقال أبو سفيان حلمزة رضي اهللا عنه . أحس ، وذق : ل للمنتقم منه يقا

وقرأ ابن . بالياء وتسمية الفاعل » سيكتب«: وقرأ احلسن واألعرج . بالياء » ويقول«على البناء للمفعول ، 
م وذكر األيدي ألن أكثر األعمال تزاول هبّن ، إشارة إىل ما تقّدم من عقاهب} ذلك { » ويقال ذوقوا«: مسعود 

} { َوأَنَّ اهللا لَْيسَ بظالم لّلَْعبِيِد { فلم عطف قوله : فجعل كل عمل كالواقع باأليدي على سبيل التغليب فإن قلت 
، وكيف جعل كونه غري ظالم للعبيد شريكاً الجتراحهم السيئات يف استحقاق التعذيب؟ } على ما قّدمت أيديكم 

  .معىن كونه غري ظالم للعبيد أنه عادل عليهم ومن العدل أن يعاقب املسيء منهم ويثيب احملسن : لت ق

ي بِالْبَيَِّناتِ قُلْ قَْد َجاَءكُْم ُرُسلٌ ِمْن قَْبِل الَِّذيَن قَالُوا إِنَّ اللََّه َعهِدَ إِلَيَْنا أَلَّا ُنْؤِمَن لَِرُسولٍ َحتَّى يَأِْتيََنا بِقُْرَباٍن َتأْكُلُُه النَّاُر
فَإِنْ كَذَُّبوَك فَقَْد كُذَِّب ُرُسلٌ ِمْن قَْبِلَك َجاُءوا بِالْبَيَِّناِت َوالزُُّبرِ ) ١٨٣(َوبِالَِّذي قُلُْتْم فَِلَم قََتلُْتُموُهْم إِنْ كُْنُتمْ َصاِدِقَني 

  ) ١٨٤(َوالِْكَتابِ الُْمنِريِ 

انا بأن ال نؤمن لرسول حىت يأتينا هبذه اآلية اخلاصة ، وهو أن يرينا قربانا تنزل أمرنا يف التوراة وأوص} َعهَِد إِلَْيَنا { 
نار من السماء فتأكله ، كما كان أنبياء بين إسرائيل تلك آيتهم ، كان يقرب بالقربان ، فيقوم النيب فيدعو ، فتنزل 



ر القربان مل يوجب اإلميان للرسول اآليت نار من السماء فتأكله ، وهذه دعوى باطلة وافتراء على اهللا ، ألن أكل النا
وقد ألزمهم اهللا . به إال لكونه آية ومعجزة فهو إذن وسائر اآليات سواء فال جيوز أن يعينه اهللا تعاىل من بني اآليات 

أن أنبياءهم جاؤهم بالبينات الكثرية اليت أوجبت عليهم التصديق ، وجاؤهم أيضاً هبذه اآلية اليت اقترحوها فلم 
ما : فإن قلت . ونظريه السلطان . بضمتني » بقربان«لوهم إن كانوا صادقني أن اإلميان يلزمهم بإتياهنا وقرىء قت

ومؤّداه كقوله . قربان تأكله النار : معناه ، ومبعىن الذي قلتموه من قولكم : ؟ قلت } وبالذى قُلُْتْم { : معىن قوله 
{ وبالزبر ، وهي الصحف : يف مصاحف أهل الشام . أي ملعىن ما قالوا ]  ٣: ادلة اجمل[ } ثُمَّ َيُعوُدونَ ِلَما قَالُواْ { : 

وهذه تسلية لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من تكذيب قومه . التوراة واإلجنيل والزبور } والكتاب املنري 
  .وتكذيب اليهود 

ْم َيْوَم الِْقَياَمِة فََمْن ُزْحزَِح َعنِ النَّارِ َوأُْدِخلَ الَْجنَّةَ فَقَْد فَاَز َوَما الْحََياةُ كُلُّ َنفْسٍ ذَاِئقَةُ الَْمْوِت َوإِنََّما ُتَوفَّْونَ أُُجورَكُ
  ) ١٨٥(الدُّْنَيا إِلَّا َمتَاُع الُْغرُورِ 

  :بطرح التنوين مع النصب كقوله ) ذَاِئقَةُ املوت ( وقرأ األعمش . على األصل » ذائقة املوت«وقرأ اليزيدي 
اتصاله به على أن : ؟ قلت } َوإِنََّما ُتَوفَّْونَ أُُجورَكُْم { : كيف اتصل به قوله : فإن قلت ... ذَاِكَر اللََّه إالّ قَلِيال َوالَ 

كلكم متوتون وال بدّ لكم من املوت وال توفون أجوركم على طاعاتكم ومعاصيكم عقيب موتكم ، وإمنا توفوهنا يوم 
  هذا يوهم نفي ما يروي أنفإن قلت ف. قيامكم من القبور 

كلمة التوفية تزيل هذا الوهم ، ألن املعىن : قلت " القرب روضة من رياض اجلنة أو حفرة من حفر النار ) "  ٢٣٢( 
التنحية واإلبعاد : الزحزحزة . أن توفية األجور وتكميلها يكون ذلك اليوم ، وما يكون قبل ذلك فبعض األجور 

فقد حصل له الفوز املطلق املتناول لكل ما يفاز به وال غاية للفوز } فَقَْد فَاَز { لة تكرير الزح ، وهو اجلذب بعج
اللهم وفقنا ملا ندرك به عندك . وراء النجاة من سخط اهللا والعذاب السرمد ، ونيل رضوان اهللا والنعيم املخلد 

  :وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم . الفوز يف املآب 
حزح عن النار ويدخل اجلنة فلتدركه منيته وهو يؤمن باهللا واليوم اآلخر ، ويأيت إىل من أحب أن يز) "  ٢٣٣( 

شبه الدنيا باملتاع الذي يدلس . وهذا شامل للمحافظة على حقوق اهللا وحقوق العباد " الناس ما حيب أن يؤتى إليه 
: وعن سعيد بن جبري . املدلس الغرور والشيطان هو . به على املستام ويغرّ حىت يشتريه مث يتبني له فساده ورداءته 

إمنا هذا ملن آثرها على اآلخرة ، فأما من طلب اآلخرة هبا فإهنا متاع بالغ ، خوطب املؤمنون بذلك ليوطنوا أنفسهم 
على احتمال ما سيلقون من األذى والشدائد والصرب عليها ، حىت إذا لقوها لقوها وهم مستعدون اليرهقهم ما 

  .شدة بغتة فينكرها وتشمئز منها نفسه يرهق من يصيبه ال

يَن أَْشَركُوا أَذًى كَثًِريا َوإِنْ لَُتْبلَُونَّ ِفي أَْموَاِلكُْم وَأَْنفُِسكُْم وَلََتْسَمُعنَّ ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا الِْكتَاَب ِمْن قَْبِلكُْم َوِمَن الَِّذ
  ) ١٨٦(ورِ َتصْبُِروا َوَتتَّقُوا فَإِنَّ ذَِلَك ِمْن َعْزمِ الْأُُم

اإلنفاق يف : ويف األموال . القتل واألسر واجلراح وما يرد عليها من أنواع املخاوف واملصائب : والبالء يف األنفس 
وما يسمعون من أهل الكتاب املطاعن يف الدين احلنيف ، وصّد من أراد . سبل اخلري وما يقع فيها من اآلفات 

عب بن األشرف من هجائه لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحتريض وما كان من ك. اإلميان ، وختطئة من آمن 
من } ِمْن َعْزمِ األمور { فإن الصرب والتقوى } فَإِنَّ ذلك { املشركني ، ومن فنحاص ، ومن بين قريظة والنضري 



من عزمات اهللا  معزومات األمور ، أي مما جيب العزم عليه من األمور أو مما عزم اهللا أن يكون ، يعين أنّ ذلك عزمة
  .ال بد لكم أن تصربوا وتتقوا 

 ظُُهورِِهْم وَاْشَترَْوا بِِه ثََمًنا قَِليلًا فَبِئْسَ َوإِذْ أََخذَ اللَُّه ِميثَاَق الَِّذيَن أُوُتوا الِْكَتابَ لَُتبَيُِّننَُّه ِللنَّاسِ َولَا َتكُْتمُوَنُه فََنَبذُوُه َوَراَء
  ) ١٨٧(َما َيْشَتُرونَ 

أكد عليهم إجياب بيان . الضمري للكتاب } لَتَُبّيُننَّهُ { واذكر وقت أخذ اهللا ميثاق أهل الكتاب } ذْ أََخذَ اهللا َوإِ{ 
} فََنَبذُوُه َوَراَء ظُهُورِِهمْ { آهللا لتفعلّن . الكتاب واجتناب كتمانه كما يؤكد على الرجل إذا عزم عليه وقيل له 

. والنبذ وراء الظهر مثل يف الطرح وترك االعتداد . ين مل يراعوه ومل يلتفتوا إليه فنبذوا امليثاق وتأكيده عليهم ، يع
ونقيضه جعله نصب عينيه وألقاه بني عينيه ، وكفى به دليالً على أنه مأخوذ على العلماء أن يبينوا احلق للناس وما 

واستجالب ملسارّهم أو . نفوسهم علموه وأن ال يكتموا منه شيئاً لغرض فاسد من تسهيل على الظلمة ، وتطييب ل
وعن . مما ال دليل عليه وال أمارة أو لبخل بالعلم ، وغرية أن ينسب إليه غريهم : جلّر منفعة وحطام دنيا ، أو لتقية 

  :النيب صلى اهللا عليه وسلم 
وف يعذبك إين أرى اهللا س: وعن طاوس أنه قال لوهب " من كتم علماً عن أهله أجلم بلجام من نار ) "  ٢٣٤( 

: واهللا لو كنت نبياً فكتمت العلم كما تكتمه لرأيت أنّ اهللا سيعذبك ، وعن حممد بن كعب : وقال . هبذه الكتب 
وعن علي رضي . ال حيل ألحد من العلماء أن يسكت على علمه وال حيل جلاهل أن يسكت على جهله حىت يسأل 

وال . » ليبينَّنُه«: وقرىء .  أخذ على أهل العلم أن يعلموا ما أخذ اهللا على أهل اجلهل أن يتعلموا حىت: اهللا عنه 
َوقَضَْيَنا إىل بَنِى إسراءيل ِفى الكتاب { : وبالتاء على حكاية خماطبتهم ، كقوله . بالياء ألهنم غيب . » يكتمونه«

  ] . ٤: اإلسراء [ } لَُتفِْسُدنَّ 

وَُيِحبُّونَ أَنْ ُيحَْمُدوا بَِما لَْم َيفَْعلُوا فَلَا َتْحَسَبنَُّهْم بَِمفَاَزٍة ِمَن الَْعذَابِ وَلَُهْم َعذَابٌ لَا َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن َيفَْرُحونَ بَِما أََتْوا 
  ) ١٨٨(أَلِيٌم 

} بَِمفَاَزٍة { والثاين } الذين يَفَْرُحونَ { وأحد املفعولني . خطاب لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم } الَ َتْحَسَبنَّ { 
فال «. » ال حتسنب«: وقرىء . ال حتسبنهم ، فال حتسبنهم فائزين : تأكيد تقديره } فَالَ َتْحسََبنَُّهمْ { :  وقوله

، بالياء وفتح الباء فيهما ، على أنّ » حيسبنهم«فال . » وال حيسنب«، بضم الباء على خطاب املؤمنني » حتسبنهم
األّول وضمها يف الثاين ، على أن الفعل للذين يفرحون ،  وقرأ أبو عمرو بالياء وفتح الباء يف. الفعل للرسول 

ال حيسنب أنفسهم الذين يفرحون فائزين ، : ال حيسبنهم الذين يفرحون مبفازة ، مبعىن : واملفعول األّول حمذوف على 
إِنَُّه { : اهللا تعاىل وأتى وجاء ، يستعمالن مبعىن فعل قال . مبا فعلوا } بَِما أُوتُواْ { ومعىن . وفال حيسبنهم ، تأكيد 

يفرحون «: ويدل عليه قراءة أّيب ] .  ٢٧: مرمي [ } لَقَْد جِئِْت َشْيئاً فَرِّياً { ، ]  ٦١: مرمي [ } كَانَ َوْعُدُه َمأِْتّياً 
لعذاب بَِمفَاَزٍة ّمَن ا{ ومعىن . » مبا أوتوا«: وعن علي رضي اهللا عنه . ، مبعىن أعطوا » آتوا«: وقرىء . » مبا فعلوا

  :روي . مبنجاة منه } 
سأل اليهود عن شيء مما يف التوراة فكتموا احلق وأخربوه خبالفه ، " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم )  ٢٣٥( 

وأروه أهنم قد صدقوه ، واستحمدوا إليه ، وفرحوا مبا فعلوا فأطلع اهللا رسوله على ذلك وساله مبا أنزل من 
د الذين يفرحون مبا فعلوا من تدليسهم عليك وحيبون أن حتمدهم مبا مل يفعلوا من أي ال حتسنب اليهو" وعيدهم 



: وقيل . مبا أوتوه من علم التوراة } فرحني { ومعىن . إخبارك بالصدق عما سألتهم عنه ناجني من العذاب 
يفعلوا من اتباع دين  يفرحون مبا فعلوا من كتمان نعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وحيبون أن حيمدوا مبا مل

هم قوم ختلفوا عن الغزو مع رسول اهللا : وقيل . إبراهيم حيث ادعوا أن إبراهيم كان على اليهودية وأهنم على دينه 
. صلى اهللا عليه وسلم ، فلما قفل اعتذروا إليه بأهنم رأوا املصلحة يف التخلف ، واستحمدوا إليه بترك اخلروج 

مبا أتوا من إظهار اإلميان للمسلمني ومنافقتهم وتوصلهم بذلك إىل أغراضهم ،  هم املنافقون يفرحون: وقيل 
وجيوز أن يكون شامالً لكل من يأيت حبسنة . ويستحمدون إليهم باإلميان الذي مل يفعلوه على احلقيقة إلبطاهنم الكفر 

  .ليس فيه وحيب أن حيمده الناس ويثنوا عليه بالديانة والزهد ومبا . فيفرح هبا فرح إعجاب 

إِنَّ ِفي َخلْقِ السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َواْخِتلَاِف اللَّْيلِ ) ١٨٩(َوِللَِّه ُملُْك السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َواللَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر 
وًدا َوَعلَى ُجُنوبِهِْم َوَيتَفَكَُّرونَ ِفي َخلْقِ الَِّذيَن َيذْكُُرونَ اللََّه ِقَياًما َوقُُع) ١٩٠(َوالنََّهارِ لَآَياٍت ِلأُوِلي الْأَلْبَابِ 

  ) ١٩١(السََّماَواِت َوالْأَْرضِ رَبََّنا َما َخلَقَْت َهذَا َباِطلًا ُسْبَحاَنَك فَِقَنا َعذَاَب النَّارِ 

آليات { وهو على كل شيء قدير ، فهو يقدر على عقاهبم . فهو ميلك أمرهم } َوللَِّه ُملُْك السماوات واالرض { 
للذين يفتحون بصائرهم للنظر } ِالوِْلى االلباب { ألدلة واضحة على الصانع وعظيم قدرته وباهر حكمته } 

: ويف النصائح الصغار . وال ينظرون إليها نظر البهائم غافلني عما فيها من عجائب الفطر . واالستدالل واالعتبار 
لة هذه العجائب ، متفكراً يف قدرة مقّدرها ، متدبراً حكمة امأل عينيك من زينة هذه الكواكب ، وأجلهما يف مج

  :وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما . مدبرها ، قيل أن يسافر بك القدر ، وحيال بينك وبني النظر 
أخربيين بأعجب ما رأيت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فبكت : قلت لعائشة رضي اهللا عنها )  ٢٣٦( 

يا عائشة ، : كل أمره عجب ، أتاين يف ليليت فدخل يف حلايف حىت ألصق جلده جبلدي ، مث قال : وأطالت ، مث قالت 
فقام . يا رسول اهللا إين ألحب قربك وأحب هواك ، قد أذنت لك : هل لك أن تأذين يل الليلة يف عبادة ريب؟ فقلت 

ي ، فقرأ من القرآن فجعل يبكي حىت بلغ فتوضأ ومل يكثر من صب املاء ، مث قام يصل. إىل قربة من ماء يف البيت 
الدموع حقويه ، مث جلس فحمد اهللا وأثىن عليه وجعل يبكي ، مث رفع يديه فجعل يبكي حىت رأيت دموعه قد بلت 

يا رسول اهللا ، أتبكي وقد غفر اهللا لك ما تقّدم من : األرض ، فأتاه بالل يؤذنه بصالة الغداة فرآه يبكي فقال له 
وما يل ال أبكي وقد أنزل اهللا علّي يف هذه الليلة : مث قال . يا بالل أفال أكون عبداً شكوراً : ؟ فقال ذنبك وما تأخر

  :ويل ملن قرأها ومل يتفكر فيها وروي : مث قال } إِنَّ ِفي َخلْقِ السماوات واالرض { 
  :وعن علي رضي اهللا عنه » ويل ملن الكها بني فكيه ومل يتأّملها«)  ٢٣٧( 
إِنَّ ِفي { : أنّ النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا قام من الليل يتسّوك مث ينظر إىل السماء مث يقول ) "  ٢٣٨( 

أنّ الرجل من بين إسرائيل كان إذا عبد اهللا ثالثني سنة أظلته سحابة ، : وحكي " } َخلْقِ السماوات واألرض 
لعلك : قالت . ما أذكر : فرطة فرطت منك يف مدّتك؟ فقال  لعلّ: فعبدها فىت من فتياهنم فلم تظله ، فقالت له أّمه 

ذكراً دائباً على } الذين َيذْكُُرونَ اهللا { فما أُتيت إال من ذاك : قالت . لعلّ : نظرت مّرة إىل السماء ومل تعترب؟ قال 
روة بن الزبري وعن ابن عمر وع. أي حال كانوا ، من قيام وقعود واضطجاع ال خيلون بالذكر يف أغلب أحواهلم 

َيذْكُُرونَ اهللا { : أما قال اهللا تعاىل : أهنم خرجوا يوم العيد إىل املصلى فجعلوا يذكرون اهللا ، فقال بعضهم : ومجاعة 
  .فقاموا يذكرون اهللا على أقدامهم } قياما َوقُُعوداً 



  :وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
معناه يصلون يف هذه األحوال على حسب : وقيل » ثر ذكر اهللا من أحّب أن يرتع يف رياض اجلنة فليك« )  ٢٣٩( 

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعمران بن احلصني . استطاعتهم 
وهذه حجة للشافعي رمحه » صل قائماً فإن مل تستطع فقاعداً فإن مل تستطع فعلى جنب ، تومىء إمياء « )  ٢٤٠( 

. وعند أيب حنيفة رمحه اهللا أنه يستلقي حىت إذا وجد خفة قعد .  اللحد اهللا يف إضجاع املريض على جنبه كما يف
وََيَتفَكَُّرونَ ِفى { نصب على احلال عطفاً على ما قبله ، كأنه قيل قياماً وقعوداً ومضطجعني } على ُجُنوُبُهمْ { وحمل 

عتها وما دبر فيها مبا تكل األفهام وما يدل عليه اختراع هذه األجرام العظام وإبداع صن} َخلْقِ السماوات واالرض 
وعن سفيان الثوري أنه صلى خلف املقام ركعتني . عن إدراك بعض عجائبه على عظم شأن الصانع وكربياء سلطانه 

وعن النيبّ . مث رفع رأسه إىل السماء ، فلما رأى الكواكب غشي عليه ، وكان يبول الدم من طول حزنه وفكرته 
  :صلى اهللا عليه وسلم 

أشهد أنّ لك رباً : بينما رجل مستلق على فراشه إذ رفع رأسه فنظر إىل النجوم وإىل السماء فقال « )  ٢٤١( 
  :وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم » وخالقاً ، اللهّم اغفر يل ، فنظر اهللا إليه فغفر له 

كما حيدث املاء للزرع  الفكرة تذهب الغفلة وحتدث للقلب اخلشبية: وقيل » ال عبادة كالتفكر « )  ٢٤٢( 
  :وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم . وما جليت القلوب مبثل األحزان وال استنارت مبثل الفكرة . النبات 

وإمنا كان : قالوا » ال تفضلوين عل يونس بن مىت فإنه كان يرفع له يف كل يوم مثل عمل أهل األرض « )  ٢٤٣( 
القلب ، ألن أحداً ال يقدر أن يعمل جبوارحه يف اليوم مثل عمل أهل األرض  ذلك التفكر يف أمر اهللا الذي هو عمل

: واملعىن . أي يقولون ذلك وهو يف حمل احلال ، مبعىن يتفكرون قائلني . على إرادة القول } َما َخلَقَْت َهذا باطال { 
ا مساكن للمكلفني وأدلة هلم ما خلقته خلقاً باطالً بغري حكمة ، بل خلقته لداعي حكمة عظيمة ، وهو أن جتعله

ألنه جزاء من } فَِقَنا َعذَابَ النَّارِ { : على معرفتك ووجوب طاعتك واجتناب معصيتك؛ ولذلك وصل به قوله 
: إىل اخللق على أن املراد به املخلوق ، كأنه قيل : هذا إشارة إىل ماذا؟ قلت : فإن قلت . عصى ومل يطع 

وجيوز أن يكون إشارة إىل السموات واألرض؛ ألهنا . رض ، أي فيما خلق منها ويتفكرون يف خملوق السموات واأل
إِنَّ { : ويف هذا ضرب من التعظيم كقوله . ما خلقت هذا املخلوق العجيب باطالً : كأنه قيل . يف معىن املخلوق 

: وسبحانك . حاالً من هذا )  باطالً( وجيوز أن يكون ]  ٩٠: اإلسراء [ } هذا القرءان يِْهِدى ِللَِّتى ِهىَ أَقَْوُم 
  .اعتراض للتنزيه من العبث ، وأن خيلق شيئاً بغري حكمة 

وا َربََّنا إِنََّنا َسِمْعَنا ُمَناِدًيا يَُناِدي ِللْإَِمياِن أَنْ آِمُن) ١٩٢(َربََّنا إِنََّك َمْن ُتْدِخلِ النَّاَر فَقَْد أَْخَزْيَتُه َوَما ِللظَّاِلِمَني ِمْن أَْنصَارٍ 
َربََّنا َوآِتَنا َما َوَعْدَتَنا َعلَى ُرسُِلَك َولَا ) ١٩٣(بِرَبِّكُْم فَآمَنَّا رَبََّنا فَاغِْفْر لََنا ذُُنوبََنا َوكَفِّْر َعنَّا َسيِّئَاِتَنا وََتَوفََّنا َمَع الْأَبَْرارِ 

  ) ١٩٤(ُتْخزَِنا َيْوَم الِْقَياَمةِ إِنََّك لَا ُتْخِلُف الِْميَعاَد 

من أدرك مرعى الصمان : وحنوه يف كالمهم ) . فقد فاز ( وهو نظري قوله . فقد أبلغت يف إخزائه } فَقَْد أَْخَزْيَتهُ { 
الالم إشارة إىل من يدخل النار وإعالم بأنّ من يدخل النار } َوَما للظاملني { فقد أدرك ، ومن سبق فالناً فقد سبق 

مسعت رجالً يقول كذا ، ومسعت زيداً يتكلم ، فتوقع الفعل على الرجل  :تقول . فال ناصر له بشفاعة وال غريها 
وحتذف املسموع ، ألنك وصفته مبا يسمع أو جعلته حاالً عنه فأغناك عن ذكره ، ولوال الوصف أو احلال مل يكن 

ذكر : ؟ قلت فأّي فائدة يف اجلمع بني املنادي وينادي: فإن قلت . منه بد ، وأن يقال مسعت كالم فالن أو قوله 



: وحنوه قولك . النداء مطلقاً مث مقيداً باإلميان تفخيما لشأن املنادي؛ ألنه ال منادي أعظم من مناد ينادي لإلميان 
وذلك أنّ املنادي إذا أطلق ذهب الوهم إىل مناد للحرب ، أو إلطفاء النائرة ، أو . مررت هباد يهدي لإلسالم 

نوازل ، أو لبعض املنافع ، وكذلك اهلادي قد يطلق على من يهدي للطريق إلغاثة املكروب ، أو لكفاية بعض ال
ينادي لإلميان ويهدي لإلسالم فقد رفعت من شأن املنادي واهلادي : ويهدي لسداد الرأي وغري ذلك؛ فإذا قلت 

ق وإليه ، وذلك أن هداه للطري: وحنوه . دعاه لكذا وإىل كذا ، وندبه له وإليه ، وناداه له وإليه : ويقال . وفخمته 
، ]  ١٠٨: يوسف [ } ادعوا إِلَى اهللا { معىن انتهاء الغاية ومعىن االختصاص واقعان مجيعاً ، واملنادي هو الرسول 

أي آمنوا ، أو بأن } أَنْ َءاِمُنواْ { . القرآن : وعن حممد بن كعب ] .  ١٢٥: النحل [ } ادع إىل َسبِيلِ َرّبكَ { و 
واألبرار . خمصوصني بصحبتهم ، معدودين يف مجلتهم } َمعَ االبرار { صغائرنا } سيئاتنا { كبائرنا } ذُنُوَبَنا { آمنوا 

: على هذه صلة للوعد ، كما يف قولك } على ُرُسِلَك { مجع بّر أو باّر ، كرب وأرباب ، وصاحب وأصحاب : 
أال تراه كيف أتبع ذكر املنادي لإلميان وهو . ما وعدتنا على تصديق رسلك : واملعىن . وعد اهللا اجلنة على الطاعة 

الرسول وقوله آمنا وهو التصديق وجيوزأن يكون متعلقاً مبحذوف ، أي ما وعدتنا منزالً على رسلك ، أو حمموالً 
. على ألسنة رسلك : وقيل ]  ٥٤: النور [ } فَإِنََّما َعلَْيِه َما ُحّملَ { على رسلك ، ألن الرسل حمملون ذلك 

كيف دعوا اهللا بإجناز ما وعد اهللا ال خيلف امليعاد؟ : فإن قلت . النصرة على األعداء : وقيل . ود هو الثواب واملوع
معناه طلب التوفيق فيما حيفظ عليهم أسباب إجناز امليعاد أو هو باب من اللجأ إىل اهللا واخلضوع له ، كما : قلت 

مهم أهنم مغفور هلم ، يقصدون بذلك التذلل لرهبم والتضرع كان األنبياء عليهم الصالة والسالم يستغفرون مع عل
  .إليه ، واللجأ الذي هو سيما العبودية 

ِذيَن َهاَجُروا وَأُخْرُِجوا ِمْن فَاْسَتَجاَب لَُهْم َربُُّهْم أَنِّي لَا أُضِيُع َعَملَ َعاِملٍ ِمْنكُْم ِمْن ذَكَرٍ أَْو أُْنثَى بَْعُضكُْم ِمْن َبْعضٍ فَالَّ
رِي ِمْن َتْحِتَها الْأَْنَهارُ ثَوَاًبا ِمْن ارِِهْم َوأُوذُوا ِفي سَبِيِلي َوقَاَتلُوا َوقُِتلُوا لَأُكَفَِّرنَّ َعْنُهمْ َسيِّئَاِتهِْم َولَأُْدِخلَنَُّهمْ َجنَّاٍت َتْجِدَي

  ) ١٩٥(ِعْنِد اللَِّه وَاللَُّه ِعْنَدُه ُحْسُن الثََّوابِ 

  .ه استجاب له واستجاب: يقال 
. قرىء بالفتح على حذف الياء ، وبالكسر على إرادة القول } أَّنى الَ أُِضيعُ { ... فَلَْم َيسَْتجِْبُه ِعْنَد ذَاَك ُمجِيُب 

أي جيمع ذكوركم } بَْعُضكُم ّمن َبْعضٍ { بيان لعامل } ّمن ذَكَرٍ أَْو أنثى { ، بالتشديد » ال أضيّع«: وقرىء 
وقيل . حد منكم من اآلخر ، أي من أصله ، أو كأنه منه لفرط اتصالكم واحتادكم وإناثكم أصل واحد ، فكل وا

  :وهذه مجلة معترضة بينت هبا شركة النساء مع الرجال فيما وعد اهللا عباده العاملني وروي . املراد وصلة اإلسالم 
فنزلت . اهلجرة وال يذكر النساء  يا رسول اهللا ، إين أمسع اهللا تعاىل يذكر الرجال يف: أنّ أّم سلمة قالت )  ٢٤٤( 
فالذين عملوا هذه : تفصيل لعمل العامل منهم على سبيل التعظيم له والتفخيم ، كأنه قال } فالذين هاجروا { 

األعمال السنية الفائقة ، وهي املهاجرة عن أوطاهنم فاّرين إىل اهللا بدينهم من دار الفتنة ، واضطرّوا إىل اخلروج من 
من أجله وبسببه ، يريد } َوأُوذُواْ ِفى َسبِيِلى { لدوا فيها ونشؤا مبا سامهم املشركون من اخلسف ديارهم اليت و
» وقتلوا وقاتلوا«. ، بالتشديد » وقتلوا«: وقرىء . وغزوا املشركني واستشهدوا } وقاتلوا َوقُِتلُواْ { سبيل الدين 

، » وقتلوا«. بناء األول للفاعل والثاين للمفعول  ، على» وقتلوا ، وقتلوا«على التقدمي بالتخفيف والتشديد 
: ألن قوله } ِمْن ِعنِد اهللا { يف موضع املصدر املؤكد مبعىن إثابة أو تثويباً } ثَوَاباً { ، على بنائهما للفاعل » وقاتلوا«
أن خيتص به وبقدرته وفضله ، ال : مثل  }َوِعنَدهُ { . يف معىن ، ألثيبنهم } َعْنُهْم َوالَْدِخلَنَُّهْم . . . . . الكَفَّرنَّ { 



. عندي ما تريد ، يريد اختصاصه به ومبلكه وإن مل يكن حبضرته : يثيبه غريه وال يقدر عليه ، كما يقول الرجل 
من باب االبتهال ، وإعالم مبا يوجب } رَبَِّنا { وتكرير . وهذا تعليم من اهللا كيف يدعي وكيف يبتهل إليه ويتضّرع 

بة وحسن اإلثابة ، من احتمال املشاق يف دين اهللا ، والصرب على صعوبة تكاليفه ، وقطع ألطماع حسن اإلجا
وروي عن جعفر . الكساىل املتمنني عليه ، وتسجيل على من ال يرى الثواب موصوالً إليه ، بالعمل باجلهل والغباوة 

اه اهللا مما خياف وأعطاه ما أراد ، وقرأ هذه أجن} َربَِّنا { من حزبه أمر فقال مخس مرات : الصادق رضي اهللا عنه 
مث أخرب أنه استجاب هلم ، إال أنه أتبع ذلك } َربَِّنا { حكى اهللا عنهم أهنم قالوا مخس مرات : وعن احلسن . اآلية 

  .رافع الدعاء وما يستجاب به ، فال بد من تقدميه بني يدي الدعاء 

  ) ١٩٧(َمَتاٌع قَِليلٌ ثُمَّ َمأَْواُهْم َجَهنَُّم َوبِئْسَ الِْمهَاُد ) ١٩٦(ُروا ِفي الْبِلَاِد لَا َيغُرَّنََّك َتقَلُّبُ الَِّذيَن كَفَ

اخلطاب لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أو لكل أحد ، أي ال تنظر إىل ما هم عليه من سعة الرزق } الَ َيغُرَّنَّكَ { 
ر بظاهر ما ترى من تبسطهم يف األرض ، وتصرفهم يف واملضطرب ودرك العاجل وإصابة حظوظ الدنيا ، وال تغت

وروي أن أناساً من . هم اليهود : وقيل . هم أهل مكة : وعن ابن عباس . البالد يتكسبون ويتجرون ويتدهقنون 
إن أعداء اهللا فيما نرى من اخلري وقد : املؤمنني كانوا يرون ما كانوا فيه من اخلصب والرخاء ولني العيش فيقولون 

كيف جاز أن يغتر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بذلك حىت ينهي عن : فإن قلت . كنا من اجلوع واجلهد هل
فيه وجهان أحدمها أن مدرة القوم ومتقدّمهم خياطب بشيء فيقوم خطابه مقام خطاهبم مجيعاً ، : االغترار به؟ قلت 

ه وسلم كان غري مغرور حباهلم فأكد عليه ما كان عليه أنّ رسول اهللا صلى اهللا علي: ال يغرنكم والثاين : فكأنه قيل 
: األنعام [ } َوالَ َتكُوَننَّ ِمَن املشركني { ، ]  ٤٢: هود [ } َوالَ َتكُْن مع الكافرين { : وثبت على التزامه ، كقوله 

[ } الصراط املستقيم اهدنا { وهذا يف النهي نظري قوله يف األمر ]  ٨: القلم [ } فَالَ ُتِطعِ املكذبني { ، ]  ١٤
وقد جعل النهي يف الظاهر للتقلب وهو يف املعىن ]  ٣٦: النساء [ } يَأَيَُّها الذين ءاَمُنواْ ءاِمُنواْ { ، ]  ٦: الفاحتة 

. للمخاطب ، وهذا من تنزيل السبب منزلة املسبب ، ألنّ التقلب لو غّره الغتر به ، فمنع السبب ليمتنع املسبب 
خرب مبتدأ حمذوف ، أي ذلك متاع قليل وهو التقلب يف البالد } متاع قَِليلٌ { بالنون اخلفيفة » نكال يغر«: وقرىء 

، أراد قلته يف جنب ما فاهتم من نعيم اآلخرة ، أو يف جنب ما أعّد اهللا للمؤمنني من الثواب ، أو أراد أنه قليل يف 
  :يه وسلم قال رسول اهللا صلى اهللا عل. نفسه النقضائه وكل زائل قليل 

وساء } َوبِئَْس املهاد { " ما الدنيا يف اآلخرة إال مثل ما جيعل أحدكم أصبعه يف اليم ، فلينظر مب يرجع ) "  ٢٤٥( 
  .ما مهدوا ألنفسهم 

ْن ِعْنِد اللَِّه َوَما ِعْنَد اللَِّه َخْيرٌ ِللْأَبَْرارِ لَِكنِ الَِّذيَن اتَّقَْوا َربَُّهْم لَُهْم جَنَّاٌت َتجْرِي ِمْن َتْحتَِها الْأَنَْهاُر خَاِلِديَن ِفيَها نُُزلًا ِم
)١٩٨ (  

  :قال أبو الشعراء الضيب ) و . ( ما يقام للنازل : النزل والنزل 
  َجَعلَْنا الْقََنا َوالُْمْرهِفَاِت لَُه ُنْزالَ... َوكُنَّا إذَا اجلَبَّاُر بِاجلَْيشِ َضافََنا 
ات لتخصصها بالوصف والعامل الالم ، وجيوز أن يكون مبعىن مصدر مؤكد ، كأنه وانتصابه إّما على احلال من جن

مما يتقلب فيه الفجار من } َخْيٌر لّالْبرَارِ { من الكثري الدائم } ّمْن ِعنِد اهللا َوَما ِعنَد اهللا { زرقاء أو عطاء : قيل 



) لكّن الذين اتقوا : ( وقرأ يزيد بن القعقاع . بالسكون } نُُزالً { القليل الزائل ، وقرأ مسلمة بن حمارب واألعمش 
  .، بالتشديد 

ِه لَا َيْشَتُرونَ بِآَياِت اللَِّه ثََمًنا قَِليلًا َوإِنَّ ِمْن أَْهلِ الِْكتَابِ لََمْن ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوَما أُنْزِلَ إِلَْيكُْم َوَما أُْنزِلَ إِلَيْهِْم خَاِشِعَني ِللَّ
  ) ١٩٩(ْجُرُهْم ِعْندَ َربِّهِْم إِنَّ اللََّه سَرِيُع الِْحَسابِ أُولَِئَك لَُهْم أَ

وقيل يف أربعني . نزلت يف عبد اهللا بن سالم وغريه من مسلمة أهل الكتاب : عن جماهد } َوإِن ّمْن أَْهلِ الكتاب { 
: وقيل . السالم فأسلموا  من أهل جنران ، واثنني وثالثني من احلبشة ، ومثانية من الروم كانوا على دين عيسى عليه

  .وذلك أنه . بالعربية » عطية«يف أصحمة النجاشي ملك احلبشة ، ومعىن أصحمة 
: " ملا مات نعاه جربيل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؛ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم )  ٢٤٦( 

ر إىل أرض احلبشة فأبصر سرير النجاشي اخرجوا فصلوا على أخ لكم مات بغري أرضكم ، فخرج إىل البقيع ونظ
انظروا إىل هذا يصلي على علج نصراين مل يره قط وليس على دينه ، : فقال املنافقون " وصلى عليه واستغفر له 

: النساء [ } َوإِنَّ مِْنكُْم لََمن لَُّيَبطّئَنَّ { : لفصل الظرف بينهما؛ كقوله » إنّ«فنزلت ودخلت الم االبتداء على اسم 
حال من فاعل يؤمن ، } خاشعني للَِّه { من الكتابني } َوَما أُنزِلَ إِلَيْهِْم { من القرآن } َوَما أُنزِلَ إِلَْيكُمْ { ] .  ٧٢

{ كما يفعل من مل يسلم من أحبارهم وكبارهم } الَ َيْشَتُرونَ بئايات اهللا ثََمناً قَلِيالً { ألن من يؤمن يف معىن اجلمع 
أولئك ُيْؤُتونَ أَْجرَُهم مَّرََّتْينِ { : أي ما خيتص هبم من األجر وهو ما وعدوه يف قوله } ُرُهْم ِعندَ َربّهِْم أولئك لَُهْم أَْج

لنفوذ علمه } إِنَّ اهللا َسرِيعُ احلساب { ] .  ٥٤: القصص [ } يُْؤِتكُْم ِكفْلَْينِ ِمن رَّْحَمِتِه { ، ]  ٥٤: القصص [ } 
إمنا توعدون آلت قريب بعد ذكر : وجيوز أن يراد . يستوجبه كل عامل من األجر  يف كل شيء ، فهو عامل مبا

  .املوعد 

  ) ٢٠٠(َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْصبِرُوا َوصَابِرُوا َورَابِطُوا َواتَّقُوا اللََّه لََعلَّكُْم ُتفِْلُحونَ 

هاد ، أي غالبوهم يف الصرب على شدائد احلرب ال أعداء اهللا يف اجل} َوَصابُِرواْ { اصربوا على الدين وتكاليفه 
باب من الصرب ذكر بعد الصرب على ما جيب الصرب عليه ، ختصيصاً لشدته : تكونوا أقل صرباً منهم وثباتاً واملصابرة 

{ : قال اهللا عز وجل . وأقيموا يف الثغور رابطني خيلكم فيها ، مترصدين مستعدين للغزو } َوَرابِطُواْ { وصعوبته 
  :وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم ]  ٦٠: األنفال [ } َوِمن ّرَباِط اخليل ُترِْهُبونَ بِِه َعْدوَّ اهللا َوَعُدوَّكُمْ 

من رابط يوماً وليلة يف سبيل اهللا كان كعدل صيام شهر وقيامه ، ال يفطر ، وال ينفتل عن صالته إال « )  ٢٤٧( 
  »حلاجة 

  :وسلم  وعن رسول اهللا صلى اهللا عليه
  »من قرأ سورة آل عمران أعطى بكل آية منها أماناً على جسر جهنم « )  ٢٤٨( 

  :وعنه عليه الصالة والسالم 
» من قرأ السورة اليت يذكر فيها آل عمران يوم اجلمعة صلى اهللا عليه ومالئكته حىت حتجب الشمس « )  ٢٤٩( 
.  



َخلَقَكُْم ِمْن َنفْسٍ َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْنَها زَْوَجَها وََبثَّ ِمْنُهَما رَِجالًا كَِثًريا وَنَِساًء َواتَّقُوا َيا أَيَُّها النَّاُس اتَّقُوا َربَّكُُم الَِّذي 
  ) ١(اللََّه الَِّذي َتَساَءلُونَ بِِه َوالْأَْرَحاَم إِنَّ اللََّه كَانَ َعلَْيكُمْ َرِقيًبا 

فإن قلت . فرعكم من أصل واحد وهو نفس آدم أبيكم } نَّفْسٍ واحدة َخلَقَكُْم ّمن { يا بين آدم } ياأيها الناس { 
: أحدمها أن يعطف على حمذوف ، كأنه قيل : فيه وجهان : ؟ قلت } َوَخلََق ِمْنَها َزْوَجَها { : عالم عطف قوله : 

شعبكم من نفس : ىن واملع. وإمنا حذف لداللة املعىن عليه . من نفس واحدة أنشأها أو ابتدأها ، وخلق منها زوجها 
نوعي } َوَبثَّ مِْنُهَما { واحدة هذه صفتها ، وهي أنه أنشأها من تراب وخلق زوجها حواء من ضلع من أضالعها 
أن يعطف : والثاين . جنس اإلنس ومها الذكور واإلناث ، فوصفها بصفة هي بيان وتفصيل بكيفية خلقهم منها 

: واملعىن . للذين بعث إليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم } ناس ياأيها ال{ على خلقكم ، ويكون اخلطاب يف 
رِجَاالً كَِثرياً َونَِساءً { خلقكم من نفس آدم ، ألهنم من مجلة اجلنس املفرع منه ، وخلق منها أمكم حواء وبث منهما 

جياء عقيب األمر  الذي يقتضيه سداد نظم الكالم وجزالته أن: فإن قلت . غريكم من األمم الفائتة للحصر } 
بالتقوى مبا يوجبها أو يدعو إليها ويبحث عليها ، فكيف كان خلقه إياهم من نفس واحدة على التفصيل الذي 

ومن قدر على حنوه كان قادراً . ألنّ ذلك مما يدل على القدرة العظيمة : ذكره موجباً للتقوى وداعياً إليها؟ قلت 
اة ، فالنظر فيه يؤدي إىل أن يتقي القادر عليه وخيشى عقابه ، وألنَّه على كل شيء ، ومن املقدورات عقاب العص

أو أراد . يدل على النعمة السابغة عليهم ، فحقهم أن يتقوه يف كفراهنا والتفريط فيما يلزمهم من القيام بشكرها 
: وصله ، فقيل  بالتقوى تقوى خاصة وهي أن يتقوه فيما يتصل حبفظ احلقوق بينهم ، فال يقطعوا ما جيب عليهم

فيما جيب على بعضكم لبعض ، . اتقوا ربكم الذي وصل بينكم ، حيث جعلكم صنوانا مفرعة من أرومة واحدة 
، » وباث منهما. وخالق منها زوجها «: وقرىء . وهذا املعىن مطابق ملعاين السورة . فحافظوا عليه وال تغفلوا عنه 

تتساءلون به ، فأدغمت التاء يف } َتَساءلُونَ بِِه { وهو خالق : يره بلفظ اسم الفاعل ، وهو خرب مبتدأ حمذوف تقد
باهللا وبالرحم : فيقول . بطرح التاء الثانية ، أي يسأل بعضكم بعضاً باهللا وبالرحم » تساءلون«وقرىء . السني 

» تفاعلون« أو تسألون غريكم باهللا والرحم ، فقيل. وأناشدك اهللا والرحم . أفعل كذا على سبيل االستعطاف 
مهموز أو . » تسلون به«: وتنصره قراءة من قرأ . رأيت اهلالل وتراءيناه : للجمع ، كقولك » تفعلون«موضع 

واتقوا اهللا واألرحام ، أو : إما على : باحلركات الثالث ، فالنصب على وجهني » واألرحام«وقرىء . غري مهموز 
تسألون به «: وينصره قراءة ابن مسعود . بزيد وعمراً  مررت: أن يعطف على حمل اجلار واجملرور ، كقولك 

، واجلر على عطف الظاهر على املضمر ، وليس بسديد؛ ألنّ الضمري املتصل متصل كامسه ، واجلار » وباألرحام
شديدي االتصال ، فلما اشتد ) هذا غالمه وزيد ( و ) مررت به وزيد : ( واجملرور كشيء واحد ، فكانا يف قولك 

و ) مررت به وبزيد : ( ل لتكرره أشبه العطف على بعض الكلمة ، فلم جيز ووجب تكرير العامل ، كقولك االتصا
ملا مل يقو االتصال ) مررت بزيد وعمرو ( و ) رأيتك وزيداً : ( أال ترى إىل صحة قولك ) هذا غالمه وغالم زيد ( 

  .ر تكرير اجلار ونظريها ، ألنه مل يتكرر ، وقد متحل لصحة هذه القراءة بأهنا على تقدي

واألرحام كذلك ، على : والرفع على أنه مبتدأ خربه حمذوف ، كأنه قيل ... فاذهب فََما بَِك َواَأليَّامِ ِمْن َعَجبِ 
واملعىن أهنم كانوا يقرون بأن هلم خالقاً ، وكانوا يتساءلون . واألرحام مما يتقى أو واألرحام مما ُيَساءل به : معىن 

أو . اتقوا اهللا الذي خلقكم ، واتقوا الذي تتناشدون به واتقوا األرحام فال تقطعوها : والرحم ، فقيل هلم  بذكر اهللا
وقد آذن عز وجل إذ قرن األرحام بامسه أن صلتها منه مبكان ، . واتقوا اهللا الذي تتعاطفون باذكاره وباذكار الرحم 



إذا سألك باهللا فأعطه ، : ، وعن احلسن ]  ٢٣: اإلسراء [ } لوالدين إحسانا أَن الَّ َتعُْبُدواْ إِالَّ إياه وبا{ : كما قال 
الرحم : وللرحم حجنة عند العرش ، ومعناه ما روي عن ابن عباس رضي اهللا عنه . وإذا سألك بالرحم فأعطه 

ينة عن قوله عليه وسئل ابن عي. وإذا أتاها القاطع احتجبت منه . معلقة بالعرش فإذا أتاها الواصل بشت به وكلمته 
  :الصالة والسالم 

  »ختريوا لنطفكم « )  ٢٥٠( 
واتقوا اهللا الذى َتَساءلُونَ بِهِ { : أمل تسمع قوله تعاىل . يقول ألوالدكم وذلك أن يضع ولده يف احلالل : فقال 

جر ، مث خيتار الصحة وأول صلته أن خيتار له املوضع احلالل ، فال يقطع رمحه وال نسبه فإمنا للعاهر احل} واالرحام 
  .وجيتنب الدَّعر ، وال يضعه موضع سوء يتبع شهوته وهواه بغري هدى من اهللا 

  ) ٢(ْم إِنَُّه كَانَ حُوًبا كَبًِريا َوآُتوا الَْيَتاَمى أَمَْوالَُهْم َولَا َتَتَبدَّلُوا الَْخبِيثَ بِالطَّيِّبِ َولَا َتأْكُلُوا أَمَْوالَُهْم إِلَى أَْموَاِلكُ

: وقيل . الرملة اليتيمة والدّرة اليتيمة : ومنه . واليتم االنفراد . الذين مات آباؤهم فانفردوا عنهم } اليتامى  {
كيف مجع اليتيم وهو فعيل كمريض : فإن قلت . ويف البهائم من قبل األمهات . اليتم يف األناسي من قبل اآلباء 

كأسرى ، ألنّ اليتم من وادي اآلفات واألوجاع ، مث جيمع  أن جيمع على يتمى: فيه وجهان : على يتامى؟ قلت 
: وجيوز أن جيمع على فعائل جلري اليتم جمرى األمساء ، حنو صاحب وفارس ، فيقال . فعلى على فعاىل كأسارى 

 أنه وحق هذا االسم أن يقع على الصغار والكبار لبقاء معىن االنفراد عن اآلباء ، إال. يتائم ، مث يتامى على القلب 
قد غلب أن يسموا به قبل أن يبلغوا مبلغ الرجال ، فإذا استغنوا بأنفسهم عن كافل وقائم عليهم وانتصبوا كفاة 
: يكفلون غريهم ويقومون عليهم ، زال عنهم هذا االسم ، وكانت قريش تقول لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

وأّما . ليت كان عليها صغرياً ناشئاً يف حجر عمه توضيعاً له يتيم أيب طالب ، إّما على القياس وإما حكاية للحال ا
  :قوله عليه السالم 

  "ال يتم بعد احللم ) "  ٢٥١( 
{ : فما معىن قوله : فإن قلت . فما هو إال تعليم شريعة ال لغة ، يعين أنه إذا احتلم مل جتر عليه أحكام الصغار 

أن ال يطمع فيها األولياء : راد باليتامى الصغار ، وبإتياهنم األموال إما أن ي: ؟ قلت } َوءاُتواْ اليتامى أمواهلم 
وإّما . واألوصياء ووالة السوء وقضاته ويكفوا عنها أيديهم اخلاطفة ، حىت تأيت اليتامى إذا بلغوا ساملة غري حمذوفة 

ا تسمى الناقة عشراء بعد أن يراد الكبار تسمية هلم يتامى على القياس ، أو لقرب عهدهم إذا بلغوا بالصغر ، كم
على أنّ فيه إشارة إىل أن ال يؤخر دفع أمواهلم إليهم عن حد البلوغ ، وال ميطلوا إن أونس منهم الرشد ، . وضعها 

  .وأن يؤتوها قبل أن يزول عنهم اسم اليتامى والصغار 
غ طلب املال فمنعه عمه هي يف رجل من غطفان كان معه مال كثري البن أخ له يتيم ، فلما بل: وقيل )  ٢٥٢( 

أطعنا اهللا وأطعنا الرسول ، نعوذ باهللا من : فترافعا إىل النَّيب صلى اهللا عليه وسلم فنزلت ، فلما مسعها العمُّ قال 
ومن يوق شح نفسه ويطع ربه هكذا فإنه حيل داره يعين «: احلوب الكبري ، فدفع ماله إليه؛ فقال النيب عليه السالم 

ثبت األجر ، ثبت األجر وبقي «: فوا ماله أنفقه يف سبيل اهللا ، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم جنته فلما قبض أل
ثبت «: يا رسول اهللا ، قد عرفنا أنه ثبت األجر كيف بقي الوزر وهو ينفق يف سبيل اهللا؟ فقال : ، قالوا » الوزر

  .» أجر الغالم ، وبقي الوزر على والده



وال تستبدلوا احلرام وهو مال اليتامى باحلالل وهو مالكم وما أبيح لكم من } بيث بالطيب َوالَ تََتَبدَّلُواْ اخل{ 
  .املكاسب ورزق اهللا املبثوث يف األرض فتأكلوه مكانه 

أو ال تستبدلوا األمر اخلبيث وهو اختزال أموال اليتامى باألمر الطيب وهو حفظها والتورع منها والتفعل مبعىن 
  :قال ذو الرّمة . منه التعجل مبعىن االستعجال ، والتأخر مبعىن االستئخار .  االستفعال غري عزيز

  َعنِ الدَّارِ َوالُْمسَْتْخلَِف الُْمتََبدَّلِ... فََيا كََرَم السَّكْنِ الَِّذيَن َتَحمَّلُوا 
أن جيعل : ن السدي وع. هو أن يعطي رديئاً ويأخذ جيداً : وقيل . ويا لؤم ما استخلفته الدال واستبدلته : أراد 

شاة مهزولة مكان مسينة ، وهذا ليس بتبدل ، وإمنا هو تبديل إال أن يكارم صديقاً له فيأخذ منه عجفاء مكان مسينة 
وال تضموها إليها يف اإلنفاق ، : وحقيقتها . وال تنفقوها معها } َوالَ َتأْكُلُواْ أمواهلم إىل أموالكم { من مال الصيب 

قد حرم : فإن قلت . وتسوية بينه وبني احلالل . أموالكم وأمواهلم قلة مباالة مبا ال حيل لكم  حىت ال تفرقوا بني
ألهنم إذا كانوا مستغنني عن : عليهم أكل مال اليتامى وحده ومع أمواهلم ، فلَم ورد النهي عن أكله؟ معها قلت 

كان القبح أبلغ والذم أحق وألهنم كانوا  أموال اليتامى مبا رزقهم اهللا من مال حالل وهم على ذلك يطمعون فيها
ومنه قوله عليه . الذنب العظيم : واحلوب . يفعلون كذلك قنعى عليهم فعلهم َوَسّمعَ هبم ، ليكون أزجر هلم 

  :الصالة و السالم 
و بفتح احلاء وه» حوبا«وقرأ احلسن . إنه كان ذنباً كبرياً : فكأنه قيل " إن طالق أم أيوب حلوب ) "  ٢٥٣( 

  .والطرد والطرد . القول والقال : ونظري احلوب واحلاب . » حابا«: وقرىء . مصدر حاب حوبا 

إِنْ ِخفُْتْم أَلَّا َتْعِدلُوا فَوَاِحَدةً َوإِنْ ِخفُْتمْ أَلَّا ُتقِْسطُوا ِفي الَْيَتاَمى فَاْنِكُحوا َما طَاَب لَكُْم ِمَن النَِّساِء َمثَْنى َوثُلَاثَ َوُربَاَع فَ
  ) ٣(أَْو َما َملَكَْت أَْيمَاُنكُْم ذَِلَك أَْدَنى أَلَّا َتعُولُوا 

وملَّا نزلت اآلية يف اليتامى وما يف أكل أمواهلم من احلوب الكبري ، خاف األولياء أن يلحقهم احلوب بترك اإلقساط 
عشر من األزواج والثمان يف حقوق اليتامى ، وأخذوا يتحّرجون من واليتهم ، وكان الرجل منهم رمبا كان حتته ال

إن خفتم ترك العدل يف حقوق اليتامى فتحّرجتم منها ، : والست فال يقوم حبقوقهّن وال يعدل بينهن ، فقيل هلم 
فخافوا أيضاً ترك العدل بني النساء فقللوا عدد املنكوحات ، ألنّ من حترج من ذنب أو تاب عنه وهو مرتكب مثله 

نه إمنا وجب أن يُتحرج من الذنب وُيتاب منه لقبحه ، والقبح قائم يف كل ذنب ، فهو غري متحّرج وال تائب ، أل
إن خفتم اجلور يف حق اليتامى : كانوا ال يتحّرجون من الزنا وهم يتحّرجون من والية اليتامى ، فقيل : وقيل 

ان الرجل جيد اليتيمة هلا مال ك: وقيل . فانكحوا ما حلّ لكم من النساء ، وال حتوموا حول احملرّمات . فخافوا الزنا 
لضعفهن وفقد  -ومجال أو يكون وليها ، فيتزوجها ضناً هبا عن غريه ، فرمبا اجتعمت عنده عشر منهن ، فيخاف 

إن خفتم أن ال تقسطوا يف يتامى النساء : أن يظلمهّن حقوقهن ويفرط فيما جيب هلنَّ ، فقيل هلم  -من يغضب هلن 
ويقال لإلناث اليتامى كما يقال للذكور ، وهو مجع يتيمة على القلب ، كما . كم فانكحوا من غريهن ما طاب ل

} لّئَالَّ َيْعلََم { بفتح التاء على أن ال مزيدة مثلها يف » تقسطوا«وقرأ النخعي . أيائم ويتائم : أيامى ، واألصل : قيل 
ألنّ منهن ما حرم كالاليت } لَكُْم ّمَن النساء { ما حلّ } َما طَاَب { وإن خفتم أن جتوروا : يريد ]  ٢٩: احلديد [ 

ومنه قوله : وألن اإلناث من العقالء جيرين جمرى غري العقالء . ذهاباً إىل الصفة ) ما : ( وقيل . يف آية التحرمي 
ف ملا فيها معدولة عن أعداد مكررة ، وإمنا منعت الصر} مثىن وثالث َوُربَاَع } { أَْو َما َملَكَتْ أميانكم { : تعاىل 



فالن ينكح املثىن : تقول . عدهلا عن صيغها ، وعدهلا عن تكررها ، وهي نكرات يعّرفن بالم التعريف : من العدلني 
فانكحوا الطيبات لكم معدودات هذا العدد ، : والثالث والرباع ، وحملهن النصب على احلال مما طاب ، تقديره 

الذي أطلق للناكح يف اجلمع أن جيمع بني ثنتني أو ثالث أو : فإن قلت . ربعاً ثنتني ثنتني ، وثالثاً ثالثاً ، وأربعاً أ
  أربع ، فما معىن التكرير يف مثىن وثالث ورباع؟

اخلطاب للجميع ، فوجب التكرير ليصيب كل ناكح يريد اجلمع ما أراد من العدد الذي أطلق له ، كما ) : قلت ( 
ولو . درمهني درمهني ، وثالثة ثالثة ، وأربعة أربعة  -ألف درهم  وهو -اقتسموا هذا املال : تقول للجماعة 

كما جاء بالواو يف املثال الذي حذوته : فلم جاء العطف بالواو دون أو؟ قلت : فإن قلت . أفردت مل يكن له معىن 
علمت أنه ال يسوغ أ: اقتسموا هذا املال درمهني درمهني ، أو ثالثة ثالثة ، أو أربعة أربعة : ولو ذهبت تقول . لك 

هلم أن يقتسموه إال على أحد أنواع هذه القسمة ، وليس هلم أن جيمعوا بينها فيجعلوا بعض القسم على تثنية ، 
  .وبعضه على تثليث ، وبعضه على تربيع 

 أنّ الواو دلت على إطالق أن يأخذ: وحتريره . وذهب معىن جتويز اجلمع بني أنواع القسمة الذي دلت عليه الواو 
الناكحون من أرادوا نكاحها من النساء على طريق اجلمع ، إن شاؤوا خمتلفني يف تلك األعداد ، وإن شاؤوا متفقني 

فَإِنْ ِخفُْتْم أَالَّ { وثلث وربع ، على القصر من ثالث ورباع : وقرأ إبراهيم . فيها ، حمظوراً عليهم ما وراء ذلك 
أو فاختاروا واحدة وذروا اجلمع : فالزموا } فواحدة { رك العدل فيما فوقها بني هذه األعداد كما خفتم ت} َتْعِدلُواْ 
فاملقنع : بالرفع على » فواحدةٌ«وقرىء . فإن األمر كله يدور مع العدل ، فأينما وجدمت العدل فعليكم به . رأساً 

لسُّهولة واليسر بني احلرة سّوى يف ا} أَْو َما َملَكَْت أميانكم { واحدة ، أو فكفت واحدة ، أو فحسبكم واحدة 
ولعمري أهنّن أقل تبعة وأقصر شغباً وأخف مؤنة من املهائر ، . الواحدة وبني اإلماء ، من غري حصر وال توقيت عدد 

وقرأ ابن أيب عبلة . ال عليك أكثرت منهن أم أقللت ، عدلت بينهن يف القسم أم مل تعدل ، عزلت عنهن أم مل تعزل 
أقرب من أن ال متيلوا ، من قوهلم } أدىن أَالَّ َتُعولُواْ { إشارة إىل اختيار الواحدة والتسري } ذلك { » من ملكت«. 
وروى أن أعرابياً حكم عليه . وميزان فالن عائل ، وعال احلاكم يف حكمه إذا جار . عال امليزان عوالً ، إذا مال : 

  :ن النيب صلى اهللا عليه وسلم وقد روت عائشة رضي اهللا عنها ع. أتعول علّي : حاكم فقال له 
أن ال تكثر ) أن ال تعولوا ( والذي حيكى عن الشافعي رمحه اهللا أنه فسر " أن ال جتوروا : أال تعولوا ) "  ٢٥٤( 

ماهنم ميوهنم ، إذا أنفق عليهم ، ألنّ من : عال الرجل عياله يعوهلم ، كقوهلم : فوجهه أن جيعل من قولك . عيالكم 
أن يعوهلم ، ويف ذلك ما يصعب عليه احملافظة على حدود الكسب وحدود الورع وكسب احلالل  كثر عياله لزمه
وكالم مثله من أعالم العلم وأئمة الشرع ورؤوس اجملتهدين ، حقيقي باحلمل على الصحة . والرزق الطيب 

ال تظنن بكلمة : اهللا عنه والسداد ، وأن ال يظّن به حتريف تعيلوا إىل تعولوا ، فقد روى عن عمر بن اخلطاب رضي 
شايف العيِّ ، من كالم «وكفى بكتابنا املترجم بكتاب . خرجت من ِفي أخيك سوءاً وأنت جتد هلا يف اخلري حممالً 

شاهداً بأنه كان أعلى كعباً وأطول باعاً يف علم كالم العرب ، من أن خيفى عليه مثل هذا ، ولكن » الشافعي
كيف يقل عيال من تسرى ، : فإن قلت . يف تفسري هذه الكلمة طريقة الكنايات  فسلك. للعلماء طرقاً وأساليب 

ليس كذلك ، ألن الغرض بالتزّوج التوالد والتناسل خبالف التسري ، ولذلك : ويف السرائر حنو ما يف املهائر؟ قلت 
ج ، كتزّوج الواحدة جاز العزل عن السراري بغري أذهنن ، فكان التسري مظنة لقلة الولد باإلضافة إىل التزو

وهذه القراءة تعضد . ، من أعال الرجل إذا كثر عياله » أن ال تعيلوا«: وقرأ طاوس . باإلضافة إىل تزوج األربع 
  .تفسري الشافعي رمحه اهللا من حيث املعىن الذي قصده 



  ) ٤(نَفًْسا فَكُلُوُه َهنِيئًا مَرِيئًا َوآُتوا النَِّساَء َصُدقَاِتهِنَّ نِْحلَةً فَإِنْ ِطْبَن لَكُْم َعْن َشْيٍء ِمْنُه 

بفتح الصاد » صدقاهتن«: وقرىء . قضى ابن عباس هلا بالصدقة : مهورهن ، ويف حديث شريح } صدقاهتن { 
: وقرىء . بضم الصاد وسكون الدال مجع صدقة بوزن غرفة » صدقاهتن«و. وسكون الدال على ختفيف صدقاهتن 

من حنله } نِْحلَةً { . ظُلَُمه : على التوحيد ، وهو تثقيل صدقة ، كقولك يف ظلمة ، بضم الصاد والدال » صدقتهن«
  ومنه. كذا إذا أعطاه إياه ووهبه له عن طيبة من نفسه حنلة وحنالً 

وانتصاهبا على املصدر ألن . إين كنت حنلتك جداد عشرين وسقاً بالعالية : حديث أيب بكر رضي اهللا عنه )  ٢٥٥( 
واحنلوا النساء صدقاهتن حنلة ، أي أعطوهّن مهورهّن عن طيبة أنفسكم ، : تاء مبعىن اإلعطاء فكأنه قيل النحلة واإلي

أو على احلال من املخاطبني ، أي آتوهّن صدقاهتن ناحلني طييب النفوس باإلعطاء ، أو من الصدقات ، أي منحولة 
النحلة امللة ، وحنلة : فضالً منه عليهن ، وقيل حنلة من اهللا عطية من عنده وت: وقيل . معطاة عن طيبة األنفس 

. آتوهن مهورهن ديانة ، على أهنا مفعول هلا : واملعىن . أي يدين به : وفالن ينتحل كذا . اإلسالم خري النحل 
لألولياء ، ألهنم : وقيل . واخلطاب لألزواج . وجيوز أن يكون حاالً من الصدقات ، أي ديناً من اهللا شرعه وفرضه 

تأخذ مهرها فتنفج به : هنيئاً لك النافجة ، ملن تولد له بنت ، يعنون : نوا يأخذون مهور بناهتم ، وكانوا يقولون كا
{ : جار جمرى اسم اإلشارة كأنه قيل عن شيء من ذلك ، كما قال اهللا تعاىل ) منه ( الضمري يف . مالك أي تعظمه 

بعد ذكر الشهوات ، ومن احلجج املسموعة من أفواه العرب ]  ١٥: مران آل ع[ } قُلْ أَُؤنَّبئُكُْم بَِخْيرٍ ّمن ذلكم 
  :ما روى عن رؤبة أنه قيل له يف قوله 

أو يرجع إىل ما هو يف معىن الصدقات وهو الصداق ، . أردت كأن ذاك : فقال ... كَأَنَُّه ِفي الْجِلدِ َتْولِيُع الَْبَهْق 
املنافقون [ } فَأَصَّدََّق َوأَكُن ّمَن الصاحلني { : ل باملعىن ، فهو حنو قوله وآتوا النساء صداقهن ، مل خت: ألنك لو قلت 

: واملعىن . متييز ، وتوحيدها ألنّ الغرض بيان اجلنس والواحد يدل عليه } َنفْساً { و . أصّدق : كأنه قيل ]  ١٢: 
ضطرهن إىل اهلبة من شكاسة فإن وهنب لكم شيئاً من الصداق وجتافت عنه نفوسهن طيبات غري خمبثات مبا ي

فإن وهبت له مث طلبت منه بعد اهلبة ، علم أهنا مل تطب منه : قالوا . فأنفقوه } فَكُلُوُه { أخالقكم وسوء معاشرتكم 
رّد : أن رجالً أتى مع امرأته شرحياً يف عطية أعطتها إياه وهي تطلب أن ترجع ، فقال شريح : نفساً ، وعن الشعيب 

وعنه . لو طابت نفسها عنه ملا رجعت فيه : قال } فَإِن ِطْبَن لَكُمْ { : أليس قد قال اهللا تعاىل : رجل فقال ال. عليها 
وحكي أن رجالً من آل معيط أعطته امرأته ألف دينار صداقاً كان . أقيلها فيما وهبت وال أقيله ، ألهنّن ُيخدعن : 

أعطتين طيبة هبا نفسها ، فقال : لك بن مروان ، فقال الرجل هلا عليه ، فلبث شهراً مث طلقها ، فخاصمته إىل عبد امل
  .فأين اآلية اليت بعدها فال تأخذوا منه شيئاً؟ اردد عليها : عبد امللك 

فأميا امرأة أعطت مث أرادت أن ترجع . إن النساء يعطني رغبة ورهبة : وعن عمر رضي اهللا عنه أنه كتب إىل قضاته 
  :فذلك هلا ، وعن ابن عباس 

إذا جادت لزوجها بالعطية طائعة غري «: أنّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سئل عن هذه اآلية فقال )  ٢٥٦( 
أن أناساً كانوا يتأمثون أن يرجع أحد : وروي . » مكرهة ال يقضى به عليكم سلطان وال يؤاخذكم اهللا به يف اآلخرة

طابت نفس واحدة من غري إكراه وال خديعة فكلوه سائغاً  منهم يف شيء مما ساق إىل امرأته ، فقال اهللا تعاىل إن
: ويف اآلية دليل على ضيق املسلك يف ذلك ووجوب االحتياط ، حيث بىن الشرط على طيب النفس فقيل . هنيئاً 

 إن طنب: وقيل . فإن وهنب أو مسحن ، إعالماً بأنَّ املراعى هو جتايف نفسها عن املوهوب طيبة : فإن طنب ، ومل يقل 



ال جيوز : وعن الليث بن سعد . فإن طنب لكم عنها ، بعثا هلن على تقليل املوهوب : ومل يقل . لكم عن شيء منه 
وجيوز أن يكون تذكري . ال جيوز تربعها ما مل تلد أو تقم يف بيت زوجها سنة : وعن األوزاعي . تربعها إال باليسري 

الً بعضه ، ولو أنث لتناول ظاهره هبة الصداق كله ، ألنّ بعض الضمري لينصرف إىل الصداق الواحد ، فيكون متناو
. صفتان من هنؤ الطعام ومرؤ ، إذا كان سائغاً ال تنغيص فيه : اهلينء ، واملريء . الصدقات واحدة منها فصاعدا 

ل الطعام من وقيل ملدخ. وقيل هو ما ينساغ يف جمراه . واملريء ما حيمد عاقبته . ما يلذه اآلكل : اهلينء : وقيل 
ملروء الطعام فيه وهو انسياغه ، ومها وصف للمصدر ، أي أكالً هنيئاً مريئاً ، أو » املريء«احللقوم إىل فم املعدة 

حال من الضمري ، أي كلوه وهو هينء مريء ، وقد يوقف على فكلوه ويبتدأ هنيئاً مريئاً على الدُّعاء ، وعلى أهنما 
  .وهذه عبارة عن التحليل واملبالغة يف اإلباحة وإزالة التبعة . هنأ مرأ : أنه قيل صفتان أقيمتا مقام املصدرين ، ك
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لكشاف: كتاب    ا
لزخمشري: املؤلف  ا بن أمحد،  بن عمرو  لقاسم حممود  بو ا  أ

  ) ٥(لَُهْم قَْولًا َمْعُروفًا  َولَا ُتْؤتُوا السُّفََهاَء أَْموَالَكُُم الَِّتي جََعلَ اللَُّه لَكُْم ِقَياًما َواْرُزقُوُهْم ِفيَها وَاكُْسوُهْم َوقُولُوا

. ن ينفقوهنا فيما ال يبنغي وال يدى هلم بإصالحها وتثمريها والتصرف فيها املبذرون أمواهلم الذي} السفهاء { 
َوالَ َتقُْتلُواْ { : وأضاف األموال إليهم ألهنا من جنس ما يقيم به الناس معايشهم ، كما قال : واخلطاب لألولياء 

الدليل على أنه ]  ٢٥: النساء [ }  فمَّا َملَكَْت أميانكم ّمن فتياتكم املؤمنات{ ، ]  ٧٩: النساء [ } أَنفَُسكُْم 
أي تقومون هبا } َجَعلَ اهللا لَكُْم قياما { ، } وارزقوهم ِفيَها واكسوهم { : خطاب لألولياء يف أموال اليتامى قوله 

، مبعىن قياماً ، كما جاء » قيما«: وقرىء . وتنتعشون ، ولو ضيعتموها لضعتم فكأهنا يف أنفسها قيامكم وانتعاشكم 
ما يقام به ، كقولك هو مالك األمر : وقوام الشيء . ، بالواو » قواماً«: وقرأ عبد اهللا بن عمر . مبعىن عياذاً  عوذاً

املال سالح املؤمن ، وألن أترك ما ال حياسبين اهللا عليه ، خري من أن أحتاج إىل : وكان السلف يقولون . ملا ميلك به 
وقيل له إهنا  -وعن غريه . لوالها لتمندل يب بنو العباس :  -ا وكانت له بضاعة يقلبه -وعن سفيان . الناس 

اجتروا واكتسبوا ، فإنكم يف زمان : وكانوا يقولون . لئن أدنتين من الدنيا لقد صانتين عنها :  -تدنيك من الدنيا 
وارزقوهم { نك اذهب إىل دكا: إذا احتاج أحدكم كان أول ما يأكل دينه ، ورمبا رأوا رجالً يف جنازة فقالوا له 

واجعلوها مكاناً لرزقهم بأن تتجروا فيها وتترحبوا ، حىت تكون نفقتهم من األرباح ال من صلب املال فال } ِفيَها 
هو أمر لكل أحد أن ال خيرج ماله إىل أحد من السفهاء ، قريب أو أجنيب ، رجل أو امرأة : وقيل . يأكلها اإلنفاق 

عّدة مجيلة ، إن صلحتم ورشدمت سلمنا : قال ابن جريج } قَْوالً مَّْعُروفاً { يفسده ، يعلم أنه يضعه فيما ال ينبغي و
إن مل يكن ممن : وقيل . إذا رحبت أعطيتك ، وإن غنمت يف غزايت جعلت لك حظاً : وعن عطاء . إليكم أموالكم 

نفس وأحبته حلسنه عقالً أو وكل ما سكنت إليه ال. عافانا اهللا وإياك ، بارك اهللا فيك : وجبت عليك نفقته فقل 
  .شرعاً من قول أو عمل ، فهو معروف ، وما أنكرته ونفرت منه لقبحه ، فهو منكر 

ا َوبَِداًرا أَنْ ْم وَلَا َتأْكُلُوَها إِْسَرافًَواْبَتلُوا الَْيَتاَمى َحتَّى إِذَا َبلَغُوا النِّكَاَح فَإِنْ آَنسُْتْم ِمنُْهْم ُرْشًدا فَاْدفَُعوا إِلَْيهِْم أَمَْوالَُه
هِْم أَمَْوالَُهْم فَأَْشهِدُوا َعلَْيهِْم َيكَْبُروا َوَمْن كَانَ غَنِيا فَلَْيْسَتْعِفْف َوَمْن كَانَ فَِقًريا فَلَْيأْكُلْ بِالَْمْعرُوِف فَإِذَا َدفَْعُتمْ إِلَْي

  ) ٦(َوكَفَى بِاللَِّه َحِسيًبا 

وقوا أحواهلم ومعرفتهم بالتصرف ، قبل البلوغ حىت إذا تبينتم منهم رشداً واختربوا عقوهلم وذ} وابتلوا اليتامى { 
أن حيتلم ألنه يصلح للنكاح . وبلوغ النكاح . دفعتم إليهم أمواهلم من غري تأخري عن حّد البلوغ  -أي هداية  -

واختلف يف . يني االستيضاح فاستعري للتب: واإليناس . عنده ، ولطلب ما هو مقصود به وهو التوالد والتناسل 
. أن يدفع إليه ما يتصرف فيه حىت يستبني حاله فيما جييء منه : االبتالء والرشد ، فاالبتالء عند أيب حنيفة وأصحابه 

وعند مالك والشافعي . الصالح يف العقل واحلفظ للمال : وعن ابن عباس . التهدي إىل وجوه التصرف : والرشد 
الصالح يف : والرشد . فه يف األخذ واإلعطاء ، ويتبصر خمايله وميله إىل الدِّين االبتالء أن يتتبع أحواله وتصرُّ: 

عند أيب حنيفة رمحه : فإن مل يؤنس منه رشد إىل حّد البلوغ؟ قلت : فإن قلت . الدين ، ألن الفسق مفسدة للمال 
نة ، فإذا زادت عليها سبع سنني اهللا ينتظر إىل مخس وعشرين سنة ، ألن مدة بلوغ الذكر عنده بالسّن مثاين عشرة س



  :وهي مدة معتربة يف تغري أحوال اإلنسان لقوله عليه الصالة و السالم 
ال يدفع إليه أبداً : وعند أصحابه . دفع إليه ماله أونس منه الرشد أو مل يؤنس " مروهم بالصالة لسبع ) "  ٢٥٧( 

معناه نوعاً من الرشد وهو الرشد يف التصرف : ما معىن تنكري الرشد؟ قلت : فإن قلت . إال بإيناس الرشد 
كيف نظم هذا الكالم؟ : فإن قلت . والتجارة ، أو طرفاً من الرشد وخميلة من خمايله حىت ال ينتظر به متام الرشد 

 .اليت تقع بعدها اجلمل » حىت«جعل غاية لالبتالء ، وهي } فادفعوا إِلَيْهِْم أمواهلم { إىل } حىت { ما بعد : قلت 
  :كاليت يف قوله 

  بِِدْجلَةَ حَتَّى َماُء ِدْجلَةَ أَْشكَلُ... فََما َزالَِت الْقَْتلَى َتُمجُّ ِدَماَءَها 
فَإِنْ { : واجلملة الواقعة بعدها مجلة شرطية ألن إذا متضمنة معىن الشرط ، وفعل الشرط بلغوا النكاح وقوله 

مجلة من شرط وجزاء واقعة جواباً للشرط األول الذي هو إذا بلغوا } أَْمَو اهلم  َءاَنسُْتم مِّنُْهْم ُرْشداً فادفعوا إِلَْيهِْم
. وابتلوا اليتامى إىل وقت بلوغهم ، فاستحقاقهم دفع أمواهلم إليهم بشرط إيناس الرشد منهم : النكاح ، فكأنه قيل 

  :مبعىن أحسستم قال » فإن أحسيتم«: وقرأ ابن مسعود 
مسرفني } إِْسَرافاً َوبَِداراً { ، بضمتني » ورشداً«، بفتحتني ، » رشداً«: وقرىء ... لَْيه شُوُس أََحْسَن بِِه فَُهنَّ إِ

ومبادرين كربهم ، أو إلسرافكم ومبادرتكم كربهم ، تفرطون يف إنفاقها ، وتقولون ننفق كما نشتهي قبل أن يكرب 
ي غنياً وبني أن يكون فقرياً ، فالغين يستعف من مث قسم األمر بني أن يكون الوص. اليتامى فينتزعوها من أيدينا 

والفقري يأكل قوتاً مقدراً . أكلها وال يطمع ، ويقتنع مبا رزقه اهللا من الغىن إشفاقاً على اليتيم ، وإبقاء على ماله 
حمتاطاً يف تقديره على وجه األجرة ، أو استقراضاً على ما يف ذلك من االختالف ولفظ األكل باملعروف 

  .ستعفاف ، مما يدل على أن للوصي حقاً لقيامه عليها واال

  :وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
باملعروف غري متأثل ماالً وال واق مالك « : إن يف حجري يتيماً أفآكل من ماله؟ قال : أن رجالً قال له )  ٢٥٨( 

أفأشرب من لنب : أنّ ويلّ اليتيم قال له  :؛ وعن ابن عباس » مما كنت ضارباً منه ولدك : أفأضربه؟ قال : مباله فقال 
إن كنت تبغي ضالتها ، وتلوط حوضها ، وهتنأ جرباها وتسقيها يوم وردها ، فاشرب غري مضّر بنسل ، : إبله؟ قال 

وعن . يضرب بيده مع أيديهم ، فليأكل باملعروف ، وال يلبس عمامة فما فوقها : وال ناهك يف احللب وعنه 
وعن حممد بن كعب يتقّرم تقّرم البهيمة . ولكن ما سّد اجلوعة ووارى العورة . الكتان واحللل ال يلبس : إبراهيم 

كامليتة يتناول : وعنه . يأكل من ماله بقدر ما يعني فيه : وعن الشعيب . وينزل نفسه منزلة األجري فيما ال بّد منه 
إن شاء شرب فضل اللنب : ن سعيد بن جبري وع. يستسلف ، فإذا أيسر أّدى : وعن جماهد . عند الضرورة ويقضي 

وعن . وركب الظهر ولبس ما يستره من الثياب وأخذ القوت وال جياوزه فإن أيسر قضاه ، وإن أعسر فهو يف حلّ 
إين أنزلت نفسي من مال اهللا منزلة وايل اليتيم ، إن استغنيت استعففت ، وإن : عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 

فَأَشْهُِدواْ َعلَيْهِْم { وف ، وإذا أيسرت قضيت واستعف أبلغ من عف ، كأنه طالب زيادة العفة افتقرت أكلت باملعر
بأهنم تسلموها وقبضوها وبرئت عنها ذممكم ، وذلك أبعد من التخاصم والتجاحد وأدخل يف األمانة وبراءة } 

وعند مالك والشافعي ال . فة وأصحابه أال ترى أنه إذا مل يشهد فادعى عليه صدق مع اليمني عند أيب حني. الساحة 
يصّدق إال بالبينة ، فكان يف اإلشهاد االستحراز من توجه احللف املفضي إىل التهمة أو من وجوب الضمان إذا مل 

فعليكم بالتصادق ، . أي كافياً يف الشهادة عليكم بالدفع والقبض ، أو حماسباً } وكفى باهللا َحِسيباً { يقم البينة 
  .لتكاذب وإياكم وا



ُبونَ ِممَّا قَلَّ ِمْنُه أَْو كَثَُر َنِصيًبا ِللرِّجَالِ َنِصيٌب ِممَّا َتَركَ الَْواِلَداِن وَالْأَقَْرُبونَ َوِللنَِّساِء َنِصيٌب ِممَّا َتَرَك الْوَاِلَداِن َوالْأَقَْر
  ) ٨(وَالَْمَساِكُني فَاْرُزقُوُهْم ِمْنُه َوقُولُوا لَُهْم قَْولًا َمْعُروفًا َوإِذَا َحَضرَ الِْقْسَمةَ أُولُو الْقُْرَبى وَالَْيَتاَمى ) ٧(َمفُْروًضا 

. بدل مما ترك بتكرير العامل } ِممَّا قَلَّ ِمْنُه أَْو كَثُرَ { هم املتوارثون من ذوي القرابات دون غريهم } واألقربون { 
نصيباً مفروضاً مقطوعاً واجباً ال بّد هلم من أن حيوزوه أعين : نصب على االختصاص ، مبعىن } َنصِيباً مَّفْرُوضاً { و 

: كأنه قيل ]  ١١: النساء [ } فَرِيَضةً ّمَن اهللا { : وجيوز أن ينتصب انتصاب املصدر املؤكد كقوله . وال يستأثر به 
  .قسمة مفروضة 

نا عمه سويد وعرفطة وروي أن أوس بن الصامت األنصاري ترك امرأته أم كجة وثالث بنات ، فزوى اب)  ٢٥٩( 
ال يرث إال من طاعن : أو قتادة وعرفجة مرياثه عنهّن ، وكان أهل اجلاهلية ال يوّرثون النساء واألطفال ، ويقولون 

بالرماح وذاد عن احلوزة وحاز الغنيمة ، فجاءت أم كجة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف مسجد الفضيخ 
فنزلت ، فبعث إليهما ال تفّرقا من مال أوس شيئاً فإنّ اهللا » نظر ما حيدث اهللارجعي حىت أ«: فشكت إليه ، فقال 

فأعطى أم كحة الثمن ، والبنات ]  ١١: النساء [ } يُوصِيكُُم اهللا { قد جعل هلّن نصيباً ومل يبني حىت يبني فنزلت 
فارزقوهم ّمْنهُ { ممن ال يرث } ْولُواْ القرىب أُ{ أي قسمة التركة } َوإِذَا َحَضَر القسمة { الثلثني ، والباقي ابين العم 

كان املؤمنون يفعلون ذلك ، إذا : الضمري ملا ترك الوالدان واألقربون ، وهو أمر على الندب قال احلسن } 
فحضهم اهللا على ذلك تأديباً من غري أن . اجتمعت الورثة حضرهم هؤالء فرضخوا هلم بالشيء من رثة املتاع 

ولو كان فريضة لضرب له حّد ومقدار كما لغريه من احلقوق ، وروى أن عبد اهللا بن عبد : لوا قا. يكون فريضة 
الرمحن بن أيب بكر رضي اهللا عنه قسم مرياث أبيه وعائشة رضي اهللا عنها حية؟ فلم يدع يف الدار أحداً إال أعطاه ، 

: وعن سعيد بن جبري . رياث كالوصية هو منسوخ بآيات امل: وقيل . هو على الوجوب : وقيل . وتال هذه اآلية 
والقول املعروف أن يلطفوا هلم القول . أن ناساً يقولون نسخت ، وواهللا ما نسخت ، ولكنها مما هتاونت به الناس 

وعن . خذوا بارك اهللا عليكم ، ويعتذروا إليهم ، ويستقلوا ما أعطوهم وال يستكثروه ، وال مينوا عليهم : ويقولوا 
أدركنا الناس وهم يقسمون على القرابات واملساكني واليتامى من العني ، يعنيان الورق والذهب : عي احلسن والنخ

فإذا قسم الورق والذهب وصارت القسمة إىل األرضني والرقيق وما أشبه ذلك ، قالوا هلم قوالً معروفاً ، كانوا . 
  .بورك فيكم : يقولون هلم 

  ) ٩(ِمْن َخلِْفهِْم ذُرِّيَّةً ضَِعافًا َخافُوا َعلَْيهِْم فَلَْيتَّقُوا اللََّه َولَْيقُولُوا قَوْلًا َسِديًدا َولَْيْخَش الَِّذيَن لَْو َتَركُوا 

األوصياء ، أمروا بأن خيشوا اهللا فيخافوا على من يف حجورهم من : واملراد هبم . مع ما يف حيزه صلة للذين ) لو ( 
يتهم لو تركوهم ضعافاً وشفقتهم عليهم وأن يقّدروا ذلك يف أنفسهم اليتامى ويشفقوا عليهم ، خوفهم على ذر

وليخشوا على اليتامى من الضياع : وجيوز أن يكون املعىن . ويصّوروه حىت ال جيسروا على خالف الشفقة والرمحة 
ك ، فيستغرقه إن ذريتك ال يغنون عنك من اهللا شيئاً ، فقدم مال: هم الذين جيلسون إىل املريض فيقولون : وقيل . 

بالوصايا ، فأمروا بأن خيشوا رهبم ، أو خيشوا على أوالد املريض ويشفقوا عليهم شفقتهم على أوالد أنفسهم لو 
وجيوز أن يتصل مبا قبله وأن يكون أمراً بالشفقة للورثة على الذين حيضرون القسمة من ضعفاء أقارهبم . كانوا 

هل كانوا خيافون عليهم . كانوا أوالدهم بقوا خلفهم ضائعني حمتاجني  واليتامى واملساكني وأن يتصّوروا أهنم لو
وليخش الذين : معناه : وجوابه صلة للذين؟ قلت } لَْو َتَركُواْ { ما معىن وقوع : احلرمان واخليبة؟ فإن قلت 



الضياع بعدهم صفتهم وحاهلم أهنم لو شارفوا أن يتركوا خلفهم ذرية ضعافاً ، وذلك عند احتضارهم خافوا عليهم 
  :لذهاب كافلهم وكاسبهم ، كما قال القائل 

  َبنَاِتي إِنَُّهنَّ ِمَن الضَِّعاِف... لَقَْد َزاَد الَْحَياةَ إِلَيَّ ُحبا 
  َوأَنْ َيشَْرْبَن َرْنقاً َبْعدَ َصاِفي... أَُحاِذُر أَن َيَرْيَن الْبُْؤَس َبْعِدي 

أن ال : والقول السديد من األوصياء . حنو سكارى ، وسكارى  .» وضعاىف«، » ضُعاىف«، » ضعفاء«: وقرىء 
يؤذوا اليتامى ويكلموهم كما يكلمون أوالدهم باألدب احلسن والترحيب ، ويدعوهم بيا بّين ويا ولدي ، ومن 

ال تسرف يف وصيتك فتجحف بأوالدك ، مثل قول رسول اهللا : اجلالسني إىل املريض أن يقولوا له إذا أراد الوصية 
  :صلى اهللا عليه وسلم لسعد 

وكان الصحابة رضي اهللا عنهم " إنك إن تترك ولدك أغنياء خري من أن تدعهم عالة يتكففون الناس ) "  ٢٦٠( 
ومن املتقامسني مرياثهم . يستحبون أن ال تبلغ الوصية الثلث وأن اخلمس أفضل من الربع والربع أفضل من الثلث 

  .ين أن يلطفوا القول وجيملوه للحاضر

  ) ١٠( إِنَّ الَِّذيَن َيأْكُلُونَ أَمَْوالَ الَْيَتاَمى ظُلًْما إِنََّما َيأْكُلُونَ ِفي ُبطُونِهِْم َناًرا َوسََيْصلَْونَ َسِعًريا

أكل فالن يف : ملء بطوهنم يقال } ِفي ُبطُونِهِمْ { ظاملني ، أو على وجه الظلم من أولياء السوء وقضاته } ظُلْماً { 
  :قال . يف بعض بطنه بطنه ، و

  :وروى . ما جير إىل النار ، فكأنه نار يف احلقيقة : ومعىن يأكلون ناراً ... كُلُوا ِفي َبْعضِ َبطْنِكُُموا َتِعفُّوا 
أنه يبعث آكل مال اليتيم يوم القيامة والدخان خيرج من قربه ومن فيه وأنفه وأذنيه وعينيه فيعرف الناس )  ٢٦١( 

ناراً من } َسِعرياً { بضم الياء وختفيف الالم وتشديدها » وسيصلون«وقرىء . ال اليتيم يف الدنيا أنَّه كان يأكل م
  .النريان مبهمة الوصف 

َك َوإِنْ كَاَنْت وَاِحَدةً  ثُلُثَا َما َتَرُيوِصيكُُم اللَُّه ِفي أَْولَادِكُْم ِللذَّكَرِ مِثْلُ َحظِّ الْأُْنثََيْينِ فَإِنْ كُنَّ نَِساًء فَْوَق اثَْنَتْينِ فَلَُهنَّ
لَُه َولٌَد وََورِثَُه أََبوَاُه فَِلأُمِِّه الثُّلُثُ فَلََها النِّْصُف َوِلأَبََوْيِه ِلكُلِّ وَاِحٍد مِْنُهَما السُُّدُس ِممَّا َتَركَ إِنْ كَانَ لَُه وَلٌَد فَإِنْ لَْم َيكُْن 

ِمْن َبْعِد َوِصيٍَّة يُوِصي بَِها أَْو َدْينٍ آَباُؤكُْم وَأَْبَناؤُكُْم لَا َتْدُرونَ أَيُُّهْم أَقَْرُب لَكُْم َنفًْعا  فَإِنْ كَانَ لَُه إِْخَوةٌ فَِلأُمِِّه السُُّدُس
  ) ١١(فَرِيَضةً ِمَن اللَِّه إِنَّ اللََّه كَانَ َعِليًما َحِكيًما 

وهذا إمجال . اثهم مبا هو العدل واملصلحة يف شأن مري} ِفى أوالدكم { يعهد إليكم ويأمركم } يُوِصيكُُم اهللا { 
لألنثيني مثل حظ الذكر أو لألنثى نصف حظ الذكر؛ : هال قيل : فإن قلت } ِللذَّكَرِ مِثْلُ َحِظ االنثيني { تفصيله 

ىل قصد إ} ِللذَّكَرِ مِثْلُ َحِظ االنثيني { : قلت ليبدأ ببيان حظ الذكر لفضله ، كما ضوعف حظه لذلك ، وألنّ قوله 
لألنثيني مثل حظ الذكر ، قصد إىل بيان نقص األنثى ، وما كان قصداً إىل بيان فضله : وقولك . بيان فضل الذكر 

وألهنم كانوا يوّرثون الذكور دون اإلناث وهو السبب : ، كان أدلّ على فضله من القصد إىل بيان نقص غريه عنه 
اإلناث ، فال يتمادى يف حظهن حىت حيرمن مع إدالئهن  كفى الذكور أن ضوعف هلم نصيب: لورود اآلية ، فقيل 

أريد حال : قلت . فإن حظ األنثيني الثلثان ، فكأّنه قيل للذكر الثلثان : فإن قلت . من القرابة مبثل ما يدلون به 
النفراد ، وأما يف حال ا. االجتماع ال االنفراد أي إذا اجتمع الذكر واألنثيان كان له سهمان ، كما أن هلما سهمني 

والدليل على أن الغرص حكم االجتماع ، أنه أتبعه حكم االنفراد ، . فاالبن يأخذ املال كله والبنتان يأخذان الثلثني 



واملعىن للذكر منهم ، أي من أوالدكم ، فحذف الراجع } فَإِن كُنَّ نَِساء فَْوَق اثنتني فَلَُهنَّ ثُلُثَا َما َتَرَك { : وهو قوله 
. فإن كانت البنات أو املولودات نساء خلصاً } فَإِن كُنَّ نَِساءً { السمن منوان بدرهم : فهوم ، كقوهلم إليه ألنه م

جيوز أن يكون خرباً ثانياً لكان وأن يكون صفة لنساء } فَْوَق اثنتني { ليس معهن رجل يعين بنات ليس معهن ابن 
{ ن كانت البنت أو املولودة منفردة فذة ليس معها أخرى وإ} َوإِن كَاَنْت واحدة { أي نساء زائدات على اثنتني 

وقرأ } فَإِن كُنَّ نَِساًء { : بالرفع على كان التاّمة والقراءة بالنصب أوفق لقوله » واحدةٌ«: وقرىء } فَلََها النصف 
علم أن التارك هو  ألنّ اآلية ملا كانت يف املرياث ،: للميت } تََرَك { والضمري يف . بالضم » النصف«زيد بن ثابت 

كالم مسوق لبيان حظ الذكر من األوالد ، ال لبيان حظ } ِللذَّكَرِ ِمثْلُ َحظِ األنثيني { : قوله : فإن قلت . امليت 
وإن كان مسوقاً لبيان : وهو لبيان حظ اإلناث؟ قلت } فَإِن كُنَّ نَِساًء { : األنثيني ، فكيف صح أن يردف قوله 

فلذلك صح أن . ا فقه منه وتبني حظ األنثيني مع أخيهما؛ كان كأنه مسوق لألمرين مجيعاً حظ الذكر ، إال أنه مل
مبهمني ، ويكون » كانت«و» كن«هل يصح أن يكون الضمريان يف . فإن قلت : } فَإِن كُنَّ نَِساًء { : يقال 

} فَإِن كُنَّ نَِساء { مل قيل : فإن قلت . ال أبعد ذلك : تفسرياً هلما ، على أن كان تامة؟ قلت » واحدة«و» نساء«
ألنّ الغرض مثة خلوصهن إناثاً ال ذكر فيهّن ، ليميز بني ما ذكر من اجتماعهن : وإن كانت امرأة؟ قلت : ومل يقل 

  .وبني انفرادهن } ِللذَّكَرِ مِثْلُ َحِظ األنثيني { : مع الذكور يف قوله 

قد ذكر حكم البنتني يف : فإن قلت . كوهنا وحدها ال قرينة هلا  وأريد هاهنا أن مييز بني كون البنت مع غريها وبني
حال اجتماعهما مع االبن وحكم البنات والبنت يف حال االنفراد ، ومل يذكر حكم البنتني يف حال االنفراد فما 

لقوله  .أما حكمهما فمختلف فيه ، فابن عباس أىب تنزيلهما منزلة اجلماعة : حكمهما ، وما باله مل يذكر؟ قلت 
وأما سائر الصحابة فقد . فأعطامها حكم الواحدة وهو ظاهر مكشوف } فَإِن كُنَّ نَِساء فَْوَق اثنتني { : تعاىل 

قد دلّ على أن حكم } لِلذَّكَرِ مِثْلُ َحِظ األنثيني { : أن قوله : أعطومها حكم اجلماعة ، والذي يعلل به قوهلم 
ما حيوز الثلثني مع الواحدة ، فاألنثيان كذلك حيوزان الثلثني ، فلما ذكر األنثيني حكم الذكر ، وذلك أن الذكر ك

فإن كن مجاعة بالغات : على معىن } فَإِن كُنَّ نَِساء فَْوَق اثنتني فَلَُهنَّ ثُلُثَا َما َتَركَ { : ما دلّ على حكم األنثيني قيل 
كثرهتن ليعلم أن حكم اجلماعة حكم الثنتني بغري ما بلغن من العدد فلهن ما لألنثيني وهو الثلثان ال يتجاوزنه ل

ومل يروا أن يقصروا . إن الثنتني أمس رمحاً بامليت من األختني فأوجبوا هلما ما أوجب اهللا لألختني : وقيل . تفاوت 
إن البنت ملا وجب هلا مع أخيها الثلث كانت أحرى أن جيب هلا : وقيل . هبما عن حظ من هو أبعد رمحاً منهما 

ويكون ألختها معها مثل ما كان جيب هلا أيضاً مع أخيها لو انفردت معه ، . ثلث إذا كانت مع أخت مثلها ال
. بتكرير العامل } وألبويه { بدل من } ِلكُلّ واحد مّْنُهَما { و . الضمري للميت } َوِالَبَوْيهِ { فوجب هلما الثلثان 

وألبويه السدسان ، : ولو قيل . لكان ظاهره اشتراكهما فيه وألبويه السدس ، : وفائدة هذا البدل أنه لو قيل 
ولكل واحد من أبويه السدس : فهال قيل : فإن قلت . ألوهم قسمة السدسني عليهما على التسوية وعلى خالفها 

يداً ألنّ يف اإلبدال والتفصيل بعد اإلمجال تأك: وأي فائدة يف ذكر األبوين أّوالً ، مث يف اإلبدال منهما؟ قلت : 
والبدل متوسط بينهما . ألبويه : وخربه . مبتدأ : والسدس . وتشديداً ، كالذي تراه يف اجلمع بني املفسر والتفسري 

يقع على : والولد . بالتخفيف ، وكذلك الثلث والربع والثمن » السدس«وقرأ احلسن ونعيم بن ميسرة . للبيان 
كان ذكراً اقتصر باألب على السدس ، وإن كانت أنثى عصب فإن . الذكر واألنثى ، وخيتلف حكم األب يف ذلك 

فإن : مث حكمهما مع عدمه ، فهال قيل : قد بني حكم األبوين يف اإلرث مع الولد : فإن قلت . مع إعطاء السدس 
د وورثه أبواه فإن مل يكن له ول: ؟ قلت معناه } وََورِثَُه أََبوَاُه { : وأي فائدة يف قوله . مل يكن له ولد فألمه الثلث 



ألنه إذا ورثه أبواه مع أحد } ِلكُلّ واحد ّمْنُهَما السدس ِممَّا َتَركَ { : فحسب ، فألمه الثلث مما ترك ، كما قال 
  .الزوجني ، كان لألم ثلث ما بقي بعد إخراج نصيب الزوج ، ال ثلث ما ترك ، إال عند ابن عباس 

ما العلة يف أن كان هلا ثلث ما : للذكر مثل حظ األنثيني ، فإن قلت : اث أن األبوين إذا خلصا تقامسا املري: واملعىن 
فأشبه . أحدمها أنّ الزوج إمنا استحق ما يسهم له حبق العقد ال بالقرابة : فيه وجهان : بقي دون ثلث املال؟ قلت 
ف عليها إذا خلصا ويكون أن األب أقوى يف اإلرث من األم ، بدليل أنه يضع: والثاين . الوصية يف قسمة ما وراءه 

أال . صاحب فرض وعصبة ، وجامعا بني األمرين ، فلو ضرب هلا الثلث كمالً ألدى إىل حط نصيبه عن نصيبها 
ترى أن امرأة لو تركت زوجاً وأبوين فصار للزوج النصف ولألم الثلث والباقي لألب ، حازت األم سهمني واألب 

اإلخوة } فَإِن كَانَ لَُه إِخَْوةٌ فَُألِمِه السدس { ون لألنثى مثل حظ الذكرين سهماً واحداً ، فينقلب احلكم إىل أن يك
حيجبون األم عن الثلث وإن كانوا ال يرثون مع األب ، فيكون هلا السدس ولألب مخسة األسداس ، ويستوي يف 

فكيف : فإن قلت . م وعنه أهنم يأخذون السدس الذي حجبوا عنه األ. احلجب االثنان فصاعداً إال عند ابن عباس 
اإلخوة تفيد معىن اجلمعية املطلقة بغري كمية ، : واجلمع خالف التثنية؟ قلت . صّح أن يتناول اإلخوة األخوين 

: وقرىء . والتثنية كالتثليث والتربيع يف إفادة الكمية ، وهذا موضع الداللة على اجلمع املطلق ، فدل باإلخوة عليه 
: املؤمنون [ } َوَجَعلَْنا ابن َمرَْيَم َوأُمَُّه ءاَيةً { : أال تراها ال تكسر يف قوله : تباعاً للجّرة ، بكسر اهلمزة إ» فإلمّه«

متعلق مبا تقدمه من قسمة املواريث كلها ، ال مبا يليه وحده ، كأنه قيل قسمة هذه } ِمن َبْعِد َوِصيٍَّة { ، ]  ٥٠
على البناء للمفعول » وُيوصى هبا«و. بالتخفيف والتشديد » ايوصى هب«وقرىء . األنصبة من بعد وصية يوصى هبا 

وأنه إن كان أحدمها أو كالمها ، قدم على قسمة املرياث ، : معناها اإلباحة : ما معىن أو؟ قلت : فإن قلت . خمففاً 
الشريعة؟ مل قّدمت الوصية على الدين والدين مقدم عليها يف : فإن قلت . جالس احلسن أو ابن سريين : كقولك 

ملا كانت الوصية مشبهة للمرياث يف كوهنا مأخوذة من غري عوض ، كان إخراجها مما يشق على الورثة : قلت 
ويتعاظمهم وال تطيب أنفسهم هبا ، فكان أداؤها مظنة للتفريط ، خبالف الدين فإنّ نفوسهم مطمئنة إىل أدائه ، 

للتسوية » أو«ىل إخراجها مع الدين ، ولذلك جيء بكلمة فلذلك قدمت على الدين بعثاً على وجوهبا واملسارعة إ
أي ال تدرون من أنفع لكم من آبائكم } َءاَباؤُكُْم وَأَبناؤُكُْم { : بينهما يف الوجوب ، مث أكد ذلك ورغب فيه بقوله 

خرة وأبنائكم الذين ميوتون ، أمن أوصى منهم أمن مل يوص؟ يعين أن من أوصى ببعض ماله فعّرضكم لثواب اآل
بإمضاء وصيته فهو أقرب لكم نفعاً وأحضر جدوى ممن ترك الوصية ، فوفر عليكم عرض الدنيا وجعل ثواب 

اآلخرة أقرب وأحضر من عرض الدنيا ، ذهاباً إىل حقيقة األمر ، ألن عرض الدنيا وإن كان عاجالً قريباً يف الصورة 
  .، إال أنه فاٍن ، فهو يف احلقيقة األبعد األقصى 

إن االبن إن كان أرفع درجة من : وقيل . اآلخرة وإن كان آجالً إال أنه باق فهو يف احلقيقة األقرب األدىن وثواب 
. وكذلك األب إن كان أرفع درجة من ابنه ، سأل أن يرفع إليه ابنه . أبيه يف اجلنة سأل أن يرفع أبوه إليه فريفع 

ولو وكل . قد فرض اهللا الفرائض على ما هو عنده حكمة : ل وقي. فأنتم ال تدرون يف الدنيا أيهم أقرب لكم نفعاً 
األب جيب عليه النفقة على : وقيل . ذلك إليكم مل تعلموا أيهم لكم أنفع ، فوضعتم أنتم األموال على غري حكمة 

شيء من  وليس. االبن إذا احتاج ، وكذلك االبن إذا كان حمتاجاً فهما يف النفع بالنفقة ال يدري أيهما أقرب نفعاً 
ومن حق االعتراضي أن يؤكد ما اعترض . هذه األقاويل مبالئم للمعىن وال جماوب له ، ألن هذه اجلملة اعتراضية 



إِنَّ اهللا كَانَ َعِليماً { نصبت نصب املصدر املؤكد ، أي فرض ذلك فرضاً } فَرِيَضةً { بينه ويناسبه ، والقول ما تقدم 
  .ما فرض وقسم من املواريث وغريها  يف كل} َحِكيماً { مبصاحل خلقه } 

ا َتَركَْن ِمْن َبْعِد َوِصيٍَّة ُيوِصنيَ َولَكُْم نِْصُف َما َتَرَك أَْزوَاُجكُْم إِنْ لَْم َيكُْن لَُهنَّ َولٌَد فَإِنْ كَانَ لَُهنَّ وَلٌَد فَلَكُُم الرُُّبُع ِممَّ
إِنْ لَْم َيكُْن لَكُْم وَلٌَد فَإِنْ كَانَ لَكُْم َولٌَد فَلَُهنَّ الثُُّمُن ِممَّا َتَركُْتْم ِمْن َبْعِد َوِصيٍَّة  بَِها أَْو َدْينٍ َولَُهنَّ الرُُّبُع ِممَّا َترَكُْتْم

ُدُس فَإِنْ كَانُوا ُهَما السُُّتوُصونَ بَِها أَْو َدْينٍ َوإِنْ كَانَ َرُجلٌ يُوَرثُ كَلَالَةً أَوِ اْمرَأَةٌ َولَُه أٌَخ أَْو أُْخٌت فَِلكُلِّ وَاِحٍد مِْن
ِمَن اللَِّه وَاللَُّه َعِليٌم َحِليمٌ أَكْثََر ِمْن ذَِلَك فَُهْم ُشَركَاُء ِفي الثُّلُِث ِمْن َبْعِد َوِصيٍَّة يُوَصى بَِها أَْو َدْينٍ غَْيَر ُمَضارٍّ َوِصيَّةً 

)١٢ (  

النصف من الرجل حبق الزواج ، كما جعلت جعلت املرأة على . منكم أو من غريكم } فَإِن كَانَ لَُهنَّ َولَدٌ { 
من } يُوَرثُ { و . يعين امليت } َوإِن كَانَ َرُجلٌ { والواحدة واجلماعة سواء يف الربع والثمن . كذلك حبق النسب 

خرب كان ، أي وإن كان رجل موروث منه كاللة ، أو جيعل } كاللة { و . ورث ، أي يورث منه وهو صفة لرجل 
بالتخفيف والتشديد على البناء » ُيوّرث«و» يُورِث«وقرىء . وكاللة حاالً من الضمري يف يورث  يورث خرب كان ،

ينطلق على ثالثة على من مل خيلف ولداً وال : ما الكاللة؟ قلت : فإن قلت . للفاعل ، وكاللة حال أو مفعول به 
ما : ومنه قوهلم . غري جهة الولد والوالد والداً ، وعلى من ليس بولد وال والد من املخلفني ، وعلى القرابة من 

مصدر مبعىن : والكاللة يف األصل . ما صمت عن عّي ، وما كف عن جنب : ورث اجملد عن كاللة ، كما تقول 
  :قال األعشى . الكالل ، وهو ذهاب القّوة من اإلعياء 

جهة الولد والوالد ، ألهنا باإلضافة إىل قرابتهما كالة  فاستعريت للقرابة من غري... فَآلَْيتُ الَ أَْرِثي لََها ِمْن كَالَلٍَة 
فالن من قرابيت ، تريد من ذوي : كما تقول . ضعيفة ، وإذا جعل صفة للموروث أو الوارث فبمعىن ذي كاللة 

فإن جعلتها امساً للقرابة يف اآلية فعالم : فإن قلت . وجيوز أن تكون صفة كاهلجاجة والفقاقة لألمحق . قرابيت 
فإن جعلت يورث : على أهنا مفعول له أي يورث ألجل الكاللة أو يورث غريه ألجلها ، فإن قلت : نصبها؟ قلت ت

فالضمري يف : فإن قلت . الرجل حينئٍذ هو الوارث ال املوروث : على البناء للمفعول من أورث ، فما وجهه؟ قلت 
. إىل الرجل وإىل أخيه أو أخته ، وعلى األول إليهما : قلت  إىل من يرجع حيئنئٍذ؟} فَِلكُلِّ واحد ّمْنُهَما { : قوله 

إذا رجع الضمري إليهما أفاد استواءمها يف حيازة السدس من غري مفاضلة الذكر األنثى ، فهل تبقى هذه : فإن قلت 
خيري فقد نعم ، ألنك إذا قلت السدس له أو لواحد من األخ أو األخت على الت: الفائدة قائمة يف هذا الوجه؟ قلت 

أقول فيه برأيي ، : وعن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه ، أنه سئل عن الكاللة فقال . سّويت بني الذكر واألنثى 
. ما خال الولد والوالد : الكاللة . فإن كان صواباً فمن اهللا ، وإن كان خطأ فمين ومن الشيطان واهللا منه بريء 

وقد أمجعوا على أنّ املراد . هو الوارث ، : وعن سعيد بن جبري . وث أنّ الكاللة هو املور: وعن عطاء والضحاك 
وله أخ أو أخت «: وقراءة سعد بن أيب وقاص . » وله أخ أو أخت من األم«: وتدل عليه قراءة أّيب . أوالد األم 

أنّ لألختني إمنا استدل على أن الكاللة هاهنا اإلخوة لألم خاصة مبا ذكر يف آخر السورة من : وقيل . » من أم
الثلثني وأنّ لإلخوة كل املال ، فعلم هاهنا ملا جعل للواحد السدس ، ولالثنني الثلث ، ومل يزادوا على الثلث شيئاً 

أنه يعين هبم اإلخوة لألم ، وإال فالكاللة عامة ملن عدا الولد والوالد من سائر اإلخوة األخياف واألعيان وأوالد 
حال ، أي يوصي هبا وهو غري مضاّر لورثته وذلك أن يوصي بزيادة على الثلث ، } رٍّ غَْيَر ُمضَا{ العالت وغريهم 

  .أو يوصي بالثلث فما دونه ، ونيته مضاّرة ورثته ومغاضبتهم ال وجه اهللا تعاىل 



املضارة يف الدين أن يوصي بدين : وعن احلسن . كره اهللا الضرار يف احلياة وعند املمات وهنى عنه : وعن قتادة 
} فَرِيَضةً ّمَن اهللا { : مصدر مؤكد ، أي يوصيكم بذلك وصية ، كقوله } َوِصيَّةً ّمَن اهللا { يس عليه ومعناه اإلقرار ل

وجيوز أن تكون منصوبة بغري مضار ، أي ال يضار وصية من اهللا وهو الثلث فما دونه بزيادته على ]  ١١: النساء [ 
غري «: وينصر هذا الوجه قراءة احلسن . دعهم عالة بإسرافه يف الوصية الثلث أو وصية من اهللا باألوالد وأن ال ي

وهذا . عن اجلائر ال يعاجله } َحِليمٌ { مبن جار أو عدل يف وصيته } واهللا َعِليٌم { باإلضافة » مضاّر وصية من اهللا
كما : لوارث؟ قلت ضمري الرجل إذا جعلته املوروث ، فكيف تعمل إذا جعلته ا} يوصى { يف : فإن قلت . وعيد 

: فإن قلت . ألنه علم أن التارك واملوصي هو امليت ]  ١١: النساء [ } فَلَُهنَّ ثُلُثَا َما َتَرَك { : علمت يف قوله تعاىل 
فينتصب عن فاعله ألنه ملا قيل ) يوصى ( على ما مل يسم فاعله؟ قلت يضمر » يوصى هبا«فأين ذو احلال فيمن قرأ 

على ما مل ]  ٣٦: النور [ } ُيسَّبُح لَُه ِفيَها بالغدو واالصال رجال { : م أن مث موصياً ، كما قال عل} يُوِصى بَِها { 
فاعل ما يدل عليه يسبح ، كان غري مضاّر ) رجال ( يسّم فاعله ، فعلم أن مث مسبحاً ، فأضمر يسبح فكما كان 

  .حاالً عما يدل عليه يوصى هبا 

ِظيمُ ُيِطعِ اللََّه َوَرسُولَُه ُيْدِخلُْه َجنَّاٍت َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها الْأَْنهَاُر خَاِلِديَن ِفيَها َوذَِلَك الْفَْوُز الَْع ِتلَْك ُحدُوُد اللَِّه َوَمْن
  ) ١٤(َوَمْن َيْعصِ اللََّه َوَرُسولَُه َوَيَتَعدَّ ُحُدوَدُه ُيْدِخلُْه َناًرا خَاِلًدا ِفيَها َولَُه َعذَاٌب ُمهٌِني ) ١٣(

ومساها حدوداً ، ألن الشرائع . إشارة إىل األحكام اليت ذكرت يف باب اليتامى والوصايا واملواريث } ِتلَْك { 
قرىء } ُيْدِخلْهُ { كاحلدود املضروبة املوقتة للمكلفني ، ال جيوز هلم أن يتجاوزها ويتخطوها إىل ما ليس هلم حبق 

وانتصب خالدين . ومعناه » من«يدخله ، وخالدين محالً على لفظ : قيل و} ُيْدِخلُْه نَاراً { بالياء والنون ، وكذلك 
ال ، ألهنما جريا على غري من مها له : هل جيوز أن يكونا صفتني جلنات وناراً؟ قلت : فإن قلت . وخالداً على احلال 

  .وخالداً هو فيها . خالدين هم فيها : فال بّد من الضمري وهو قولك . 

وِت حَتَّى َيَتَوفَّاُهنَّ َني الْفَاِحَشةَ ِمْن نِسَاِئكُْم فَاسَْتْشهِدُوا َعلَْيهِنَّ أَْرَبَعةً مِْنكُْم فَإِنْ َشهِدُوا فَأَْمِسكُوُهنَّ ِفي الُْبُيَواللَّاِتي يَأِْت
فَإِنْ َتاَبا وَأَصْلََحا فَأَْعرِضُوا َعْنُهَما إِنَّ اللََّه َواللَّذَاِن يَأِْتيَانَِها مِْنكُْم فَآذُوُهَما ) ١٥(الَْمْوتُ أَْو َيجَْعلَ اللَُّه لَُهنَّ َسبِيلًا 

  ) ١٦(كَانَ َتوَّاًبا َرِحيًما 

يأتني «: ويف قراءة ابن مسعود . يقال أتى الفاحشة وجاءها وغشيها ورهقها مبعىن . يرهقنها } يَأِْتَني الفاحشة { 
: قيل معناه } فَأَْمِسكُوُهنَّ ِفى البيوت { من القبائح  الزنا لزيادهتا يف القبح على كثري: والفاحشة . » بالفاحشة

. . الزانية والزاىن { : مث نسخ بقوله تعاىل . فخلدوهن حمبوسات يف بيوتكم ، وكان ذلك عقوبتهن يف أول اإلسالم 
ة ، ويوصي وجيوز أن تكون غري منسوخة بأن يترك ذلك احلدّ لكونه معلوماً بالكتاب والسن]  ٢: النور [ اآلية } . 

بإمساكهن يف البيوت ، بعد أن حيددن صيانة هلن عن مثل ما جرى عليهن بسبب اخلروج من البيوت والتعرض 
السبيل هو احلد ، ألنه مل : وقيل . هو النكاح الذي يستغنني به عن السفاح } أَْو َيجَْعلَ اهللا لَُهنَّ سَبِيالً { للرجال 

حىت : ا معىن يتوفاهن املوت والتويف واملوت مبعىن واحد ، كأنه قيل م: فإن قلت . يكن مشروعاً ذلك الوقت 
: النحل [ } الذين تتوفاهم املالئكة { : جيوز أن يراد حىت يتوفاهن مالئكة املوت ، كقوله : مييتهن املوت ؟ قلت 

أو حىت ]  ١١: السجدة  [} قُلْ يتوفاكم مَّلَُك املوت { ، ]  ٩٧: النساء [ } إِنَّ الذين توفاهم امللئكة { ]  ٢٨
فوخبومها وذمّومها } فَأاذُوُهَما { يريد الزاين والزانية } واللذان يأتياهنا ِمنكُْم { يأخذهن املوت ويستويف أرواحهن 



ا التوبيخ واقطعو} فَأَْعرِضُواْ َعْنُهَما { وغريا احلال } فَإِن َتاَبا َوأَصْلََحا { أما استحييتما ، أما خفتما اهللا : وقولوا هلما 
واملذمة ، فإن التوبة متنع استحقاق الذم والعقاب ، وحيتمل أن يكون خطاباً للشهود العاثرين على سرمها ، ويراد 

باإليذاء ذمهما وتعنيفهما وهتديدمها بالرفع إىل اإلمام واحلد ، فإن تابا قبل الرفع إىل اإلمام فأعرضوا عنهما وال 
. بتشديد النون » واللذانّ«: وقرىء .  يف السحاقات وهذه يف اللواطني نزلت األوىل: وقيل . تتعرضوا هلما 

  .باهلمزة وتشديد النون : » واللذأنِّ«

انَ اللَُّه َعِليًما وبُ اللَُّه َعلَْيهِْم َوكَإِنََّما التَّْوَبةُ َعلَى اللَِّه ِللَِّذيَن َيْعَملُونَ السُّوَء بَِجهَالٍَة ثُمَّ َيُتوُبونَ ِمْن قَرِيبٍ فَأُولَِئكَ َيُت
نَ َولَا الَِّذيَن َولَْيَسِت التَّْوَبةُ ِللَِّذيَن َيْعَملُونَ السَّيِّئَاِت حَتَّى إِذَا َحَضَر أََحدَُهُم الْمَْوُت قَالَ إِنِّي تُْبُت الْآ) ١٧(َحِكيًما 

  ) ١٨(َيُموُتونَ َوُهْم كُفَّارٌ أُولَِئَك أَعَْتْدَنا لَُهْم َعذَاًبا أَِليًما 

{ من تاب اهللا عليه إذا قبل توبته وغفر له ، يعين إمنا القبول والغفران واجب على اهللا تعاىل هلؤالء } التوبة { 
يف موضع احلال أي يعملون السوء جاهلني سفهاء ، ألنّ ارتكاب القبيح مما يدعو إليه السفه والشهوة ، ال } بَِجَهالَةٍ 

من } ِمن قَرِيبٍ { من عصى اهللا فهو جاهل حىت ينزع عن جهالته : جماهد وعند . مما تدعو إليه احلكمة والعقل 
فبني } حىت إِذَا َحَضَر أََحدَُهُم املوت { : أال ترى إىل قوله . ما قبل حضرة املوت : والزمان القريب . زمان قريب 

: وعن ابن عباس . ريب أنّ وقت االحتضار وهو الوقت الذي ال تقبل فيه التوبة فبقي ما وراء ذلك يف حكم الق
ما مل يؤخذ بكظمه : وعن النخعي . كل توبة قبل املوت فهو قريب : وعن الضحاك . قبل أن ينزل به سلطان املوت 

  :وروى أبو أيوب عن النيب صلى اهللا عليه وسلم . 
  .ة وال قبل موته بفواق ناق: وعن عطاء " إنّ اهللا تعاىل يقبل توبة العبد ما مل يغرغر ) "  ٢٦٢( 

  :وعن احلسن 
: فقال تعاىل . وعزتك ال أفارق ابن آدم ما دام روحه يف جسده : أنّ إبليس قال حني أُهبط إىل األرض )  ٢٦٣( 

معناه : ؟ قلت } ِمن قَرِيبٍ { : يف قوله } ِمن { ما معىن : فإن قلت . وعزيت ال أغلق عليه باب التوبة ما مل يغرغر 
قريب ، كأنه مسى ما بني وجود املعصية وبني حضرة املوت زماناً قريباً ، ففي أي  التبعيض ، أي يتوبون بعض زمان

{ : ما فائدة قوله : فإن قلت . جزء تاب من أجزاء هذا الزمان فهو تائب من قريب ، وإال فهو تائب من بعيد 
إعالم } إِنََّما التوبة َعلَى اهللا { : قوله : لت هلم؟ ق) إمنا التوبة على اهللا : ( بعد قوله } فَأُْولَِئَك َيُتوُب اهللا َعلَْيهِمْ 

عدة بأنه يفي مبا وجب عليه } فَأُْولَِئَك َيتُوُب َعلَْيهِْم { : وقوله . بوجوهبا عليه كما جيب على العبد بعض الطاعات 
طف على الذين يعملون ع} َوالَ الذين َيُموُتونَ { ، وإعالم بأن الغفران كائن ال حمالة كما يعد العبد الوفاء بالواجب 

سّوى بني الذين سّوفوا توبتهم إىل حضرة املوت ، وبني الذين ماتوا على الكفر يف أنه ال توبة هلم ، ألنّ . السيئات 
حضرة املوت أول أحوال اآلخرة ، فكما أنّ املائت على الكفر قد فاتته التوبة على اليقني ، فكذلك املسّوف إىل 

{ : يف الوعيد نظري قوله } أُْولَِئكَ أَْعَتْدَنا لَُهْم { حد منهما أوان التكليف واالختيار حضرة املوت جملاوزة كل وا
من املراد بالذين يعملون : فإن قلت . يف الوعد ليتبني أن األمرين كائنان ال حمالة } فَأُْولَِئَك َيُتوُب اهللا َعلَْيهِمْ 

{ : أحدمها أن يراد الكفار ، لظاهر قوله : فيه وجهان : ت أهم الفساق من أهل القبلة أم الكفار؟ قل. السيئات 
، وأن يراد الفساق ، ألن الكالم إمنا وقع يف الزانيني ، واإلعراض عنهما إن تابا وأصلحا ، ويكون } َوُهْم كُفَّاٌر 

: آل عمران [ } ىٌّ َعنِ العاملني َوَمن كَفََر فَإِنَّ اهللا غَنِ{ : وارداً على سبيل التغليظ كقوله } َوُهْم كُفَّارٌ { : قوله 



ألن من كان مصدقاً » من ترك الصالة متعمداً فقد كفر«) فليمت إن شاء يهودياً أو نصرانياً : ( وقوله ]  ٩٧
  .ومات وهو مل حيدث نفسه بالتوبة ، حاله قريبة من حال الكافر ، ألنه ال جيترىء على ذلك إال قلب مصمت 

ا أَنْ يَأِْتَني بِفَاِحشَةٍ ُنوا لَا َيِحلُّ لَكُْم أَنْ َترِثُوا النَِّساَء كَْرًها وَلَا َتْعُضلُوُهنَّ لَِتذَْهبُوا بَِبْعضِ َما آَتْيُتُموُهنَّ إِلََّيا أَيَُّها الَِّذيَن آَم
  ) ١٩(ْجَعلَ اللَُّه ِفيِه َخيًْرا كَِثًريا ُمَبيَِّنٍة َوَعاِشُروُهنَّ بِالَْمْعُروِف فَإِنْ كَرِْهُتُموُهنَّ فََعَسى أَنْ َتكَْرهُوا َشيْئًا وََي

كان الرجل إذا مات له : كان يبلون النساء بضروب من الباليا ويظلموهنن بأنواع من الظلم ، فزجروا عن ذلك 
الَ َيِحلُّ لَكُْم أَن { فقيل . قريب من أب أو أخ أو محيم عن امرأة ، ألقي ثوبه عليها وقال أنا أحق هبا من كلّ أحد 

. أي أن تأخذوهن على سبيل اإلرث كما حتاز املواريث وهن كارهات لذلك ، أو مكرهات } َترِثُواْ النساء كَْرهاً 
. ال حيل لكم أن متسكوهّن حىت ترثوا منهّن وهّن غري راضيات بإمساككم : فقيل . كان ميسكها حىت متوت : وقيل 

لتفتدي منه مباهلا وختتلع ، فقيل . مع سوء العشرة والقهر وكان الرجل إذا تزّوج امرأة ومل تكن من حاجته حبسها 
عضلت املرأة بولدها ، إذا : ومنه . احلبس والتضييق : والعضل . وال تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهّن : 

ة اخللق وإيذاء وهي النشوز وشكاس} إِالَّ أَن َيأِْتَني بِفَاِحَشٍة مَُّبّيَنٍة { اختنقت رمحها به فخرج بعضه وبقي بعضه 
ويدل عليه . الزوج وأهله بالبذاء والسالطة ، أي إال أن يكون سوء العشرة من جهتهن فقد عذرمت يف طلب اخللع 

. الفاحشة الزنا ، فإن فعلت حلّ لزوجها أن يسأهلا اخللع : ، وعن احلسن » إال أن يفحشن عليكم«: قراءة أّيب 
ال حيل : وعن أيب قالبة وحممد بن سريين . منها ما ساق إليها وأخرجها  كانوا إذا أصابت امرأة فاحشة أخذ: وقيل 

وقيل . ال حيل أن حيبسها ضراراً حىت تفتدي منه ، يعين وإن زنت : وعن قتادة . اخللع حىت يوجد رجل على بطنها 
وهو النصفة يف املبيت } َوَعاِشُروُهنَّ باملعروف { : نسخ ذلك باحلدود ، وكانوا يسيئون معاشرة النساء فقيل هلم : 

فال تفارقوهن لكراهة األنفس وحدها فرمبا كرهت النفس ما هو } فَإِن كَرِْهُتُموُهنَّ { : والنفقة ، واإلمجال يف القول 
  .أصلح يف الدين وأمحد وأدىن إىل اخلري ، وأحبت ما هو بضد ذلك ، ولكن للنظر يف أسباب الصالح 

) ٢٠(ا ُمبِيًنا زَْوجٍ َمكَانَ َزْوجٍ َوآتَْيُتْم إِْحَداُهنَّ ِقْنطَاًرا فَلَا َتأُْخذُوا ِمْنُه شَْيئًا أََتأُْخذُوَنُه ُبْهتَاًنا وَإِثًْمَوإِنْ أََردُْتُم اسِْتْبَدالَ 
  ) ٢١(َوكَْيَف َتأُْخذُوَنُه َوقَْد أَفَْضى بَْعُضكُْم إِلَى بَْعضٍ وَأََخذْنَ مِْنكُْم ِميثَاقًا غَِليظًا 

جل إذا طمحت عينه إىل استطراف امرأة؟ هبت اليت حتته ورماها بفاحشة حىت يلجئها إىل االفتداء منه مبا وكان الر
املال العظيم ، من : والقنطار . اآلية } َوإِنْ أَرَْدتُّمُ استبدال زَْوجٍ { : فقيل . أعطاها ليصرفه إىل تزّوج غريها 

  :قال . ناء مشيد قنطرت الشيء إذا رفعته ، ومنه القنطرة ، ألهنا ب
  لَُتكَْتَنفَْن حَتَّى ُتَشاَد بِِقْرِمِد... كَقَْنطََرِة الرُّوِميِّ أَقَْسَم َربَُّها 

أيها الناس ، ال تغالوا بُصُدق النساء ، فلو كانت مكرمة يف الدنيا أو : وعن عمر رضي اهللا عنه أنه قام خطيباً فقال 
لى اهللا عليه وسلم ، ما أصدق امرأة من نسائه أكثر من اثين عشر تقوى عند اهللا لكان أوالكم هبا رسول اهللا ص

َوَءاَتيُْتْم إحداهن { : يا أمري املؤمنني ، ِلَم متنعنا حقاً جعله اهللا لنا واهللا يقول : أوقية ، فقامت إليه امرأة فقالت له 
ثل هذا القول فال تنكرونه علّي تسمعونين أقول م: كل أحد أعلم من عمر مث قال ألصحابه : فقال عمر } ِقنطَاراً 

أن تستقبل الرجل بأمر قبيح تقذفه به وهو بريء منه ، ألنه : حىت ترّد علّي امرأة ليست من أعلم النساء والبهتان 
على احلال ، أي باهتني وآمثني ، أو على أنه مفعول له وإن مل } هبتانا { وانتصب . يبهت عند ذلك ، أي يتحري 

وأخذن به : حق الصحبة واملضاجعة ، كأنه قيل : وامليثاق الغليظ . قعد عند القتال جبناً : يكن غرضاً ، كقولك 



صحبة عشرين يوماً : ووصفه بالغلظ لقّوته وعظمه ، فقد قالوا . منكم ميثاقاً غليظاً ، أي بإفضاء بعضكم إىل بعض 
أنكحتك على ما يف : قول الويلّ عند العقد هو : قرابة ، فكيف مبا جيري بني الزوجني من االحتاد واالمتزاج؟ وقيل 

  :وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم . كتاب اهللا من إمساك مبعروف أو تسريح بإحسان 
» استوصوا بالنساء خرياً فإهنن عوان يف أيديكم أخذمتوهن بأمانة اهللا ، واستحللتم فروجهن بكلمة اهللا « )  ٢٦٤( 
.  

ُحرَِّمْت َعلَْيكُمْ ) ٢٢(كُْم ِمَن النَِّساِء إِلَّا َما قَْد َسلََف إِنَُّه كَانَ فَاِحَشةً َوَمقًْتا َوَساَء َسبِيلًا َولَا تَْنِكحُوا َما َنكََح آَباُؤ
اِتي أَْرَضعَْنكُْم وَأََخوَاُتكُمْ كُُم اللَّأُمََّهاُتكُْم َوَبنَاُتكُْم َوأَخََواُتكُْم َوَعمَّاُتكُْم َوَخالَاُتكُْم وََبَناُت الْأَخِ َوَبنَاُت الْأُْخِت َوأُمَّهَاُت

هِنَّ فَإِنْ لَمْ َتكُوُنوا َدَخلُْتمْ ِمَن الرََّضاَعِة َوأُمَّهَاُت نَِساِئكُْم َوَرَباِئُبكُُم اللَّاِتي ِفي ُحجُورِكُْم ِمْن نَِساِئكُُم اللَّاِتي َدَخلُْتْم بِ
مُ الَِّذيَن ِمْن أَْصلَابِكُْم َوأَنْ َتْجَمُعوا َبْيَن الْأُْخَتْينِ إِلَّا َما قَْد َسلََف إِنَّ اللََّه كَانَ بِهِنَّ فَلَا ُجَناَح َعلَْيكُْم َوَحلَاِئلُ أَْبَناِئكُ

  ) ٢٣(غَفُوًرا َرِحيًما 

وكان املولود عليه يقال له . وكانوا ينكحون رواهبم ، وناس منهم ميقتونه من ذي مروآهتم ، ويسمونه نكاح املقت 
هو فاحشة يف دين اهللا بالغة يف القبح ، قبيح ممقوت يف املروءة وال مزيد : كأنه قيل } َوَمقْتاً { : مث قيل ومن . املقيت 

وكرها بالفتح ، والضم من . بالتاء ، على أن ترثوا مبعىن الوراثة » ال حتل لكم«: وقرىء . على ما جيمع القبحني 
من أبانت مبعىن تبينت أو بينت ، كما قرىء ]  ١٩: النساء [ } بفاحشة مَُّبّيَنٍة { وقرىء . الكراهة واإلكراه 

بوصل } َوَءاَتْيُتْم إحداهن { : بالرفع ، على أنه يف موضع احلال } َيجَْعلُ اهللا { و . بكسر الياء وفتحها » مبّينة«
: رابه؟ قلت تعضلوهن ، ما وجه إع: فإن قلت ] .  ١٧٣: البقرة [ } فال إمث عليه { كما قرىء . مهزة إحداهن 

فإن قلت . أي ال حيل لكم أن ترثوا النساء وال أن تعضلوهن . لتأكيد النفي ) ال ( و . النصب عطفاً على أن ترثوا 
إذا عدي بالباء فمعناه األخذ واالستصحاب ، كقوله تعاىل : أي فرق بني تعدية ذهب بالباء ، وبينها باهلمزة؟ قلت : 
ما ]  ١٩: النساء [ } إِالَّ أَن يَأِْتَني { : فإن قلت . وأما اإلذهاب فكاإلزالة ]  ١٥: يوسف  [} فَلَمَّا ذََهُبواْ بِِه { : 

وال تعضلوهن يف مجيع األوقات : هو استثناء من أعم عام الظرف أو املفعول له ، كأنه قيل : هذا االستثناء؟ قلت 
من أي وجه صح : فإن قلت .  ألن يأتني بفاحشة وال تعضلوهّن لعلة من العلل إال: أو . إال وقت أن يأتني بفاحشة 

فإن كرهتموهن فاصربوا عليهن مع : من حيث أنّ املعىن : جزاء للشرط؟ قلت } فعسى أَن َتكَْرهُواْ { : قوله 
الكراهة ، فلعل لكم فيما تكرهونه خرياً كثرياً ليس فيما حتبونه فإن قلت كيف استثىن ما قد سلف مما نكح 

إن أمكنكم أن تنكحوا ما قد : يعين ) وال عيب فيهم : ( من قوله ) غري أن سيوفهم ( كما استثىن : آباؤكم؟ قلت 
والغرض املبالغة يف حترميه وسّد الطريق إىل إباحته ، كما . وذلك غري ممكن . سلف ، فانكحوه ، فال حيل لكم غريه 

  .اجلمل يف سم اخلياط  حىت يبيض القار ، وحىت يلج: يعلق باحملال يف التأبيد حنو قوهلم 
: النساء [ } َوالَ تَنِكحُواْ َما َنكََح ءاَباؤُكُْم ّمَن النساء { : حترمي نكاحهن لقوله } ُحّرَمْت َعلَْيكُْم أمهاتكم { معىن 
وألن حترمي نكاحهن هو الذي يفهم من حترميهن ، كما يفهم من حترمي اخلمر حترمي شرهبا ، ومن حترمي حلم ]  ٢٢

وقد نّزل اهللا الرضاعة منزلة النسب ، حىت مسى . بتخفيف اهلمزة » وبنات األخت«وقرىء . حترمي أكله اخلنزير 
املرضعة أما للرضيع ، واملراضعة أختاً ، وكذلك زوج املرضعة أبوه وأبواه جداه ، وأخته عمته ، وكل ولد ولد له 

وأم املرضعة جّدته ، وأختها خالته ، وكل من ولد  .من غري املرضعة قبل الرضاع وبعده فهم إخوته وأخواته ألبيه 
  .هلا من هذا الزوج فهم إخوته وأخواته ألبيه وأمه ، ومن ولد هلا من غريه فهم إخوته وأخواته ألمه 



  :ومنه قوله صلى اهللا عليه وسلم 
إحدامها : مسألتني  حترمي الرضاع كتحرمي النسب إال يف: وقالوا " حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب ) "  ٢٦٥( 

أنه ال جيوز للرجل أن يتزوج أخت ابنه من النسب وجيوز أن يتزّوج أخت ابنه من الرضاع ، ألن املانع يف النسب 
ال جيوز أن يتزوج أم أخيه من النسب ، وجيوز يف : والثانية . وهذا املعىن غري موجود يف الرضاع . وطؤه أمها 

متعلق } ّمن نَِّساِئكُمُ { األب إياها ، وهذا املعىن غري موجود يف الرضاع الرضاع ، ألن املانع يف النسب وطء 
هل : فإن قلت . ومعناه أن الربيبة من املرأة املدخول هبا حمرمة على الرجل حالل له إذا مل يدخل هبا . بربائبكم 

وبالربائب ، فتكون حرمتهن وحرمة ال خيلو إّما أن يتعلق هبن : ؟ قلت } وأمهات نِسَاِئكُْم { : يصح أن يتعلق بقوله 
الربائب غري مبهمتني مجيعاً ، وإما أن يتعلق هبن بدون الربائب فتكون حرمتهن غري مبهمة وحرمة الربائب مبهمة فال 

وأّمهات : أال تراك أنك إذا قلت . مع أحد املتعلقني ، خالف معناه مع اآلخر ) من ( جيوز األّول ، ألن معىن 
. ومتييز املدخول هبّن من غري املدخول هبّن . لبيان النساء ) من ( الاليت دخلتم هبّن فقد جعلت  نسائكم من نسائكم

بنات رسول اهللا : البتداء الغاية ، كما تقول ) من ( وإذا قلت وربائبكم من نسائكم الاليت دخلتم هبّن فإنك جاعل 
وال . لواحدة يف خطاب واحد معنيان خمتلفان صلى اهللا عليه وسلم من خدجية ، وليس بصحيح أن يعين بالكلمة ا

أعلقه بالنساء : جيوز الثاين ألن ما يليه هو الذي يستوجب التعليق به ، ما مل يعترض أمر ال يرد ، إال أن تقول 
 ] ٦٧: التوبة [ } املنافقون واملنافقات بَْعضُُهْم ّمن َبْعضٍ { : لالتصال ، كقوله تعاىل ) من ( والربائب ، وأجعل 

وأمهات النساء متصالت بالنساء ألهنّن أمهاهتّن كما أن : ما أنا من دد وال الدد مين . فإين لست منك ولست مين 
هذا وقد اتفقوا على أن حترمي أمهات النساء مبهم دون حترمي الربائب ، . الربائب متصالت بأمهاهتن ألهنّن بناهتّن : 

  على ما عليه ظاهر كالم اهللا تعاىل
ال «: قد روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف رجل تزوج امرأة مث طلقها قبل أن يدخل هبا أنه قال و)  ٢٦٦( 

أن األم حترم : ، وعن عمر وعمران بن احلصني رضي اهللا عنهما » بأس أن يتزوج ابنتها ، وال حيل له أن يتزوج أمها
أهبموا ما أهبم اهللا ، إال ما روي : ن ابن عباس وع. هي مرسلة فأرسلوا ما أرسل اهللا : بنفس العقد ، وعن مسروق 

وكان ابن . » وأّمهات نسائكم الاليت دخلتم هبن«: أهنم قرءوا : عن علي وابن عباس وزيد وابن عمر وابن الزبري 
إذا ماتت عنده فأخذ : وعن سعيد بن املسيب عن زيد . وعن جابر روايتان . واهللا ما نزل إال هكذا : عباس يقول 

  .ها ، كره أن خيلف على أّمها مرياث

ومسى . أقام املوت مقام الدخول يف ذلك ، كما قام مقامه يف باب املهر : وإذا طلقها قبل أن يدخل هبا فإن شاء فعل 
ولد املرأة من غري زوجها ربيباً وربيبة ، ألنه يرهبما كما يرب ولده يف غالب األمر ، مث اتسع فيه فسميا بذلك وإن مل 

فائدته التعليل للتحرمي ، وأهنن الحتضانكم هلن أو لكوهنن : ما فائدة قوله يف حجوركم؟ قلت : فإن قلت . يرهبما 
بصدد احتضانكم ، ويف حكم التقلب يف حجوركم إذا دخلتم بأّمهاهتن ، ومتكن بدخولكم حكم الزواج وثبتت 

ة بأن جتروا أوالدهن جمرى أوالدكم ، كأنكم اخللطة واأللفة ، وجعل اهللا بينكم املودة والرمحة ، وكانت احلال خليق
. وبه أخذ داود . أنه شرط ذلك يف التحرمي : وعن علي رضي اهللا عنه . يف العقد على بناهتن عاقدون على بناتكم 

بىن عليها وضرب عليها احلجاب : هي كناية عن اجلماع ، كقوهلم : ؟ قلت } َدَخلُْتْم بِهِنَّ { ما معىن : فإن قلت 
وعن عمر رضي اهللا . وحنوه؛ يقوم مقام الدخول عند أيب حنيفة . والباء للتعدية واللمس . أدخلتموهن الستر يعين 

وعن مسروق أنه أمر أن تباع جاريته بعد . إهنا ال حتلّ لك : عنه أنه خال جبارية فجردها ، فاستوهبها ابن له فقال 
وعن احلسن يف الرجل ميلك األمة . ولدي من اللمس والنظر أما إين مل أصب منها إال ما حيرمها على : موته وقال 



إذا دخل باألم : أهنا ال حتل لولده حبال وعن عطاء ومحاد بن أيب سليمان : فيغمزها لشهوة أو يقبلها أو يكشفها 
دينار  وعن ابن عباس وطاوس وعمرو بن. فعّراها وملسها بيده وأغلق الباب وأرخى الستر ، فال حيلّ له نكاح ابنتها 

  .دون من تبنيتم } الذين ِمْن أصالبكم { أن التحرمي ال يقع إال باجلماع وحده : 
وقد تزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زينب بنت جحش األسدية بنت عمته أميمة بنت عبد املطلب )  ٢٦٧( 

: األحزاب [ } حََرٌج ِفى أَْزوَاجِ أَْدِعيَائِهِْم  ِلكَْيالَ َيكُونَ َعلَى املؤمنني{ : حني فارقها زيد بن حارثة ، وقال عّز وجلّ 
واملراد . يف موضع الرفع عطف على احملرمات ، أي وحّرم عليكم اجلمع بني األختني } َوأَن َتْجَمعُواْ { ] .  ٣٧

ضي اهللا حرمة النكاح ، ألنّ التحرمي يف اآلية حترمي النكاح وأما اجلمع بينهما يف ملك اليمني ، فعن عثمان وعلي ر
]  ٣: النساء [ } أَْو َما َملَكَْت أميانكم { : أحلتهما آية وحّرمتهما آية يعنيان هذه اآلية وقوله : عنهما أهنما قاال 

إِنَّ اهللا كَانَ { : ولكن ما مضى مغفور بدليل قوله } إَالَّ َما قَْد َسلََف { . فرجح عليُّ التحرمي ، وعثمانُ التحليل 
  .}  غَفُوراً رَِّحيماً

ِلكُْم أَنْ َتْبَتُغوا بِأَْموَاِلكُمْ َوالُْمْحصََناُت ِمَن النَِّساِء إِلَّا َما َملَكَْت أَْيَماُنكُْم ِكتَاَب اللَِّه َعلَْيكُْم َوأُِحلَّ لَكُْم َما َوَراَء ذَ
َرُهنَّ فَرِيَضةً َولَا ُجَناَح َعلَْيكُْم ِفيَما َترَاضَْيُتْم بِِه ِمْن َبْعدِ ُمْحِصنَِني غَْيَر ُمَساِفِحَني فََما اْسَتْمَتعُْتْم بِِه ِمْنُهنَّ فَآُتوُهنَّ أُُجو

َوَمْن لَْم َيْستَِطْع ِمْنكُْم طَْولًا أَنْ يَْنِكَح الُْمْحَصنَاِت الُْمْؤِمَناِت فَِمْن َما ) ٢٤(الْفَرِيَضِة إِنَّ اللََّه كَانَ َعِليًما َحِكيًما 
َوآُتوُهنَّ  ْن فََتَياِتكُُم الُْمؤِْمَناِت وَاللَُّه أَْعلَُم بِإَِميانِكُمْ َبْعُضكُْم ِمْن َبْعضٍ فَاْنِكُحوُهنَّ بِإِذْنِ أَْهِلهِنََّملَكَْت أَْيمَاُنكُْم ِم

ْيَن بِفَاِحَشٍة فََعلَْيهِنَّ نِْصُف َما أُجُوَرُهنَّ بِالَْمْعرُوِف ُمْحَصَناٍت غَْيَر ُمَساِفَحاٍت َولَا مُتَِّخذَاِت أَْخَداٍن فَإِذَا أُْحِصنَّ فَإِنْ أََت
  ) ٢٥( َرِحيٌم َعلَى الُْمْحَصنَاِت ِمَن الَْعذَابِ ذَِلكَ ِلَمْن َخِشيَ الْعََنَت ِمْنكُْم َوأَنْ َتْصبُِروا َخْيٌر لَكُْم َواللَُّه غَفُوٌر

ألهنّن . وهّن ذوات األزواج  .وعن طلحة بن مصرف أنه قرأ بكسر الصاد . القراءة بفتح الصاد } واحملصنات { 
ما ملكت أمياهنم من الاليت : يريد } إِالَّ َما َملَكَْت أميانكم { فهّن حمصنات وحمصنات . أحصّن فروجهّن بالتزويج 

  :ويف معناه قول الفرزدق . سبني وهلّن أزواج يف دار الكفر فهّن حالل لغزاة املسلمني وإن كّن حمصنات 
  َحالَلٌ ِلَمْن َيبْنِي بَِها لَْم ُتطَلَّقِ... حَْتَها رِمَاُحَنا َوذَاتُ َحِليلٍ أَْنكَ

فإن . مصدر مؤكد ، أي كتب اهللا ذلك عليكم كتاباً وفرضه فرضاً ، وهو حترمي ما حّرم } كتاب اهللا َعلَْيكُْم { 
أي كتب اهللا } هللا كتاب ا{ على الفعل املضمر الذي نصب : ؟ قلت } َوأُِحلَّ لَكُْم { : عالم عطف قوله : قلت 

. » وأحلّ لكم«، » كتب اهللا عليكم«: ويدل عليه قراءة اليماين . عليكم حترمي ذلك ، وأحلّ لكم ما وراء ذلكم 
، » وأحلّ لكم«: ومن قرأ . كتب اهللا عليكم ، على اجلمع والرفع أي هذه فرائض اهللا عليكم : وروى عن اليماين 

مفعول له مبعىن بني لكم ما حيلّ مما حيرم ، إرادة أن } أَن َتْبَتغُواْ { . حرمت على البناء للمفعول ، فقد عطفه على 
لئال تضيعوا } مُّْحِصنَِني غَْيَر مسافحني { اليت جعل اهللا لكم قياماً يف حال كونكم } بأموالكم { يكون ابتغاؤكم 

. سدة أعظم مما جيمع بني اخلسرانني أموالكم وتفقروا أنفسكم فيما ال حيل لكم فتخسروا دنياكم ودينكم ، وال مف
أين : فإن قلت . املهور وما خيرج يف املناكح : العفة وحتصني النفس من الوقوع يف احلرام ، واألموال : واإلحصان 

. أن خترجوا أموالكم : واألجود أن ال يقدر ، وكأنه قيل . جيوز أن يكون مقّدراً وهو النساء : مفعول تبتغوا؟ قلت 
وكان الفاجر . واملسافح الزاين ، من السفح وهو صّب املّين } وراء ذلك { بدالً من } أن تبتغوا { يكون وجيوز أن 

فما استمتعتم به من املنكوحات من مجاع أو } فََما استمتعتم بِِه ِمْنُهنَّ { سافحيين وماذيين من املذي : يقول للفاجرة 
إِنَّ { : ألنه ال يلبس ، كقوله ) ما ( يه ، فأسقط الراجع إىل عل} فآتوهن أجورهن { خلوة صحيحة أو عقد عليهّن 



للتبعيض ) من ( يف معىن النساء ، و ) ما ( وجيوز أن تكون . بإسقاط منه ]  ١٧: لقمان [ } ذَِلَك ِمْن َعْزمِ األمور 
رهن مهورهن ألن املهر ثواب وأجو} فَئَاُتوُهنَّ { أو البيان ، ويرجع الضمري إليه على اللفظ يف به ، وعلى املعىن يف 

حال من األجور مبعىن مفروضة أو وضعت موضع إيتاء ألن اإليتاء مفروض أو مصدر } فَرِيَضةً { على البضع 
فيما حتط عنه من املهر ، أو هتب له من كله } ِفيَما َترَاَضيُْتْم بِِه ِمن َبْعِد الفريضة { أي فرض ذلك فريضة . مؤكد 

نزلت يف املتعة اليت كانت ثالثة أيام حني : وقيل فيما تراضيا به من مقام أو فراق وقيل . ره أو يزيد هلا على مقدا
فتح اهللا مكة على رسوله عليه الصالة والسالم مث نسخت ، كان الرجل ينكح املرأة وقتاً معلوماً ليلة أو ليلتني أو 

  .أسبوعاً بثوب أو غري ذلك ، ويقضي منها وطره مث يسرحها 

ال أوتى برجل تزّوج امرأة إىل أجل إال رمجتهما : وعن عمر . عة الستمتاعه هبا أو لتمتيعه هلا مبا يعطيها مسيت مت
  :وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه أباحها ، مث أصبح يقول . باحلجارة 

، " ىل يوم القيامة أال إن اهللا حّرم ذلك إ: يا أيها الناس إين كنت أمرتكم باالستمتاع من هذه النساء ) "  ٢٦٨( 
فما استمتعتم به منهّن «: وعن ابن عباس هي حمكمة يعين مل تنسخ ، وكان يقرأ . أبيح مرتني وحّرم مرتني : وقيل 

اللَّهم إين أتوب إليك من قويل باملتعة ، وقويل يف : ويروى أنه رجع عن ذلك عند موته وقال . » إىل أجل مسمى
  .الصرف 
  :قال . وقد طاله طوالً فهو طائل . لفالن على فالن طول أي زيادة وفضل : الفضل ، يقال : الطول 

  َبغِيٌض إِلَى كُلِّ اْمرِىٍء غَْيرِ طَاِئلِ... لَقَْد َزادَنِي حُبا ِلنَفِْسي أَنَّنِي 
يه ، كما ومنه الطول يف اجلسم ألنه زيادة ف. ما حال منه بطائل ، أي بشيء يعتّد به مما له فضل وخطر : ومنه قوهلم 

قال . ومن مل يستطع زيادة يف املال وسعة يبلغ هبا نكاح احلّرة فلينكح أََمةً : واملعىن . أن القصر قصور فيه ونقصان 
من ملك ثالمثائة درهم فقد وجب عليه احلج وحرم عليه نكاح اإلماء وهو الظاهر ، وعليه مذهب : ابن عباس 

الغّين والفقري سواء يف جواز نكاح األمة ، ويفسر اآلية بأن من : اهللا فيقول  وأّما أبو حنيفة رمحه. الشافعي رمحه اهللا 
ومما وسع : ويف رواية عن ابن عباس أنه قال . مل ميلك فراش احلّرة ، على أن النكاح هو الوطء ، فله أن ينكح أمة 

} مِّن فتياتكم املؤمنات { : له وكذلك قو. اهللا على هذه األمة نكاح األمة واليهودية والنصرانية وإن كان موسراً 
وعند أهل العراق جيوز نكاحها ، ونكاح األمة . الظاهر أن ال جيوز نكاح األمة الكتابية ، وهو مذهب أهل احلجاز 

املؤمنة أفضل ، فحملوه على الفضل ال على الوجوب ، واستشهدوا على أن اإلميان ليس بشرط بوصف احلرائر به 
مل كان نكاح األمة منحطاً عن نكاح : فإن قلت . فيهن على االتفاق ، ولكنه أفضل  ، مع علمنا أنه ليس بشرط

ملا فيه من اتباع الولد األم يف الرق ، ولثبوت حق املوىل فيها ويف استخدامها ، وألهنا ممتهنة مبتذلة : احلرة؟ قلت 
} ّمن فتياتكم { : وقوله . ؤمنني خراجة والجة وذلك كله نقصان راجع إىل الناكح ومهانة ، والعزة من صفات امل

واهللا أَْعلَمُ { : فما معىن قوله : فإن قلت . أي من فتيات املسلمني ، ال من فتيات غريكم وهم املخالفون يف الدين 
معناه أن اهللا أعلم بتفاضل ما بينكم وبني أرقائكم يف اإلميان ورجحانه ونقصانه فيهم وفيكم ، : ؟ قلت } بإميانكم 
ن إميان األمة أرجح من إميان احلرة ، واملرأة أفضل يف اإلميان من الرجل وحق املؤمنني أن ال يعتربوا إال ورمبا كا

َبْعُضكُم ّمن َبْعضٍ { فضل اإلميان ال فضل األحساب واألنساب ، وهذا تأنيس بنكاح اإلماء وترك االستنكاف منه 
بِإِذِْن { ميان ، ال يفضل حر عبداً إال برجحان فيه أي أنتم وأرقاؤكم متواصلون متناسبون الشتراككم يف اإل} 

  .اشتراط إلذن املوايل يف نكاحهن } أَْهِلهِنَّ 



َوَءاتُوُهنَّ أُجُوَرُهنَّ { . وحيتج به لقول أيب حنيفة أن هلن أن يباشرن العقد بأنفسهن ، ألنه اعترب إذن املوايل ال عقدهم 
املوايل هم مالك : فإن قلت . ل وضرار وإحواج إىل االقتضاء واللز وأّدوا إليهن مهورهن بغري مط} ب املعروف 

ألهنن وما يف أيديهن مال املوايل ، : وآتوهن؟ قلت : مهورهن ال هن ، والواجب أداؤها إليهم ال إليهن ، فلم قيل 
. عفائف } نات احملص{ فآتوا مواليهن ، فحذف املضاف : أو على أن أصله . فكان أداؤها إليهن أداء إىل املوايل 

. بالتزويج } فَإِذَا أُْحِصنَّ { غري جماهرات بالسفاح وال مسرات له : األخالء يف السّر ، كأنه قيل : واألخدان 
َولَْيْشَهْد َعذَاَبُهَما { : من احلّد كقوله } ّمَن العذاب { أي احلرائر } نِْصُف َما َعلَى احملصنات { » أحصن«: وقرىء 

} ذلك { وال رجم عليهن ، ألن الرجم ال يتنصف ]  ٨: النور [ } َوَيْدَرُؤاْ َعنَْها العذاب { ]  ٢: النور [ } 
: وأصل العنت . ملن خاف اإلمث الذي يؤدي إليه غلبة الشهوة } ِلَمْن َخِشَى العنت { إشارة إىل نكاح اإلماء 

أريد به احلّد ، : وقيل . اقعة املآمث انكسار العظم بعد اجلرب ، فاستعري لكل مشقة وضرر ، وال ضرر أعظم من مو
يف حمل الرفع على االبتداء ، أي وصربكم عن } َوأَن َتْصبُِرواْ { ألنه إذا هويها خشي أن يواقعها فيحّد فيتزوجها 

  :وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم } َخْيرٌ لَّكُْم { نكاح اإلماء متعففني 
  " .ك البيت احلرائر صالح البيت ، واإلماء هال) "  ٢٦٩( 

َواللَُّه يُرِيدُ أَنْ َيتُوَب ) ٢٦(يٌم ُيرِيُد اللَُّه ِلُيَبيَِّن لَكُْم وََيْهِدَيكُْم ُسَنَن الَِّذيَن ِمْن قَْبِلكُْم وََيُتوَب َعلَْيكُْم َواللَُّه َعِليٌم َحِك
ُيرِيُد اللَُّه أَنْ ُيَخفَِّف عَْنكُْم َوُخِلَق الْإِْنَسانُ ضَِعيفًا ) ٢٧(ا َعِظيًما َعلَْيكُْم َويُرِيُد الَِّذيَن َيتَّبُِعونَ الشََّهوَاِت أَنْ َتِميلُوا َمْيلً

)٢٨ (  

ال أبالك ، : أصله يريد اهللا أن يبني لكم فزيدت الالم مؤكدة إلرادة التبني كما زيدت يف } يُرِيُد اهللا ِلُيَبّيَن لَكُْم { 
يبني لكم ما هو خفي عنكم من مصاحلكم وأفاضل أعمالكم ، وأن يريد اهللا أن : واملعىن . لتأكيد إضافة األب 

َوَيُتوَب َعلَْيكُْم { يهديكم مناهج من كان قبلكم من األنبياء والصاحلني والطرق اليت سلكوها يف دينهم لتقتدوا هبم 
أَن َيتُوبَ  واهللا ُيرِيُد{ ويرشدكم إىل طاعات إن قمتم هبا كانت كفارات لسيآتكم فيتوب عليكم ويكفر لكم } 

الذين َيتَّبُِعونَ الشهوات أَن َتِميلُواْ مَْيالً { الفجرة } َويُرِيُد { أن تفعلوا ما تستوجبون به أن يتوب عليكم } َعلَْيكُْم 
هم : وقيل . وهو امليل عن القصد واحلق ، وال ميل أعظم منه مبساعدهتم وموافقتهم على اتباع الشهوات } َعِظيماً 
كانوا حيلون نكاح األخوات من األب وبنات األخ وبنات األخت ، فلما حرمهّن اهللا : اجملوس :  وقيل. اليهود 
فإنكم حتلون بنت اخلالة والعمة ، واخلالة والعمة عليكم حرام ، فانكحوا بنات األخ واألخت ، فنزلت ، : قالوا 

{ إحالل نكاح األمة وغريه من الرخص ) َعْنكُْم  ُيرِيُد اهللا أَن ُيَخفَّف( يقول تعاىل يريدون أن تكونوا زناة مثلهم 
ما أيس الشيطان : وعن سعيد بن املسيب . ال يصرب عن الشهوات وعلى مشاق الطاعات } َوُخِلَق اإلنسان ضَِعيفاً 

وإن . من بين آدم قط إال أتاهم من قبل النساء ، فقد أتى علّي مثانون سنة وذهبت إحدى عيّين وأنا أعشو باألخرى 
وقرأ ابن . والضمري للذين يتبعون الشهوات . بالياء » أن مييلوا«: وقرىء . وف ما أخاف علّي فتنة النساء أخ

مثان آيات يف سورة النساء هي : على البناء للفاعل ونصب اإلنسان وعنه رضي اهللا عنه » وخلق اإلنسانَ«: عباس 
{ ، } واهللا ُيرِيُد أَن َيتُوَب َعلَْيكُمْ { ، }  ِليَُبّيَن لَكُمْ ُيرِيُد اهللا{ : خري هلذه األمة مما طلعت عليه الشمس وغربت 

إِنَّ اهللا الَ َيْغِفُر أَن ُيْشَركَ { ، ]  ٣١: النساء [ } إِن َتْجَتنِبُواْ كََباِئَر َما ُتنَهْونَ َعْنُه { ، } ُيرِيُد اهللا أَن ُيَخفَّف َعْنكُْم 
[ } وَمن َيْعَملْ ُسوءاً أَْو َيظِْلمْ َنفَْسُه { ]  ٤٨: النساء [ } الَ َيظِْلُم ِمثْقَالَ ذَرٍَّة  إِنَّ اهللا{ ، ]  ٤٠: النساء [ } بِِه 

  ] . ١٤٧: النساء [ } مَّا َيفَْعلُ اهللا بَِعذَابِكُْم { ، ]  ١١٠: النساء 



إِلَّا أَنْ َتكُونَ ِتَجاَرةً َعْن َترَاضٍ ِمْنكُْم َولَا َتقُْتلُوا أَنْفَُسكُْم إِنَّ اللََّه  َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا تَأْكُلُوا أَْموَالَكُْم بَْيَنكُْم بِالَْباِطلِ
  ) ٣٠(َوَمْن َيفَْعلْ ذَِلَك ُعْدوَاًنا َوظُلًْما فََسْوَف ُنْصِليِه نَاًرا َوكَانَ ذَِلَك َعلَى اللَِّه َيِسًريا ) ٢٩(كَانَ بِكُمْ َرِحيًما 

إال } إِال أَن َتكُونَ جتارة { تبحه الشريعة من حنو السرقة واخليانة والغصب والقمار وعقود الربا  مبا مل} بالباطل { 
معناه . واالستثناء منقطع } َعن َترَاضٍ ّمْنكُْم { . إال أن تكون التجارة جتارة : على » جتارة«وقرىء . أن تقع جتارة 

عن : ( وقوله . ون جتارة عن تراض غري منهى عنه أو ولكن ك. ولكن اقصدوا كون جتارة عن تراض منكم : 
ألنّ أسباب الرزق أكثرها متعلق هبا . وخص التجارة بالذكر . صفة لتجارة ، أي جتارة صادرة عن تراض ) تراض 

والتراضي رضا املتبايعني مبا تعاقدا عليه يف حال البيع وقت اإلجياب والقبول ، وهو مذهب أيب حنيفة رمحه اهللا . 
من كان من جنسكم } َوالَ َتقُْتلُواْ أَنفَُسكُمْ { . وعند الشافعي رمحه اهللا تفّرقهما عن جملس العقد متراضيني .  تعاىل

  .ال تقتلوا إخوانكم ، أو ال يقتل الرجل نفسه كما يفعله بعض اجلهلة : وعن احلسن . من املؤمنني 
ربد فلم ينكر عليه رسول اهللا صلى اهللا تعاىل عليه أنه تأوله يف التيمم خلوف ال: وعن عمرو بن العاص )  ٢٧٠( 

ما هناكم عما } إِنَّ اهللا كَانَ بِكُْم َرِحيماً { بالتشديد » وال تقتلوا«: وقرأ علي رضي اهللا عنه . وعلى آله وسلم 
خلطاياهم ، معناه أنه أمر بين إسرائيل بقتلهم أنفسهم ليكون توبة هلم ومتحيصاً : وقيل . يضركم إال لرمحته عليكم 

إشارة إىل القتل ، أي ومن يقدم } ذلك { . وكان بكم يا أمة حممد رحيماً حيث مل يكلفكم تلك التكاليف الصعبة 
بتخفيف » نصلَيه«و. بالكسر » عدواناً«: وقرىء . ال خطأ وال اقتصاصاً } عدوانا َوظُلْماً { على قتل األنفس 
بالياء والضمري هللا تعاىل ، » ويصليه«ومنه شاة مصلية ، . الة يصليه بفتح النون من ص» نصليه«و. الالم وتشديدها 

ألنّ } َوكَانَ ذلك َعلَى اهللا َيِسرياً { أي ناراً خمصوصة شديدة العذاب } َناًرا { أو لذلك ، لكونه سبباً للصلي 
  .احلكمة تدعو إليه ، وال صارف عنه من ظلم أو حنوه 

  ) ٣١(ْنَهْونَ َعْنُه ُنكَفِّْر َعْنكُْم َسيِّئَاِتكُْم وَُنْدِخلْكُْم ُمْدَخلًا كَرًِميا إِنْ َتْجَتنِبُوا كََباِئَر َما ُت

{ ، أي ما كرب من املعاصي اليت ينهاكم اهللا عنها والرسول » كبري ما تنهون عنه«: وقرىء } كََباِئَر َما ُتنَهْونَ َعْنُه { 
العقاب يف كل وقت على صغائركم ، وجنعلها كأن مل تكن ، لزيادة  منط ما تستحقونه من} ُنكَفِّْر َعْنكُْم سيئاتكم 

والكبرية والصغرية إمنا وصفتا . الثواب املستحق على اجتنابكم الكبائر وصربكم عنها ، على عقاب السيئات 
بثواب  إماطة املستحق من العقاب: والتكفري . بالكرب والصغر بإضافتهما إما إىل طاعة أو معصية أو ثواب فاعلهما 

وعن علي . نقيضه ، وهو إماطة الثواب املستحق بعقاب أزيد أو بندم على الطاعة : واإلحباط . أزيد ، أو بتوبة 
الشرك ، والقتل ، والقذف ، والزنا ، وأكل مال اليتيم ، والفرار من الزحف ، : الكبائر سبع : رضي اهللا عنه 

: أن رجالً قال له : وعن ابن عباس . واستحالل البيت احلرام السحر ، : وزاد ابن عمر . والتعرُّب بعد اهلجرة 
وروى إىل . هي إىل سبعمائة أقرب ، ألنه ال صغرية مع اإلصرار ، وال كبرية مع االستغفار : الكبائر سبع؟ فقال 

  .بضم امليم وفتحها ، مبعىن املكان واملصدر فيهما » مَُْدخالً«و. ، بالياء » يكفر«: وقرىء . سبعني 

 ِممَّا اكَْتَسْبَن َواسْأَلُوا اللََّه لَا َتَتَمنَّْوا َما فَضَّلَ اللَُّه بِِه بَْعَضكُْم َعلَى َبْعضٍ ِللرَِّجالِ َنصِيٌب ِممَّا اكَْتَسبُوا َوِللنَِّساِء َنِصيٌبَو
  ) ٣٢(ِمْن فَْضِلِه إِنَّ اللََّه كَانَ بِكُلِّ َشْيٍء َعِليًما 



وا عن التحاسد وعن متين ما فضل اهللا به بعض الناس على بعض من اجلاه واملال ، ألن ذلك هن} َوالَ َتَتَمنَّْواْ { 
التفضيل قسمة من اهللا صادرة عن حكمة وتدبري وعلم بأحوال العباد ، ومبا يصلح املقسوم له من بسط يف الرزق أو 

فعلى كل أحد أن يرضى مبا قسم له ]  ٢٧: شورى ال[ } َولَْو َبَسطَ اهللا الرزق ِلعَِباِدِه لََبَغْواْ ِفى األرض { قبض 
لّلّرجَالِ َنِصيبٌ { علماً بأن ما قسم له هو مصلحته ، ولو كان خالفه لكان مفسدة له ، وال حيسد أخاه على حظه 

جعل ما قسم لكل من الرجال والنساء على حسب ما عرف اهللا من حاله املوجبة للبسط أو القبض } ّممَّا اكتسبوا 
. وال تتمنوا أنصباء غريكم من الفضل ، ولكن سلوا اهللا من خزائنه اليت ال تنفد } واسألوا اهللا ِمن فَْضِلِه { ه كسباً ل
لنا سهمان وهلن سهم واحد ، فنرجو أن يكون لنا : إن اهللا فضلنا على النساء يف الدنيا : كان الرجال قالوا : وقيل 

ليت اهللا كتب علينا اجلهاد كما : ، فقالت أم سلمة ونسوة معها أجران يف اآلخرة على األعمال وهلن أجر واحد 
  .فنزلت . كتبه على الرجال فيكون لنا من األجر مثل ما هلم 

لََّه كَانَ َعلَى كُلِّ َشْيءٍ يبَُهْم إِنَّ الَوِلكُلٍّ َجَعلَْنا َموَاِلَي ِممَّا تََرَك الَْواِلَداِن َوالْأَقَْرُبونَ وَالَِّذيَن َعقََدْت أَْيَماُنكُْم فَآُتوُهْم َنِص
  ) ٣٣(َشهِيًدا 

من املال جعلنا موايل وراثاً يلونه } الوالدان واالقربون { ولكل شيء مما ترك : تبيني لكل ، أي } ّممَّا َتَرَك { 
صفة لكل ، } َجَعلَْنا َمَواِلَى { أو ولكل قوم جعلناهم موايل ، نصيب مما ترك الولدان واألقربون على أن : وحيرزونه 

لكل من خلقه اهللا إنساناً من رزق اهللا ، أي : والضمري الراجع إىل كل حمذوف ، والكالم مبتدأ وخرب ، كما تقول 
صلة موايل ، ألهنم يف ) من ( ولكل أحد جعلنا موايل مما ترك ، أي وّراثاً مما ترك ، على أن : حظ من رزق اهللا ، أو 

مَْنهم هم؟ فقيل : كأنه قيل } الوالدان واألقربون { : لّ ، مث فسر املوايل بقوله ضمري ك) ترك ( معىن الوّراث ، ويف 
{ : فوقع خربه مع الفاء وهو قوله . مبتدأ ضمن معىن الشرط } والذين َعقََدْت أميانكم { الوالدان واألقربون : 

عطف على الوالدان ، ويكون زيداً فاضربه ، وجيوز أن ي: وجيوز أن يكون منصوباً على قولك } فآتوهم نصيبهم 
: موايل املواالة كان الرجل يعاقد الرجل فيقول : للموايل ، واملراد بالذين عاقدت أميانكم ) فآتوهم ( املضمر يف 

وتطلب يب وأطلب . دمي دمك ، وهدمي هدمك ، وثأري ثأرك ، وحريب حربك ، وسلمي سلمك ، وترثين وأرثك 
وعن النيب صلى اهللا عليه . للحليف السدس من مرياث احلليف ، فنسخ  بك ، وتعقل عين وأعقل عنك ، فيكون

  :وسلم أنه خطب يوم الفتح فقال 
ما كان من حلف يف اجلاهلية فتمسكوا به ، فإنه مل يزده اإلسالم إال شدة ، وال حتدثوا حلفاً يف اإلسالم ) "  ٢٧١( 
ن يتعاقال ويتوارثا صح عنده وورث حبق املواالة لو أسلم رجل على يد رجل وتعاقدا على أ: وعند أيب حنيفة " 

وقرىء . عاقدهتم أيديكم وما سحتموهم : ومعىن عاقدت أميانكم . املعاقدة التبين : وقيل . خالفاً للشافعي 
  .بالتشديد والتخفيف مبعىن عقدت عهودهم أميانكم » عقّدت«

ُه َبْعَضُهْم َعلَى بَْعضٍ َوبَِما أَْنفَقُوا ِمْن أَْموَالِهِْم فَالصَّاِلَحاُت قَانَِتاتٌ َحاِفظَاتٌ الرَِّجالُ قَوَّاُمونَ َعلَى النَِّساِء بَِما فَضَّلَ اللَّ
لَا َتْبغُوا نَّ فَإِنْ أَطَعَْنكُْم فَِللَْغْيبِ بَِما َحِفظَ اللَُّه َواللَّاِتي َتَخافُونَ ُنُشوَزُهنَّ فَِعظُوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ ِفي الَْمَضاجِعِ َواْضرُِبوُه

  ) ٣٤(َعلَْيهِنَّ َسبِيلًا إِنَّ اللََّه كَانَ َعِليا كَبًِريا 

. ومسوا قّواماً لذلك . يقومون عليهن آمرين ناهني ، كما يقوم الوالة على الرعايا } قَوَّاُمونَ َعلَى النساء { 
ين عليهن بسبب تفضيل اهللا بعضهم وهم للرجال والنساء مجيعاً ، يعين إمنا كانوا مسيطر} بَْعضَُهْم { والضمري يف 



. وفيه دليل على أنّ الوالية إمنا تستحق بالفضل ، ال بالتغلب واالستطالة والقهر . الرجال ، على بعض وهم النساء 
العقل ، واحلزم ، والعزم ، والقّوة ، والكتابة يف الغالب ، والفروسية ، والرمي ، وأنّ : وقد ذكروا يف فضل الرجال 

األنبياء والعلماء ، وفيهم اإلمامة الكربى والصغرى ، واجلهاد ، واألذان ، واخلطبة ، واالعتكاف ، وتكبريات منهم 
التشريق عند أيب حنيفة ، والشهادة يف احلدود ، والقصاص ، وزيادة السهم ، والتعصيب يف املرياث ، واحلمالة ، 

د األزواج ، وإليهم االنتساب ، وهم أصحاب اللحى والقسامة ، والوالية يف النكاح والطالق والرجعة ، وعد
  :وروى . وبسبب ما أخرجوا يف نكاحهّن من أمواهلم يف املهور والنفقات } َوبَِما أَنفَقُواْ { والعمائم 

فلطمها . أنّ سعد بن الربيع وكان نقيباً من نقباء األنصار نشزت عليه امرأته حبيبة بنت زيد بن أيب زهري )  ٢٧٢( 
فنزلت } لتقتص ِمْنهُ { : أفرشته كرمييت فلطمها فقال : طلق هبا أبوها إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال فان. 

واختلف يف ذلك . أردنا أمراً وأراد اهللا أمراً ، والذي أراد اهللا خري ، ورفع القصاص : ، فقال صلى اهللا عليه وسلم 
ال قصاص إال يف : وقيل . النفس ولو شجها ، ولكن جيب العقل ، فقيل ال قصاص بني الرجل وامرأته فيما دون 

الغيب } حفظات لّلَْغْيبِ { مطيعات قائمات مبا عليهّن لألزواج } قانتات { وأما اللطمة وحنوها فال . اجلرح والقتل 
فظه يف أي حافظات ملواجب الغيب إذا كان األزواج غري شاهدين هلّن حفظهن ما جيب عليهّن ح. خالف الشهادة 

  :وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم . من الفروج والبيوت واألموال . حال الغيبة 
خري النساء امرأة إن نظرَت إليها سرّتك ، وإن أمْرهتا أطاعتك وإذا غبَت عنها حفظتك يف ماهلا ونفسها ) "  ٢٧٣( 
هّن اهللا حني أوصى هبّن األزواج يف كتابه مبا حفظ} بَِما َحِفظَ اهللا { ألسرارهم } للغيب { : ، وتال اآلية وقيل " 

  :وأمر رسوله عليه الصالة والسالم فقال 
أو مبا حفظهّن اهللا وعصمهّن ووفقهّن حلفظ الغيب ، أو مبا حفظهّن حني " استوصوا بالنساء خرياً ) "  ٢٧٤( 

وقرىء . مصدرية ) ما  (و . وعدهّن الثواب العظيم على حفظ الغيب ، وأوعدهّن بالعذاب الشديد على اخليانة 
بالنصب على أنْ ما موصولة ، أي حافظات للغيب باألمر الذي حيفظ حق اهللا وأمانة اهللا ، وهو » مبا حفظَ اَهللا«

فالصواحل قوانت حوافظ للغيب مبا «: وقرأ ابن مسعود . التعفف والتحصن والشفقة على الرجال والنصيحة هلم 
ِفى { أن تعصي زوجها ، وال تطمئن إليه وأصله االنزعاج : ونشوصها نشوزها . » حفظ اهللا فأصلحوا إليهّن

  .أي ال تدخلوهن حتت اللحد أو هي كناية عن اجلماع . يف املراقد } املضاجع 

: وقرىء . أي ال تبايتوهن . يف بيوهتن اليت يبنت فيها : يف املضاجع : هو أن يوليها ظهره يف املضجع وقيل : وقيل 
وذلك لتعّرف أحواهلن وحتقق أمرهن يف النشوز أمر بوعظهن أّوالً ، مث هجراهنن . » يف املضطجع«، و» يف املضجع«

معناه أكرهوهن على اجلماع واربطوهن ، من : وقيل . يف املضاجع ، مث بالضرب إن مل ينجع فيهن الوعظ واهلجران 
أن يكون ضرباً غري مربِّح ال جيرحها وال جيب : وقالوا . وهذا من تفسري الثقالء . هجر البعري إذا شّده باهلجار 

  :وعن النيبّ صلى اهللا عليه وسلم . يكسر هلا عظماً وجيتنب الوجه 
كنت رابعة أربع : وعن أمساء بنت أيب بكر الصّديق رضي اهللا عنهما " علق سوطك حيث يراه أهلك ) "  ٢٧٥( 

ويروى عن الزبري . د املشجب حىت يكسره عليها نسوة عند الزبري بن العّوام ، فإذا غضب على إحدانا ضرهبا بعو
  :أبيات منها 

فأزيلوا عنهن التعرض باألذى والتوبيخ والتجين ، } فَالَ َتْبغُواْ َعلَْيهِنَّ َسبِيالً { ... َولَْوالَ بَُنوَها َحوْلََها لََخَبطُْتَها 
إِنَّ اهللا كَانَ { واالنقياد وترك النشوز وتوبوا عليهن واجعلوا ما كان منهن كأن مل يكن بعد رجوعهن إىل الطاعة 

  :ويروى . فاحذروه واعلموا أنّ قدرته عليكم أعظم من قدرتكم على من حتت أيديكم } َعِلّياً كَبِرياً 



أن أبا مسعود األنصاري رفع سوطه ليضرب غالماً له ، فبصر به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، )  ٢٧٦( 
أو إن اهللا كان علياً كبرياً . فرمى بالسوط وأعتق الغالم " للَُّه أقدر عليك منك عليه أبا مسعود ، : " فصاح به 

وإنكم تعصونه على علو شأنه وكربياء سلطانه ، مث تتوبون فيتوب عليكم فأنتم أحق بالعفو عمن جيين عليكم إذا 
  .رجع 

ِه َوَحكًَما ِمْن أَْهِلَها إِنْ ُيرِيَدا إِْصلَاًحا ُيَوفِّقِ اللَُّه بَْيَنُهَما إِنَّ اللََّه كَانَ َوإِنْ ِخفُْتمْ ِشقَاَق َبيْنِهَِما فَاْبَعثُوا َحكًَما ِمْن أَْهِل
  ) ٣٥(َعِليًما َخبًِريا 

َبلْ َمكُْر اليل { : شقاقاً بينهما ، فأضيف الشقاق إىل الظرف على طريق اإلتساع ، كقوله : أصله } ِشقَاَق َبيْنِهَِما { 
أو على أن جعل البني مشاقاً والليل والنهار ماكرين ، . بل مكر يف الليل والنهار : وأصله ]  ٣٣: سبأ [ } والنهار 

{ ومل جير ذكرمها جلري ذكر ما يدل عليهما ، وهو الرجال والنساء . والضمري للزوجني . هنارك صائم : على قوهلم 
لعدل واإلصالح بينهما ، وإمنا كان بعث احلكمني من أهلهما ، رجالً مقنعاً رضياً يصلح حلكومة ا} َحكَماً ّمْن أَْهِلِه 

ألنّ األقارب أعرف ببواطن األحوال ، وأطلب للصالح ، وإمنا تسكن إليهم نفوس الزوجني ، ويربز إليهم ما يف 
ضمائرمها من احلب والبغض وإرادة الصحبة والفرقة ، وموجبات ذلك ومقتضياته وما يزويانه عن األجانب وال 

: قد اختلف فيه ، فقيل : فهل يليان اجلمع بينهما والتفريق إن رأيا ذلك؟ قلت : فإن قلت . بان أن يطلعوا عليه حي
ذلك إليهما ، وما جعال حكمني إال وإليهما بناء األمر على ما يقتضيه : وقيل . ليس إليهما ذلك إال بإذن الزوجني 

ي اهللا عنه وقد جاءته امرأة وزوجها ومع كل واحد منهما فئام شهدت علياً رض: وعن عبيدة السلماين . اجتهادمها 
أتدريان ما عليكما؟ إن : فقال علّي رضي اهللا عنه للحكمني . من الناس ، فأخرج هؤالء حكماً وهؤالء حكماً 

كذب : لّي فقال ع. أما الفرقة فال : فقال الزوج . عليكما إن رأيتما أن تفرقا فرقتما ، وإن رأيتما أن جتمعا مجعتما 
: وعن احلسن . رضيت بكتاب اهللا يل وعلّي : فقالت املرأة . واهللا ال تربح حىت ترضى بكتاب اهللا لك وعليك 

{ ويف . للحكمني } إِن ُيرِيَدا إصالحا { واأللف يف . ما قضى احلكمان جاز : وعن الشعيب . جيمعان وال يفرقان 
صدا إصالح ذات البني وكانت نيتهما صحيحة وقلوهبما ناصحة لوجه اهللا ، للزوجني أي إن ق} ُيَوفّقِ اهللا بَْيَنُهَما 

بورك يف وساطتهما ، وأوقع اهللا بطيب نفسهما وحسن سعيهما بني الزوجني الوفاق واأللفة ، وألقى يف نفوسهما 
فق اهللا بينهما الضمريان للحكمني ، أي إن قصدا إصالح ذات البني والنصيحة للزوجني يو: وقيل . املوّدة والرمحة 

الضمريان : وقيل . ، فيتفقان على الكلمة الواحدة ، ويتساندان يف طلب الوفاق حىت حيصل الغرض ويتم املراد 
إن يريدا إصالح ما بينهما وطلبا اخلري وأن يزول عنهما الشقاق يطرح اهللا بينهما األلفة ، وأبدهلما : أي . للزوجني 

{ يعلم كيف يوفق بني املختلفني وجيمع بني املفترقني } إِنَّ اهللا كَانَ َعِليماً َخبِرياً  {. بالشقاق وفاقا وبالبغضاء مودة 
  ] . ٦٣: األنفال [ } لَْو أَنفَقَْت َما ِفى األرض َجِميعاً مَّا أَلَّفَْت َبْيَن قُلُوبِهِْم ولكن اهللا أَلَّفَ َبْينَُهْم 

ئًا َوبِالْوَاِلَدْينِ إِْحسَاًنا َوبِِذي الْقُرَْبى َوالَْيَتاَمى َوالَْمَساِكنيِ وَالْجَارِ ِذي الْقُْرَبى وَالَْجارِ َواْعُبدُوا اللََّه َولَا ُتْشرِكُوا بِِه َشْي
  ) ٣٦(ًرا الًا فَخُوالُْجُنبِ وَالصَّاِحبِ بِالْجَْنبِ َواْبنِ السَّبِيلِ َوَما َملَكَْت أَْيمَاُنكُْم إِنَّ اللََّه لَا ُيِحبُّ َمْن كَانَ ُمْخَت

وبكل من بينكم وبينه قرىب من أخ أو عم أو غريمها } وَبِِذى القرىب { وأحسنوا هبما إحساناً } وبالوالدين إحسانا { 
القريب النسيب ، : وقيل اجلار . الذي جواره بعيد } واجلار اجلنب { الذي قرب جواره } واجلار ِذى القرىب { 

  :ء بن قيس وأنشد لبلعا. األجنيب : واجلار اجلنب 



  ذُو َرِحمٍ أَْو ُمَجاوٌِر ُجنُب... الَ َيْجَتوِيَنا ُمَجاوٌِر أََبدا 
[ } حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى { كما قرىء . ، نصباً على االختصاص » واجلار ذا القرىب«: وقرىء 
هو الذي صحبك بأن } نب والصاحب باجل{ تنبيهاً على عظم حقه إلدالئه حبق اجلوار والقرىب ]  ٢٣٨: البقرة 

وإما قاعداً إىل جنبك يف . حصل جبنبك ، إما رفيقاً يف سفر ، وإما جاراً مالصقاً ، وإما شريكاً يف تعلم علم أو حرفة 
فعليك أن ترعى ذلك احلق وال تنساه ، وجتعله . جملس أو مسجد أو غري ذلك ، من أدىن صحبة التأمت بينك وبينه 

املسافر املنقطع به ، وقيل الضيف ، } وابن السبيل { املرأة : الصاحب باجلنب : يل وق. ذريعة إىل اإلحسان 
. التياه اجلهول الذي يتكرب عن إكرام أقاربه وأصحابه ومماليكه ، فال يتحفى هبم وال يلتفت إليهم : واملختال 
  .، بفتح اجليم وسكون النون » واجلار اجلنب«: وقرىء 

  ) ٣٧(ا أُْمُرونَ النَّاسَ بِالُْبْخلِ وََيكُْتُمونَ َما آَتاُهمُ اللَُّه ِمْن فَْضِلِه َوأَْعَتْدَنا ِللْكَاِفرِيَن َعذَاًبا مُهِيًنالَِّذيَن يَْبَخلُونَ َوَي

وجيوز أن يكون رفعاً عليه ، . أو نصب على الذم } َمن كَانَ ُمْخَتاالً فَخُوراً { : بدل من قوله } الذين َيْبَخلُونَ { 
وقرىء . الذين يبخلون ويفعلون ويصنعون ، أحقاء بكل مالمة : ن مبتدأ خربه حمذوف ، كأنه قيل وأن يكو

فيأمروهنم . أي يبخلون بذات أيديهم ، ومبا يف أيدي غريهم : وبضمتني . وبفتحتني . بضم الباء وفتحها » بالبخل«
  :قال . ضنني بنائل غريه أخبل من ال: ويف أمثال العرب . بأن يبخلوا به مقتاً للسخاء ممن وجد 

  بِنَْيلِ َيٍد ِمْن غَْيرِِه لََبخِيلُ... َوإِن امرءا َضنَّْت َيداه َعلَى امرىء 
شخص به وحلّ حبوته ، واضطرب ، . ولقد رأينا ممن بلي بداء البخل ، من إذا طرق مسعه أنّ أحداً جاد على أحد 

هم : وقيل . ضجراً من ذلك وحسرة على وجوده  ودارت عيناه يف رأسه ، كأمنا هنب رحله وكسرت خزانته ،
ال تنفقوا أموالكم فإنا خنشى عليكم الفقر وال : اليهود ، كانوا يأتون رجاالً من األنصار يتنصحون هلم ويقولون 

وعن النيب صلى . وقد عاهبم اهللا بكتمان نعمة اهللا وما آتاهم من فضل الغىن والتفاقر إىل الناس . تدرون ما يكون 
  : عليه وسلم اهللا
وبىن عامل للرشيد قصراً حذاء قصره ، " إذا أنعم اهللا على عبد نعمة أحب أن ترى نعمته على عبده ) "  ٢٧٧( 

يا أمري املؤمنني إن الكرمي يسره أن يرى أثر نعمته ، فأحببت أن أسرك بالنظر إىل آثار : فقال الرجل . فنّم به عنده 
  .لت يف شأن اليهود الذين كتموا صفة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نز: وقيل . نعمتك ، فأعجبه كالمه 

) ٣٨(لشَّْيطَانُ لَُه قَرِيًنا فََساَء قَرِيًنا َوالَِّذيَن ُيْنِفقُونَ أَمَْوالَُهْم رِئَاَء النَّاسِ َولَا ُيؤِْمُنونَ بِاللَِّه َولَا بِالَْيْومِ الْآِخرِ َوَمْن َيكُنِ ا
  ) ٣٩(لَْو آَمنُوا بِاللَِّه َوالَْيْومِ الْآِخرِ وَأَْنفَقُوا ِممَّا َرَزقَُهُم اللَُّه َوكَانَ اللَُّه بِهِْم َعِليًما  َوَماذَا َعلَْيهِْم

نزلت يف مشركي مكة : وقيل . ال ابتغاء وجه اهللا ! ما أسخاهم وما أجودهم: للفخار ، وليقال } رِئَآَء الناس { 
حيث محلهم على البخل والرياء وكل } فََساء ِقرِيناً { : اهللا صلى اهللا عليه وسلم  املنفقني أمواهلم يف عداوة رسول

وأي تبعة ووبال عليهم يف اإلميان } َومَاذَا َعلَْيهِمْ { وجيوز أن يكون وعيداً هلم بأنّ الشيطان يقرن هبم يف النار . شر 
ما : وهذا كما يقال للمنتقم . عة ومفلحة يف ذلك وإال فكل منف. واإلنفاق يف سبيل اهللا ، واملراد الذم والتوبيخ 

ولكنه . وقد علم أنه ال مضرة وال مرزأة يف العفو والرب . ما كان يرزؤك لو كنت باراً : وللعاق . ضرك لو عفوت 
  .وعيد } َوكَانَ اهللا بِهِم َعِليماً { ذم وتوبيخ وجتهيل مبكان املنفعة 



فَكَْيَف إِذَا جِئَْنا ِمْن كُلِّ أُمَّةٍ ) ٤٠(ذَرٍَّة َوإِنْ َتُك َحَسَنةً ُيَضاِعفَْها َويُْؤِت ِمْن لَُدْنُه أَْجًرا َعِظيًما  إِنَّ اللََّه لَا َيظِْلُم ِمثْقَالَ
ى بِهِمُ الْأَْرُض َولَا َيْوَمِئذٍ َيَودُّ الَِّذيَن كَفَُروا َوَعَصُوا الرَُّسولَ لَْو ُتسَوَّ) ٤١(بَِشهِيٍد َوجِئَْنا بَِك َعلَى َهُؤلَاِء َشهِيًدا 

  ) ٤٢(َيكُْتُمونَ اللََّه َحِديثًا 

أنه أدخل يده يف التراب فرفعه مث نفخ : ، وعن ابن عباس » مثقال منلة«: ويف قراءة عبد اهللا . الذّرة النملة الصغرية 
دليل على أنه لو وفيه . كل جزء من أجزاء اهلباء يف الكوة ذرة : وقيل . كل واحدة من هؤالء ذرة : فيه فقال 

نقص من األجر أدىن شيء وأصغره ، أو زاد يف العقاب لكان ظلماً ، وأنه ال يفعله الستحالته يف احلكمة ال 
وإن يكن مثقال ذّرة حسنة وإمنا أنث ضمري املثقال لكونه مضافاً إىل مؤنث } َوإِن َتُك َحَسَنةً { الستحالته يف القدرة 

يضاعف ثواهبا الستحقاقها عنده الثواب يف كل وقت من } يضاعفها { تامة على كان ال -بالرفع  -وقرىء . 
  :وعن أيب عثمان النهدي أنه قال أليب هريرة . األوقات املستقبلة غري املتناهية 

إن اهللا تعاىل يعطي عبده املؤمن : " بلغين عنك أنك تقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول )  ٢٧٨( 
إن اهللا تعاىل يعطيه ألفي ألف حسنة مث تال هذه : ال ، بل مسعته يقول : قال أبو هريرة " لف حسنة باحلسنة ألف أ

ويعط صاحبها من عنده على سبيل التفضل } َويُْؤِت ِمن لَُّدْنُه أَْجراً َعِظيماً { الكثرة ال التحديد : واملراد . اآلية 
بالتشديد والتخفيف ، من » يضعفها«: وقرىء . ثبت إال بثباته ألنه تابع لألجر ال ي) أجراً ( عطاء عظيماً ومساه 

إِذَا { يصنع هؤالء الكفرة من اليهود وغريهم } فَكَْيَف { بالنون » نضاعفها«: وقرأ ابن هرمز : أضعف وضعف 
[ } شَهِيداً مَّا ُدْمُت ِفيهِمْ َوكُنُت َعلَْيهِْم { : يشهد عليهم مبا فعلوا وهو نبيهم ، كقوله } جِئَْنا ِمن كُلّ أمٍَّة بَِشهِيٍد 

  :وعن ابن مسعود } شَهِيداً { املكذبني } َوجِئَْنا بَِك على َهُؤالِء { ] .  ١١٧: املائدة 
َوجِئَْنا بَِك على َهُؤالء { : أنه قرأ سورة النساء على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت بلغ قوله )  ٢٧٩( 

لو يدفنون فتسوى هبم } لَْو تسوى بِهُِم االرض { » حسبنا«: اهللا عليه وسلم وقال فبكى رسول اهللا صلى } َشهِيداً 
تصري البهائم تراباً ، : يوّدون أهنم مل يبعثوا وأهنم كانوا واألرض سواء وقيل : وقيل . األرض كما تسوى باملوتى 

وقيل الواو للحال . ألن جوارحهم تشهد عليهم وال يقدرون على كتمانه } َوالَ َيكُْتُمونَ اهللا َحِديثاً { فيوّدون حاهلا 
واهللا ربنا ما كنا { : وال يكذبون يف قوهلم . ، أي يودون أن يدفنوا حتت األرض وأهنم ال يكتمون اهللا حديثاً 

، ألهنم إذا قالوا ذلك وجحدوا شركهم ، ختم اهللا على أفواههم عند ذلك ، ]  ٢٣: األنعام [ } مشركني 
: جلهم بتكذيبهم والشهادة عليهم بالشرك فلشدة األمر عليهم يتمنون أن تسوى هبم األرض وتكلمت أيديهم وأر

وتسوى بإدغام التاء يف . لويته فتلوى : سويته فتسّوى حنو : يقال . ، حبذف التاء من تتسوى » تسوى«: وقرىء 
  .، وماضيه أسوى كأزكى ]  ٨: الصافات [ } يسمعون { : السني ، كقوله 

بِرِي سَبِيلٍ َحتَّى تَْغَتِسلُوا َها الَِّذيَن آَمُنوا لَا تَقَْربُوا الصَّلَاةَ وَأَْنُتمْ ُسكَاَرى َحتَّى َتْعلَُموا َما َتقُولُونَ َولَا ُجُنًبا إِلَّا َعاَيا أَيُّ
ُتُم النَِّساَء فَلَْم َتجُِدوا َماًء فََتَيمَُّموا صَِعيًدا طَيًِّبا َوإِنْ كُْنُتْم مَْرَضى أَْو َعلَى َسفَرٍ أَْو َجاَء أََحٌد مِْنكُْم ِمَن الَْغاِئِط أَْو لَاَمْس

  ) ٤٣(فَاْمَسحُوا بُِوُجوِهكُْم َوأَْيدِيكُْم إِنَّ اللََّه كَانَ َعفُوا غَفُوًرا 

  :روي 
حني  أن عبد الرمحن بن عوف صنع طعاماً وشراباً فدعا نفراً من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم)  ٢٨٠( 

أعبد : كانت اخلمر مباحة ، فأكلوا وشربوا ، فلما مثلوا وجاء وقت صالة املغرب قدموا أحدهم ليصلي هبم ، فقرأ 



ما تعبدون ، وأنتم عابدون ما أعبد ، فنزلت ، فكانوا ال يشربون يف أوقات الصلوات ، فإذا صلوا العشاء شربوها 
ال } الَ َتقَْرُبواْ الصالة { ومعىن . مث نزل حترميها . قولون فال يصبحون إال وقد ذهب عنهم السكر وعلموا ما ي

[ } ال َتقَْرُبواْ الفواحش { ، ]  ٣٢: اإلسراء [ } َوالَ َتقَْرُبواْ الزنا { : كقوله . تغشوها وال تقوموا إليها واجتنبوها 
  :لصالة والسالم وال تقربوا مواضعها وهي املساجد ، لقوله عليه ا: ، وقيل معناه ]  ٥١: األنعام 

  :هو سكر النعاس وغلبة النوم ، كقوله : ، وقيل " جنبوا مساجدكم صبيانكم وجمانينكم ) "  ٢٨١( 
  بُِسكْرِ ِسَناِتهِْم كُلَّ الرُُّيوِن... َوَراُنوا . . . . . . . . . . . . 

جوعى ، ألن السكر علة هلكى ، و: ، على أن يكون مجعاً ، حنو » وسكرى«، بفتح السني ، » سكارى«: وقرىء 
على . امرأة سكرى ، وسكرى بضم السني كحبلى : وأنتم مجاعة سكرى ، كقولك : أو مفرداً مبعىن . تلحق العقل 

عطف على } َوالَ ُجنُباً { كسلى وكسلى ، بالفتح والضم : وحكى جناح بن حبيش . أن تكون صفة للجماعة 
ال تقربوا الصالة سكارى وال : مع الواو النصب على احلال ، كأنه قيل ألن حمل اجلملة } َوأَنُتْم سكارى { : قوله 
{ يستوي فيه الواحد واجلمع واملذكر واملؤنث ، ألنه اسم جرى جمرى املصدر الذي هو اإلجناب : واجلنب . جنباً 

كيف مجع بني هذه احلال : فإن قلت . وانتصابه على احلال . استثناء من عامة أحوال املخاطبني } إِالَّ َعابِرِى َسبِيلٍ 
ال تقربوا الصالة يف حال اجلنابة ، إال ومعكم حال أخرى تعذرون فيها ، وهي : كأنه قيل : واحلال اليت قبلها؟ قلت 

أي وال تقربوا ) جنباً ( وجيوز أن ال يكون حاالً ولكن صفة ، لقوله . عبارة عنه : وعبور السبيل . حال السفر 
كيف تصح صالهتم على اجلنابة لعذر : سبيل ، أي جنباً مقيمني غري معذورين ، فإن قلت  الصالة جنباً غري عابري

حىت تغتسلوا ، إال أن . ال تقربوا الصالة غري مغتسلني : الذين مل يغتسلوا كأنه قيل : أريد باجلنب : السفر؟ قلت 
د جنباً إال جمتازين فيه ، إذا كان الطريق ال تقربوا املسج: من فسر الصالة باملسجد معناه : وقال . تكونوا مسافرين 

إن رجاالً من األنصار كانت أبواهبم يف املسجد ، فتصيبهم : وقيل . فيه إىل املاء ، أو كان املاء فيه أو احتلمتم فيه 
  :وروي . اجلنابة وال جيدون ممّرا إال يف املسجد ، فرخص هلم 

ن ألحد أن جيلس يف املسجد أو ميّر فيه وهو جنب إال لعلي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل يأذ)  ٢٨٢( 
وهم املرضى ، واملسافرون ، : أدخل يف حكم الشرط أربعة : ألن بيته كان يف املسجد فإن قلت . رضي اهللا عنه 

  .واحملدثون ، وأهل اجلنابة فيمن تعلق اجلزاء الذي هو األمر بالتيمم عند عدم املاء منهم 

تعلق هبم مجيعاً وأنّ املرضى إذا عدموا املاء لضعف حركتهم وعجزهم عن الوصول إليه فلهم أن الظاهر أنه : قلت 
وقال . واحملدثون وأهل اجلنابة كذلك إذا مل جيدوه لبعض األسباب . لبعده . وكذلك السفر إذا عدموه . يتيمموا 
راب عليه لو ضرب املتيمم يده عليه وإن كان صخراً ال ت. الصعيد وجه األرض ، تراباً كان أو غريه : الزجاج 
فما يصنع بقوله تعاىل يف سورة : فإن قلت . وهو مذهب أيب حنيفة رمحة اهللا عليه . لكان ذلك طهوره . ومسح 
أي بعضه ، وهذا ال يتأتى يف الصخر الذي ال تراب ]  ٦: املائدة [ } فامسحوا بُِوُجوِهكُْم وَأَْيِديكُْم ّمْنه { : املائدة 
وال يفهم أحد من . قوهلم إهنا البتداء الغاية قول متعسف : فإن قلت . البتداء الغاية ) من ( قالوا إنّ : قلت عليه؟ 

هو كما : قلت . مسحت برأسه من الدهن ومن املاء ومن التراب ، إال معىن التبعيض : العرب من قول القائل 
ألنّ من كانت . كناية عن الترخيص والتيسري } فُّواً غَفُوراً إِنَّ اهللا كَانَ َع{ واإلذعان للحق أحق من املراء . تقول 

كيف نظم يف سلك واحد بني : فإن قلت . عادته أن يعفو عن اخلطائني ويغفر هلم ، آثر أن يكون ميسراً غري معسر 
لوجوب  املرضى واملسافرين ، وبني احملدثني واجملنبني ، واملرض والسفر سببان من أسباب الرخصة ، واحلدث سبب

أراد سبحانه أن يرخص للذين وجب عليهم التطهر وهم عادمون : واجلنابة سبب لوجوب الغسل؟ قلت . الوضوء 



املاء يف التيمم بالتراب ، فخص أّول من بينهم مرضاهم وسفرهم ، ألهنم املتقّدمون يف استحقاق بيان الرخصة هلم 
بة للرخصة ، مث عم كل من وجب عليه التطهر وأعوزه بكثرة املرض والسفر وغلبتهما على سائر األسباب املوج

املاء خلوف عدو أو سبع أو عدم آلة استسقاء أو إرهاق يف مكان ال ماء فيه وغري ذلك مبا ال يكثر كثرة املرض 
  .، قيل هو ختفيف غيط ، كهني يف هني ، والغيط مبعىن الغائط » من غيط«: وقرىء . والسفر 

وَاللَُّه أَْعلَُم بِأَْعَداِئكُمْ ) ٤٤(َن أُوتُوا َنِصيًبا ِمَن الِْكتَابِ َيْشَتُرونَ الضَّلَالَةَ َويُرِيُدونَ أَنْ َتِضلُّوا السَّبِيلَ أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذي
  ) ٤٥(َوكَفَى بِاللَِّه وَِليا َوكَفَى بِاللَِّه َنِصًريا 

أُوُتواْ { أمل تنظر إليهم؟ : مل ينته علمك إليهم؟ أو مبعىن أ: من رؤية القلب ، وعدى بإىل ، على معىن } أَلَْم َترَ { 
يستبدلوهنا باهلدى وهو البقاء } َيْشَتُرونَ الضاللة { حظاً من علم التوراة ، وهم أحبار اليهود } َنِصيباً ّمَن الكتاب 

ه هو النيب العريب بعد وضوح اآليات هلم على صحة نبّوة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وأن. على اليهودية 
أنتم أيها املؤمنون سبيل احلق كما ضلوه ، وتنخرطوا يف } وَُيرِيُدونَ أَن َتِضلُّواْ { املبشر به يف التوراة واإلجنيل 

، بالياء بفتح الضاد وكسرها » أن يضلوا«: وقرىء . سلكهم ال تكفيهم ضاللتهم؛ بل حيبون أن يضل معهم غريهم 
وقد أخربكم بعداوة هؤالء ، وأطلعكم على أحواهلم وما يريدون بكم؛ } بِأَْعَداِئكُمْ { منكم } واهللا أَْعلَُم { 

فثقوا بواليته } وكفى باهللا َولِّياً وكفى باهللا َنِصرياً { فاحذروهم وال تستنصحوهم يف أموركم وال تستشريوهم 
  . أو ال تبالوا هبم ، فإن اهللا ينصركم عليهم ويكفيكم مكرهم. ونصرته دوهنم 

َراِعَنا لَيا بِأَلِْسَنتِهِْم َوطَْعًنا ِمَن الَِّذيَن َهادُوا ُيَحرِّفُونَ الْكَِلَم َعْن َموَاِضِعِه َوَيقُولُونَ َسِمْعَنا َوَعَصْيَنا َواْسَمْع غَْيَر ُمْسَمعٍ َو
كَانَ خَْيًرا لَُهْم َوأَقَْوَم َولَِكْن لََعَنُهمُ اللَُّه بِكُفْرِِهْم فَلَا ُيْؤِمُنونَ ِفي الدِّينِ َولَْو أَنَُّهْم قَالُوا َسِمعَْنا َوأَطَْعَنا َواْسَمْع وَاْنظُْرَنا لَ

  ) ٤٦(إِلَّا قَِليلًا 

{ ، } واهللا أَْعلَُم { : وقوله . ألهنم يهود ونصارى : بيان للذين أوتوا نصيباً من الكتاب } ّمَن الذين َهاُدواْ { 
ل توسطت بني البيان واملبني على سبيل االعتراض أو بيان ألعدائكم ، وما بينهما مج} وكفى باهللا { ، } وكفى باهللا 

: األنبياء [ } ونصرناه ِمَن القوم الذين كَذَّبُواْ { : اعتراض أو صلة لنصرياً ، أي ينصركم من الذين هادوا ، كقوله 
من الذين هادوا قوم : حمذوف تقديره صفة مبتدأ } ُيَحرِّفُونَ { وجيوز أن يكون كالماً مبتدأ ، على أن ]  ٧٧

  :كقوله . حيرفون 
  أَمُوُت وَأُْخَرى أَْبتَِغي الَْعْيَش أَكَْدُح... َوَما الدَّْهُر إِالَّ َتاَرَتاِن فَِمْنُهَما 
ه مييلونه عنها ويزيلونه؛ ألهنم إذا بدلوه ووضعوا مكان} ُيَحّرفُونَ الكلم َعن مواضعه { أي فمنهما تارة أموت فيها 

عن ) أمسر ربعة ( كلما غريه ، فقد أمالوه عن مواضعه اليت وضعها اهللا فيها ، وأزالوه عنها ، وذلك حنو حتريفهم 
: فإن قلت : بدله ) احلّد ( بوضعهم ) الرجم ( مكانه ، وحنو حتريفهم ) آدم طوال ( موضعه يف التوراة بوضعهم 

) عن مواضعه ( أّما : قلت ]  ٤١: املائدة [ } د مواضعه من بع{ ويف املائدة ) عن مواضعه ( كيف قيل هاهنا 
فعلى ما فسرناه من إزالته عن مواضعه اليت أوجبت حكمة اهللا وضعه فيها مبا اقتضت شهواهتم من إبدال غريه مكانه 

يب أنه كانت له مواضع هو قمن بأن يكون فيها ، فحني حرفوه تركوه كالغر: فاملعىن } من بعد مواضعه { وأّما . 
والكلم بكسر الكاف . » حيرفون الكالم«: وقرىء . الذي ال موضع له بعد مواضعه ومقاّره ، واملعنيان متقاربان 

حال من املخاطب ، أي امسع وأنت غري مسمع ، } غَْيَر ُمْسَمعٍ { : قوهلم . مجع كلمة ختفيف كلمة : وسكون الالم 



وا عليك بال مسعت ألنه لو أجيبت دعوهتم عليه مل يسمع ، وهو قول ذو وجهني ، حيتمل الذّم أي امسع منا مدع
قالوا ذلك اتكاالً على أنّ قوهلم ال مسعت دعوة مستجابة أو امسع غري جماب إىل ما تدعو . فكان أصم غري مسمع 

ه أو امسع غري مسمع كالماً ترضاه ، فسمعك عن. ومعناه غري مسمع جواباً يوافقك ، فكأنك مل تسمع شيئاً . إليه 
مفعول امسع ، أي امسع كالماً غري مسمع إياك ، ألن أذنك ال تعيه ) غري مسمع ( وجيوز على هذا أن يكون . ناب 

{ : وكذلك قوهلم . أمسع فالن فالناً إذا سبه : وحيتمل املدح ، أي امسع غري مسمع مكروهاً ، من قولك . نبوا عنه 
وحيتمل شبه كلمة عربانية أو سريانية كانوا يتسابون هبا ، وهي . نا حيتمل راعنا نكلمك ، أي ارقبنا وانتظر} راعنا 

راعينا ، فكانوا سخرية بالدين وهزؤا برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يكلمونه بكالم حمتمل ، ينوون به الشتيمة : 
ي يفتلون بألسنتهم احلق إىل الباطل ، فتال هبا وحتريفاً ، أ} لَّياً بِأَلْسَِنِتهِمْ { واإلهانة ويظهرون به التوقري واإلكرام 

  .ال أمسعت مكروهاً : موضع ) غري مسمع ( و ) انظرنا ( موضع ) راعناً ( حيث يضعون 

كيف جاؤوا بالقول : فإن قلت . أو يفتلون بألسنتهم ما يضمرونه من الشتم إىل ما يظهرونه من التوقري نفاقاً 
. مجيع الكفرة كانوا يواجهونه بالكفر والعصيان : مسعنا وعصينا؟ قلت : احملتمل ذي الوجهني بعد ما صرحوا وقالوا 

وجيوز أن ال ينطقوا بذلك ، ولكنهم ملا مل يؤمنوا . وجيوز أن يقولوه فيما بينهم . وال يواجهونه بالسب ودعاء السوء 
: إالم يرجع الضمري يف قوله : فإن قلت . ، من اإلنظار وهو اإلمهال » وأنظرنا«: وقرأ أّيب . جعلوا كأهنم نطقوا به 

لكان قوهلم ذلك خرياً هلم . ولو ثبت قوهلم مسعنا وأطعنا . ألن املعىن ) أهنم قالوا ( إىل : قلت } لَكَانَ َخيْراً لَُّهْم { 
فَالَ { أي خذهلم بسبب كفرهم ، وأبعدهم عن ألطافه } َولَِكن لَّعََنُهُم اهللا بِكُفْرِِهْم { وأعدل وأسّد } َوأَقَْوَم { 

أي ضعيفاً ركيكاً ال يعبأ به ، وهو إمياهنم مبن خلقهم مع كفرهم بغريه ، أو أراد بالقلة } قَِليالً { إمياناً } ُيْؤِمُنونَ إِالَّ 
  :العدم ، كقوله 

  .أي عدمي التشكي ، أو إال قليالً منهم قد آمنوا ... قَِليلُ التََّشكِّي ِللُْمهِمِّ ُيِصيُبُه 

ا َعلَى أَدَْبارَِها أَوْ الَِّذيَن أُوتُوا الِْكتَاَب آِمُنوا بَِما َنزَّلَْنا ُمَصدِّقًا ِلَما َمَعكُْم ِمْن قَْبلِ أَنْ َنطِْمَس ُوُجوًها فََنُردََّهَيا أَيَُّها 
  ) ٤٧(َنلَْعَنُهْم كََما لَعَنَّا أَْصحَاَب السَّْبِت َوكَانَ أَْمُر اللَِّه َمفُْعولًا 

فنجعلها } فََنُردََّها على أدبارها { أي منحو ختطيط صورها ، من عني وحاجب وأنف وفم } ُوُجوهاً أَن نَّطِْمَس { 
والفاء للتسبيب ، وإن جعلتها للتعقيب على أهنم توعدوا بعقابني . على هيئة أدبارها ، وهي األقفاء مطموسة مثلها 

أن نطمس وجوهاً فننكسها ، الوجوه إىل خلف ، أحدمها عقيب اآلخر ، ردها على أدبارها بعد طمسها؛ فاملعىن : 
. وهو أن يراد بالطمس القلب والتغيري ، كما طمس أموال القبط فقلبها حجارة : ووجه آخر . واألقفاء إىل قّدام 

وبالوجوه ، رؤوسهم ووجهاؤهم أي من قبل أن نغري أحوال وجهائهم ، فنسلبهم إقباهلم ووجاهتهم ونكسوهم 
: فإن قلت . إجالء بين النضري : أذرعات الشام ، يريد : وهي . و نردهم إىل حيث جاؤا منه صغارهم وإدبارهم أ
ألن املعىن من قبل . للوجوه إن أريد الوجهاء ، أو ألصحاب الوجوه : ؟ قلت ) أو نلعنهم : ( ملن الراجع يف قوله 

أو جنزيهم باملسخ ، } أَوْ َنلَْعَنُهمْ { فات على طريقة االلت) الذين أوتوا الكتاب ( أن نطمس وجوه قوم أو يرجع إىل 
وقد آمن منهم ناس . هو مشروط باإلميان : قلت . فأين وقوع الوعيد : فإن قلت . كما مسخنا أصحاب السبت 

هو منتظر ، وال بّد من طمس ومسخ لليهود قبل يوم القيامة ، وألن اهللا عز وجلّ أوعدهم بأحد األمرين ، : وقيل . 
منهم ، أو بلعنهم فإن الطمس تبديل أحوال رؤسائهم ، أو إجالئهم إىل الشام ، فقد كان أحد بطمس وجوه 



فإهنم ملعونون بكل لسان ، والظاهر اللعن املتعارف دون املسخ أال ترى . األمرين وإن كان غريه فقد حصل اللعن 
نَد اهللا َمن لََّعَنُه اهللا َوغَِضَب َعلَْيِه َوَجَعلَ ِمنُْهُم القردة قُلْ َهلْ أَُنّبئُكُْم بَِشّر ّمن ذلك َمثُوَبةً ِع{ : إىل قوله تعاىل 

  .فال بدّ أن يقع أحد األمرين إن مل يؤمنوا } َوكَانَ أَْمُر اهللا َمفُْعوالً { ]  ٦٠: املائدة [ } واخلنازير 

  ) ٤٨(َيَشاُء َوَمْن ُيْشرِْك بِاللَِّه فَقَِد افَْتَرى إِثًْما َعِظيًما  إِنَّ اللََّه لَا َيْغِفُر أَنْ ُيْشَرَك بِِه َوَيْغِفُر َما ُدونَ ذَِلَك ِلَمْن

قد ثبت أن اهللا عّز وجلَّ يغفر الشرك ملن تاب منه ، وأنه ال يغفر ما دون الشرك من الكبائر إال بالتوبة ، : فإن قلت 
الوجه أن يكون : ؟ قلت } َيغِْفُر َما ُدونَ ذَِلكَ ِلَمن َيَشاُء إِنَّ اهللا الَ َيْغِفرُ أَن ُيْشَرَك بِِه َو{ : فما وجه قول اهللا تعاىل 

كأنه قيل إن اهللا ال يغفر ملن يشاء الشرك ، ويغفر } ِلَمن َيَشاُء { : الفعل املنفي واملثبت مجيعاً موجهني إىل قوله تعاىل 
إنّ األمري ال يبذل : ونظريه قولك  .ملن يشاء ما دون الشرك على أنّ املراد باألول من مل يتب ، وبالثاين من تاب 

فَقَدِ افترى { ال يبذل الدينار ملن ال يستأهله ، ويبذل القنطار ملن يستأهله : تريد . الدينار ويبذل القنطار ملن يشاء 
  .أي ارتكبه وهو مفتر مفتعل ما ال يصح كونه } إِثْماً 

انْظُْر كَْيَف َيفَْتُرونَ َعلَى اللَِّه ) ٤٩(اللَُّه ُيَزكِّي َمْن َيَشاُء َولَا ُيظْلَُمونَ فَِتيلًا  أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذيَن ُيَزكُّونَ أَْنفَُسُهْم َبلِ
  ) ٥٠(الْكَِذَب َوكَفَى بِِه إِثًْما ُمبِيًنا 

إال من كان  لن يدخل اجلنة: حنن أبناء اهللا وأحباؤه ، وقالوا : اليهود والنصارى ، قالوا } الذين ُيَزكُّونَ أَنفُسَُهْم { 
  :وقيل . هوداً أو نصارى 

: هل على هؤالء ذنب؟ قال : جاء رجال من اليهود إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأطفاهلم فقالوا )  ٢٨٣( 
. واهللا ما حنن إال كهيئتهم ، ما عملناه بالنهار كفر عنا بالليل ، وما عملناه بالليل كفر عنا بالنهار : قالوا ) . ال ( 
فإن . ويدخل فيها كل من زكى نفسه ووصفها بزكاء العمل وزيادة الطاعة والتقوى والزلفى عند اهللا . لت فنز

  :أما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قلت 
اعدل يف : حني قال له املنافقون : إمنا قال ذلك : ؟ قلت » واهللا إين ألمني يف السماء أمني يف األرض « )  ٢٨٤( 

كذاباً هلم إذ وصفوه خبالف ما وصفه به ربه ، وشتان من شهد اهللا له بالتزكية ، ومن شهد لنفسه أو القسمة ، إ
ال تزكية غريه ألنه هو العامل . إعالم بأن تزكية اهللا هي اليت يعتّد هبا } َبلِ اهللا ُيزَكّى َمن َيَشاُء { شهد له من ال يعلم 
{ يزكي املرتضني من عباده الذين عرف منهم الزكاء فوصفهم به : ومعىن يزكي من يشاء . مبن هو أهل للتزكية 

أو من يشاء يثابون على . أي الذين يزكون أنفسهم يعاقبون على تزكيتهم أنفسهم حق جزائهم } َوالَ ُيظْلَُمونَ فَِتيالً 
كَيَف َيفَْتُرونَ { ]  ٣٢: النجم [ } تقى فَالَ ُتَزكُّواْ أَنفَُسكُْم ُهَو أَْعلَُم بَِمنِ ا{ وحنوه . زكائهم وال ينقص من ثواهبم 

  .من بني سائر آثامهم } إِثْماً مُّبِيناً { بزعمهم هذا } َوكَفَى { يف زعمهم أهنم عند اهللا أزكياء } َعلَى اللَِّه الكَِذَب 

وِت َوَيقُولُونَ ِللَِّذيَن كَفَرُوا َهُؤلَاِء أَْهَدى ِمَن الَِّذينَ أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذيَن أُوتُوا َنِصيًبا ِمَن الِْكتَابِ ُيْؤِمُنونَ بِالْجِْبِت َوالطَّاغُ
  ) ٥٢(أُولَِئَك الَِّذيَن لََعنَُهُم اللَُّه َوَمْن َيلَْعنِ اللَُّه فَلَْن َتجَِد لَُه َنِصًريا ) ٥١(آَمُنوا َسبِيلًا 

أن ُحَييّ بن أخطب وكعب بن  وذلك. الشيطان : والطاغوت : األصنام وكل ما عبد من دون اهللا : اجلبت 
األشرف اليهوديني خرجا إىل مكة مع مجاعة من اليهود حيالفون قريشاً على حماربة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، 



أنتم أهل كتاب ، وأنتم أقرب إىل حممد منكم إلينا ، فال نأمن مكركم ، فاسجدوا آلهلتنا حىت نطئمن إليكم : فقالوا 
: وقال أبو سفيان . ألهنم سجدوا لألصنام وأطاعوا إبليس فيما فعلوا } باجلبت والطاغوت { هنم ففعلوا فهذا إميا

: قال . يأمر بعبادة اهللا وحده وينهى عن الشرك : ماذا يقول حممد؟ قالوا : فقال كعب . أحنن أهدى سبيالً أم حممد 
: ، ونفك العاين ، وذكروا أفعاهلم ، فقال  حنن والة البيت ، ونسقي احلاج ، ونقري الضيف: وما دينكم؟ قالوا 
  .أنتم أهدى سبيالً 

أَْم َيْحُسُدونَ النَّاَس َعلَى َما آَتاُهمُ اللَُّه ِمْن فَْضِلِه فَقَْد آَتْيَنا ) ٥٣(أَْم لَُهْم َنِصيٌب ِمَن الُْملِْك فَإِذًا لَا ُيْؤُتونَ النَّاَس َنقًِريا 
فَِمْنُهْم َمْن آَمَن بِِه َوِمْنُهْم َمْن َصدَّ َعْنُه َوكَفَى بِجََهنَّمَ ) ٥٤(ِحكَْمةَ َوآَتْيَناُهْم ُملْكًا َعِظيًما آلَ إِبَْراهِيَم الِْكتَاَب وَالْ

  ) ٥٥(َسِعًريا 

مينعون ما أوتوا من النعمة ويتمنون أن تكون هلم نعمة غريهم : وصف اليهود بالبخل واحلسد ومها شّر خصلتني 
: على أن أم منقطعة ومعىن اهلمزة إلنكار أن يكون هلم نصيب من امللك مث قال } َنِصيٌب ّمَن امللك  أَْم لَُهْم{ : فقال 

النقرة يف : والنقري : أي لو كان هلم نصيب من امللك فإذاً ال يؤتون أحداً مقدار نقري لفرط خبلهم } فَإِذاً الَّ ُيْؤُتونَ { 
وإما ملك اهللا كقوله تعاىل . إما ملك أهل الدنيا : واملراد بامللك . قطمري ظهر النواة وهو مثل يف القلة ، كالفتيل وال

وهذا أوصف هلم ]  ١٠٠: اإلسراء [ } قُل لَّْو أَنُتمْ َتْمِلكُونَ خََزاِئَن َرْحَمِة رَّبى إِذًا ألْمَسكُْتمْ َخْشَيةَ اإلنفاق { : 
إلنكار أهنم قد أوتوا نصيباً من : ىن اهلمزة يف أم وجيوز أن يكون مع. بالشح ، وأحسن لطباقه نظريه من القرآن 

وأهنم ال يؤتون أحداً مما ميلكون . امللك ، وكانوا أصحاب أموال وبساتني وقصور مشيدة كما تكون أحوال امللوك 
ة ، ، على إعمال إذا عملها الذي هو النصب ، وهي ملغاة يف قراءة العام» فإذاً ال يؤتوا«: وقرأ ابن مسعود . شيئاً 

بل أحيسدون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم } أَْم َيْحُسُدونَ الناس { فال يؤتون الناس نقرياً إذاً : كأنه قيل 
وكانوا حيسدوهنم على ما آتاهم اهللا من النصرة والغلبة وازدياد العّز . واملؤمنني على إنكار احلسد واستقباحه 

الذين هم } َءالَ إبراهيم { هلم مبا عرفوه من إيتاء اهللا الكتاب واحلكمة إلزام } فَقَْد ءاَتْيَنا { والتقدم كل يوم 
امللك يف : وعن ابن عباس . أسالف حممد صلى اهللا عليه وسلم ، وأنه ليس ببدع أن يؤتيه اهللا مثل ما آتى أسالفه 

له التسع وقد كان كيف استكثرمت : استكثروا نساءه فقيل هلم : وقيل . آل إبراهيم ملك يوسف وداود وسليمان 
أي مبا ذكر من } َمْن ءاَمَن بِِه { فمن اليهود } فَِمْنُهْم { لداود مائة ولسليمان ثلَثمائة مهرية وسبعمائة سرية؟ 

أو من اليهود من آمن برسول اهللا صلى اهللا . وأنكره مع علمه بصحته } َومِْنُهْم مَّن َصدَّ َعْنُه { حديث آل إبراهيم 
فَِمْنُهْم { : أو من آل إبراهيم من آمن بإبراهيم ، ومنهم من كفر ، كقوله . م من أنكر نبّوته عليه وسلم ، ومنه

  ] . ٢٦: احلديد [ } مُّْهَتٍد َوكَِثٌري ّمنُْهْم فاسقون 

لُوًدا غَْيَرَها ِلَيذُوقُوا الَْعذَاَب إِنَّ اللَّهَ إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا بِآَياِتَنا َسْوفَ ُنْصِليهِْم نَاًرا كُلََّما َنِضَجتْ ُجلُوُدُهْم َبدَّلَْناُهْم ُج
  ) ٥٦(كَانَ َعزِيًزا َحِكيًما 

: كيف تعذب مكان اجللود العاصية جلود مل تعص؟ قلت : فإن قلت . أبدلناهم إياها } بدلناهم ُجلُوداً غَْيَرَها { 
وعن رسول اهللا . نضيج غري نضيج جيعل ال: وعن فضيل . العذاب للجملة احلساسة ، وهي اليت عصت ال للجلد 

  :صلى اهللا عليه وسلم 
{ سبعني مرة يبّدلون جلوداً بيضاء كالقراطيس : ، وعن احلسن » تبّدل جلودهم كل يوم سبع مّرات « )  ٢٨٥( 



 {أعّزك اهللا ، أي أدامك على عّزك وزادك فيه : كقولك للعزيز . ليدوم هلم ذوقه وال ينقطع } ِلَيذُوقُواْ العذاب 
  .ال يعذب إال بعدل من يستحقه } َحِكيماً { ال ميتنع عليه شيء مما يريده باجملرمني } َعزِيزاً 

ةٌ َبًدا لَُهْم ِفيَها أَزَْواٌج ُمطَهََّرَوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت سَُنْدِخلُُهْم جَنَّاٍت َتجْرِي ِمْن َتحِْتَها الْأَنَْهاُر خَاِلِديَن ِفيَها أَ
الَْعْدلِ إِنَّ اللََّه َيأُْمرُكُْم أَنْ ُتَؤدُّوا الْأََماَناِت إِلَى أَْهِلَها َوإِذَا َحكَْمُتْم َبْيَن النَّاسِ أَنْ َتْحكُُموا بِ) ٥٧(َوُنْدِخلُُهْم ِظلًّا ظَِليلًا 

  ) ٥٨(إِنَّ اللََّه نِِعمَّا َيعِظُكُمْ بِِه إِنَّ اللََّه كَانَ َسِميًعا َبصًِريا 

وهو ما . ويوم أيوم ، وما أشبه ذلك . ليل أليل : كما يقال . صفة مشتقة من لفظ الظلّ لتأكيد معناه } ظَِليالً { 
. كان فينانا ال جوب فيه ، ودائماً ال تنسخه الشمس ، وسجسجاً ال حّر فيه وال برد ، وليس ذلك إال ظل اجلنة 

أَن تُؤدُّاْ األمانات { بالياء » سيدخلهم«: ويف قراءة عبد اهللا . ك الظل رزقنا اهللا بتوفيقه ملا يزلف إليه التفيؤ حتت ذل
وذلك . وقيل نزلت يف عثمان بن طلحة بن عبد الدار وكان سادن الكعبة . اخلطاب عام لكل أحد يف كل أمانة } 
:  
وصعد السطح ،  أنّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني دخل مكة يوم الفتح أغلق عثمان باب الكعبة)  ٢٨٦( 

. لو علمت أنه رسول اهللا مل أمنعه ، فلوى علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه يده : وأىب أن يدفع املفتاح إليه ، وقال 
فلما خرج سأله العباس أن يعطيه . وأخذه منه وفتح ، ودخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وصلى ركعتني 

أكرهت : لت ، فأمر علياً أن يرّده إىل عثمان ويعتذر إليه فقال عثمان لعلّي فنز. املفتاح وجيمع له السقاية والسدانة 
أشهد أن ال إله إال : لقد أنزل اهللا يف شأنك قرآناً ، وقرأ عليه اآلية ، فقال عثمان : وآذيت مث جئت ترفق؟ فقال 

م أن السدانة يف أوالد عثمان اهللا وأشهد أن حممداً رسول اهللا ، فهبط جربيل وأخرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل
نِِعمَّا َيعِظُكُمْ { ، على التوحيد » األمانة«: وقرىء . هو خطاب للوالة بأداء األمانات واحلكم بالعدل : وقيل . أبداً 

نعم شيئاً : إما أن تكون منصوبة موصوفة بيعظكم به ، وإما أن تكون مرفوعة موصولة به ، كأنه قيل ) ما ( } بِِه 
واملخصوص باملدح حمذوف ، أي نعّما يعظكم به ذاك ، وهو املأمور . أو نعم الشيء الذي يعظكم به .  يعظكم به

  .بفتح النون » نعما«وقرىء . به من أداء األمانات والعدل يف احلكم 

فَإِنْ َتنَاَزْعُتْم ِفي َشْيٍء فَُردُّوُه إِلَى اللَِّه َوالرَّسُولِ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَِطيعُوا اللََّه َوأَِطيعُوا الرَّسُولَ َوأُوِلي الْأَْمرِ ِمْنكُْم 
  ) ٥٩(إِنْ كُْنُتْم ُتؤِْمُنونَ بِاللَِّه َوالَْيْومِ الْآِخرِ ذَِلَك خَْيٌر َوأَْحَسُن َتأْوِيلًا 

واملراد . وا على قضاياهم ملا أمر الوالة بأداء األمانات إىل أهلها وأن حيكموا بالعدل ، أمر الناس بأن يطيعوهم وينزل
أمراء احلق؛ ألن أمراء اجلور اهللا ورسوله بريئان منهم ، فال يعطفون على اهللا ورسوله يف وجوب : بأويل األمر منكم 

الطاعة هلم ، وإمنا جيمع بني اهللا ورسوله واألمراء املوافقني هلما يف إيثار العدل واختيار احلق واألمر هبما والنهي عن 
أطيعوين ما عدلت فيكم ، فإن خالفت : وكان اخللفاء يقولون . كاخللفاء الراشدين ومن تبعهم بإحسان أضدادمها 

َوأُْوِلى االمر { : ألستم أمرمت بطاعتنا يف قوله : وعن أيب حازم أن مسلمة بن عبد امللك قال له . فال طاعة يل عليكم 
} فَإِن َتنَاَزْعُتْم ِفى َشْىء فَُردُّوُه إِلَى اهللا والرسول { : قوله أليس قد نزعت عنكم إذا خالفتم احلق ب: قال } ِمْنكُمْ 
  :هم أمراء السرايا وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم : وقيل 

من أطاعين فقد أطاع اهللا ومن عصاين فقد عصى اهللا ، ومن يطع أمريي فقد أطاعين ومن يعصِ أمريي « )  ٢٨٧( 
{ . الدينون الذين يعلمون الناس الدين ويأمروهنم باملعروف وينهوهنم عن املنكر  هم العلماء: ، وقيل » فقد عصاين 



فإن اختلفتم أنتم وأولوا األمر منكم يف شيء من أمور الدين ، فرّدوه إىل اهللا ورسوله ، أي } فَإِن َتَناَزعُْتْم ِفى َشْىٍء 
قد جنح اهللا األمر بطاعة أويل األمر مبا ال يبقى وكيف تلزم طاعة أمراء اجلور و. ارجعوا فيه إىل الكتاب والسنة : 

معه شك ، وهو أن أمرهم أوالً بأداء األمانات وبالعدل يف احلكم وأمرهم آخراً بالرجوع إىل الكتاب والسنة فيما 
أشكل ، وأمراء اجلور ال يؤّدون أمانة وال حيكمون بعدل ، وال يردون شيئاً إىل كتاب وال إىل سنة ، إمنا يتبعون 
: شهواهتم حيث ذهبت هبم ، فهم منسلخون عن صفات الذين هم أولو األمر عند اهللا ورسوله ، وأحق أمسائهم 

وأحسن } وَأَْحَسُن َتأْوِيالً { لكم وأصلح } َخيْراً { إشارة إىل الرد إىل الكتاب والسنة } ذلك { اللصوص املتغلبة 
  .أحسن تأويالً من تأويلكم أنتم : وقيل . عاقبة 

َتحَاكَُموا إِلَى الطَّاغُوِت َوقَدْ ْم َتَر إِلَى الَِّذيَن َيْزُعُمونَ أَنَُّهْم آَمنُوا بَِما أُْنزِلَ إِلَْيَك َوَما أُْنزِلَ ِمْن قَْبِلَك ُيرِيُدونَ أَنْ َيأَلَ
َوإِذَا قِيلَ لَُهْم َتعَالَْوا إِلَى َما أَنَْزلَ اللَُّه وَإِلَى ) ٦٠(أُِمُروا أَنْ َيكْفُرُوا بِِه وَُيرِيُد الشَّْيطَانُ أَنْ ُيِضلَُّهْم َضلَالًا َبعِيًدا 

فَكَْيَف إِذَا أَصَاَبتُْهْم ُمِصيَبةٌ بَِما قَدََّمْت أَْيِديهِمْ ثُمَّ َجاُءوكَ ) ٦١(الرَُّسولِ رَأَْيَت الُْمَناِفِقَني َيُصدُّونَ َعْنَك ُصُدوًدا 
أُولَِئَك الَِّذيَن َيْعلَمُ اللَُّه َما ِفي قُلُوبِهِْم فَأَعْرِْض َعْنُهْم َوِعظُْهْم َوقُلْ ) ٦٢(لَّا إِْحَساًنا َوَتْوِفيقًا َيْحِلفُونَ بِاللَِّه إِنْ أََرْدَنا إِ

  ) ٦٣(لَُهْم ِفي أَْنفُِسهِْم قَْولًا َبِليًغا 

  :روي 
عليه وسلم ، ودعاه املنافق إىل  أن بشراً املنافق خاصم يهودياً فدعاه اليهودي إىل رسول اهللا صلى اهللا)  ٢٨٨( 

: كعب بن األشرف ، مث إهنما احتكما إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقضى لليهودي فلم يرض املنافق وقال 
: فقال للمنافق . قضى لنا رسول اهللا فلم يرض بقضائه : فقال اليهودي لعمر . تعال نتحاكم إىل عمر بن اخلطاب 

مكانكما حىت أخرج إليكما فدخل عمر فاشتمل على سيفه ، مث خرج فضرب به : قال عمر ف. نعم : أكذلك؟ قال 
إنّ عمر فرق : وقال جربيل . هكذا أقضي ملن مل يرض بقضاء اهللا ورسوله ، فنزلت : عنق املنافق حىت برد مث قال 

كعب بن األشرف ، : طاغوت وال. » أنت الفاروق«: بني احلق والباطل ، فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
أو على التشبيه بالشيطان . إلفراطه يف الطغيان وعداوة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ) طاغوتاً ( مساه اهللا 

أو جعل اختيار التحاكم إىل غري رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على التحاكم إليه حتاكماً إىل . والتسمية بامسه 
َوَما . . . بَِما أنَزلَ { وقرىء . } َوقَْد أُِمُرواْ أَن َيكْفُرُواْ بِِه وَُيرِيُد الشيطان أَن ُيِضلَُّهْم  {: الشيطان ، بدليل قوله 

{ : ، ذهاباً بالطاغوت إىل اجلمع ، كقوله » أن يكفروا هبا«: وقرأ عباس بن الفضل . على البناء للفاعل } أَنَزلَ 
بضم الالم على أنه حذف الالم من » تعالوا«وقرأ احلسن ]  ٢٥٧: البقرة [ } أَْوِلَياؤُُهُم الطاغوت ُيخْرُِجوَنُهم 

( إن أصلها ) آية ( ما باليت به بالة ، وأصلها بالية كعافية ، وكما قال الكسائي يف : تعاليت ختفيفاً ، كما قالوا 
: ، حنو ) تعالوا ( ، فصار فاعلة ، فحذفت الالم ، فلما حذفت وقعت واو اجلمع بعد الالم من تعال فضمت ) آيية 

  :تعايل ، بكسر الالم للمرأة ، ويف شعر احلمداين : ومنه قول أهل مكة . تقدموا 
يكون حاهلم ، وكيف يصنعون؟ يعين أهنم يعجزون } فَكَْيَف { والوجه فتح الالم ... َتَعاِلي أُقَاسِْمِك اهلُموَم َتعَاِلي 

من التحاكم إىل غريك واهتامهم } إِذَا أصابتهم مُِّصيَبةٌ بَِما قَدََّمْت أَْيِديهِْم { عند ذلك فال يصدرون أمراً وال يوردونه 
} إِالَّ إِْحسَاناً { ما أردنا بتحاكمنا إىل غريك } َيْحِلفُونَ { حني يصابون فيعتذرون إليك } ثُمَّ َجاؤك { لك يف احلكم 

لك وال تسخطاً حلكمك ، ففرج عنا بدعائك وهذا وعيد هلم  بني اخلصمني ، ومل يرد خمالفة} َوَتْوِفيقاً { ال إساءة 
جاء : وقيل . وال يغين عنهم االعتذار عند حلول بأس اهللا . على فعلهم ، وأهنم سيندمون عليه حني ال ينفعهم الندم 



بنا حبكومة ما أردنا بالتحاكم إىل عمر إال أن حيسن إىل صاح: أولياء املنافق يطلبون بدمه وقد أهدره اهللا فقالوا 
ال تعاقبهم ملصلحة يف } فَأَْعَرْض َعنُْهْم { العدل والتوفيق بينه وبني خصمه ، وما خطر ببالنا أنه حيكم له مبا حكم به 

بالغ يف } َوقُل لَُّهْم ِفى أَنفُسِهِْم قَْوالً َبِليغاً { استبقائهم ، وال تزد على كفهم باملوعظة والنصيحة عما هم عليه 
  .يف واإلنذار وعظهم بالتخف

قل هلم قوالً بليغاً يف أنفسهم مؤثراً يف : أي ) بليغاً : ( بقوله : ؟ قلت } ِفى أَنفُسِهِْم { : مب تعلق قوله : فإن قلت 
قلوهبم يغتمون به اغتماماً ، ويستشعرون منه اخلوف استشعاراً ، وهو التوعد بالقتل واالستئصال إن جنم منهم 

هم أن ما يف نفوسهم من الدغل والنفاق معلوم عند اهللا ، وأنه ال فرق بينكم وبني النفاق وأطلع قرنه ، وأخرب
املشركني ، وما هذه املكافة إال إلظهاركم اإلميان وإسراركم الكفر وإضماره ، فإن فعلتم ما تكشفون به غطاءكم 

اخلبيثة وقلوهبم املطوية على النفاق  أي قل هلم يف معىن أنفسهم} قُلْ لَُهمْ { : أو يتعلق بقوله . مل يبق إال السيف 
فأصلحوا أنفسكم وطهروا قلوبكم . قوالً بليغاً ، وأنّ اهللا يعلم ما يف قلوبكم ال خيفي عليه فال يغين عنكم إبطانه 

أو . وداووها من مرض النفاق ، وإال أنزل اهللا بكم ما أنزل باجملاهرين بالشرك من انتقامه ، وشراً من ذلك وأغلظ 
خالياً هبم ، ليس معهم غريهم ، مسارا هلم بالنصيحة ، ألنه يف السر أجنع ، ويف اإلحماض أدخل  -يف أنفسهم  قل هلم

  .يبلغ منهم ويؤثر فيهم } قوالً بليغاً { 

وَك فَاْسَتْغفَُروا اللََّه وَاْسَتْغفََر لَُهُم الرَّسُولُ َوَما أَْرَسلَْنا ِمْن َرُسولٍ إِلَّا ِلُيطَاَع بِإِذِْن اللَِّه َولَْو أَنَُّهمْ إِذْ ظَلَُموا أَْنفُسَُهْم َجاُء
فَلَا َورَبَِّك لَا ُيْؤِمنُونَ َحتَّى ُيَحكُِّموَك ِفيَما َشَجَر بَْيَنُهمْ ثُمَّ لَا َيجُِدوا ِفي أَنْفُِسهِمْ َحَرًجا ) ٦٤(لََوَجُدوا اللََّه َتوَّاًبا َرِحيًما 
  ) ٦٥(ْسِليًما ِممَّا قََضْيَت َوُيَسلُِّموا َت

بسبب إذن اهللا يف طاعته ، وبأنه أمر } إالَّ ِلُيطَاَع بِإِذِْن اهللا { وما أرسلنا رسوالً قط } َوَما أَْرَسلَْنا ِمن رَّسُولٍ { 
املبعوث إليهم بأن يطيعوه ويتبعوه ، ألنه مؤّد عن اهللا ، فطاعته طاعة اهللا ومعصيته معصية اهللا ، َوَمن ُيِطعِ الرسول 

بالتحاكم إىل الطاغوت } َولَْو أَنَُّهمْ إِذ ظَّلَُمواْ أَنفُسَُهْم { قَْد أَطَاَع اهللا ، وجيوز أن يراد بتيسري اهللا وتوفيقه يف طاعته فَ
من ذلك باإلخالص ، وبالغوا يف االعتذار } فاستغفروا اهللا { تائبني من النفاق متنصلني عما ارتكبوا } جاؤك { 

لعلموه تواباً ، أي } لََوَجدُواْ اهللا َتوَّاباً { ضائك ، حىت انتصبت شفيعاً هلم إىل اهللا ومستغفراً إليك من إيذائك برّد ق
واستغفرت هلم ، وعدل عنه إىل طريقة االلتفات ، تفخيماً لشأن رسول اهللا صلى اهللا عليه . ومل يقل . لتاب عليهم 

معناه فوربك } فَالَ َوَربَِّك { ه الرسول من اهللا مبكان وسلم وتعظيماً الستغفاره ، وتنبيهاً على أن شفاعة من امس
لّئَالَّ { مزيدة لتأكيد معىن القسم ، كما زيدت يف ) ال ( و ]  ٩٢: احلجر [ } فََوَرّبَك لََنْسئَلَنَُّهْم { : كقوله تعاىل 

هال زعمت أهنا زيدت : فإن قلت جواب القسم } الَ ُيْؤِمنُونَ { و . لتأكيد وجود العلم ]  ٢٩: احلديد [ } َيْعلََم 
فَال أُقِْسُم بَِما { : يأىب ذلك استواء النفي واإلثبات فيه ، وذلك قوله : ؟ قلت ) ال يؤمنون ( يف ) ال ( لتظاهر 

ما اختلف بينهم في} ِفيَما َشَجَر َبيَْنُهْم { ]  ١٩: التكوير [ } ُتْبِصُرونَ َوَما الَ تُْبِصُرونَ إِنَُّه لَقَْولُ َرسُولٍ كَرِميٍ 
شكا ، ألنّ : ضيقاً ، أي ال تضيق صدورهم من حكمك ، وقيل } َحَرجاً { واختلط ، ومنه الشجر لتداخل أغصانه 

وينقادوا ويذعنوا ملا تأيت به من قضائك ، ال يعارضوه } وَُيَسلُِّمواْ { الشاك يف ضيق من أمره حىت يلوح له اليقني 
{ وأسلم له ، وحقيقة سلم نفسه وأسلمها ، إذا جعلها ساملة له خالصة ، و سلم األمر هللا : بشيء ، من قولك 

: قيل . وينقادوا حلكمه انقياداً ال شبهة فيه ، بظاهرهم وباطنهم : كأنه قيل . تأكيد للفعل مبنزلة تكريره } َتْسِليماً 



  :وقيل . نزلت يف شأن املنافق واليهودي 
لتعة؛ وذلك أهنما اختصما إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف شراج يف شأن الزبري وحاطب بن أيب ب)  ٢٨٩( 

ألن : ، فغضب حاطب وقال » اسق يا زبري مث أرسل املاء إىل جارك«: كانا يسقيان هبا النخل ، فقال . من احلّرة 
اء حىت يرجع إىل اسق يا زبري مث احبس امل«: كان ابن عمتك؟ فتغري وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، مث قال 

كان قد أشار على الزبري برأي فيه السعة له وخلصمه؛ فلما أحفظ » اجلدر واستوف حقك ، مث أرسله إىل جارك
ملن : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، استوعب للزبري حقه يف صريح احلكم ، مث خرجا فمرا على املقداد ، فقال 

قاتل اهللا : ففطن يهودي كان مع املقداد فقال . ه ، ولوى شدقه قضى البن عمت: كان القضاء؟ فقال األنصاري 
هؤالء ، يشهدون أنه رسول اهللا مث يتهمونه يف قضاء يقضى بينهم ، وامي اهللا ، لقد أذنبنا ذنباً مّرة يف حياة موسى ، 

  .بنا حىت رضي عنا اقتلوا أنفسكم ، ففعلنا ، فبلغ قتالنا سبعني ألفاً يف طاعة ر: فدعانا إىل التوبة منه وقال 

وروى . أما واهللا إنّ اهللا ليعلم مين الصدق ، لو أمرين حممد أن أقتل نفسي لقتلتها : فقال ثابت بن قيس بن مشاس 
والذي نفسي بيده إنّ « : أنه قال ذلك ثابت وابن مسعود وعمار بن ياسر ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

: وروى عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه قال » قلوهبم من اجلبال الرواسي  من أميت رجاالً اإلميان أثبت يف
  .واهللا لو أمرنا ربنا لفعلنا ، واحلمد هللا الذي مل يفعل بنا ذلك ، فنزلت اآلية يف شأن حاطب ، ونزلت يف شأن هؤالء 

ُجوا ِمْن ِديَارِكُْم َما فََعلُوُه إِلَّا قَِليلٌ ِمْنُهْم َولَْو أَنَُّهْم فََعلُوا َما ُيوَعظُونَ بِهِ َولَْو أَنَّا كََتْبَنا َعلَْيهِْم أَنِ اقُْتلُوا أَْنفَُسكُْم أَوِ اخُْر
  ) ٦٨(َولََهَديَْناُهمْ ِصرَاطًا ُمْستَِقيًما ) ٦٧(وَإِذًا لَآَتْيَناُهْم ِمْن لَُدنَّا أَجًْرا َعِظيًما ) ٦٦(لَكَانَ َخْيًرا لَُهْم َوأََشدَّ َتثْبِيًتا 

أي لو أوجبنا عليهم مثل ما أوجبنا على بين إسرائيل من قتلهم أنفسهم } َولَْو أَنَّا كََتْبَنا َعلَيْهِْم أَِن اقتلوا أَنفَُسكُمْ { 
. وهذا توبيخ عظيم } قَِليلٌ ّمنُْهْم { ناس } مَّا فََعلُوُه إِالَّ { ، أو خروجهم من ديارهم حني استتيبوا من عبادة العجل 

، بالنصب على أصل االستثناء ، أو على إال فعالً » إال قليالً«: وقرىء ) . فعلوه ( ع على البدل من الواو يف والرف
واالنقياد ملا يراه وحيكم به ، ألنه . من اتباع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وطاعته } َما ُيوَعظُونَ بِِه { قليالً 

إلمياهنم وأبعد } وَأََشدَّ َتثْبِيتاً { يف عاجلهم وآجلهم } كَانَ َخيْراً لَُّهْم لَ{ الصادق املصدوق الذي ال ينطق عن اهلوى 
وإذاً لو : جواب لسؤال مقدر ، كأنه قيل وماذا يكون هلم أيضاً بعد التثبيت ، فقيل } َوإِذاً { من االضطراب فيه 

[ } َوُيْؤِت ِمن لَُّدْنُه أَْجراً َعِظيماً { : كقوله } ماً ّمن لَّدُنَّا أَجْراً َعِظي{ ألن إذاً جواب وجزاء } التيناهم { ثبتوا 
{ يف أنّ املراد العطاء املتفضل به من عنده وتسميته أجراً ، ألنه تابع لألجر ال يثبت إال بثباته ]  ٤٠: النساء 

  .وللطفنا هبم ووفقناهم الزدياد اخلريات } وهلديناهم 

 ولَِئَك َمَع الَِّذيَن أَْنَعَم اللَُّه َعلَْيهِْم ِمَن النَّبِيَِّني َوالصِّدِّيِقَني وَالشَُّهَداِء وَالصَّاِلِحَني َوَحُسَنَوَمْن ُيِطعِ اللََّه َوالرَّسُولَ فَأُ
  ) ٧٠(ذَِلكَ الْفَْضلُ ِمَن اللَِّه َوكَفَى بِاللَِّه َعِليًما ) ٦٩(أُولَِئَك َرِفيقًا 

موا يف تصديقهم كأيب بكر الصديق رضي اهللا عنه وصدقوا يف أقواهلم أفاضل صحابة األنبياء الذين تقد: الصديقون 
{ وهذا ترغيب للمؤمنني يف الطاعة ، حيث وعدوا مرافقة أقرب عباد اهللا إىل اهللا وأرفعهم درجات عنده . وأفعاهلم 

: قرىء . عىن التعجب وماأحسن أولئك رفيقاً الستقالله مب: فيه معىن التعجب كأنه قيل } َوَحُسَن أُولَِئَك َرِفيقاً 
وحسن الوجه وجهك ، بالفتح والضم مع ! حسن الوجه وجهك : يقول املتعجب . ، بسكون السني » وحْسن«



كالصديق واخلليط يف استواء الواحد واجلمع فيه ، وجيوز أن يكون مفرداً ، بني به اجلنس يف : والرفيق . التسكني 
  :وروي . باب التمييز 

وىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان شديد احلب لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قليل أنّ ثوبان م)  ٢٩٠( 
الصرب عنه ، فأتاه يوماً وقد تغري وجهه وحنل جسمه وعرف احلزن يف وجهه فسأله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

يك واستوحشت وحشة شديدة حىت يا رسول اهللا ، ما يب من وجع غري أين إذا مل أرك اشتقت إل: عن حاله ، فقال 
ألقاك ، فذكرت اآلخرة ، فخفت أن ال أراك هناك ، ألين عرفت أنك ترفع مع النبيني وإن أدخلت اجلنة كنت يف 

: " منزل دون منزلك ، وإن مل أدخل فذاك حني ال أراك أبداً ، فنزلت ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
وحكى ذلك "  أكون أحّب إليه من نفسه وأبويه وأهله وولده والناس أمجعني والذي نفسي بيده ال يؤمن عبد حىت

مبتدأ ، ) ذلك ( اخلرب ، وجيوز أن يكون } ِمَن اهللا { صفته و } الفضل { مبتدأ و } ذلك { عن مجاعة من الصحابة 
ملنعم عليهم من اهللا ألنه أنّ ما أعطي املطيعون من األجر العظيم ومرافقة ا: خربه ، واملعىن ) والفضل من اهللا ( 

جبزاء من أطاعه أو أراد أَنَّ فضل املنعم عليهم ومزيتهم من اهللا ، } وكفى باهللا َعِليماً { تفضل به عليهم تبعاً لثواهبم 
  .ألهنم اكتسبوه بتمكينه وتوفيقه وكفى باهللا عليماً بعباده فهو يوفقهم على حسب أحواهلم 

  ) ٧١(ُخذُوا ِحذْرَكُْم فَاْنِفرُوا ثُبَاٍت أَوِ اْنِفُروا َجِميًعا َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا 

أخذ حذره ، إذا تيقظ واحترز من املخوف ، كأنه : اِحلذُْر واحلَذَر مبعىن ، كاإلثر واألثر ، يقال } ُخذُواْ ِحذْرَكُْم { 
زوا من العدّو وال متكنوه من أنفسكم احذروا واحتر: واملعىن . جعل احلذر آلته اليت يقي هبا نفسه ويعصم هبا روحه 

أي جمتمعني } َجِميعاً { مجاعات متفّرقة سرية بعد سرية ، وإما } ثُبَاٍت { إما . إذا نفرمت إىل العدّو } فانفروا { 
  .بضم الفاء » فانفروا«: وقرىء . كوكبة واحدة ، وال تتخاذلوا فتلقوا بأنفسكم إىل التهلكة 

وَلَِئْن أََصاَبكُمْ ) ٧٢(لَُيَبطِّئَنَّ فَإِنْ أََصابَْتكُْم ُمِصيَبةٌ قَالَ قَدْ أَنَْعَم اللَُّه َعلَيَّ إِذْ لَْم أَكُْن َمَعُهْم َشهِيًدا َوإِنَّ ِمْنكُمْ لََمْن 
  ) ٧٣(فَأَفُوَز فَْوًزا َعِظيًما  فَْضلٌ ِمَن اللَِّه لََيقُولَنَّ كَأَنْ لَْم َتكُْن َبيَْنكُْم وََبْيَنُه َمَودَّةٌ َيا لَْيتَنِي كُْنُت َمعَُهْم

جواب قسم حمذوف } لَُّيبَطّئَنَّ { ويف ]  ١٨: النحل [ } إِنَّ اهللا لََغفُوٌر { : لالبتداء مبنزلتها يف قوله ) ملَن ( الالم يف 
{ ن يف وإنّ منكم ملن أقسم باهللا ليبطئن ، والقسم وجوابه صلة من ، والضمري الراجع منها إليه ما استك: تقديره 
واخلطاب لعسكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واملبطئون منهم املنافقون ألهنم كانوا يغزون معهم نفاقاً } لَُّيَبطّئَنَّ 

أعتم ، إذا أبطأ ، وقرىء : أبطأ كعتم مبعىن : ليتثاقلن وليتخلفن عن اجلهاد وبطأ مبعىن ) ليبطئن ( ومعىن . 
ما بطأ بك ، فيعدى بالباء ، وجيوز : ثقل ، ويقال : فالن وأبطأ علّي وبطؤ حنو  بطأ علّي: بالتخفيف يقال » ليبطئن«

أن يكون منقوالً من بطؤ ، حنو؟ ثقل من ثقل ، فرياد ليبطئن غريه وليثبطنه عن الغزو ، وكان هذا ديدن املنافق عبد 
من فتح أو } فَْضلٌ ِمَن اِهللا { من قتل أو هزمية } فَإِنْ أصابتكم مُِّصيَبةٌ { اهللا بن أّيب ، وهو الذي ثبط الناس يوم أُحد 

يف ) ملن ليبطئن : ( ألن قوله ) من ( بضم الالم إعادة للضمري إىل معىن » ليقولون«وقرأ احلسن } لََّيقُولَنَّ { غنيمة 
وبني مفعوله ) ليقولن ( الذي هو اعتراض بني الفعل } كَأَن لَّْم َتكُْن َبيَْنكُْم َوبَْيَنُه َمَودَّةٌ { : معىن اجلماعة ، وقوله 

واملعىن كأن مل تتقدم له معكم مواّدة ، ألن املنافقني كانوا يواّدون املؤمنني ويصادقوهنم يف الظاهر ، } ياليتىن { وهو 
وإن كانوا يبغون هلم الغوائل يف الباطن ، والظاهر أنه هتكم ألهنم كانوا أعدى عدوّ للمؤمنني وأشدهم حسداً هلم ، 

) كنت معهم ( بالرفع عطفاً على » فأفوز«: وقرىء . يوصفون باملوّدة إال على وجه العكس هتكماً حباهلم  فكيف



لينتظم الكون معهم ، والفوز معىن التمين ، فيكونا متمنيني مجيعاً ، وجيوز أن يكون خرب مبتدأ حمذوف ، مبعىن فأنا 
  .أفوز يف ذلك الوقت 

َف ُنؤِْتيِه ِه الَِّذيَن َيْشُرونَ الَْحَياةَ الدُّْنَيا بِالْآِخَرِة َوَمْن ُيقَاِتلْ ِفي َسبِيلِ اللَِّه فَُيقَْتلْ أَْو َيْغِلْب فَسَْوفَلُْيقَاِتلْ ِفي سَبِيلِ اللَّ
اِء َوالْوِلَْداِن الَِّذيَن َيقُولُونَ َربَّنَا َوَما لَكُْم لَا تُقَاِتلُونَ ِفي َسبِيلِ اللَِّه َوالُْمْسَتْضَعِفَني ِمَن الرِّجَالِ وَالنَِّس) ٧٤(أَجًْرا َعِظيًما 

الَِّذيَن آَمُنوا ) ٧٥(َنِصًريا  أَخْرِْجَنا ِمْن َهِذِه الْقَْرَيِة الظَّاِلمِ أَْهلَُها وَاْجَعلْ لََنا ِمْن لَُدْنَك وَِليا َواجَْعلْ لََنا ِمْن لَدُْنَك
رُوا ُيقَاِتلُونَ ِفي َسبِيلِ الطَّاغُوِت فَقَاِتلُوا أَْوِلَياَء الشَّيْطَاِن إِنَّ كَْيدَ الشَّْيطَاِن كَانَ ُيقَاِتلُونَ ِفي سَبِيلِ اللَِّه َوالَِّذيَن كَفَ

  ) ٧٦(َضِعيفًا 

  :مبعىن يشترون ويبيعون قال ابن مفرغ } َيْشُرونَ { 
  ِمْن َبْعِد ُبْرٍد كُْنُت َهامَْه... َوَشرَْيُت ُبرْداً لَيَْتنِي 

ن احلياة الدنيا باآلخرة هم املبطئون ، وعظوا بأن يغريوا ما هبم من النفاق وخيلصوا اإلميان باهللا ورسوله فالذين يشترو
، وجياهدوا من سبيل اهللا حق اجلهاد ، والذين يبيعون هم املؤمنون الذين يستحبون اآلجلة على العاجلة ويستبدلوهنا 

ياهتم عن القتال فليقاتل الثابتون املخلصون ووعد املقاتل يف إن صدّ الذين مرضت قلوهبم وضعفت ن: هبا ، واملعىن 
فيه وجهان أن } واملستضعفني { سبيل اهللا ظافراً أو مظفوراً به إيتاء األجر العظيم على اجتهاده يف إعزاز دين اهللا 

يعين واختص يكون جمروراً عطفاً على سبيل اهللا أي يف سبيل اهللا ويف خالص املستضعفني ومنصوباً على اختصاص 
من سبيل اهللا خالص املستضعفني ألنّ سبيل اهللا عام يف كل خري ، وخالص املستضعفني من املسلمني من أيدي 
الكفار من أعظم اخلري وأخصه واملستضعفون هم الذين أسلموا مبكة وصدّهم املشركون عن اهلجرة فبقوا بني 

انوا يدعون اهللا باخلالص ويستنصرونه فيسر اهللا أظهرهم مستذلني مستضعفني يلقون منهم األذى الشديد ، وك
لبعضهم اخلروج إىل املدينة ، وبقي بعضهم إىل الفتح حىت جعل اهللا هلم من لدنه خري ويل وناصر وهو حممد صلى اهللا 

عليه وسلم فتوالهم أحسن التويل ونصرهم أقوى النصر ، وملا خرج استعمل على أهل مكة عتاب بن أسيد فرأوا 
. كان ينصر الضعيف من القوي حىت كانوا أعز هبا من الظلمة : ية والنصرة كما أرادوا ، قال ابن عباس منه الوال
تسجيالً بإفراط ظلمهم ، حيث بلغ أذاهم الولدان غري املكلفني ، إرغاماً آلبائهم : مل ذكر الولدان؟ قلت : فإن قلت 

شركون صبياهنم يف دعائهم استنزاالً لرمحة اهللا بدعاء وأمهاهتم ومبغضة هلم ملكاهنم ، وألن املستضعفني كانوا ي
: صغارهم الذين مل يذنبوا ، كما فعل قوم يونس وكما وردت السنة بإخراجهم يف االستسقاء ، وعن ابن عباس 

كنت أنا وأمي من املستضعفني من النساء والولدان ، وجيوز أن يراد بالرجال والنساء األحرار واحلرائر ، وبالولدان 
لتغليب الذكور ) الولدان ( لعبيد واإلماء ، ألنّ العبد واألمة يقال هلما الوليد والوليدة ، وقيل للولدان والوالئد ا

هو وصف للقرية إال أنه : مل ذكر الظامل وموصوفه مؤنث؟ قلت : فإن قلت . على اإلناث كما يقال اآلباء واإلخوة 
تها ، وذكر إلسناده إىل األهل كما تقول من هذه القرية اليت ظلم فأعطي إعراب القرية ألنه صف. مسند إىل أهلها 

هل : فإن قلت . الظاملة أهلها ، جلاز ال لتأنيث املوصوف ، ولكن ألن األهل يذكر ويؤنث : أهلها ، ولو أنث فقيل 
أكلوين : ول اليت ظلموا أهلها ، على لغة من يق: نعم ، كما تقول : جيوز من هذه القرية الظاملني أهلها؟ قلت 

، رغب اهللا املؤمنني ترغيباً وشجعهم تشجيعاً ]  ٣: األنبياء [ } وَأََسرُّواْ النجوى الذين ظَلَُمواْ { ومنه . الرباغيث 
فهو وليهم وناصرهم ، وأعداؤهم يقاتلون يف سبيل الشيطان فال ويلّ هلم . بإخبارهم أهنم إمنا يقاتلون يف سبيل اهللا 

  .لشيطان للمؤمنني إىل جنب كيد اهللا للكافرين أضعف شيء وأوهنه إال الشيطان ، وكيد ا



هُِم الِْقتَالُ إِذَا فَرِيٌق ِمنُْهْم أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذيَن ِقيلَ لَُهْم كُفُّوا أَْيِدَيكُْم َوأَِقيُموا الصَّلَاةَ َوآُتوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُِتَب َعلَْي
قُلْ َمتَاعُ  اللَِّه أَْو أََشدَّ َخْشَيةً َوقَالُوا َربََّنا ِلَم كَتَْبَت َعلَْيَنا الْقَِتالَ لَْولَا أَخَّْرَتَنا إِلَى أََجلٍ قَرِيبٍَيْخَشْونَ النَّاَس كََخْشَيِة 

  ) ٧٧(الدُّْنَيا قَِليلٌ َوالْآخَِرةُ َخْيرٌ ِلَمنِ اتَّقَى َولَا ُتظْلَُمونَ فَِتيلًا 

فوها عن القتال وذلك أن املسلمني كانوا مكفوفني عن مقاتلة الكفار ما داموا مبكة ، أي ك} كُفُّواْ أَْيِدَيكُْم { 
باملدينة كع فريق منهم ال شكاً يف الدين وال رغبة عنه } فَلَمَّا كُِتَب َعلَْيهُِم القتال { وكانوا يتمنون أن يؤذن هلم فيه 

: من إضافة املصدر إىل املفعول ، فإن قلت } َيِة اهللا كََخْش{ ، ولكن نفوراً من اإلخطار باألرواح وخوفاً من املوت 
أي خيشون الناس ) خيشون ( حمله النصب على احلال من الضمري يف : من اإلعراب؟ قلت ) كخشية اهللا ( ما حمل 

 ، مبعىن أو أشد خشية من أهل خشية اهللا} أَْو أََشدَّ َخْشَيةً { مثل أهل خشية اهللا ، أي مشبهني ألهل خشية اهللا 
مل عدلت عن الظاهر وهو كونه صفة للمصدر ومل تقدر خيشون خشية مثل : فإن قلت . وأشد معطوف على احلال 

ألنه وما عطف عليه يف حكم واحد } أَوْ أََشدَّ َخْشَيةً { : أىب ذلك قوله : خشية اهللا ، مبعىن مثل ما خيشى اهللا؟ قلت 
ال عن ضمري الفريق ومل ينتصب انتصاب املصدر ، ألنك ال ، ولو قلت خيشون الناس أشد خشية؟ مل يكن إال ح

تقول خشي فالن أشد خشية ، فتنصب خشية وأنت تريد املصدر ، إمنا تقول أشد خشية فتجّرها ، وإذا نصبتها مل 
يكن أشد خشية إال عبارة عن الفاعل حاالً منه ، اللَّهم إال أن جتعل اخلشية خاشية وذات خشية ، على قوهلم جد 

ه فتزعم أن معناه خيشون الناس خشية مثل خشية اهللا ، أو خشية أشد خشية من خشية اهللا ، وجيوز على هذا أن جد
لَْوال أَخَّرَْتَنا إىل { تريد كخشية اهللا أو كخشية أشد خشية منها ) خشية اهللا ( جمروراً عطفاً على ) أشد ( يكون حمل 
لَْوال أَخَّْرَتنِى إىل أََجلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ { : مهال إىل وقت آخر ، كقوله استزادة يف مدة الكف ، واست} أََجلٍ قَرِيبٍ 

وال تنقصون أدىن شيء من أجوركم على مشاق القتال فال ترغبوا } َوالَ ُتظْلَُمونَ فَِتيالً { ] .  ١٥: املنافقون [ } 
  .، بالياء » وال يظلمون«: عنه ، وقرىء 

نْ ُتِصبُْهمْ كْكُُم الَْمْوُت َولَْو كُْنُتْم ِفي ُبُروجٍ ُمَشيََّدٍة وَإِنْ ُتصِْبُهْم َحَسَنةٌ َيقُولُوا َهِذِه ِمْن ِعْنِد اللَِّه َوإِأَْيَنَما َتكُونُوا ُيْدرِ
َما أََصاَبَك ِمْن ) ٧٨(فْقَُهونَ َحِديثًا َسيِّئَةٌ َيقُولُوا َهِذِه ِمْن ِعْنِدَك قُلْ كُلٌّ ِمْن ِعْنِد اللَِّه فََمالِ َهُؤلَاِء الْقَْومِ لَا َيكَاُدونَ َي

  ) ٧٩(هِيًدا َحَسَنٍة فَِمَن اللَِّه َوَما أََصاَبَك ِمْن َسيِّئٍَة فَِمْن َنفِْسَك وَأَْرَسلْنَاَك ِللنَّاسِ َرُسولًا َوكَفَى بِاللَِّه َش

  :وشبه بقول القائل  فيدرككم املوت ،: هو على حذف الفاء ، كأنه قيل : بالرفع وقيل » يدركُكم«قرىء 
، وهو أينما كنتم ، } أَْيَنَما َتكُونُواْ { محل على ما يقع موقع : وجيوز أن يقال ... َمْن َيفَْعلِ الَْحَسَناتِ للَُّه َيْشكُُرَها 

  :وهو ليسوا مبصلحني ، فرفع كما رفع زهري ) ليسوا مصلحني ( ، على ما يقع موقع » وال ناعب«كما محل 
أي وال } َوالَ ُتظْلَُمونَ فَِتيالً { : وجيوز أن يتصل بقوله . وهو قول حنوي سيبوي ... غَاِئٌب َماِلي َوالَ َحرُِم َيقُولُ الَ 

ُيْدرِككُُّم املوت { : أينما تكونوا يف مالحم حروب أو غريها ، مث ابتدأ قوله . تنقصون شيئاً مما كتب من آجالكم 
  ) .أينما تكونوا ( والوقف على هذا الوجه على } َدةٍ َولَْو كُنُتْم ِفى ُبُروجٍ مَُّشيَّ

وقرأ . من شاد القصر إذا رفعه أو طاله بالشيد وهو اجلّص » مشيَّدة«وقرىء . مشيدة مرفعة . احلصون : والربوج 
ارضها قصيدة شاعرة ، وإمنا الشاعر ق: بكسر الياء وصفاً هلا بفعل فاعلها جمازاً كما قالوا » مشيدة«نعيم بن ميسرة 

وبلوناهم باحلسنات والسيئات { : قال اهللا تعاىل . واحلسنة على النعمة والطاعة . السيئة تقع على البلية واملعصية . 
وإن : واملعىن ] .  ١١٤: هود [ } إِنَّ احلسنات ُيذِْهْبن السيآت { : وقال ]  ١٩٨: األعراف [ } لََعلَُّهْم يَْرجُِعونَ 



هي من : نسبوها إىل اهللا ، وإن تصبهم بلية من قحط وشدة أضافوها إليك وقالوا تصبهم نعمة من خصب ورخاء 
[ } َوإِن ُتِصبُْهْم َسّيئَةٌ يَطَّيَُّرواْ مبوسى َوَمن مََّعُه { : عندك ، وما كانت إال بشؤمك ، كما حكى اهللا عن قوم موسى 

وروي عن اليهود لعنت ]  ٤٧: النمل [ } مََّعَك قَالُواْ اطرينا بَِك َوبَِمن { : وعن قوم صاحل ]  ١٣١: األعراف 
منذ دخل املدينة نقصت مثارها وغلت أسعارها ، فرّد اهللا : أهنا تشاءمت برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالوا 

فيعلموا } يثاً الَ َيكَاُدونَ َيفْقَُهونَ َحِد{ يبسط األرزاق ويقبضها على حسب املصاحل } قُلْ كُلٌّ ّمْن ِعنِد اهللا { عليهم 
{ يا إنسان خطاباً عاماً } َما أَصَاَبَك { أن اهللا هو الباسط القابض ، وكل ذلك صادر عن حكمة وصواب مث قال 

أي } َوَما أصابك ِمن َسّيئٍَة { تفضالً منه وإحساناً وامتناناً وامتحاناً } فَِمَن اهللا { أي من نعمة وإحسان } ِمْن َحَسَنٍة 
َوَما أصابكم ّمن مُِّصيَبٍة فَبَِما كََسَبتْ { ، ألنك السبب فيها مبا اكتسبت يداك } فمن نفسك  {من بلية ومصيبة 

ما من مسلم يصيبه وصب وال : " وعن عائشة رضي اهللا عنها ]  ٣٠: الشورى [ } أَْيدِيكُْم َوَيْعفُواْ َعن كَِثري 
وأرسلناك ِللنَّاسِ { " وما يعفو اهللا أكثر  نصب ، حىت الشوكة يشاكها ، وحىت انقطاع شسع نعله إال بذنب ،

َوَما { : أي رسوالً للناس مجيعاً لست برسول العرب وحدهم ، أنت رسول العرب والعجم ، كقوله } َرسُوالً 
]  ١٥٨: األعراف [  }قُلْ ياأَيَُّها الناس إِّنى َرُسولُ اهللا إِلَْيكُْم َجِميًعا { ، ]  ٢٨: سبأ [ } أرسلناك إِالَّ كَافَّةً لّلنَّاسِ 

  .على ذلك ، فما ينبغي ألحد أن خيرج عن طاعتك واتباعك } وكفى باهللا شَهِيداً { ، 

  ) ٨٠(َمْن ُيِطعِ الرَُّسولَ فَقَْد أَطَاَع اللََّه َوَمْن َتوَلَّى فََما أَْرَسلَْناَك َعلَْيهِْم َحِفيظًا 

يأمر إال مبا أمر اهللا به وال ينهى إال عما هنى اهللا عنه فكانت طاعته يف  ألنه ال} مَّْن ُيِطعِ الرسول فَقَْد أَطَاَع اهللا { 
  :امتثال ما أمر به واالنتهاء عما هنى عنه طاعة هللا ، وروي أنه قال 

أال تسمعون إىل ما يقول هذا : فقال املنافقون » من أحبين فقد أحبّ اهللا ، ومن أطاعين فقد أطاع اهللا « )  ٢٩١( 
ما يريد هذا الرجل إال أن نتخذه ربا كما اختذت النصارى ! رف الشرك وهو ينهى أن يعبد غري اهللا الرجل ، لقد قا

إال نذيراً ، ال حفيظاً ومهيمناً عليهم } فََما أرسلناك { عن الطاعة فأعرض عنه } َوَمن توىل { : عيسى ، فنزلت 
  ] . ١٠٧: األنعام [ } أَنَت َعلَْيهِم بَِوكِيلٍ  َوَما{ : حتفظ عليهم أعماهلم وحتاسبهم عليها وتعاقبهم ، كقوله 

ُيبَيُِّتونَ فَأَْعرِْض َعْنُهْم َوَتَوكَّلْ َوَيقُولُونَ طَاَعةٌ فَإِذَا َبَرزُوا ِمْن ِعْنِدَك بَيََّت طَاِئفَةٌ ِمنُْهْم غَْيَر الَِّذي َتقُولُ وَاللَُّه َيكُْتُب َما 
  ) ٨١(لًا َعلَى اللَِّه َوكَفَى بِاللَِّه َوِكي

وهذا . وجيوز النصب مبعىن أطعناك طاعة . بالرفع أي أمرنا وشأننا طاعة } طَاَعةٌ { إذا أمرهتم بشيء } َوَيقُولُونَ { 
: ومسعنا بعض العرب املوثوق هبم يقال له : وحنوه قول سيبويه . ومسع وطاعة . مسعاً وطاعة : من قول املرتسم 

كان . ولو نصب محد اهللا وثناء عليه . ء عليه ، كأنه قال أمري وشأين محد اهللا محد اهللا وثنا: كيف أصبحت؟ فيقول 
} غَْيَر الذى َتقُولُ { زورت طائفة وسوت } بَيََّت طَاِئفَةٌ { على الفعل والرفع يدل على ثبات الطاعة واستقرارها 

لوا الرد ال القبول ، والعصيان أو خالف ما قالت وما ضمنت من الطاعة ، ألهنم أبط. خالف ما قلت وما أمرت به 
: إما من البيتوتة ألنه قضاء األمر وتدبريه بالليل ، يقال : والتبييت . وإمنا ينافقون مبا يقولون ويظهرون . ال الطاعة 

يثبته يف } واهللا َيكُْتُب َما ُيَبّيُتونَ { وإما من أبيات الشعر ، ألن الشاعر يدبرها ويسويها . هذا أمر بيت بليل 
أو يكتبه يف مجلة ما يوحى إليك فيطلعك على أسرارهم فال . حائف أعماهلم ، وجيازيهم عليه على سبيل الوعيد ص

يف شأهنم ، } َوَتوَكَّلْ َعلَى اهللا { وال حتّدث نفسك باالنتقام منهم } فَأَْعرِْض َعنُْهْم { حيسبوا أن إبطاهنم يغين عنهم 



باإلدغام وتذكري » بيت طائفة«وقرىء . هم إذا قوي أمر اإلسالم وعز أنصاره فإنّ اهللا يكفيك معرهتم وينتقم لك من
  .الفعل ، ألنّ تأنيث الطائفة غري حقيقي ، وألهنا يف معىن الفريق والفوج 

   )٨٢(أَفَلَا َيَتَدبَُّرونَ الْقُْرآنَ َولَْو كَانَ ِمْن ِعْنِد غَْيرِ اللَِّه لََوَجدُوا ِفيِه اْخِتلَافًا كَثًِريا 

: تأمُّله والنظر يف إدباره وما يؤول إليه يف عاقبته ومنتهاه ، مث استعمل يف كل تأمل؛ فمعىن تدبر القرآن : تدبُّر األمر 
لكان الكثري منه خمتلفاً متناقضاً قد تفاوت نظمه وبالغته } لََوَجدُواْ ِفيِه اختالفا كَثِرياً { تأمل معانيه وتبصر ما فيه 

بالغاً حّد اإلعجاز ، وبعضه قاصراً عنه ميكن معارضته ، وبعضه إخباراً بغيب قد وافق املخرب  ومعانيه ، فكان بعضه
وبعضه داالً على معىن . عنه ، وبعضه إخباراً خمالفاً للمخرب عنه ، وبعضه داالً على معىن صحيح عند علماء املعاين 

اء وتناصر صحة معان وصدق إخبار ، علم أنه فاسد غري ملتئم ، فلما جتاوب كله بالغة معجزة فائتة لقوى البلغ
فَإِذَا { : أليس حنو قوله : فإن قلت . ليس إال من عند قادر على ما ال يقدر عليه غريه ، عامل مبا ال يعلمه أحد سواه 

[ } ئَلَنَُّهْم أَْجَمِعَني فََورَّبَك لََنْس{ ، ]  ١٠: النمل [ } كَأَنََّها َجانٌّ { ، ]  ١٠٧: األعراف [ } ِهَى ثُْعَبانٌ مُّبٌِني 
ليس : من االختالف؟ قلت ]  ٣٩: الرمحن [ } فََيْوَمِئٍذ الَّ ُيْسئَلُ َعن ذَنبِهِ إِنٌس َوالَ َجانٌّ { ، ]  ٩٢: احلجر 

  .باختالف عند املتدبرين 

لَى الرَُّسولِ وَإِلَى أُوِلي الْأَْمرِ ِمْنُهمْ لََعِلَمُه الَِّذيَن َيْسَتْنبِطُوَنُه َوإِذَا َجاَءُهْم أَْمٌر ِمَن الْأَْمنِ أَوِ الْخَْوِف أَذَاعُوا بِِه َولَْو َردُّوُه إِ
فَقَاِتلْ ِفي َسبِيلِ اللَِّه لَا ُتكَلَُّف إِلَّا نَفَْسكَ ) ٨٣(ِمْنُهْم َولَْولَا فَْضلُ اللَِّه َعلَْيكُْم َوَرْحَمُتُه لَاتََّبعُْتُم الشَّيْطَانَ إِلَّا قَِليلًا 

  ) ٨٤(حَرِّضِ الُْمْؤِمنَِني َعَسى اللَُّه أَنْ َيكُفَّ َبأْسَ الَِّذيَن كَفَُروا وَاللَُّه أََشدُّ بَأًْسا وَأََشدُّ َتْنِكيلًا َو

كانوا إذا بلغهم خرب عن . هم ناس من ضعفة املسلمني الذين مل تكن فيهم خربة باألحوال وال استبطان لألمور 
وكانت إذاعتهم مفسدة ، } أَذَاُعواْ بِهِ { ليه وسلم من أمن وسالمة أو خوف وخلل سرايا رسول اهللا صلى اهللا ع

وهم كرباء الصحابة البصراء  -ولو ردوا ذلك اخلرب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وإىل أويل األمر منهم 
الذين يستخرجون } الذين َيْسَتْنبِطُوَنُه { لعلم تدبري ما أخربوا به } لََعِلَمُه {  -باألمور أو الذين كانوا يؤمرون منهم 

كانوا يقفون من رسول اهللا صلى اهللا عليه : وقيل . تدبريه بفطنهم وجتارهبم ومعرفتهم بأمور احلرب ومكايدها 
وسلم وأويل األمر على أمن ووثوق بالظهور على بعض األعداء ، أو على خوف واستشعار ، فيذيعونه فينتشر فيبلغ 

ولو ردوه إىل الرسول وإىل أويل األمر وفّوضوه إليهم وكانوا كأن مل يسمعوا ، . ود إذاعتهم مفسدة األعداء ، فتع
كانوا يسمعون من أفواه املنافقني شيئاً : وقيل . لعلم الذين يستنبطون تدبريه كيف يدبرونه وما يأتون ويذرون فيه 

ولو ردوه إىل الرسول . عود ذلك وباالً على املؤمنني من اخلرب عن السرايا مظنوناً غري معلوم الصحة فيذيعونه ، في
نسكت حىت نسمعه منهم ونعلم هل هو مما يذاع أو ال يذاع ، لعلمه الذين يستنبطونه منهم : وإىل أويل األمر وقالوا 

أي ، لعلم صحته وهل هو مما يذاع أو ال يذاع هؤالء املذيعون ، وهم الذين يستنبطونه من الرسول وأويل األمر ، 
  :قال . أذاع السِّر ، وأذاع به : يقال . يتلقونه منهم ويستخرجون علمه من جهتهم 

  بَِعلَْياَء نَاٌر أُوِقَدْت بِثَقُوب... أَذَاَع بِِه ِفي النَّاسِ َحتَّى كَأَنَُّه 
  :وله بإسكان الالم كق» لعلِْمه«وجيوز أن يكون املعىن فعلوا به اإلذاعة ، وهو أبلغ من أذاعوه ، وقرىء 

  ِمَن اُألْدمِ دَْبَرتْ َصفَْحَتاُه َوغَارِبُْه... فَإِنْ أَْهُجُه َيْضَجْر كََما َضْجَر بَازِلٌ 
إخراجه واستخراجه ، فاستعري ملا يستخرجه الرجل : املاء خيرج من البئر أول ما حتفر ، وإنباطه واستنباطه : والنبط 



وهو إرسال الرسول ، وإنزال } َولَْوالَ فَْضلُ اهللا َعلَْيكُْم َوَرْحَمُتُه {  بفضل ذهنه من املعاين والتدابري فيما يعضل ويهم
أو إال اتباعا قليالً ، ملا ذكر يف . منكم } إِالَّ قَِليالً { لبقيتم على الكفر } الَتَّبَْعُتُم الشيطان { الكتاب ، والتوفيق 

إن أفردوك } فَقَاِتلْ ِفى َسبِيلِ اهللا { : قال . الفها اآلي قبلها تثبطهم عن القتال ، وإظهارهم الطاعة وإضمارهم خ
غري نفسك وحدها أن تقّدمها إىل اجلهاد ، فإنّ اهللا هو ناصرك ال اجلنود ، } الَ ُتكَلَُّف إِالَّ نَفَْسَك { وتركوك وحدك 

، وكان أبو دعا الناس يف بدر الصغرى إىل اخلروج : وقيل . فإن شاء نصرك وحدك كما ينصرك وحولك األلوف 
سفيان واعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اللقاء فيها ، فكره بعض الناس أن خيرجوا فنزلت ، فخرج وما معه إال 

: » ال نكلف«باجلزم على النهي ، و} الَ ُتكَلَُّف { سبعون مل يلوِ على أحد ، ولو مل يتبعه أحد خلرج وحده ، وقرىء 
وما عليك يف شأهنم إال التحريض } َوحَرِّضِ املؤمنني { ن إال نفسك وحدها بالنون وكسر الالم ، أي ال نكلف حن

وهم قريش ، وقد كف بأسهم فقد بدا أليب } َعَسى اهللا أَن َيكُفَّ بَأَْس الذين كَفَُرواْ { فحسب ، ال التعنيف هبم 
واهللا { ام خمصب فرجع هبم هذا عام جمدب ، وما كان معهم زاد إال السويق ، وال يلقون إال يف ع: سفيان وقال 

  .تعذيباً } َوأََشدُّ تَنكِيالً { من قريش } أََشدُّ َبأْساً 

كَانَ اللَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء َمْن َيْشفَْع َشفَاَعةً َحَسَنةً َيكُْن لَُه َنصِيٌب ِمْنَها َوَمْن َيشْفَْع َشفَاَعةً َسيِّئَةً َيكُْن لَُه ِكفْلٌ مِْنَها َو
  ) ٨٥(ُمِقيًتا 

وابتغي هبا وجه اهللا ومل . هي اليت روعي هبا حق مسلم ، ودفع هبا عنه شر أو جلب إليه خري : الشفاعة احلسنة 
ما كان : والسيئة . تؤخذ عليها رشوة ، وكانت يف أمر جائز ال يف حّد من حدود اهللا وال يف حق من احلقوق 

لو علمت ما يف : ع جارية ، فغضب وردها وقال وعن مسروق أنه شفع شفاعة فأهدى إليه املشفو. خبالف ذلك 
هي الدعوة للمسلم ، ألهنا يف : الشفاعة احلسنة : قلبك ملا تكلمت يف حاجتك ، وال أتكلم فيما بقي منها وقيل 

  :وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم . معىن الشفاعة إىل اهللا 
ولك مثل ذلك ، فذلك النصيب : قال له امللك ] و [ من دعا ألخيه املسلم بظهر الغيب استجيب له « )  ٢٩٢( 
وأقات على الشيء ، قال الزبري بن . مقتدراً : وقيل . شهيداً حفيظاً } مُِّقيتاً { ، والدعوة على املسلم بضد ذلك » 

  :عبد املطلب 
  َوكُْنُت َعلَى إَِساَءِتِه ُمِقيتاً... َوِذي ِضْغنٍ َنفَْيتُ السُّوَء َعْنُه 

  :وقال السموأل 
  ِسْبتُ إِنِّي َعلَى الِْحسَابِ ُمِقيُت... أَِلي الْفَْضلُ أَْم َعلَّي إِذَا ُحو 

  .واشتقاقه من القوت ألنه ميسك النفس وحيفظها 

  ) ٨٦(َوإِذَا ُحيِّيُتْم بَِتِحيٍَّة فََحيُّوا بِأَْحَسَن ِمنَْها أَْو ُردُّوَها إِنَّ اللََّه كَانَ َعلَى كُلِّ َشْيٍء َحِسيًبا 

إذا قال ) وبركاته ( وأن تزيد ) السالم عليكم : ( إذا قال ) وعليكم السالم ورمحة اهللا : ( ألحسن منها أن تقول ا
  :وروي أن ) ورمحة اهللا : ( 

وقال » وعليك السالم ورمحة اهللا«: السالم عليك ، فقال : رجالً قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم )  ٢٩٣( 
السالم عليك ورمحة : وقال آخر » وعليك السالم ورمحة اهللا وبركاته«: ة اهللا ، فقال السالم عليك ورمح: آخر 

إنك مل تترك يل «: فقال . نقصتين ، فأين ما قال اهللا؟ وتال اآلية : فقال الرجل . » وعليك«: اهللا وبركاته ، فقال 



جوابه مبثله ، ألن اجمليب يرد : سالم ورجعه ورد ال. أو أجيبوها مبثلها } أَوْ ُردُّوَها { » فضالً فرددت عليك مثله
وعن أيب يوسف رمحه اهللا . قول املسلم ويكرره ، وجواب التسليمة واجب ، والتخيري إمنا وقع بني الزيادة وتركها 

وعن ابن . السالم سنة والرّد فريضة : وعن النخعي . أقرىء فالناً السالم ، وجب عليه أن يفعل : من قال آلخر : 
وما من رجل ميّر على قوم مسلمني فيسلم عليهم وال يردون عليه إال نزع عنهم روح القدس . الرّد واجب  :عباس 

وال يرد السالم يف اخلطبة ، وقراءة القرآن ، جهراً ورواية احلديث ، وعند مذاكرة العلم ، . ورّدت عليه املالئكة 
لنرد والشطرنج ، واملغين ، والقاعد حلاجته ، ومطري ال يسلم على العب ا: واألذان ، واإلقامة ، وعن أيب يوسف 

وعن . أن املستحب رّد السالم على طهارة : وذكر الطحاوي . احلمام ، والعاري من غري عذر يف محام أو غريه 
  :النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ويسلم . م على أجنبية وال يسل. ويسلم الرجل إذا دخل على امرأته : قالوا " أنه تيمم لرّد السالم ) "  ٢٩٤( 
والراكب على املاشي ، وراكب الفرس على راكب احلمار ، والصغري على الكبري ، واألقل . املاشي على القاعد 

وعن النيب صلى اهللا عليه . ال جتهر بالرد يعين اجلهر الكثري : وعن أيب حنيفة . وإذا التقيا ابتدرا . على األكثر 
  :وسلم 

السام : أي وعليكم ما قلتم؛ ألهنم كانوا يقولون " وعليكم : كم أهل الكتاب فقولوا إذا سلم علي) "  ٢٩٥( 
  .عليكم 
  :وروى 

وعليك : جيوز أن تقول للكافر : وعن احلسن " ال تبتدىء اليهودّي بالسالم ، وإن بدأك فقل وعليك ) "  ٢٩٦( 
وعليك السالم ورمحة اهللا : قال لنصراين سلم عليه وعن الشعيب أنه . ورمحة اهللا ، فإهنا استغفار : السالم ، وال تقل 

أليس يف رمحة اهللا يعيش؟ وقد رخص بعض العلماء يف أن يبدأ أهل الذمة بالسالم إذا : فقيل له يف ذلك ، فقال . 
ال تبدأه بسالم يف كتاب وال غريه : وعن أيب حنيفة . وروى ذلك عن النخعي . دعت إىل ذلك حادثة حتوج إليهم 

وال بأس . السالم على من اتبع اهلدى : أيب يوسف ال تسلم عليهم وال تصحافهم ، وإذا دخلت فقل وعن . 
  .أي حياسبكم على كل شيء من التحية وغريها } على كُلّ َشْىء َحِسيباً { بالدعاء له مبا يصلحه يف دنياه 

  ) ٨٧(اَمِة لَا َرْيَب ِفيِه َوَمْن أَْصَدُق ِمَن اللَِّه َحِديثًا اللَُّه لَا إِلََه إِلَّا ُهَو لََيْجَمَعنَّكُْم إِلَى َيْومِ الِْقَي

إىل َيْومِ { واهللا ليجمعنكم . اهللا : ومعناه . } لََيْجَمَعنَّكُْم { وإما اعتراض واخلرب . إما خرب املبتدأ } الَ إله إِالَّ ُهَو { 
طالب ، وهي قيامهم من القبور أو قيامهم للحساب كالطالبة وال. والقيامة والقيام . أي ليحشرنكم إليه } القيامة 

ألنه عز وعال } َوَمْن أَْصَدُق ِمَن اهللا َحِديثاً { ]  ٦: املطففني [ } َيْوَم َيقُوُم الناس لَِرّب العاملني { : قال اهللا تعاىل . 
جه قبحه الذي وو. وذلك أنّ الكذب مستقل بصارف عن اإلقدام عليه وهو قبحه . صادق ال جيوز عليه الكذب 

فمن كذب مل يكذب إال ألنه حمتاج إىل أن يكذب ليجرّ . هو كونه كذباً وإخباراً عن الشيء خبالف ما هو عليه 
أو هو سفيه ال يفرق بني الصدق . أو هو جاهل بقبحه . أو هو غين عنه إال أنه جيهل غناه . منفعة أو يدفع مضرة 

وعن بعض السفهاء . ورمبا كان الكذب أحلى على حنكه من الصدق والكذب يف إخباره وال يبايل بأيهما نطق ، 
لوال أين : هل صدقت قط؟ فقال : وقيل لكذاب . لو غرغرت هلواتك به ما فارقته : أنه عوتب على الكذب فقال 

كما هو فكان احلكيم الغين الذي ال جيوز عليه احلاجات العامل بكل معلوم ، منزهاً عنه ، . صادق يف قويل ال لقلتها 
  .منزه عن سائر القبائح 



ُه َوَمْن ُيضِْللِ اللَُّه فَلَْن َتجَِد لَُه فََما لَكُْم ِفي الُْمَناِفِقَني ِفئََتْينِ َواللَُّه أَْركَسَُهْم بَِما كََسُبوا أَتُرِيُدونَ أَنْ َتْهدُوا َمْن أََضلَّ اللَّ
  ) ٨٨(َسبِيلًا 

مالك قائماً؟ روى أنّ قوماً من املنافقني استأذنوا رسول اهللا صلى اهللا عليه  :نصب على احلال ، كقولك } ِفئََتْينِ { 
وسلم يف اخلروج إىل البدو معتلني باجتواء املدينة ، فلما خرجوا مل يزالوا راحلني مرحلة مرحلة حىت حلقوا باملشركني 

كانوا قوماً هاجروا : وقيل  .هم مسلمون : وقال بعضهم . هم كفار : ، فاختلف املسلمون فيهم ، فقال بعضهم 
إنا على دينك وما أخرجنا إال اجتواء : من مكة ، مث بدا هلم فرجعوا وكتبوا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

وقيل . هم قوم خرجوا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم أُحد مث رجعوا : وقيل . املدينة واالشتياق إىل بلدنا 
. هم قوم أظهروا اإلسالم وقعدوا عن اهلجرة : وقيل . ن أغاروا على السرح وقتلوا يساراً هم العرنيون الذي: 

واهللا { ما لكم اختلفتم يف شأن قوم نافقوا نفاقاً ظاهراً وتفرقتم فيه فرقتني وما لكم مل تبتوا القول بكفرهم : ومعناه 
من ارتدادهم وحلوقهم باملشركني واحتياهلم } بُواْ بَِما كََس{ أي ردهم يف حكم املشركني كما كانوا } أَرْكََسُهمْ 

ملا علم من مرض قلوهبم . أو أركسهم يف الكفر بأن خذهلم حىت أركسوا فيه . على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
، وحكم عليه  من جعله من مجلة الضالل} َمْن أََضلَّ اهللا { أن جتعلوا من مجلة املهتدين } أَُترِيُدونَ أَن تَْهُدواْ { ، 

  .» ركسوا فيها«و. » ركسهم«: وقرىء . بذلك أو خذله حىت ضلّ 

بِيلِ اللَِّه فَإِنْ تََولَّْوا َودُّوا لَْو َتكْفُُرونَ كََما كَفَُروا فََتكُوُنونَ سََواًء فَلَا َتتَِّخذُوا ِمنُْهْم أَوِْلَياَء حَتَّى ُيهَاجِرُوا ِفي َس
إِلَّا الَِّذيَن َيِصلُونَ إِلَى قَْومٍ َبيَْنكُمْ ) ٨٩(ْيثُ َوَجْدُتُموُهْم وَلَا تَتَِّخذُوا ِمنُْهْم َوِليا وَلَا َنِصًريا فَُخذُوُهْم َواقُْتلُوُهْم َح

لََسلَّطَُهْم َعلَْيكُْم فَلَقَاَتلُوكُْم ُه َوَبْينَُهْم ِميثَاٌق أَْو َجاُءوكُْم َحِصَرتْ ُصدُوُرُهمْ أَنْ ُيقَاِتلُوكُْم أَْو ُيقَاِتلُوا قَْوَمُهْم وَلَْو َشاَء اللَّ
سََتجُِدونَ آَخرِيَن ُيرِيُدونَ ) ٩٠(فَإِِن اْعَتَزلُوكُْم فَلَْم يُقَاِتلُوكُْم َوأَلْقَْوا إِلَْيكُمُ السَّلََم فََما َجَعلَ اللَُّه لَكُْم َعلَْيهِْم سَبِيلًا 

ُردُّوا إِلَى الْفِْتَنِة أُرِْكُسوا ِفيَها فَإِنْ لَْم َيعَْتزِلُوكُْم َوُيلْقُوا إِلَْيكُُم السَّلََم َوَيكُفُّوا  أَنْ َيأَْمُنوكُْم َوَيأَْمنُوا قَْوَمُهْم كُلَّ َما
  ) ٩١(أَْيِديَُهْم فَُخذُوُهْم َواقُْتلُوُهمْ َحْيثُ ثَقِفُْتُموُهْم َوأُولَِئكُْم َجَعلَْنا لَكُْم َعلَيْهِْم ُسلْطَاًنا مُبِيًنا 

وّدوا كفركم فكونكم معهم : واملعىن . ولو نصب على جواب التمين جلاز } َتكْفُُرونِ { عطف على } وُنونَ فََتكُ{ 
فال تتولوهم وإن آمنوا حىت يظاهروا إمياهنم هبجرة . شرعاً واحداً فيما هم عليه من الضالل واتباع دين اآلباء 

عن } فَإِن َتَولَّْواْ { . س بعدها بداء وال تعّرب صحيحة هي هللا ورسوله ال لغرض من أغراض الدنيا مستقيمة لي
اإلميان املظاهر باهلجرة الصحيحة املستقيمة ، فحكمهم حكم سائر املشركني يقتلون حيث وجدوا يف احللّ واحلرم ، 

{ : ء من قوله استثنا} إِالَّ الذين َيِصلُونَ { وجانبوهم جمانبة كلية ، وإن بذلوا لكم الوالية والنصرة فال تقبلوا منهم 
. هو من االنتساب : وعن أيب عبيدة . ينتهون إليهم ويتصلون هبم } َيِصلُونَ إىل قَْومٍ { ومعىن } فَُخذُوُهْم واقتلوهم 

إن االنتساب ال أثر له يف منع القتال ، فقد قاتل رسول اهللا : وقيل . وصلت إىل فالن واتصلت به إذا انتميت إليه 
معه من هو من أنساهبم ، والقوم هم األسلميون ، كان بينهم وبني رسول اهللا صلى اهللا  صلى اهللا عليه وسلم مبن

عليه وسلم عهد ، وذلك أنه وادع وقت خروجه إىل مكة هالل بن عومير األسلمي على أن ال يعينه وال يعني عليه ، 
لقوم بنو بكر بن زيد مناة كانوا يف ا: وقيل . وعلى أنّ من وصل إىل هالل وجلأ إليه فله من اجلوار مثل الذي هلالل 

إال الذين يصلون إىل قوم : ال خيلو من أن يكون معطوفاً على صفة قوم ، كأنه قيل } أَْو َجآءوكُْم { الصلح 
إال الذين يتصلون : معاهدين ، أو قوم ممسكني عن القتال ال لكم وال عليكم ، أو على صلة الذين ، كأنه قيل 



فَإِِن اعتزلوكم فَلَْم يقاتلوكم وَأَلْقَْواْ إِلَْيكُمُ { : ال يقاتلونكم والوجه العطف على الصلة لقوله  باملعاهدين ، أو الذين
فقّرر أن كفهم عن } فَُخذُوُهْم واقتلوهم حَْيثُ َوَجدتُُّموُهْم { : بعد قوله } السلم فََما َجَعلَ اهللا لَكُْم َعلَْيهِمْ َسبِيالً 

كل واحد من االتصالني له تأثري يف : فإن قلت . م لنفي التعرض عنهم وترك اإليقاع هبم القتال أحد سبيب استحقاقه
صحة االستثناء ، واستحقاق إزالة التعّرض االتصال باملعاهدين واالتصال باملكافني ، ألنّ االتصال هبؤالء أو هؤالء 

تقريراً حلكم } فَإِِن اعتزلوكم { : دخول يف حكمهم ، فهال جوزت أن يكون العطف على صفة قوم ، ويكون قوله 
هو جائز ، ولكن األول أظهر وأجرى على أسلوب : اتصاهلم باملكافني واختالطهم هبم وجريهم على سننهم؟ قلت 

) جاؤكم ( ، بغري أو ووجهه أن يكون » بينكم وبينهم ميثاق جاؤكم حصرت صدورهم«: ويف قراءة أّيب . الكالم 
. حصرت صدورهم يف موضع احلال بإضمار قد . و استئنافاً ، أو صفة بعد صفة لقوم بياناً ليصلون ، أو بدالً أ

وجعله . » حاصرات صدورهم«و. » حصرات صدورهم«، و» حصرة صدورهم«: والدليل عليه قراءة من قرأ 
  .أو جاؤكم قوماً حصرت صدورهم : املربد صفة ملوصوف حمذوف على 

واحلصر الضيق . جاؤوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غري مقاتلني  هو بيان جلاؤكم ، وهم بنو مدجل: وقيل 
كيف جيوز أن يسلط اهللا : فإن قلت . أو كراهة أن يقاتلوكم . عن أن يقاتلوكم } أن يقاتلوكم { واالنقباض 

من ابتالء  ما كانت مكافتهم إال لقذف اهللا الرعب يف قلوهبم ، ولو شاء ملصلحة يراها: الكفرة على املؤمنني؟ قلت 
، بالتخفيف » فلقتلوكم«: وقرىء . وحنوه مل يقذفه ، فكانوا متسلطني مقاتلني غري مكافني ، فذلك معىن التسليط 

وقرىء . أي االنقياد واالستسالم } وَأَلْقَْواْ إِلَْيكُُم السلم { فإن مل يتعرضوا لكم } فَإِِن اعتزلوكم { والتشديد 
سََتجُِدونَ { فما أذن لكم يف أخذهم وقتلهم } َما َجَعلَ اهللا لَكُْم َعلَْيهِمْ َسبِيالً فَ{ بسكون الالم مع فتح السني 

هم قوم من بين أسد وغطفان ، كانوا إذا أتوا املدينة أسلموا وعاهدوا ليأمنوا املسلمني ، فإذا رجعوا إىل } ءاخَرِيَن 
} أُرِْكُسواْ ِفيَِها { كلما دعاهم قومهم إىل قتال املسلمني }  كُلََّما ُردُّواْ إِلَى الفتنة{ قومهم كفروا ونكثوا عهودهم 

سلطانا { حيث متكنتم منهم } حَْيثُ ثَِقفُْتُموُهمْ { قلبوا فيها أقبح قلب وأشنعه ، وكانوا شراً فيها من كل عدّو 
سالم أو تسلطاً حجة واضحة لظهور عداوهتم وانكشاف حاهلم يف الكفر والغدر ، وإضرارهم بأهل اإل} مُّبِيناً 

  .ظاهراً حيث أذنا لكم يف قتلهم 

ِدَيةٌ ُمَسلََّمةٌ إِلَى أَْهِلِه إِلَّا أَنْ َوَما كَانَ ِلُمْؤِمنٍ أَنْ َيقُْتلَ ُمْؤِمًنا إِلَّا خَطَأً َوَمْن قََتلَ ُمْؤِمًنا َخطَأً فََتْحرِيرُ َرقََبٍة ُمْؤِمَنٍة َو
َيةٌ َعُدوٍّ لَكُْم َوُهَو ُمْؤِمٌن فََتْحرِيُر َرقََبٍة ُمْؤِمَنٍة َوإِنْ كَانَ ِمْن قَْومٍ َبْيَنكُْم َوَبيَْنُهْم ِميثَاٌق فَِدَيصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ ِمْن قَْومٍ 

َن اللَِّه َوكَانَ اللَُّه َعِليًما َحِكيًما ُمَسلََّمةٌ إِلَى أَْهِلِه وََتحْرِيُر َرقََبٍة ُمْؤِمَنٍة فََمْن لَْم َيجِْد فَِصَياُم َشهَْرْينِ ُمَتَتابَِعْينِ َتْوَبةً ِم
  ) ٩٣(ُه َعذَاًبا َعِظيًما َوَمْن َيقُْتلْ ُمْؤِمًنا ُمَتَعمًِّدا فَجََزاُؤُه َجَهنَّمُ َخاِلًدا ِفيَها َوغَِضَب اللَُّه َعلَْيِه َولََعَنُه َوأََعدَّ لَ) ٩٢(

: آل عمران [ } َوَما كَانَ ِلَنبِّى أَنْ َيُغلَّ { : كقوله  ق حباله ،وما صح له وال استقام وال ال} َوَما كَانَ ِلُمْؤِمنٍ { 
إِال َخطَئاً { ابتداء غري قصاص } أَن َيقُْتلَ ُمْؤِمناً { ، ]  ٨٩: األعراف [ } َوَما َيكُونُ لََنا أَن نَُّعوَد ِفيَها { ، ]  ١٦١

أي ما ينبغي له أن يقتله لعلة من العلل  بأنه مفعول له ،: مب انتصب خطأ؟ قلت : فإن قلت . إال على وجه اخلطأ } 
وأن يكون صفة . وجيوز أن يكون حاالً مبعىن ال يقتله يف حال من األحوال إال يف حال اخلطأ . إال للخطأ وحده 

واملعىن أن من شأن املؤمن أن ينتفي عنه وجود قتل املؤمن ابتداء البتة ، إال إذا وجد منه . للمصدر إال قتالً خطأ 
: وقرىء . غري قصد ، بأن يرمي كافراً فيصيب مسلماً ، أو يرمي شخصاً على أنه كافر فإذا هو مسلم خطأ من 



  :وروى  -بتخفيف اهلمزة  -، بوزن عمى » خطا«باملد و» خطاء«
أسلم وهاجر خوفاً من قومه إىل املدينة ، وذلك قبل  -وكان أخا أيب جهل ألّمه  -أنّ عياش بن أيب ربيعة )  ٢٩٧( 

فخرج . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فأقسمت أمه ال تأكل وال تشرب وال يؤويها سقف حىت يرجع  هجرة
: أبو جهل ومعه احلرث بن زيد بن أيب أنيسة فأتياه وهو يف أطم ففتل منه أبو جهل يف الذروة والغارب ، وقال 

ىت نزل وذهب معهما ، فلما فسحا أليس حممد حيثك على صلة الرحم ، انصرف وبرَّ أمك وأنت على دينك ، ح
هذا أخي ، فمن أنت يا حارث؟ هللا علّي إن : فقال للحارث . عن املدينة كتفاه ، وجلده كل واحد مائة جلدة 

ففعل مث هاجر بعد ذلك وأسلم ، . وجدتك خالياً أن أقتلك ، وقدما به على أمه ، فحلفت ال حيل كتافه أو يرتد 
عياش بظهر قباء ومل يشعر بإسالمه فأحنى عليه فقتله ، مث أخرب بإسالمه فأتى رسول وأسلم احلارث وهاجر ، فلقيه 
: والتحرير . فعليه حترير رقبة } فََتحْرِيُر َرقََبةٍ { قتلته ومل أشعر بإسالمه ، فنزلت : اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال 

عتاق اخليل ، وعتاق : ومنه . اللؤم يف العبيد  الكرمي ، ألن الكرم يف األحرار كما أن: واحلر والعتيق . اإلعتاق 
: والرقبة . أي لئيم الفعل : وفالن عبد الفعل . وقوهلم للئيم عبد . أكرم موضع منه : وحرّ الوجه . الطري لكرامها 

كل : واملراد برقبة مؤمنة . فالن ميلك كذا رأساً من الرقيق : عبارة عن النسمة ، كما عرب عنها بالرأس يف قوهلم 
ال جتزىء إال رقبة قد صلت وصامت ، وال : وعن احلسن . رقبة كانت على حكم اإلسالم عند عامة العلماء 

ملا أخرج نفساً مؤمنة عن مجلة : وقيل . وقاس عليها الشافعي كفارة الظهار ، فاشترط اإلميان . جتزىء الصغرية 
إطالقها من قيد الرق كإحيائها من قبل أن الرقيق ممنوع األحياء لزمه أن يدخل نفساً مثلها يف مجلة األحرار ، ألنّ 

مؤداة إىل ورثته يقتسموهنا كما يقتسمون املرياث ، ال فرق بينها وبني } مَُّسلََّمةٌ إىل أَْهِلِه { من تصرف األحرار 
ن املسلمني سائر التركة يف كل شيء ، يقضي منها الدين ، وتنفذ الوصية وإن مل يبق وارثاً فهي لبيت املال ، أل

  :يقومون مقام الورثة كما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 )٢٩٨ (  

  "أنا وارث من ال وارث له " 
  :وعن عمر رضي اهللا عنه 

ال أعلم لك شيئاً ، إمنا الدية : أنه قضى بدية املقتول ، فجاءت امرأته تطلب مرياثها من عقله فقال )  ٢٩٩( 
كتب إيلّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قام الضحاك بن سفيان الكاليب فقال ف. للعصبة الذين يعقلون عنه 

يرث كل وارث من : فورّثها عمر ، وعن ابن مسعود . يأمرين أن أورث امرأة أشيم الضبايب من عقل زوجها أشيم 
رة ألم اجلنني وحدها ، الغ: وعن ربيعة . ال يقضي من الدية دين ، وال تنفذ وصية : وعن شريك . الدية غري القاتل 

على القاتل إال أن الرقبة يف ماله ، : على من جتب الرقبة والدية؟ قلت ) : فإن قلت . ( وذلك خالف قول اجلماعة 
إال } إِالَّ أَن َيصَّدَّقُواْ { والدية تتحملها عنه العاقلة ، فإن مل تكن له عاقلة فهي يف بيت املال ، فإن مل يكن ففي ماله 

َوأَن َتَصدَّقُواْ َخْيرٌ { وحنوه ]  ٢٣٧: البقرة [ } إَّال أَن َيْعفُونَ { : وا عليه بالدية ومعناه العفو ، كقوله أن يتصدق
  :وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم ]  ٢٨٠: البقرة [ } لَّكُْم 

ا ، وما حمله؟ مب تعلق أن يصدقو: فإن قلت . » إال أن يتصدقوا«: ، وقرأ أّيب " كل معروف صدقة ) "  ٣٠٠( 
وحملها النصب . وجتب عليه الدية أو يسلمها ، إال حني يتصدقون عليه : تعلق بعليه ، أو مبسلمة ، كأنه قيل : قلت 

وجيوز أن يكون حاالً من أهله مبعىن إال . اجلس ما دام زيد جالساً : على الظرف بتقدير حذف الزمان ، كقوهلم 
من قوم كفار أهل احلرب وذلك حنو رجل أسلم يف قومه الكفار وهو بني أظهرهم }  ِمن قَْومٍ َعُدّو لَّكُْم{ متصدقني 



كان : وقيل . ألهنم كفار حماربون . مل يفارقهم ، فعلى قاتله الكفارة إذا قتله خطأ وليس على عاقلته ألهله شيء 
{ م يظنونه كافراً مثلهم الرجل يسلم؛ مث يأيت قومه وهم مشركون فيغزوهم جيش املسلمني ، فيقتل فيهم خطأ ألهن

كفرة هلم ذمة كاملشركني الذين عاهدوا املسلمني وأهل الذمة من الكتابيني ، فحكمه حكم } َوإِن كَانَ ِمن قَْومٍ 
فِصَيامٍ َشْهَرْينِ { عليه } ف { رقبة ، مبعىن مل ميلكها وال ما يتوصل به إليه } فََمن لَّْم َيجِدْ { مسلم من مسلمني 

قبوالً من اهللا ورمحة منه ، من تاب اهللا عليه إذا قبل توبته يعين شرع ذلك توبة منه ، أو } ْينِ تَْوَبةً ّمَن اهللا ُمَتَتابَِع
هذه اآلية فيها من التهديد واإليعاد واإلبراق واإلرعاد أمر عظيم وخطب . نقلكم من الرقبة إىل الصوم توبة منه 

  .غليظ 

كان أهل العلم إذا : وعن سفيان . أن توبة قاتل املؤمن عمداً غري مقبولة ومن مث روى عن ابن عباس ما روى من 
ال توبة له ، وذلك حممول منهم على االقتداء بسنة اهللا يف التغليظ والتشديد ، وإال فكل ذنب ممحو : سئلوا قالوا 

  :ويف احلديث . وناهيك مبحو الشرك دليالً . بالتوبة 
  :وفيه » اهللا من قتل امرىء مسلم  لزوال الدنيا أهون على« )  ٣٠١( 
  :وفيه » لو أن رجالً قتل باملشرق وآخر رضي باملغرب ألشرك يف دمه « )  ٣٠٢( 
  :وفيه » ملعون من هدم بنيانه . إن هذا اإلنسان بنيان اهللا « )  ٣٠٣( 
والعجب » ة اهللا من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بني عينيه آيس من رمح« )  ٣٠٤( 

مث ال . من قوم يقرؤن هذه اآلية ويرون ما فيها ويسمعون هذه األحاديث العظيمة ، وقول ابن عباس مبنع التوبة 
تدعهم أشعبيتهم وطماعيتهم الفارغة واتباعهم هواهم وما خييل إليهم مناهم ، أن يطمعوا يف العفو عن قاتل املؤمن 

مث ذكر اهللا سبحانه وتعاىل التوبة يف قتل ]  ٢٤: حممد [ } القرءان أَْم على قُلُوبٍ أَقْفَالَُها  أَفَالَ َيَتَدبَُّرونَ{ بغري توبة 
اخلطأ ، ملا عسى يقع من نوع تفريط فيما جيب من االحتياط والتحفظ فيه حسم لألطماع وأي حسم ، ولكن ال 

ما أبني الدليل وهو تناول : ل الكبائر؟ قلت هل فيها دليل على خلود من مل يتب من أه: فإن قلت . حياة ملن تنادي 
فمن . أيَّ قاتل كان ، من مسلم أو كافر ، تائب أو غري تائب ، إال أن التائب أخرجه الدليل } َوَمن َيقُْتلْ { : قوله 

  .ادعى إخراج املسلم غري التائب فليأت بدليل مثله 

بِيلِ اللَِّه فََتَبيَُّنوا وَلَا َتقُولُوا ِلَمْن أَلْقَى إِلَْيكُُم السَّلَاَم لَْسَت ُمْؤِمًنا َتْبَتُغونَ عََرضَ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا ضََربُْتْم ِفي َس
َه كَانَ بَِما َتْعَملُونَ َخبًِريا نُوا إِنَّ اللَّالَْحَياةِ الدُّنَْيا فَِعْنَد اللَِّه َمغَانُِم كَِثَريةٌ كَذَِلَك كُْنُتْم ِمْن قَْبلُ فََمنَّ اللَُّه َعلَْيكُْم فََتَبيَّ

)٩٤ (  

أي اطلبوا بيان األمر وثباته وال تتهوكوا فيه من . ، ومها التفعل مبعىن االستفعال » فتثبتوا«: وقرىء } فََتَبيَّنُواْ { 
حتية التسليم الذي هو : وقيل . اإلسالم : وقيل . ومها االستسالم » السالم«و. » السلم«: وقرىء . غري روية 

  :بفتح امليم من آمنه ، أي ال نؤمنك ، وأصله » مؤمناً«وقرىء } لَْسَت ُمْؤِمناً { أهل اإلسالم 
أن مرداس بن هنيك رجالً من أهل فدك أسلم ومل يسلم من قومه غريه ، فغزهتم سرية لرسول اهللا صلى )  ٣٠٥( 

داس لثقته بإسالمه ، فلما رأى اخليل أجلأ غنمه اهللا عليه وسلم كان عليها غالب بن فضالة الليثي ، فهربوا وبقي مر
ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا ، السالم عليكم : إىل عاقول من اجلبل وصعد ، فلمَّا تالحقوا وكربوا كرب ونزل وقال 

موه قتلت: ، فقتله أسامة بن زيد واستاق غنمه ، فأخربوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فوجد وجداً شديداً وقال 



: فكيف بال إله إال اهللا ، قال أسامة : قال . يا رسول اهللا استغفر يل : إرادة ما معه ، مث قرأ اآلية على أسامة ، فقال 
َتْبَتُغونَ َعَرضَ احلياة { أعتق رقبة : فما زال يعيدها حىت وددت أن مل أكن أسلمت إال يومئٍذ ، مث استغفر يل وقال 

 هي حطام سريع النفاد ، فهو الذي يدعوكم إىل ترك التثبت وقلة البحث عن حال من تطلبون الغنيمة اليت} الدنيا 
يغنمكموها تغنيكم عن قتل رجل يظهر اإلسالم ويتعّوذ به من التعرض له لتأخذوا } فَعِْنَد اهللا َمغَانُِم كَثَِريةٌ { تقتلونه 

من أفواهكم كلمة الشهادة ، فحصنت دماءكم  أول ما دخلتم يف اإلسالم مسعت} كذلك كُنُتْم ّمن قَْبلُ { ماله 
باالستقامة واالشتهار باإلميان } فََمنَّ اهللا َعلَْيكُمْ { وأموالكم من غري انتظار االطالع على مواطأة قلوبكم أللسنتكم 

الم يف والتقدم ، وإن صرمت أعالماً فعليكم أن تفعلوا بالداخلني يف اإلسالم كما فعل بكم ، وأن تعتربوا ظاهر اإلس
املكافة ، وال تقولوا إن هتليل هذا التقاء القتل ال لصدق النية ، فتجعلوه سلماً إىل استباحة دمه وماله وقد حرمهما 

فال تتهافتوا يف القتل } إِنَّ اهللا كَانَ بَِما َتْعَملُونَ َخبِرياً { تكرير لألمر بالتبني ليؤكد عليهم } فََتَبيَُّنواْ { : اهللا وقوله 
  .ا حمترزين حمتاطني يف ذلك وكونو

َوأَنْفُِسهِْم فَضَّلَ اللَُّه  لَا َيْسَتوِي الْقَاِعُدونَ ِمَن الُْمْؤِمنَِني غَْيُر أُوِلي الضََّررِ َوالُْمَجاِهُدونَ ِفي َسبِيلِ اللَِّه بِأَْموَاِلهِْم
ةً َوكُلًّا َوَعَد اللَُّه الُْحسَْنى َوفَضَّلَ اللَُّه الُْمَجاِهِديَن َعلَى الْقَاِعِدينَ الُْمَجاِهِديَن بِأَْموَالِهِْم َوأَنْفُسِهِْم َعلَى الْقَاِعِديَن َدَرَج

  ) ٩٦(َدَرَجاٍت ِمْنُه َوَمْغِفَرةً َوَرْحَمةً َوكَانَ اللَُّه غَفُوًرا َرِحيًما ) ٩٥(أَجًْرا َعِظيًما 

لقاعدون ، والنصب استثناء منهم أو حال عنهم ، قرىء باحلركات الثالث ، فالرفع صفة ل} غَْيُر أُوِْلى الضرر { 
  :وعن زيد بن ثابت . املرض ، أو العاهة من عمى أو عرج أو زمانة أو حنوها : والضرر . واجلّر صفة للمؤمنني 

كنت إىل جنب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فغشيته السكينة ، فوقعت فخذه على فخذي حىت )  ٣٠٦( 
} { الَّ َيْسَتوِى القاعدون ِمَن املؤمنني { اكتب فكتبت يف كتف : ي عنه فقال خشيت أن ترضها ، مث سر

فغشيته . يا رسول اهللا ، وكيف مبن ال يستطيع اجلهاد من املؤمنني : فقال ابن أّم مكتوم وكان أعمى } واجملاهدون 
) . غري أويل الضرر ( فقال } املؤمنني الَّ َيْسَتوِى القاعدون ِمَن { اقرأ يا زيد ، فقرأت : السكينة كذلك ، مث قال 

وعن ابن . والذي نفسي بيده لكأين أنظر إىل ملحقها عند صدع يف الكتف . أنزهلا اهللا وحدها ، فأحلقتها : قال زيد 
معلوم أن القاعد بغري : فإن قلت . إىل تبوك : وعن مقاتل . ال يستوي القاعدون عن بدر واخلارجون إليها : عباس 

معناه اإلذكار مبا بينهما من التفاوت العظيم والبون : اهد ال يستويان ، فما فائدة نفي االستواء؟ قلت عذر واجمل
َهلْ { البعيد ، ليأنف القاعد ويترفع بنفسه عن احنطاط منزلته ، فيهتز للجهاد ويرغب فيه ويف ارتفاع طبقته ، وحنوه 

أريد به التحريك من محية اجلاهل وأنفته ليهاب به إىل ]  ٩: الزمر [ }  َيْستَوِى الذين َيْعلَُمونَ والذين الَ َيْعلَُمونَ
مجلة موضحة ملا نفي من استواء } فَضَّلَ اهللا اجملاهدين { التعلم ، ولينهض بنفسه عن صفة اجلهل إىل شرف العلم 

غري أويل الضرر لكون  واملعىن على القاعدين. ما هلم ال يستوون ، فأجيب بذلك : القاعدين واجملاهدين كأنه قيل 
َوَعَد اهللا احلسىن { وكل فريق من القاعدين واجملاهدين } َوكُالًّ { اجلملة بياناً للجملة األوىل املتضمنة هلذا الوصف 

وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم . أي املثوبة احلسىن وهي اجلنة وإن كان اجملاهدون مفضلني على القاعدين درجة } 
:  
وهم الذين صحت نياهتم » لفتم باملدينة أقواماً ما سرمت مسرياً وال قطعتم واديا إال كانوا معكم لقد خ« )  ٣٠٧( 

قد : فإن قلت . ونصحت جيوهبم وكانت أفئدهتم هتوى إىل اجلهاد ، وهبم ما مينعهم من املسري من ضرر أو غريه 
ضلون درجة واحدة فهم الذين فضلوا أما املف: ذكر اهللا تعاىل مفضلني درجة ومفضلني درجات ، فمن هم؟ قلت 



على القاعدين األضراء وأما املفضلون درجات فالذين فضلوا على القاعدين الذين أذن هلم يف التخلف اكتفاء 
: نصب قوله : ؟ قلت ) درجات ( و ) أجراً ( و ) درجة ( مل نصب : فإن قلت . بغريهم ، ألن الغزو فرض كفاية 

ضربه سوطاً ، مبعىن : ونظريه قولك . ة من التفضيل ، كأنه قيل فضلهم تفضيلة واحدة لوقوعها موقع املر) درجة ( 
بدل من : فقد انتصب بفضل ، ألنه يف معىن أجرهم أجراً ودرجات ، ومغفرة ، ورمحة ) أجراً ( وأما . ضربه ضربة 

وفضله : بات ، كأنه قيل ضربه أسواطاً مبعىن ضر: كما تقول . نصب درجة ) درجات ( أو جيوز أن ينتصب . أجر 
على أنه حال عن النكرة اليت هي درجات مقدمة عليها ، وانتصب مغفرة } أَْجراً َعِظيماً { ونصب . تفضيالت 

  .وغفر هلم ورمحهم ، مغفرة ورمحة : ورمحة بإضمار فعلهما مبعىن 

ِفيَم كُنُْتْم قَالُوا كُنَّا ُمْسَتْضَعِفَني ِفي الْأَْرضِ قَالُوا أَلَمْ َتكُْن أَْرضُ اللَِّه إِنَّ الَِّذيَن َتَوفَّاُهُم الَْملَاِئكَةُ ظَاِلِمي أَْنفُسِهِْم قَالُوا 
لَا إِلَّا الُْمْسَتْضَعِفَني ِمَن الرِّجَالِ َوالنَِّساِء وَالْوِلَْدانِ ) ٩٧(َواِسَعةً فَُتهَاجُِروا ِفيَها فَأُولَِئَك َمأَْواُهمْ َجهَنَُّم َوَساَءْت َمِصًريا 

  ) ٩٩(فَأُولَِئَك َعَسى اللَُّه أَنْ َيْعفَُو َعنُْهْم َوكَانَ اللَُّه َعفُوا غَفُوًرا ) ٩٨(َيْسَتِطيُعونَ ِحيلَةً َولَا َيْهَتُدونَ َسبِيلًا 

: ومضارعاً مبعىن تتوفاهم ، كقراءة من قرأ . » توفتهم«: جيوز أن يكون ماضياً كقراءة من قرأ } توفاهم { 
أي ميكنهم من استيفائها فيستوفوهنا . ، على مضارع وفيت ، مبعىن أن اهللا يوىف املالئكة أنفسهم فيتوفوهنا » توفاهم«
يف أي شيء كنتم من } ِفيَم كُنُتْم { قال املالئكة للمتوفني } قَالُواْ { يف حال ظلمهم أنفسهم } ظَالِِمى أَنفُسِهِْم { 

كيف صح وقوع : فإن قلت .  يهاجروا حني كانت اهلجرة فريضة وهم ناس من أهل مكة أسلموا ومل. أمر دينكم 
كنا يف : ؟ وكان حق اجلواب أن يقولوا } ِفيَم كُنُتْم { : جواباً عن قوهلم } كُنَّا ُمسَْتْضَعِفَني ِفى األرض { : قوله 

الدين ، حيث قدروا على  التوبيخ بأهنم مل يكونوا يف شيء من} ِفيَم كُنُتمْ { معىن : كذا أو مل نكن يف شيء؟ قلت 
كنا مستضعفني اعتذاراً مما وخبوا به واعتالالً باالستضعاف ، وأهنم مل يتمكنوا من : املهاجرة ومل يهاجروا ، فقالوا 

أرادوا أنكم } أَلَْم َتكُْن أَْرُض اهللا واسعة فتهاجروا ِفيَها { : اهلجرة حىت يكونوا يف شيء ، فبكتتهم املالئكة بقوله 
درين على اخلروج من مكة إىل بعض البالد اليت ال متنعون فيها من إظهار دينكم ومن اهلجرة إىل رسول اهللا كنتم قا

وهذا دليل على أن الرجل إذا كان يف بلد ال يتمكن . صلى اهللا عليه وسلم كما فعل املهاجرون إىل أرض احلبشة 
إقامة الدين ال تنحصر ، أو علم أنه يف غري بلده فيه من إقامة أمر دينه كما حيب ، لبعض األسباب والعوائق عن 

  :وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم . أقوم حبق اهللا وأدوم على العبادة حقت عليه املهاجرة 
من فّر بدينه من أرض إىل أرض وإن كان شرباً من األرض استوجبت له اجلنة ، وكان رفيق أبيه إبراهيم ) "  ٣٠٨( 

اللَّهم إن كنت تعلم أن هجريت إليك مل تكن إال للفرار بديين فاجعلها سبباً يف " والسالم  ونبيه حممد عليهما الصالة
خامتة اخلري ودرك املرجّو من فضلك واملبتغى من رمحتك وصل جواري لك بعكويف عند بيتك ، جبوارك يف دار 

عون حيلة يف اخلروج لفقرهم كرامتك يا واسع املغفرة ، مث استثىن من أهل الوعيد املستضعفني الذين ال يستطي
  :وروي . وعجزهم وال معرفة هلم باملسالك 

أنّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث هبذه اآلية إىل مسلمي مكة ، فقال جندب بن ضمرة أو ضمرة )  ٣٠٩( 
فحملوه . مبكة امحلوين ، فإين لست من املستضعفني ، وإين ألهتدي الطريق ، واهللا ال أبيت الليلة : بن جندب لبنيه 

  .على سرير متوجهاً إىل املدينة وكان شيخاً كبرياً فمات بالتنعيم 
كيف أدخل الولدان يف مجلة املستثنني من أهل الوعيد ، كأهنم كانوا يستحقون الوعيد مع الرجال : فإن قلت 



مهتدين وقد ال يكونون الرجال والنساء قد يكونون مستطيعني : والنساء لو استطاعوا حيلة واهتدوا سبيالً؟ قلت 
  .كذلك 

وأما الولدان فال يكونون إال عاجزين عن ذلك ، فال يتوجه عليهم وعيد ، ألن سبب خروج الرجال والنساء من 
مجلة أهل الوعيد إمنا هو كوهنم عاجزين ، فإذا كان العجز متمكناً يف الولدان ال ينفكون عنه ، كانوا خارجني من 

يد بالولدان األطفال وجيوز أن يراد املراهقون منهم الذين عقلوا ما يعقل الرجال هذا إذا أر. مجلتهم ضرورة 
{ اجلملة اليت هي : فإن قلت . وإن أريد هبم العبيد واإلماء البالغون فال سؤال . والنساء فيلحقوا هبم يف التكليف 

وإمنا جاز ذلك واجلمل . ء والولدان هي صفة للمستضعفني أو للرجال والنسا: ما موقعها؟ قلت } الَ َيْستَِطيُعونَ 
  :نكرات ، ألن املوصوف وإن كان فيه حرف التعريف فليس لشيء بعينه ، كقوله 

للداللة : بكلمة اإلطماع؟ قلت } َعَسى اهللا أَن َيْعفَُو َعْنُهمْ { مل قيل : فإن قلت ... َولَقَْد أَُمرُّ َعلَى اللَّئِيمِ َيسُبُّنِي 
ر مضيق ال توسعة فيه ، حىت أن املضطر البني االضطرار من حقه أن يقول عسى اهللا أن يعفو على أن ترك اهلجرة أم

  .عين ، فكيف بغريه 

ثُمَّ ا إِلَى اللَِّه َوَرُسوِلِه َوَمْن ُيَهاجِْر ِفي َسبِيلِ اللَِّه َيجِْد ِفي الْأَْرضِ مَُراغًَما كَِثًريا َوَسَعةً َوَمْن َيخُْرْج ِمْن َبْيِتِه ُمَهاجًِر
  ) ١٠٠(ُيْدرِكُْه الْمَْوُت فَقَْد َوقََع أَْجُرُه َعلَى اللَِّه َوكَانَ اللَُّه غَفُوًرا َرِحيًما 

وأصله . الذلّ واهلوان : والرغم . مهاجراً وطريقاً يراغم بسلوكه قومه ، أي يفارقهم على رغم أنوفهم } ُمَراغَماً { 
. اغمت الرجل إذا فارقته وهو يكره مفارقتك ملذلة تلحقه بذلك ر: يقال -وهو التراب  -لصوق األنف بالرغام 

  .قال النابغة اجلعدي 
  َعزِيزِ الَْمَراِغمِ َوالَْمذَْهبِ... كَطَْوٍد ُيالَذُ بِأَرْكَانِِه 

ن رفع الكاف منقول م: وقيل . بالرفع على أنه خرب مبتدأ حمذوف } ثُمَّ ُيْدرِكُْه املوت { وقرىء . » مرغماً«وقرىء 
  :اهلاء كأنه أراد أن يقف عليها ، مث نقل حركة اهلاء إىل الكاف ، كقوله 

  :بالنصب على إضمار أن ، كقوله » يدركه«وقرىء ... ِمْن َعَنزِيٍّ َسبَّنِي لَْم أَضْرُِبْه 
الوقوع : وحقيقة الوجوب : يه فقد وجب ثوابه عل} فَقَْد َوقََع أَْجُرُه َعلَى اهللا { ... َوأَلَْحُق بِالِْحجَازِ فَأَْسَترَِحيا 

فقد علم اهللا كيف : واملعىن . سقط قرصها : ووجبت الشمس ]  ٣٦: احلج [ } فَإِذَا َوَجَبتْ ُجُنوُبَها { والسقوط 
أنه ملا أدركه املوت أخذ يصفق بيمينه على مشاله مث : وروى يف قصة جندب بن ضمرة . يثيبه وذلك واجب عليه 

فمات محيداً فبلغ خربه أصحاب . وهذه لرسولك ، أبايعك على ما بايعك عليه رسولك  اللَّهم هذه لك ،: قال 
ما أدرك : لو تويف باملدينة لكان أمت أجراً ، وقال املشركون وهم يضحكون : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالوا 

جهاد ، أو فرار إىل بلد  من طلب علم ، أو حج ، أو -كل هجرة لغرض ديين : وقالوا . فنزلت . هذا ما طلب 
وإن أدركه املوت . فهي هجرة إىل اهللا ورسوله  -يزداد فيه طاعة أو قناعة وزهداً يف الدنيا ، أو ابتغاء رزق طيب 

  .يف طريقه ، فأجره واقع على اهللا 

إِنْ ِخفُْتْم أَنْ َيفِْتَنكُُم الَِّذيَن كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِيَن َوإِذَا ضََرْبُتْم ِفي الْأَْرضِ فَلَْيَس َعلَْيكُْم ُجنَاٌح أَنْ تَقُْصرُوا ِمَن الصَّلَاِة 
  ) ١٠١(كَاُنوا لَكُْم َعدُوا ُمبِيًنا 



مسرية ثالثة أيام ولياليهنّ : هو السفر ، وأدىن مدة السفر الذي جيوز فيه القصر عند أيب حنيفة : الضرب يف األرض 
فلو سار مسرية ثالثة أيام ولياليهّن يف . اعتبار بإبطاء الضارب وإسراعه  سري اإلبل ومشي األقدام على القصد ، وال

. وعند الشافعي أدىن مدة السفر أربعة برد مسرية يومني . ولو سار مسرية يوم يف ثالثة أيام ، مل يقصر . يوم ، قصر 
. يري بني القصر واإلمتام ، وأن اإلمتام أفضل ظاهره التخ} فَلَْيَس َعلَْيكُْم جَُناٌح أَن َتقُْصرُواْ ِمَن الصالة { : وقوله 

  :وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم . وإىل التخيري ذهب الشافعي 
  :وعن عائشة رضي اهللا عنها " أنه أمت يف السفر ) "  ٣١٠( 
ل اهللا اعتمرت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من املدينة إىل مكة حىت إذا قدمت مكة قلت يا رسو) "  ٣١١( 

وكان عثمان . " أحسنت يا عائشة وما عاب علّي : فقال . ، بأيب أنت وأمي ، قصرت وأمتمت ، وصمت وأفطرت 
وعن عمر . القصر يف السفر عزمية غري رخصة ال جيوز غريه : وعند أيب حنيفة رمحه اهللا . رضي اهللا عنه يتم ويقصر 

  :رضي اهللا عنه 
  :وعن عائشة رضي اهللا عنها . " غري قصر على لسان نبيكم صالة السفر ركعتان متام ) "  ٣١٢( 
: فإن قلت " أول ما فرضت الصالة فرضت ركعتني ركعتني ، فأقرت يف السفر ، وزيدت يف احلضر ) "  ٣١٣( 

خيطر بباهلم أن كأهنم ألفوا اإلمتام فكانوا مظنة ألن : ؟ قلت } فَلَْيَس َعلَْيكُمْ ُجنَاٌح أَن تَقُْصُرواْ { : فما تصنع بقوله 
. من أقصر » تقصروا«: وقرىء . عليهم نقصاناً يف القصر فنفى عنهم اجلناح لتطيب أنفسهم بالقصر ويطمئنوا إليه 

  وجاء يف احلديث
والقصر ثابت بنص الكتاب يف . بالتشديد » تقصِّروا«وقرأ الزهري . " إقصار اخلطبة مبعىن تقصريها ) "  ٣١٤( 

وأّما يف حال األمن فبالسنة ، ويف قراءة } إِنْ خِفُْتْم أَن يَفِْتَنكُُم الذين كَفَُرواْ { : وله حال اخلوف خاصة ، وهو ق
واملراد . كراهة أن يفتنكم : على أنه مفعول له ، مبعىن } إِنْ ِخفُْتْم { ليس فيها » من الصالة أن يفتنكم«: عبد اهللا 
  .القتال والتعّرض مبا يكره : بالفتنة 

فَلَْيكُونُوا ِمْن َورَاِئكُْم  ْنَت ِفيهِْم فَأَقَْمَت لَُهمُ الصَّلَاةَ فَلَْتقُْم طَاِئفَةٌ ِمنُْهْم َمَعَك وَلَْيأُْخذُوا أَسِْلَحتَُهْم فَإِذَا َسَجدُواَوإِذَا كُ
َحتَُهْم َودَّ الَِّذيَن كَفَُروا لَْو َتْغفُلُونَ َعْن َولَْتأِْت طَاِئفَةٌ أُْخَرى لَْم ُيَصلُّوا فَلُْيَصلُّوا َمَعَك َولْيَأُْخذُوا ِحذَْرُهْم َوأَسِْل

ْن َمطَرٍ أَْو كُْنُتْم مَْرَضى أَنْ أَْسِلَحِتكُْم َوأَْمِتعَِتكُْم فََيِميلُونَ َعلَْيكُْم َمْيلَةً وَاِحَدةً َولَا ُجنَاَح َعلَْيكُمْ إِنْ كَانَ بِكُْم أَذًى ِم
فَإِذَا قََضْيُتمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُُروا اللََّه ِقَياًما ) ١٠٢(رَكُْم إِنَّ اللََّه أََعدَّ لِلْكَاِفرِيَن َعذَاًبا ُمهِيًنا َتَضعُوا أَسِْلَحَتكُْم َوُخذُوا ِحذْ

  ) ١٠٣(ًبا َمْوقُوًتا َتاَوقُُعوًدا َوَعلَى ُجُنوبِكُْم فَإِذَا اطْمَأَْننُْتْم فَأَِقيُموا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَاَنْت َعلَى الُْمْؤِمنَِني ِك

يتعلق بظاهره من ال يرى صالة اخلوف بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه } َوإِذَا كُنَت ِفيهِْم فَأَقَْمَت لَُهُم الصالة { 
إن األئمة نواب عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف كل : وقال من رآها بعده : وسلم ، حيث شرط كونه فيهم 

قوم به فكان اخلطاب له متناوالً لكل إمام يكون حاضر اجلماعة يف حال اخلوف ، عليه أن عصر ، قّوام مبا كان ي
{ للخائفني ) فيهم ( والضمري يف . يؤّمهم كما أّم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اجلماعات اليت كان حيضرها 

الضمري إّما } َولْيَأُْخذُواْ أَْسِلَحتَُهْم { فصل هبم  فاجعلهم طائفتني فلتقم إحدامها معك} فَلَْتقُْم طَاِئفَةٌ ّمنُْهْم مََّعَك 
يأخذون من السالح ما ال يشغلهم عن الصالة كالسيف واخلنجر : للمصلني وإّما لغريهم فإن كان للمصلني فقالوا 

حيرسونكم } َراِئكُمْ ِمن َو{ يعين غري املصلني } فَإِذَا َسَجدُواْ فَلَْيكُونُواْ { وإن كان لغريهم فال كالم فيه . وحنومها 
أن يصلي اإلمام بإحدى الطائفتني ركعة إن كانت الصالة ركعتني واألخرى : وصفة صالة اخلوف عند أيب حنيفة 



مث تقف بإزاء العدّو ، . بإزاء العدو مث تقف هذه الطائفة بإزاء العدو وتأيت األخرى فيصلي هبا ركعة ويتم صالته 
. قراءة وتتم صالهتا مث حترس ، وتأيت األخرى فتؤدي الركعة بقراءة وتتم صالهتا  وتأيت األوىل فتؤدي الركعة بغري

وعند مالك مبعىن الصالة ، ألن اإلمام يصلي عنده بطائفة ركعة ويقف قائماً . والسجود على ظاهره عند أيب حنيفة 
{ ويسلم هبم ويعضده . ا حىت تتم صالهتا وتسلم وتذهب ، مث يصلي بالثانية ركعة ويقف قاعداً حىت تتم صالهت

كيف مجع بني األسلحة وبني : فإن قلت : » وأمتعاتكم«: وقرىء . } َولَْتأِْت طَاِئفَةٌ أخرى لَْم ُيَصلُّواْ فَلُْيَصلُّواْ َمَعكَ 
جعل احلذر وهو التحّرز والتيقظ آلة يستعملها الغازي ، فلذلك مجع بينه وبني األسلحة يف : قلت . احلذر يف األخذ 

جعل اإلميان ]  ٩: احلشر [ } والذين َتَبوَّءوا الدار واإلميان { : وحنوه قوله تعاىل . خذ ، وجعال مأخوذين األ
فيشدون عليكم شدة } فََيِميلُونَ َعلَْيكُْم { مستقراً هلم ومتبوأ لتمكّنهم فيه فلذلك مجع بينه وبني الدار يف التبّوء 

عليهم محلها بسبب ما يبلهم يف مطر أو يضعفهم من مرض ،  ورخص هلم يف وضع األسلحة إن ثقل. واحدة 
إِنَّ اهللا { : كيف طابق األمر باحلذر قوله : فإن قلت . وأمرهم مع ذلك بأخذ احلذر لئال يغفلوا فيهجم عليهم العدو 

فنفي عنهم ذلك اإليهام  .األمر باحلذر من العدو يوهم توقع غلبته واعتزازه : ؟ قلت } أََعدَّ للكافرين َعذَاباً مُّهِيناً 
بإخبارهم أنّ اهللا يهني عدوهم وخيذله وينصرهم عليه ، لتقوى قلوهبم ، وليعلموا أن األمر باحلذر ليس لذلك ، وإمنا 

 فإذا} فَإِذَا قََضْيُتمُ الصالة { ]  ١٦٥: البقرة [ } َوالَ ُتلْقُواْ بِأَْيدِيكُْم إِلَى التهلكة { : هو تعبد من اهللا كما قال 
جاثني على } َوقُُعوداً { مسايفني ومقارعني } ِقَياماً { فصلوها } فاذكروا اهللا { صليتم يف حال اخلوف والقتال 

إنَّ { حني تضع احلرب أوزارها وأمنتم } فَإِذَا اطمأننتم { مثخنني باجلراح } وعلى ُجُنوبِكُْم { الركب مرامني 
{ فاقضوا ما صليتم يف تلك األحوال اليت هي أحوال القلق واالنزعاج } وتاً الصالة كَاَنْت َعلَى املؤمنني كتابا مَّْوقُ

حمدوداً بأوقات ال جيوز إخراجها عن أوقاهتا على أي حال كنتم ، } فَإِذَا قََضيُْتُم الصالة فاذكروا اهللا قياما َوقُُعوداً 
  .خوف أو أمن 

لى احملارب يف حالة املسابقة واملشي واالضطراب يف وهذا ظاهر على مذهب الشافعي رمحه اهللا يف إجيابه الصالة ع
وأما عند أيب حنيفة رمحه اهللا فهو معذور يف تركها إىل أن . املعركة إذا حضر وقتها ، فإذا اطمأن فعليه القضاء 

يف  معناه فإذا قضيتم صالة اخلوف فأدميوا ذكر اهللا مهللني مكربين مسبحني داعني بالنصرة والتأييد: وقيل . يطمئن 
{ كافة أحوالكم من قيام وقعود واضطجاع ، فإن ما أنتم فيه من خوف وحرب جدير بذكر اهللا ودعائه واللجأ إليه 

  .فأمتوها } فَأَِقيُموا الصالة { فإذا أقمتم } فَإِذَا اطمأننتم 

نَ كََما َتأْلَُمونَ َوتَْرُجونَ ِمَن اللَِّه َما لَا َيْرُجونَ َوكَانَ اللَُّه َولَا َتهِنُوا ِفي اْبِتَغاِء الْقَْومِ إِنْ َتكُوُنوا َتأْلَُمونَ فَإِنَُّهْم يَأْلَُمو
  ) ١٠٤(َعِليًما َحِكيًما 

يف طلب الكفار بالقتال والتعرض به هلم ، مث ألزمهم } ِفى ابتغاء القوم { وال تضعفوا وال تتوانوا } َوالَ تَهُِنواْ { 
أي ليس ما تكابدون من األمل باجلرح والقتل خمتصاً بكم ، إمنا هو أمر مشترك } ونَ إِن َتكُوُنواْ َتأْلَُم{ : احلجة بقوله 

فما لكم ال تصربون مثل صربهم ، مع . بينكم وبينهم يصيبهم كما يصيبكم ، مث إهنم يصربون عليه ويتشجعون 
ينكم على سائر األديان ، ومن الثواب من إظهار د} تَْرُجونَ ِمَن اهللا َما الَ َيْرُجونَ { أنكم أوىل منهم بالصرب ألنكم 

وقوله . وال هتنوا ألن تكونوا تأملون : ، بفتح اهلمزة ، مبعىن » أن تكونوا تأملون«: وقرأ األعرج . العظيم يف اآلخرة 
لصغرى ، وروي أن هذا يف بدر ا. » فإهنم ييلون كما تيلون«: وقرىء . تعليل } فَإِنَُّهْم َيأْلَُمونَ كََما تَأْلَمونَ { : 



ال يكلفكم شيئاً وال يأمركم وال ينهاكم إال ملا هو عامل به مما } َوكَانَ اهللا َعِليماً َحِكيماً { كان هبم جراح فتواكلوا 
  .يصلحكم 

وَاْسَتْغِفرِ اللََّه إِنَّ ) ١٠٥(نَِني َخِصيًما إِنَّا أَنَْزلَْنا إِلَْيَك الِْكتَاَب بِالَْحقِّ ِلَتْحكُمَ َبْيَن النَّاسِ بَِما أََراَك اللَُّه َولَا َتكُْن ِللْخَاِئ
  ) ١٠٦(اللََّه كَانَ غَفُوًرا َرِحيًما 

  :روي 
أنّ طعمة بن أبريق أحد بين ظفر سرق درعاً من جار له امسه قتادة بن النعمان يف جراب دقيق ، فجعل )  ٣١٥( 

ود ، فالتمست الدرع عند طعمة فلم توجد الدقيق ينتثر من خرق فيه ، وخبأها عند زيد بن السمني رجل من اليه
: وحلف ما أخذها ، وما له هبا علم ، فتركوه واتبعوا أثر الدقيق حىت انتهى إىل منزل اليهودي فأخذوها ، فقال 

انطلقوا بنا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، : فقالت بنو ظفر . دفعها إيلّ طعمة ، وشهد له ناس من اليهود 
إن مل تفعل هلك وافتضح وبرىء اليهودي ، فهمَّ رسول اهللا صلى اهللا عليه : ادل عن صاحبهم وقالوا فسألوه أن جي

وروي أن طعمة هرب إىل مكة وارتد . هم أن يقطع يده فنزلت : وقيل . وسلم أن يفعل وأن يعاقب اليهودي 
وعن عمر . مبا عرفك وأوحى به إليك }  بَِما أََراَك اهللا{ ونقب حائطاً مبكة ليسرق أهله فسقط احلائط عليه فقتله 

ال يقولّن أحدكم قضيت مبا أراين اهللا ، فإنّ اهللا مل جيعل ذلك إال لنبيه صلى اهللا عليه وسلم ، ولكن : رضي اهللا عنه 
ليجتهد رأيه ، ألن الرأي من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان مصيباً ، ألن اهللا كان يريه إياه ، وهو منا الظن 

يعين ال ختاصم اليهود ألجل بين . وال تكن ألجل اخلائنني خماصماً للرباء } َوالَ َتكُْن لّلْخَاِئنَِني َخِصيماً { التكلف و
  .مما مهمت به من عقاب اليهودي } واستغفر اهللا { ظفر 

َيسَْتْخفُونَ ِمَن النَّاسِ َولَا ) ١٠٧(كَانَ خَوَّاًنا أَِثيًما َولَا ُتَجاِدلْ َعنِ الَِّذيَن َيْخَتاُنونَ أَْنفَُسُهْم إِنَّ اللََّه لَا ُيِحبُّ َمْن 
َها أَنُْتْم َهُؤلَاءِ ) ١٠٨(ُمِحيطًا  َيسَْتْخفُونَ ِمَن اللَِّه َوُهَو َمَعُهْم إِذْ ُيَبيُِّتونَ َما لَا يَْرَضى ِمَن الْقَْولِ َوكَانَ اللَُّه بَِما َيْعَملُونَ

َوَمْن َيْعَملْ ) ١٠٩(حََياِة الدُّْنَيا فََمْن ُيَجاِدلُ اللََّه َعْنُهْم َيْوَم الِْقَياَمِة أَْم َمْن َيكُونُ َعلَْيهِْم َوِكيلًا َجادَلُْتْم َعنُْهْم ِفي الْ
  ) ١١٠(ُسوًءا أَْو َيظِْلمْ َنفَْسُه ثُمَّ َيْسَتْغِفرِ اللََّه َيجِِد اللََّه غَفُوًرا َرِحيًما 

]  ١٨٧: البقرة [ } َعِلَم اهللا أَنَّكُْم كُنُتْم َتْختاُنونَ أَنفَُسكُْم { : كقوله . خيونوهنا باملعصية }  َيْختَاُنونَ أَنفُسَُهْم{ 
{ مل قيل : فإن قلت . ألنّ الضرر راجع إليهم : جعلت معصية العصاة خيانة منهم ألنفسهم كما جعلت ظلماً هلا 

أنّ بين ظفر شهدوا له : لوجهني ، أحدمها : لسارق طعمة وحده؟ قلت وكان ا} َيْخَتاُنونَ أَنفَُسُهمْ { و } للخائنني 
أنه مجع ليتناول طعمة وكل من خان خيانته ، فال ختاصم : والثاين . بالرباءة ونصروه ، فكانوا شركاء له يف اإلمث 

اهللا عاملاً من طعمة باإلفراط  كان: على املبالغة؟ قلت } َخوَّاناً أَِثيماً { مل قيل : فإن قلت . خلائن قط وال جتادل عنه 
إذا عثرت من رجل على سيئة : وقيل . يف اخليانة وركوب املآمث ، ومن كانت تلك خامتة أمره مل يشك يف حاله 

هذه أّول سرقة : وعن عمر رضي اهللا عنه أنه أمر بقطع يد سارق ، فجاءت أمه تبكي وتقول . فاعلم أن هلا أخوات 
} ِمَن الناس { يستترون } َيسَْتْخفُونَ { ذبت ، إن اهللا ال يؤاخذ عبده يف أول مرة ك: فقال . سرقها فاعف عنه 

وهو عامل هبم مطلع } َوُهَو َمعَُهْم { وال يستحيون منه } َوالَ َيسَْتْخفُونَ ِمَن اهللا { حياء منهم وخوفاً من ضررهم 
ناس ما هم من قلة احلياء واخلشية من رهبم ، عليهم ال خيفى عليهم خاف من سرهم ، وكفى هبذه اآلية ناعية على ال

{ مع علمهم إن كانوا مؤمنني أهنم يف حضرته ال سترة وال غفلة وال غيبة ، وليس إال الكشف الصريح واالفتضاح 



وهو تدبري طعمة أن يرمي بالدرع يف } َما الَ يرضى ِمَن القول { يدبرون ويزّورون وأصله أن يكون بالليل } ُيَبّيُتونَ 
كيف مسى التدبري قوالً ، وإمنا هو معىن يف النفس؟ قلت ملا حّدث : فإن قلت . ار زيد ليسّرق دون وحيلف برباءته د

احللف الكاذب الذي حلف به بعد أن بيته ، وتوريكه : وجيوز أن يراد بالقول . بذلك نفسه مسي قوالً على اجملاز 
مجلة مبينة } جادلتم { و . وأوالء ، ومها مبتدأ وخرب . أنتم  ها للتنبيه يف} هاأنتم هؤالء { الذنب على اليهودي 

( وجيوز أن يكون . أنت حامت ، جتود مبالك ، وتؤثر على نفسك : لوقوع أوالء خربا ، كما تقول لبعض األسخياء 
فمن . لدنيا هبوا أنكم خاصمتم عن طعمة وقومه يف ا: واملعىن . امساً موصوالً مبعىن الذين ، وجادلتم صلته ) أوالء 

حافظاً وحمامياً من } َوِكيالً { ، أي عن طعمة » عنه«: وقرأ عبد اهللا . خياصم عنهم يف اآلخرة إذا أخذهم اهللا بعذابه 
أَْو َيظِْلمْ { قبيحاً متعدياً يسوء به غريه ، كما فعل طعمة بقتادة واليهودي } َوَمن َيْعَملْ سواءا { بأس اهللا وانتقامه 

. أو يظلم نفسه بالشرك . ومن يعمل سوءاً من ذنب دون الشرك : وقيل . خيتص به كاحللف الكاذب  مبا} َنفَْسُه 
أو لقومه ملا فرط منهم من نصرته . وهذا بعث لطعمة على االستغفار والتوبة لتلزمه احلجة ، مع العلم مبا يكون منه 

  .والذّب عنه 

َوَمْن َيكِْسْب َخِطيئَةً أَْو إِثًْما ثُمَّ َيْرمِ بِهِ ) ١١١(لَى نَفِْسِه َوكَانَ اللَُّه َعِليًما َحِكيًما َوَمْن َيكِْسْب إِثًْما فَإِنََّما َيكِْسُبُه َع
  ) ١١٢(َبرِيئًا فَقَِد اْحَتَملَ بُْهَتاًنا َوإِثًْما ُمبِيًنا 

{ صغرية } َخطِيئَةً { ن كسب السوء أي ال يتعّداه ضرره إىل غريه فليبق على نفسه م} فَإِنََّما َيكِْسُبُه على نَفِْسِه { 
» آمث«ألنه بكسب اإلمث } فَقَِد احتمل هبتانا َوإِثْماً { كما رمى طعمة زيداً } ثُمَّ َيْرمِ بِِه بَرِيئاً { أو كبرية } أَْو إِثْماً 

 ، بكسر» ومن يكسب«: وقرأ معاذ بن جبل رضي اهللا عنه . فهو جامع بني األمرين » باهت«وبرمي الربيء 
  .الكاف والسني املشددة وأصله يكتسب 

ْم َوَما َيُضرُّوَنَك ِمْن َشْيٍء وَأَْنَزلَ َولَْولَا فَْضلُ اللَِّه َعلَْيَك َوَرْحَمُتُه لََهمَّْت طَاِئفَةٌ ِمنُْهْم أَنْ ُيِضلُّوَك َوَما ُيِضلُّونَ إِلَّا أَْنفُسَُه
  ) ١١٣(َمَك َما لَْم َتكُْن َتعْلَُم َوكَانَ فَْضلُ اللَِّه َعلَْيَك َعِظيًما اللَُّه َعلَْيَك الِْكتَاَب وَالِْحكَْمةَ َوَعلَّ

لََهمَّْت طَّاِئفَةٌ { أي عصمته وألطافه وما أوحى إليك من االطالع على سّرهم } َولَْوالَ فَْضلُ اهللا َعلَْيَك َوَرْحَمُتُه { 
ق وتوخي طريق العدل ، مع علمهم أن اجلاين هو صاحبهم ، عن القضاء باحل} أَن ُيِضلُّوَك { من بين ظفر } ّمْنُهْم 

َوَما َيُضرُّوَنَك ِمن { ألن وباله عليهم } َوَما ُيِضلُّونَ إِال أَنفَُسُهْم { فقد روي أن ناساً منهم كانوا يعلمون كنه القصة 
َوَعلََّمَك َما لَْم َتكُنْ {  ألنك إمنا عملت بظاهر احلال ، وما كان خيطر ببالك أن احلقيقة على خالف ذلك} َشْىٍء 
وجيوز أن يراد بالطائفة بنو ظفر ، . من خفيات األمور وضمائر القلوب ، أو من أمور الدين والشرائع } َتْعلَُم 

  .اآلية يف املنافقني : وقيل . إىل الناس ) منهم ( ويرجع الضمري يف 

َر بَِصَدقٍَة أَْو َمْعُروٍف أَوْ إِْصلَاحٍ َبْيَن النَّاسِ َوَمْن َيفَْعلْ ذَِلَك اْبِتَغاَء مَْرضَاِت اللَّهِ لَا َخْيَر ِفي كَِثريٍ ِمْن َنْجَواُهْم إِلَّا َمْن أََم
  ) ١١٤(فََسْوَف ُنْؤِتيهِ أَجًْرا َعِظيًما 

ى من أمر ، على أنه جمرور بدل إال جنو} إِالَّ َمْن أََمَر بَِصَدقٍَة { من تناجي الناس } الَّ خَْيَر ِفى كَِثريٍ ّمن نَّجَْواُهْم { 
ولكن من : وجيوز أن يكون منصوباً على االنقطاع ، مبعىن . ال خري يف قيامهم إال قيام زيد : من كثري ، كما تقول 



وجيوز . وقيل هو عاّم يف كل مجيل . وقيل إغاثة امللهوف . املعروف القرض : وقيل . أمر بصدقة ، ففي جنواه اخلري 
  :وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم . الواجب وباملعروف ما يتصدق به على سبيل التطّوع  أن يراد بالصدقة

ومسع سفيان " كالم ابن آدم كله عليه ال له ، إال ما كان من أمر مبعروف أو هنى عن منكر أو ذكر اهللا ) "  ٣١٦( 
فهو هذا بعينه أو } َر ِفى كَِثريٍ ّمن نَّْجَواُهْم الَّ َخْي{ : أمل تسمع اهللا يقول : فقال . ما أشد هذا احلديث : رجالً يقول 

وشرط يف استيجاب األجر . فهذا هو بعينه ]  ٢ -١: العصر [ } والعصر إِنَّ اإلنسان لَِفى ُخْسرٍ { ما مسعته يقول 
فإن . لنيات ألن األعمال با. العظيم أن ينوي فاعل اخلري عبادة اهللا والتقّرب به إليه ، وأن يبتغي به وجهه خالصاً 

قد ذكر األمر باخلري ليدل به على فاعله : ؟ قلت } َوَمن َيفَْعلْ ذلك { : مث قال } إِالَّ َمْن أََمَر { : كيف قال : قلت 
فذكر الفاعل } َوَمن َيفَْعلْ ذلك { : مث قال . ، ألنه إذا دخل اآلمر به يف زمرة اخلريين كان الفاعل فيهم أدخل 

ومن يأمر بذلك ، فعرب عن األمر بالفعل كما يعرب به عن سائر : العظيم ، وجيوز أن يراد  وقرن به الوعد باألجر
  .، بالياء » يؤتيه«: األفعال ، وقرىء 

ْصِلِه جََهنََّم َوَساَءْت َمصًِريا َولَّى َوُنَوَمْن ُيَشاِققِ الرَُّسولَ ِمْن َبْعِد َما َتَبيََّن لَُه الُْهَدى َوَيتَّبِْع غَْيَر َسبِيلِ الُْمْؤِمنَِني ُنَولِِّه َما َت
) ١١٦( َضلَالًا َبعِيًدا إِنَّ اللََّه لَا َيْغِفُر أَنْ ُيْشَركَ بِِه َوَيْغِفُر َما ُدونَ ذَِلَك ِلَمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْشرِْك بِاللَِّه فَقَْد َضلَّ) ١١٥(

لََعَنُه اللَُّه َوقَالَ لَأَتَِّخذَنَّ ِمْن ِعَباِدَك َنِصيًبا َمفُْروًضا ) ١١٧(إِلَّا َشْيطَاًنا مَرِيًدا إِنْ َيْدُعونَ ِمْن ُدونِِه إِلَّا إَِناثًا َوإِنْ َيْدُعونَ 
َوَمْن َيتَِّخِذ الشَّْيطَانَ َوِليا   َخلَْق اللَِّهَولَأُِضلَّنَُّهْم َولَأَُمنِّيَنَُّهْم وَلَآمَُرنَُّهْم فَلَُيبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنَْعامِ َولَآمَُرنَُّهْم فَلَُيَغيُِّرنَّ) ١١٨(

أُولَِئَك ) ١٢٠(يَِعُدُهْم َوُيمَنِّيهِْم َوَما َيِعدُُهُم الشَّْيطَانُ إِلَّا غُُروًرا ) ١١٩(ِمْن ُدوِن اللَِّه فَقَْد َخِسَر ُخسَْراًنا ُمبِيًنا 
  ) ١٢١(َمأَْواُهْم َجَهنَُّم َولَا َيجُِدونَ َعنَْها َمحِيًصا 

وهو السبيل الذي هم عليه من الدين احلنيفي القيم ، وهو دليل على أن اإلمجاع حجة } بِْع غَْيَر َسبِيلِ املؤمنني َوَيتَّ{ 
ال جتوز خمالفتها ، كما ال جتوز خمالفة الكتاب والسنة ، ألنّ اهللا عز وعال مجع بني اتباع سبيل غري املؤمنني ، وبني 

الوعيد الشديد ، فكان اتباعهم واجباً كمواالة الرسول عليه الصالة مشاقة الرسول يف الشرط ، وجعل جزاءه 
وَُنْصِلِه { جنعله والياً ملا توىل من الضالل ، بأن خنذله وخنلي بينه وبني ما اختاره } نَُولِّه َما توىل { : قوله . والسالم 

إِنَّ اهللا { وارتداده وخروجه إىل مكة هي يف طعمة : وقيل . ، بفتح النون ، من صاله » ونصله«: وقرىء } َجهَنََّم 
  :وقيل . أنه مات مشركاً : كّرر لقصة طعمة ، وروي : تكرير للتأكيد ، وقيل } الَ َيْغِفُر أَن ُيْشَركَ بِِه 

إين شيخ منهمك يف الذنوب ، إال أين مل : جاء شيخ من العرب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال )  ٣١٧( 
ئاً منذ عرفته وآمنت به ، ومل أختذ من دونه ولياً ، ومل أوقع املعاصي جرأة على اهللا وال مكابرة له ، وما أشرك باهللا شي

وهذا احلديث . تومهت طرفة عني أين أعجز اهللا هرباً ، وإين لنادم تائب مستغفر ، فما ترى حايل عند اهللا؟ فنزلت 
وعن احلسن مل يكن حّي . هي الالت والعزى ومناة } الَّ إناثا إِ{ بالتائب من ذنبه } َمن َيَشآء { ينصر قول من فسر 

. كانوا يقولون يف أصنامهم هّن بنات اهللا : وقيل . من أحياء العرب إال وهلم صنم يعبدونه يسمونه أنثى بين فالن 
، » وأثناً«. » ووثناً«. ، مجع أنيث أو أناث » أنثاً«وقرىء . املالئكة بنات اهللا : لقوهلم . املراد املالئكة : وقيل 

وقرأت عائشة . يف وجوه » أُجوه«وقلب الواو ألفاً حنو . بالتخفيف والتثقيل مجع وثن ، كقولك أسد وأسد وأسد 
ألنه هو الذي أغراهم على } إِالَّ شيطانا { وإن يعبدون بعبادة األصنام } َوإِن َيْدُعونَ { » أوثاناً«: رضي اهللا عنها 

صفتان مبعىن شيطاناً مريداً جامعاً بني لعنة } لََّعَنُه اهللا َوقَالَ الَتَِّخذَنَّ { و . ت طاعتهم له عبادة عبادهتا فأطاعوه فجعل
فرض له يف العطاء ، وفرض : مقطوعاً واجباً فرضته لنفسي من قوهلم } َنصِيباً مَّفْرُوضاً { اهللا وهذا القول الشنيع 



األماين الباطلة من طول األعمار ، } َوالمَّنَينَُّهْم { ئة وتسعني إىل النار من كل ألف تسعما: قال احلسن . اجلند رزقه 
وتبتيكهم . وبلوغ اآلمال ، ورمحة اهللا للمجرمني بغري توبة واخلروج من النار بعد دخوهلا بالشفاعة وحنو ذلك 

كراً ، وحرموا على أنفسهم اآلذان فعلهم بالبحائر ، كانوا يشقون أذن الناقة إذا ولدت مخسة أبطن وجاء اخلامس ذ
اخلصاء ، وهو يف قول عامة : وقيل . فقء عني احلامي وإعفاؤه عن الركوب : وتغيريهم خلق اهللا . االنتفاع هبا 

يكره شراء اخلصيان وإمساكهم : وعند أيب حنيفة . وأما يف بين آدم فمحظور . العلماء مباح يف البهائم 
إن : فطرة اهللا اليت هي دين اإلسالم ، وقيل للحسن : وقيل . إىل خصائهم واستخدامهم ، ألن الرغبة فيهم تدعو 

  :وعنه . هو الوشم : وعن ابن مسعود . كذب عكرمة ، هو دين اهللا : عكرمة يقول هو اخلصاء ، فقال 
  .وقيل التخنث " لعن اهللا الواشرات واملتنمصات واملستومشات املغريات خلق اهللا ) "  ٣١٨( 

اللَِّه َحقًّا َوَمنْ َمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت سَُنْدِخلُُهْم جَنَّاٍت َتجْرِي ِمْن َتحِْتَها الْأَنَْهاُر خَاِلِديَن ِفيَها أََبًدا َوْعَد َوالَِّذيَن آ
  ) ١٢٢(أَْصَدُق ِمَن اللَِّه ِقيلًا 

توكيد ثالث } َمْن أَْصَدُق ِمَن اهللا ِقيالً َو{ األول مؤكد لنفسه ، والثاين مؤكد لغريه : مصدران } َوْعَد اهللا َحقّا { 
معارضة مواعيد الشيطان الكاذبة وأمانيه الباطلة لقرنائه بوعد : ما فائدة هذه التوكيدات؟ قلت : فإن قلت . بليغ 

اهللا الصادق ألوليائه ، ترغيباً للعباد يف إيثار ما يستحقون به تنجز وعد اهللا ، على ما يتجرعون يف عاقبته غصص 
  .إخالف مواعيد الشيطان 

َوَمْن ) ١٢٣(ِه َوِليا َولَا َنصًِريا لَْيسَ بِأََمانِيِّكُْم َولَا أَمَانِيِّ أَْهلِ الِْكتَابِ َمْن َيْعَملْ ُسوًءا ُيْجَز بِِه َولَا َيجِدْ لَُه ِمْن ُدوِن اللَّ
  ) ١٢٤(فَأُولَِئَك َيْدُخلُونَ الَْجنَّةَ َولَا ُيظْلَُمونَ َنِقًريا  َيْعَملْ ِمَن الصَّاِلحَاِت ِمْن ذَكَرٍ أَْو أُْنثَى َوُهَو ُمْؤِمٌن

} أََمانِىِّ أَْهلِ الكتاب { ب } بأمانيكم َوال { ضمري وعد اهللا ، أي ليس ينال ما وعد اهللا من الثواب } لَّْيَس { يف 
الكتاب معهم ملشاركتهم هلم يف واخلطاب للمسلمني ِألنه ال يتمىن وعد اهللا إال من آمن به ، وكذلك ذكر أهل 

ليس اإلميان بالتمين ، ولكن ما وقر يف : وعن احلسن . هي يف املسلمني : وعن مسروق والسدي . اإلميان بوعد اهللا 
حنسن الظّن باهللا : القلب وصّدقه العمل ، إن قوماً أهلتهم أماين املغفرة حىت خرجوا يف الدنيا وال حسنة هلم ، وقالوا 

إنّ املسلمني وأهل الكتاب افتخروا ، فقال أهل الكتاب : وقيل . و أحسنوا الظّن باهللا ألحسنوا العمل له وكذبوا ، ل
حنن أوىل منكم ، نبينا خامت النبيني وكتابنا يقضي على : نبينا قبل نبيكم ، وكتابنا قبل كتابكم ، وقال املسلمون : 

إن كان األمر كما يزعم هؤالء : طاب للمشركني لقوهلم وحيتمل أن يكون اخل. فنزلت . الكتب اليت كانت قبله 
: فصلت [ } إِنَّ ِلى عِنَدُه للحسىن { ، ]  ٧٧: مرمي [ } ألوَتَينَّ َماالً وََولَداً { لنكونن خرياً منهم وأحسن حاالً 

ويعضده تقدم ذكر لن متسنا النار إال أياماً معدودة ، . حنن أبناء اهللا وأحباؤه : وكان أهل الكتاب يقولون ]  ٥٠
َوَمن َيْعَملْ { : وقوله } َمن َيْعَملْ سواءا ُيْجَز بِِه { : قوله . إن اخلطاب للمشركني : وعن جماهد . أهل الشرك قبله 

البقرة [ } بلى َمن كََسَب َسّيئَةً وأحاطت بِِه َخِطيئَُتهُ { : بعد ذكر متين أهل الكتاب ، حنو من قوله } ِمَن الصاحلات 
} َوقَالُواْ لَن تََمسََّنا النار إِالَّ أَيَّاًما مَّْعُدوَدةً { : عقيب قوله } والذين ءاَمُنواْ َوَعِملُواْ الصاحلات { : ، وقوله  ] ٨١: 
ومن . وإذا أبطل اهللا األماين وأثبت أن األمر كله معقود بالعمل ، وأن من أصلح عمله فهو الفائز ]  ٨٠: البقرة [ 

. تبني األمر ووضح ، ووجب قطع األماين وحسم املطامع ، واإلقبال على العمل الصاحل : لك أساء عمله فهو اهلا
األوىل : األوىل والثانية؟ قلت ) من ( ما الفرق بني : فإن قلت . ولكنه فصح ال تعيه اآلذان وال تلقى إليه األذهان 



ل الصاحلات الختالف األحوال ، وإمنا للتبعيض ، أراد ومن يعمل بعض الصاحلات؛ ألنّ كال ال يتمكن من عمل ك
وكم من مكلف ال حج عليه وال جهاد وال زكاة ، وتسقط عنه الصالة يف . يعمل منها ما هو تكليفه ويف وسعه 

كيف خص الصاحلون بأهنم ال يظلمون وغريهم : فإن قلت } َوَمْن َيْعَملْ { والثانية لتبيني اإلهبام يف . بعض األحوال 
لعمال السوء وعمال الصاحلات ) وال يظلمون ( أن يكون الراجع يف : فيه وجهان ، أحدمها : قلت مثلهم يف ذلك؟ 

والثاين أن يكون ذكره عند أحد الفريقني داالً على ذكره عند اآلخر ، ألن كال الفريقني جمزيون بأعماهلم ال . مجيعاً 
محني معلوم أنه ال يزيد يف عقاب اجملرم ، فكان تفاوت بينهم ، وألن ظلم املسيء أن يزاد يف عقابه ، وأرحم الرا

ذكره مستغىن عنه وأما احملسن فله ثواب وتوابع للثواب من فضل اهللا هي يف حكم الثواب ، فجاز أن ينقص من 
  .فكان نفي الظلم داللة على أنه ال يقع نقصان يف الفضل . الفضل ألنه ليس بواجب 

  ) ١٢٥(َم َوْجَهُه ِللَِّه َوُهَو ُمْحِسٌن َواتََّبَع ِملَّةَ إِبَْراِهيمَ َحنِيفًا َواتََّخذَ اللَُّه إِْبَراهِيَم َخِليلًا َوَمْن أَْحَسُن ِديًنا ِممَّْن أَْسلَ

وهو عامل } َوُهَو ُمْحِسٌن { أخلص نفسه هللا وجعلها ساملة له ال تعرف هلا رباً وال معبوداً سواه } أَسْلََم َوْجَهُه ِللَِّه { 
َبلْ ِملَّةَ إبراهيم َحنِيفًا َوَما كَانَ ِمَن { : حال من املتبع ، أو من إبراهيم كقوله } َحنِيفاً { تارك للسيئات للحسنات 
واختذ اهللا إبراهيم { وهو الذي حتنف أي مال عن األديان كلها إىل دين اإلسالم ]  ١٣٥: البقرة [ } املشركني 

املخال ، وهو الذي خيالك : واخلليل . ة تشبه كرامة اخلليل عند خليله جماز عن اصطفائه واختصاصه بكرام} َخِليالً 
وهو الطريق يف الرمل ، أو يسّد خللك كما تسّد خلله : أي يوافقك يف خاللك ، أو يسايرك يف طريقك ، من اخلل 

ل هلا من هي مجلة اعتراضية ال حم: ما موقع هذه اجلملة؟ قلت : فإن قلت . ، أو يداخلك خالل منازلك وحجبك 
  :اإلعراب ، كنحو ما جييء يف الشعر من قوهلم 

فائدهتا تأكيد وجوب اتباع ملته ، ألن من بلغ من الزلفى عند اهللا أن اختذه ... َوالْحََواِدثُ َجمَّةٌ . . . . . . . . . 
إن : وقيل . ا معىن ولو جعلتها معطوفة على اجلملة قبلها مل يكن هل. خليالً ، كان جديراً بأن تتبع ملته وطريقته 

لو كان إبراهيم يطلب : فقال خليله . إبراهيم عليه السالم بعث إىل خليل له مبصر يف أزمة أصابت الناس ميتار منه 
فلما . املرية لنفسه لفعلت ، ولكنه يريدها لألضياف ، فاجتاز غلمانه ببطحاء لينة فملؤا منها الغرائر حياء من الناس 

السالم ساءه اخلرب ، فحملته عيناه وعمدت امرأته إىل غرارة منها فأخرجت أحسن حوّارى ، أخربوا إبراهيم عليه 
من خليلك : من أين لكم؟ فقالت امرأته : واختبزت واستنبه إبراهيم عليه السالم فاشتم رائحة اخلبز ، فقال 

  .بل من عند خليلي اهللا عز وجل ، فسماه اهللا خليالً : فقال . املصري 

  ) ١٢٦(َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي الْأَْرضِ َوكَانَ اللَُّه بِكُلِّ َشْيٍء ُمِحيطًا  َوِللَِّه

أن له ملك أهل : معناه . متصل بذكر العمال الصاحلني والطاحلني } َوللَِّه َما ِفى السماوات َوَما ِفى األرض { 
فكان عاملاً بأعماهلم فمجازيهم على } ْىٍء مُِّحيطاً َوكَانَ اهللا بِكُلّ َش{ السموات واألرض ، فطاعته واجبة عليهم 

  .فعليهم أن خيتاروا ألنفسهم ما هو أصلح هلا . خريها وشرها 

تُوَنُهنَّ َما كُِتَب َساِء اللَّاِتي لَا ُتْؤَوَيْسَتفْتُوَنَك ِفي النَِّساِء قُلِ اللَُّه ُيفْتِيكُْم ِفيهِنَّ َوَما ُيْتلَى َعلَْيكُْم ِفي الِْكتَابِ ِفي َيَتاَمى النِّ
َما َتفَْعلُوا ِمْن َخْيرٍ فَإِنَّ اللََّه لَُهنَّ َوَتْرغَُبونَ أَنْ َتْنِكُحوُهنَّ َوالُْمْسَتْضَعِفَني ِمَن الْوِلَْداِن َوأَنْ َتقُوُموا ِللَْيَتاَمى بِالِْقْسِط َو

  ) ١٢٧(كَانَ بِِه َعِليًما 



َوإِنْ ِخفُْتْم أَن ال { : يف معىن اليتامى ، يعين قوله } ِفى الكتاب { تيكم واملتلّو أي اهللا يف. يف حمل الرفع } َما يتلى { 
} َما يتلى َعلَْيكُْم { . وجيوز أن يكون . أعجبين زيد وكرمه : وهو من قولك ]  ٣: النساء [ } ُتقِْسطُواْ ِفى اليتامى 

بالكتاب اللوح احملفوظ تعظيماً للمتلو عليهم ، وأن  خربه على أهنا مجلة معترضة ، واملراد} ِفى الكتاب { مبتدأ و 
العدل والنصفة يف حقوق اليتامى من عظائم األمور املرفوعة الدرجات عند اهللا اليت جتب مراعاهتا واحملافظة عليها ، 

[ } ا لََعِلىٌّ َحِكيمٌ وَإِنَُّه ِفى أُّم الكتاب لََديَْن{ : وحنوه يف تعظيم القرآن . واملخل هبا ظامل متهاون مبا عظمه اهللا 
قل اهللا يفتيكم فيهّن ، وأقسم مبا يتلى عليكم يف : وجيوز أن يكون جمروراً على القسم ، كأنه قيل ]  ٤: الزخرف 
، الختالله من حيث ) فيهّن ( والقسم أيضاً ملعىن التعظيم ، وليس بسديد أن يعطف على اجملرور يف . الكتاب 

أي يتلى ) يتلى ( يف الوجه األّول هو صلة : ؟ قلت } ِفى يتامى النساء { : تعلق قوله  اللفظ واملعىن ، فإن قلت مب
. وأما يف الوجهني اآلخرين فبدل ال غري ) فيهن ( بدالً من ) يف يتامى النساء ( وجيوز أن يكون . عليكم يف معناهن 

وقرىء . عندي سحق عمامة : كقولك ) ن م( إضافة مبعىن : ما هي؟ قلت ) يتامى النساء ( اإلضافة يف : فإن قلت 
. » ما كتب اهللا هلّن«: وقرىء } الَ تُْؤُتوَنُهنَّ َما كُِتَب لَُهنَّ { بياءين على قلب مهزة أيامى ياء » يف ييامى النساء«: 

 فإن كانت مجيلة تزوجها وأكل. وكان الرجل منهم يضم اليتيمة إىل نفسه وما هلا . أي ما فرض هلن من املرياث 
حيتمل يف أن تنكحوهن } َوَتْرغَُبونَ أَن َتنِكُحوُهنَّ { املال ، وإن كانت دميمة عضلها عن التزوج حىت متوت فريثها 

وروى أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه كان إذا جاءه ويل اليتيمة نظر ، . جلماهلن ، وعن أن تنكحوهن لدمامتهن 
: مس هلا من هو خري منك ، وإن كانت دميمة وال مال هلا قال زّوجها غريك والت: فإن كانت مجيلة غنية قال 

جمرور معطوف على يتامى النساء ، وكانوا يف اجلاهلية إمنا يورثون الرجال } واملستضعفني { تزوجها فأنت أحق هبا 
[ } اْ اخلبيث بالطيب َوالَ َتتََبدَّلُو{ : وجيوز أن يكون خطاباً لألوصياء كقوله . القوام باألمور دون األطفال والنساء 

ويف أن . يفتيكم يف يتامى النساء ، ويف املستضعفني : جمرور كاملستضعفني مبعىن } َوأَن َتقُوُمواْ { ]  ٢: النساء 
ويأمركم أن تقوموا ، وهو خطاب لألئمة يف أن ينظروا هلم ويستوفوا هلم : وجيوز أن يكون منصوباً مبعىن . تقوموا 

  .داً يهتضمهم حقوقهم ، وال خيلوا أح

َوالصُّلُْح َخْيٌر وَأُْحضَِرتِ  َوإِِن اْمرَأَةٌ َخافَْت ِمْن َبْعِلَها ُنُشوًزا أَْو إِعَْراًضا فَلَا ُجَناَح َعلَْيهَِما أَنْ ُيْصِلَحا َبْيَنُهَما ُصلًْحا
  ) ١٢٨(لُونَ َخبًِريا الْأَْنفُُس الشُّحَّ َوإِنْ ُتْحِسنُوا َوَتتَّقُوا فَإِنَّ اللََّه كَانَ بَِما َتْعَم

أن يتجاىف عنها بأن مينعها نفسه ونفقته : والنشوز . توقعت منه ذلك ملا الح هلا خمايله وأماراته } خافت ِمن َبْعِلَها { 
أن يعرض عنها بأن يقل حمادثتها : واملودة والرمحة اليت بني الرجل واملرأة ، وأن يؤذيها بسب أو ضرب واإلعراض 

لك لبعض األسباب من طعن يف سّن ، أو دمامة ، أو شيء يف خلق أو ُخلق ، أو مالل ، أو طموح ومؤانستها ، وذ
يتصاحلا ، : ويصاحلا ، مبعىن . يصَّاحلا : وقرىء . عني إىل أخرى ، أو غري ذلك فال بأس هبما يف أن يصلحا بينهما 

ومعىن الصلح . واحد من األفعال الثالثة يف معىن مصدر كل } صُلْحاً { اصرب يف اصطرب : وحنو أصلح . ويصطلحا 
أن يتصاحلا على أن تطيب له نفساً عن القسمة أو عن بعضها ، كما فعلت سودة بنت زمعة حني كرهت أن : 

وكما روى أن امرأة أراد . يفارقها رسول صلى اهللا عليه وسلم وعرفت مكان عائشة من قلبه ، فوهبت هلا يومها 
ال تطلقين ودعين أقوم على ولدي وتقسم يل يف كل : ها وكان هلا منه ولد فقالت زوجها أن يطلقها لرغبته عن

أو هتب له بعض املهر ، أو كله ، أو النفقة؛ فإن مل تفعل . إن يف هذا يصلح فهو أحب إيلّ ، فأقرها : شهرين فقال 
. وز واإلعراض وسوء العشرة من الفرقة أو من النش} والصلح خَْيٌر { فليس له إال أن ميسكها بإحسان أو يسرحها 



أو الصلح خري من اخليور ، كما أن اخلصومة شر من الشرور وهذه اجلملة . أو هو خري من اخلصومة يف كل شيء 
ومعىن إحضار األنفس الشح أن الشح جعل حاضراً هلا ال } َوأُْحضَِرِت األنفس الشح { اعتراض ، وكذلك قوله 

ين أهنا مطبوعة عليه والغرض أن املرأة ال تكاد تسمح بقسمتها وبغري قسمتها ، يغيب عنها أبداً وال تنفك عنه ، يع
باإلقامة } َوإِن ُتْحِسُنواْ { والرجل ال تكاد نفسه تسمح بأن يقسم هلا وأن ميسكها إذا رغب عنها وأحب غريها 

النشوز } تَّقُواْ َوَت{ على نسائكم وإن كرهتموهن وأحببتم غريهن ، وتصربوا على ذلك مراعاة حلق الصحبة 
وهو } َخبِرياً { من اإلحسان والتقوى } فَإِنَّ اهللا كَانَ بَِما َتْعَملُونَ { واإلعراض وما يؤدي إىل األذى واخلصومة 

وكان عمران بن حطان اخلارجي من أدّم بين آدم ، وامرأته من أمجلهم ، فأجالت يف وجهه نظرها . يثيبكم عليه 
: كيف؟ قالت : قال . محدت اهللا على أين وإياك من أهل اجلنة : مالك؟ قالت :  ، فقال يوماً مث تابعت احلمد هللا

  .ألنك رزقت مثلي فشكرت ، ورزقت مثلك فصربت ، وقد وعد اهللا اجلنة عباده الشاكرين والصابرين 

ا كُلَّ الَْمْيلِ فََتذَُروَها كَالُْمَعلَّقَِة َوإِنْ ُتْصِلحُوا َوَتتَّقُوا فَإِنَّ َولَْن َتْسَتِطيعُوا أَنْ تَْعِدلُوا َبْيَن النَِّساِء َولَْو حََرصُْتْم فَلَا َتِميلُو
  ) ١٢٩(اللََّه كَانَ غَفُوًرا َرِحيًما 

والتسوية حىت ال يقع ميل البتة وال زيادة وال نقصان } َبْيَن النساءِ  { وحمال أن تستطيعوا العدل } َولَن َتْسَتِطيُعواْ { 
، فرفع لذلك عنكم متام العدل وغايته ، وما كلفتم منه إال ما تستطيعون بشرط أن تبذلوا فيه وسعكم  فيما جيب هلن

: وقيل ]  ٤٦: فصلت [ } َوَما رَبَُّك بظالم لّلَْعبِيدِ { وطاقتكم ، ألنّ تكليف ما ال يستطاع داخل يف حّد الظلم 
  :لم وعن النيب صلى اهللا عليه وس. معناه أن تعدلوا يف احملبة 

» هذه قسميت فيما أملك فال تؤاخذين فيما متلك وال أملك « أنه كان يقسم بني نسائه فيعدل ويقول )  ٣٢٠( 
إن العدل بينهن أمر صعب بالغ من الصعوبة حداً : وقيل . يعين احملبة؛ ألن عائشة رضي اهللا عنها كانت أحب إليه 
القسمة والنفقة والتعهد والنظر واإلقبال واملماحلة واملفاكهة يوهم أنه غري مستطاع ، ألنه جيب أن يسّوي بينهن يف 

هذا إذا كن حمبوبات كلهن؛ . واملؤانسة وغريها مما ال يكاد احلصر يأيت من ورائه ، فهو كاخلارج من حدّ االستطاعة 
ل اجلور فتمنعوها فال جتوروا على املرغوب عنها ك} فَالَ َتِميلُواْ كُلَّ امليل { فكيف إذا مال القلب مع بعضهن 
أن اجتناب كل امليل مما هو يف حد اليسر والسعة؛ فال تفرطوا فيه إن وقع منكم : قسمتها من غري رضاً منها ، يعين 

  :وهي اليت ليست بذات بعل وال مطلقة قال } فََتذَرُوَها كاملعلقة { وفيه ضرب من التوبيخ . التفريط يف العدل كله 
  أْو َصلٌَف أَْو َبْيَن ذَاَك َتْعِليْق... ْو َتطِْليْق َهلْ ِهَي إالّ َحظَّةٌ أَ

  :ويف احلديث . فتذروها كاملسجونة : ويف قراءة أّيب 
  ». من كانت له امرأتان مييل مع إحدامها جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل « )  ٣٢١( 

ليه وسلم مبال ، فقالت عائشة وروى أنّ عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه بعث إىل أزواج رسول اهللا صلى اهللا ع
ال ، بعث إىل القرشيات مبثل هذا وإىل : أإىل كل أزواج رسول اهللا بعث عمر مثل هذا؟ قالوا : رضي اهللا عنها 

. ارفع رأسك فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يعدل بيننا يف القسمة مباله ونفسه : غريهّن بغريه ، فقالت 
أمت هلن مجيعاً وكان ملعاذ امرأتان ، فإذا كان عند إحدامها مل يتوضأ يف بيت األخرى ، فماتتا فرجع الرسول فأخربه ، ف

فيما يستقبل } َوَتتَّقُواْ { ما مضى من ميلكم وتتداركوه بالتوبة } َوإِن ُتصِْلُحواْ { يف الطاعون فدفنهما يف قرب واحد 
  .، غفر اهللا لكم 



  ) ١٣٠(كُلًّا ِمْن َسَعِتِه َوكَانَ اللَُّه َواِسًعا َحِكيًما  َوإِنْ َيَتفَرَّقَا ُيْغنِ اللَُّه

يرزقه زوجاً خرياً من زوجه } ُيْغنِ اهللا كُالًّ { وإن يتفارقا ، مبعىن وإن يفارق كل واحد منهما صاحبه : وقرىء 
  .الغين املقتدر : والواسع : واملقدرة . والسعة الغين . وعيشاً أهنأ من عيشه 

قُوا اللََّه َوإِنْ َتكْفُُروا ا ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي الْأَْرضِ َولَقَْد َوصَّْيَنا الَِّذيَن أُوتُوا الْكَِتاَب ِمْن قَْبِلكُْم وَإِيَّاكُمْ أَِن اتََّوِللَِّه َم
َوِللَِّه َما ِفي السََّماوَاِت َوَما ِفي الْأَْرضِ ) ١٣١(فَإِنَّ ِللَِّه َما ِفي السََّماوَاِت َوَما ِفي الْأَْرضِ َوكَانَ اللَُّه غَنِيا َحِميًدا 

  ) ١٣٣(إِنْ َيَشأْ ُيذْهِْبكُْم أَيَُّها النَّاُس َوَيأْتِ بِآَخرِيَن َوكَانَ اللَُّه َعلَى ذَِلَك قَِديًرا ) ١٣٢(َوكَفَى بِاللَِّه َوِكيلًا 

اسم للجنس يتناول } الكتاب { الذين أوتوا عطف على } وإياكم { متعلق بوصينا ، أو بأوتوا } ِمن قَْبِلكُْم { 
َوإِن { : وقوله : وتكون أن املفسرة ، ألنّ التوصية يف معىن القول . بأن اتقوا } أَِن اتقوا { الكتب السماوية 
وا فإن هللا إن تكفر: أمرناهم وأمرناكم بالتقوى ، وقلنا هلم ولكم : ألنّ املعىن : عطف على اتقوا } َتكْفُرُواْ فَإِنَّ للَِّه 

إن هللا اخللق كله وهو خالقهم ومالكهم واملنعم عليهم أصناف النعم كلها ، فحقه أن يكون مطاعاً يف : واملعىن . 
ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من األمم السالفة ووصيناكم أن . يتقون عقابه ويرجون ثوابه . خلقه غري معصّي 

ال يوصي اهللا هبا عباده ، لستم هبا خمصوصني ، ألهنم بالتقوى يسعدون عنده ، اتقوا اهللا ، يعين أهنا وصية قدمية ما ز
وإن تكفروا فإن هللا يف مسواته وأرضه من املالئكة والثقلني من : وهبا ينالون النجاة يف العاقبة ، وقلنا هلم ولكم 

مجيعاً ، مستحقاً ألن حيمد لكثرة  عن خلقه وعن عبادهتم} غَنِّياً { مع ذلك } َوكَانَ اهللا { يوحده ويعبده ويتقيه 
تقرير ملا هو موجب تقواه } للَِّه َما ِفى السموات َوَما ِفي األرض { : نعمه وإن مل حيمده أحد منهم وتكرير قوله 

يفنكم ويعدمكم كما } إِن َيَشأْ ُيذِْهْبكُْم { ليتقوه فيطيعوه وال يعصوه ، ألن اخلشية والتقوى أصل اخلري كله 
َوكَانَ اهللا على { ويوجد إنساً آخرين مكانكم أو خلقاً آخرين غري اإلنس } َوَيأِْت بِآَخرِيَن { نشأكم أوجدكم وأ

بليغ القدرة ال ميتنع عليه شيء أراده ، وهذا غضب عليهم وختويف وبيان } قَدِيراً { من اإلعدام واإلجياد } ذلك 
إن يشأ ميتكم : أي . ى اهللا عليه وسلم من العرب هو خطاب ملن كان يعادي رسول اهللا صل: وقيل . القتداره 

  .ويأت بأناس آخرين يوالونه 
  :ويروى 

يريد » إهنم قوم هذا«: أهنا ملا نزلت ضرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيده على ظهر سلمان وقال )  ٣٢٢( 
  .أبناء فارس 

  ) ١٣٤(الدُّنَْيا َوالْآِخَرِة َوكَانَ اللَُّه َسِميًعا َبصًِريا  َمْن كَانَ ُيرِيُد ثََوابَ الدُّنَْيا فَِعْنَد اللَِّه ثََواُب

فماله يطلب أحدمها } فَِعنَد اهللا ثََواُب الدنيا واألخرة { كاجملاهد يريد جبهاده الغنيمة } مَّن كَانَ ُيرِيُد ثَوَاَب الدنيا { 
لغنيمة ، وله من ثواب اآلخرة ما الغنيمة إىل دون اآلخر والذي يطلبه أخسهما ، ألن من جاهد هللا خالصاً مل ختطئه ا

  .فعند اهللا ثواب الدنيا واآلخرة له إن أراده حىت يتعلق اجلزاء بالشرط : واملعىن . جنبه كال شيء 

َدْينِ وَالْأَقَْربَِني إِنْ َيكُْن غَنِيا أَْو فَِقًريا َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا كُوُنوا قَوَّاِمنيَ بِالِْقْسِط شَُهَداَء ِللَِّه َولَْو َعلَى أَْنفُِسكُْم أَوِ الَْواِل
  ) ١٣٥(َما َتْعَملُونَ َخبًِريا فَاللَُّه أَْولَى بِهَِما فَلَا َتتَّبُِعوا الْهََوى أَنْ تَْعِدلُوا َوإِنْ َتلُْووا أَوْ ُتعْرُِضوا فَإِنَّ اللََّه كَانَ بِ



تقيمون شهاداتكم لوجه اهللا كما أمرمت } شَُهَداء للَّهِ { العدل حىت ال جتوروا جمتهدين يف إقامة } قَوَّاِمَني بالقسط { 
الشهادة على : فإن قلت . ولو كانت الشهادة على أنفسكم أو آبائكم أو أقاربكم } َولَْو َعلَى أَنفُِسكُْم { بإقامتها 

فما معىن الشهادة على نفسه؟ . اريب أشهد أن لفالن على والدّي كذا ، أو على أق: الوالدين واألقربني أن تقول 
وإن كانت : وجيوز أن يكون املعىن . هي اإلقرار على نفسه ، ألنه يف معىن الشهادة عليها بإلزام احلق هلا : قلت 

الشهادة وباالً على أنفسكم ، أو على آبائكم وأقاربكم ، وذلك أن يشهد على من يتوقع ضرره من سلطان ظامل أو 
فال متنعها } أَْو فَقَرياً { فال متنع الشهادة عليه لغناه طلباً لرضاه } غَنِّياً { إن يكن املشهود عليه }  إن َيكُْن{ غريه 

بالغين والفقري أي بالنظر هلما وإرادة مصلحتهما ، ولوال أن الشهادة عليهما مصلحة } فاهللا أوىل بِهَِما { ترمحاً عليه 
وكان حقه أن يوحد ، ) أوىل هبما ( مل ثىن الضمري يف : فإن قلت . ل ناظر هلما ملا شرعها ، ألنه أنظر لعباده من ك

{ : قد رجع الضمري إىل ما دل عليه قوله : يف معىن إن يكن أحد هذين؟ قلت } إِن َيكُْن غَنِّياً أَْو فَقَرياً { : ألن قوله 
فاهللا : رد ، وهو جنس الغّين وجنس الفقري ، كأنه قيل ال إىل املذكور ، فلذلك ثىن ومل يف} إِن َيكُْن غَنِّياً أَْو فَقَرياً 

وقرأ عبد . فاهللا أوىل هبم وهي شاهدة على ذلك : أوىل جبنسي الغّين والفقري ، أي باألغنياء والفقراء ، ويف قراءة أّيب 
فال تتبعوا : أنه قيل حيتمل العدل والعدول ، ك} أَن َتْعِدلُواْ { التامة ) كان ( ، على » إن يكن غين أو فقري«: اهللا 

وإن تلووا ألسنتكم } َوإِن َتلْوُواْ أَْو ُتعْرِضُواْ { اهلوى ، كراهة أن تعدلوا بني الناس ، أو إرادة أن تعدلوا عن احلق 
وإن تلوا ، أو «: وقرىء . عن شهادة احلق أو حكومة العدل ، أو تعرضوا عن الشهادة مبا عندكم ومتنعوها 

ومبجازاتكم } فَإِنَّ اهللا كَانَ بَِما َتْعَملُونَ َخبِرياً { وليتم إقامة الشهادة أو أعرضتم عن إقامتها  وإن: ، مبعىن » تعرضوا
  .عليه 

َوَمْن َيكْفُرْ  ي أَنَْزلَ ِمْن قَْبلَُيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا آِمُنوا بِاللَِّه َوَرسُوِلِه وَالْكَِتابِ الَِّذي نَزَّلَ َعلَى َرُسوِلِه َوالِْكتَابِ الَِّذ
  ) ١٣٦(بِاللَِّه َوَملَاِئكَِتِه َوكُُتبِِه َوُرُسِلِه َوالَْيْومِ الْآِخرِ فَقَدْ َضلَّ َضلَالًا بَِعيًدا 

والكتاب { اثبتوا على اإلميان وداوموا عليه وازدادوه } ءاَمُنواْ { ومعىن . خطاب للمسلمني } ياأيهالذين َءاَمُنواْ { 
] و [ } َوكُُتبِهِ { : املراد به جنس ما أنزل على األنبياء قبله من الكتب ، والدليل عليه قوله } ْبلُ الذى أََنزلَ ِمن قَ

اخلطاب ألهل : وقيل . ، على البناء للفاعل » وأنزل«. » نزل«: وقرىء . على إرادة اجلنس » وكتابه«: قرىء 
  : وروي. الكتاب ، ألهنم آمنوا ببعض الكتب والرسل وكفروا ببعض 

أنه لعبد اهللا بن سالم ، وأسد وأسيد ابين كعب ، وثعلبة بن قيس ، وسالم بن أخت عبد اهللا بن سالم ، )  ٣٢٣( 
يا رسول اهللا ، إنا نؤمن بك : وسلمة ابن أخيه ، ويامني بن يامني ، أتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقالوا 

بل آمنوا باهللا ورسوله «: الكتب والرسل ، فقال عليه السالم  وبكتابك وموسى والتوراة وعزيز ونكفر مبا سواه من
هو للمنافقني ، : وقيل . ال نفعل ، فنزلت ، فآمنوا كلهم : حممد وكتابه القرآن وبكل كتاب كان قبله ، فقالوا 

لذى أََنزلَ ِمن والكتاب ا{ كيف قيل ألهل الكتاب : فإن قلت . يا أيها الذين آمنوا نفاقاً آمنوا إخالصاً : كأنه قيل 
كانوا مؤمنني هبما فحسب ، وما كانوا مؤمنني بكل ما أنزل من : وكانوا مؤمنني بالتوراة واإلجنيل؟ قلت } قَْبلُ 

الكتب ، فأمروا أن يؤمنوا باجلنس كله ، وألن إمياهنم ببعض الكتب ال يصح إمياناً به ، ألن طريق اإلميان به هو 
الكتب دون بعض ، فلو كان إمياهنم مبا آمنوا به ألجل املعجزة آلمنوا به كله ، املعجزة ، وال اختصاص هلا ببعض 

{ : وهذا الذي أراد عز وجلّ يف قوله . فحني آمنوا ببعضه علم أهنم مل يعتربوا املعجزة ، فلم يكن إمياهنم إمياناً 
: النساء [ } ذُواْ َبْيَن ذلك َسبِيالً أُْولَِئَك ُهُم الكافرون َحقّاً َويقُولُونَ ُنْؤِمُن بِبَْعضٍ وََنكْفُُر بِبَْعضٍ َويُرِيُدونَ أَن يَتَِّخ



ألن القرآن نزل مفّرقاً منجماً يف : ؟ قلت ) أنزل من قبل ( و ) َنزَّل على رسوله ( مل قيل : فإن قلت ] .  ١٥٠
فَقَدْ َضلَّ { يكفر بشيء من ذلك  اآلية ، ومن} َوَمن َيكْفُْر باهللا { : عشرين سنة ، خبالف الكتب قبله ، ومعىن قوله 

  .أال ترى كيف قدم األمر باإلميان به مجيعاً . ألن الكفر ببعضه كفر بكله } 

  ) ١٣٧(َسبِيلًا  ُهْم َولَا لَِيْهِدَيُهْمإِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آَمنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازَْدادُوا كُفًْرا لَْم َيكُنِ اللَُّه ِلَيغِْفَر لَ

نفي للغفران واهلداية وهي اللطف على سبيل املبالغة اليت ُتعطيها الالم } لَّمْ َيكُنِ اهللا ِلَيْغِفرَ لَُهْم َوالَ ِليَْهدَِيُهْم َسبِيالً { 
وعهد منهم إنّ الذين تكرر منهم االرتداد : واملعىن . ، واملراد بنفيهما نفي ما يقتضيهما وهو اإلميان اخلالص الثابت 

ازدياد الكفر واإلصرار عليه ، يستبعد منهم أن حيدثوا ما يستحقون به املغفرة ويستوجبون اللطف من إميان صحيح 
ثابت يرضاه اهللا ، ألن قلوب أولئك الذين هذا ديدهنم قلوب قد ضربت بالكفر ومرنت على الرّدة ، وكان اإلميان 

ّرة بعد أخرى وليس املعىن أهنم لو أخلصوا اإلميان بعد تكرار الرّدة أهون شيء عنده وأدونه ، حيث يبدو هلم فيه ك
ونصحت توبتهم مل يقبل منهم ومل يغفر هلم ، ألنّ ذلك مقبول حيث هو بذل للطاقة واستفراغ للوسع ، ولكنه 

جع ، ال استبعاد له واستغراب ، وأنه أمر ال يكاد يكون ، وهكذا ترى الفاسق الذي يتوب مث يرجع مث يتوب مث ير
هم اليهود ، آمنوا بالتوراة : وقيل . والغالب أنه ميوت على شرِّ حال وأمسج صورة . يكاد يرجى منه الثبات 

  .مث ازدادوا كفراً بكفرهم مبحمد صلى اهللا عليه وسلم . ومبوسى مث كفروا باإلجنيل وبعيسى 

الَِّذيَن يَتَِّخذُونَ الْكَافِرِيَن أَْولَِياَء ِمْن ُدوِن الُْمْؤِمنَِني أَيَْبَتُغونَ ِعْنَدُهمُ الْعِزَّةَ ) ١٣٨(َبشِّرِ الُْمَناِفِقَني بِأَنَّ لَُهْم َعذَاًبا أَِليًما 
  ) ١٣٩(فَإِنَّ الِْعزَّةَ ِللَِّه َجِميًعا 

د الذين نصب على الذّم أو رفع مبعىن أري} الذين { و . أخرب ، هتكماً هبم : مكان ) بشر ( وضع } َبّشرِ املنافقني { 
فَإِنَّ { . ال يتم أمر حممد فتولوا اليهود : وكانوا ميايلون الكفرة ويوالوهنم ويقول بعضهم لبعض . ، أو هم الذين 

َوِللَِّه العزة َولَِرُسوِلهِ { : يريد ألوليائه الذين كتب هلم العز والغلبة على اليهود وغريهم ، وقال } العزة للَِّه َجِميعاً 
  ] . ٨: املنافقون [ }  َوِللُْمْؤِمنَِني

دُوا َمَعُهْم َحتَّى َيخُوُضوا ِفي َوقَْد َنزَّلَ َعلَْيكُْم ِفي الِْكتَابِ أَنْ إِذَا َسِمعُْتْم آيَاِت اللَِّه ُيكْفَُر بَِها َوُيْسَتهَْزأُ بَِها فَلَا َتقُْع
الَِّذيَن يََترَبَُّصونَ بِكُْم فَإِنْ ) ١٤٠(َناِفِقَني وَالْكَاِفرِيَن ِفي َجهَنََّم َجِميًعا َحِديٍث غَْيرِِه إِنَّكُْم إِذًا ِمثْلُُهْم إِنَّ اللََّه َجاِمعُ الُْم

ذْ َعلَْيكُْم َوَنْمَنْعكُْم ِمَن كَانَ لَكُْم فَْتٌح ِمَن اللَِّه قَالُوا أَلَْم َنكُْن َمَعكُْم َوإِنْ كَانَ ِللْكَاِفرِيَن َنِصيٌب قَالُوا أَلَْم َنسَْتْحوِ
  ) ١٤١(بِيلًا لُْمْؤِمنَِني فَاللَُّه َيْحكُُم بَْيَنكُْم َيْوَم الْقَِياَمِة َولَْن َيْجَعلَ اللَُّه ِللْكَافِرِيَن َعلَى الُْمْؤِمنَِني َسا

واملعىن أنه إذا مسعتم ، أي نزل عليكم أنّ الشأن كذا والشأن ما . هي أن املخففة من الثقيلة } أَنْ إِذَا َسِمعُْتْم { 
( ، أو يف موضع النصب ب ) نَزَّل ( مع ما يف حيزها يف موضع الرفع ب ) أن ( ادته اجلملة بشرطها وجزائها ، و أف

َوإِذَا َرأَْيتَ الذين َيخُوُضونَ { : هو ما نزل عليهم مبكة من قوله : واملنزل عليهم يف الكتاب . ، فيمن قرأ به ) ننّزل 
وذلك أن املشركني كانوا خيضون يف ]  ٦٨: األنعام [ } َيخُوُضواْ ِفى َحدِيٍث غَْيرِِه ِفى ءاياتنا فَأَْعرِْض َعنُْهْم حىت 

وكان أحبار . ذكر القرآن يف جمالسهم فيستهزؤون به ، فنهى املسلمون عن القعود معهم ما داموا خائضني فيه 
وكان الذين . جمالسة املشركني مبكة  اليهود باملدينة يفعلون حنو فعل املشركني ، فنهوا أن يقعدوا معهم كما هنوا عن



إِنَّ اهللا َجاِمعُ { يقاعدون اخلائضني يف القرآن من األحبار هم املنافقون ، فقيل هلم إنكم إذاً مثل األحبار يف الكفر 
إىل من }  فَالَ َتقُْعدُواْ َمَعُهْم{ : الضمري يف قوله : فإن قلت . يعين القاعدون واملقعود معهم } املنافقني والكافرين 

. فال تقعدوا مع الكافرين هبا واملستهزئني هبا : كأنه قيل } ُيكْفَُر بَِها وَُيْستَْهَزأُ بَِها { إىل من دل عليه : يرجع؟ قلت 
. ألهنم إذا مل ينكروا عليهم كانوا راضني : مل يكونوا مثلهم باجملالسة إليهم يف وقت اخلوض؟ قلت : فإن قلت 

فهال كان املسلمون مبكة حني كانوا جيالسون اخلائضني من املشركني منافقني؟ : فإن قلت  .والراضي بالكفر كافر 
الذين { ألهنم كانوا ال ينكرون لعجزهم وهؤالء مل ينكروا مع قدرهتم ، فكان ترك اإلنكار لرضاهم : قلت 

أي } َيتََربَُّصونَ بِكُمْ { هم إما بدل من الذين يتخذون وإما صفة للمنافقني أو نصب على الذم من} َيَترَبَُّصونَ 
أَلَْم َنسَْتْحوِذْ { مظاهرين فأسهموا لنا يف الغنيمة } أَلَْم َنكُن مََّعكُْم { ينتظرون بكم ما يتجدد لكم من ظفر أو إخفاق 

. هم عنكم بأن ثبطنا} َوَنْمَنْعكُْم ّمَن املؤمنني { أمل نغلبكم ونتمكن من قتلكم وأسركم فأبقينا عليكم } َعلَْيكُْم 
. وخيلنا هلم ما ضعفت به قلوبكم ومرضوا يف قتالكم ، وتوانينا يف مظاهرهتم عليكم ، فهاتوا نصيباً لنا مبا أصبتم 

  :بالنصب إضمار أن ، قال احلطيئة » ومننعكم«وقرىء 
  َوَبيَْنكُُم الَْموَدَّةُ َواِإلَخاُء... أَلَْم أَُك جَاَركُْم َوَيكُونَ َبْينِي 

تعظيماً لشأن املسلمني وختسيساً حلظ : مل مسى ظفر املسلمني فتحاً ، وظفر الكافرين نصيباً؟ قلت  :فإن قلت 
الكافرين؛ ألن ظفر املسلمني أمر عظيم تفتح هلم أبواب السماء حىت ينزل على أوليائه ، وأّما ظفر الكافرين ، فما 

  .هو إال حظ دينّ وملظة من الدنيا يصيبوهنا 

كُُرونَ اللََّه إِلَّا ِقَني ُيخَاِدُعونَ اللََّه َوُهَو َخاِدعُُهْم َوإِذَا قَاُموا إِلَى الصَّلَاِة قَاُموا كُسَالَى ُيَراُءونَ النَّاَس َولَا َيذْإِنَّ الُْمَناِف
  ) ١٤٣(فَلَْن َتجَِد لَُه سَبِيلًا  ُمذَْبذَبَِني َبْيَن ذَِلَك لَا إِلَى هَُؤلَاِء َولَا إِلَى َهؤُلَاِء َوَمْن ُيْضِللِ اللَُّه) ١٤٢(قَِليلًا 

وهو فاعل هبم ما } َوُهَو َخاِدعُُهْم { يفعلون ما يفعل املخادع من إظهار اإلميان وإبطان الكفر } خيادعون اهللا { 
يفعل الغالب يف اخلداع حيث تركهم معصومي الدماء واألموال يف الدنيا وأعّد هلم الدرك األسفل من النار يف 

اسم فاعل من خادعته : واخلادع . مل خيلهم يف العاجل من فضيحة وإحالل بأس ونقمة ورعب دائم اآلخرة ، و
يعطون على الصراط نوراً كما يعطى املؤمنون فيمضون بنورهم مث : وقيل . فخدعته إذا غلبته وكنت أخدع منه 

قرىء بضم الكاف وفتحها ، }  كساىل{ انظرونا نقتبس من نوركم : يطفأ نورهم ويبقى نور املؤمنني ، فينادون 
مجع كسالن ، كسكارى يف سكران ، أي يقومون متثاقلني متقاعسني ، كما ترى من يفعل شيئاً على كره ال عن 

وال يصلون } َوالَ َيذْكُُرونَ اهللا إِالَّ قَلِيالً { يقصدون بصالهتم الرياء والسمعة } ُيَرآُءونَ الناس { طيبة نفس ورغبة 
م ال يصلون قط غائبني عن عيون الناس إال ما جياهرون به ، وما جياهرون به قليل أيضاً ألهنم ما وجدوا إال قليالً ألهن

أو وال يذكرون اهللا بالتسبيح والتهليل إال ذكرا قليالً يف الندرة ، . مندوحة من تكلف ما ليس يف قلوهبم مل يتكلفوه 
األيام والليايل مل تسمع منه هتليلة وال تسبيحة وال حتميدة ، وهكذا ترى كثرياً من املتظاهرين باإلسالم لو صحبته 

ما معىن املراءاة وهي : فإن قلت . وجيوز أن يراد بالقلة العدم . ولكن حديث الدنيا يستغرق به أوقاته ال يفتر عنه 
أن : والثاين . أن املرائي يريهم عمله وهم يرونه استحسانه : فيها وجهان ، أحدمها : مفاعلة من الرؤية؟ قلت 

نعمه وناعمه ، وفنقه وفانقه وعيش : يعين رآهم ، كقولك . راءى الناس : يكون من املفاعلة مبعىن التفعيل ، فيقال 
: رأت املرأة املرأة الرجل ، إذا أمسكتها لترى وجهه ، ويدل عليه قراءة ابن أيب إسحاق : روى أبو زيد . مفانق 

: إّما حال حنو قوله } مُّذَْبذَبَِني { هنم ، أي يبصروهنم أعماهلم ويراؤوهنم كذلك يرعو. مثل : يرأوهنم هبمزة مشّددة 



) مذبذبني ( ومعىن . عن واو يراؤن ، أي يراؤهنم غري ذاكرين مذبذبني ، أو منصوب على الذم ) وال يذكرون ( 
يقة املذبذب الذي يذب عن كال وحق. ذبذهبم الشيطان واهلوى بني اإلميان والكفر ، فهم مترّددون بينهما متحريون 

فالن يرمى به الرحوان إال أن الذبذبة فيها تكرير ليس : اجلانبني أي يذاد ويدفع فال يقّر يف جانب واحد ، كما قيل 
بكسر الذال ، مبعىن يذبذبون » مذبذبني«وقرأ ابن عباس . كلما مال إىل جانب ذب عنه : يف الذب كأن املعىن 
. ويف مصحف عبد اهللا . صلصل وتصلصل مبعىن : كما جاء . أو مبعىن يتذبذبون . يهم قلوهبم أو دينهم أو رأ

أخذ هبم تارة يف دبة وتارة يف دبة ، : ، بالدال غري املعجمة وكأن املعىن » مدبدبني«: وعن أيب جعفر . متذبذبني 
آل { إشارة إىل الكفر واإلميان } ذلك { و . دبة قريش : الطريقة ومنها : والدبة . فليسوا مباضني على دبة واحدة 

وال منسوبني إىل هؤالء فيسمون } َوالَ إىل هؤالءآء { ال منسوبني إىل هؤالء فيكونون مؤمنني } إىل هؤالءآء 
  .مشركني 

  ) ١٤٤(نْ َتْجَعلُوا ِللَِّه َعلَْيكُْم ُسلْطَاًنا ُمبِيًنا َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا َتتَِّخذُوا الْكَاِفرِيَن أَْوِلَياَء ِمْن ُدوِن الُْمْؤِمنَِني أَتُرِيُدونَ أَ

} سلطانا { ال تتشبهوا باملنافقني يف اختاذهم اليهود وغريهم من أعداء اإلسالم أولياء } الَ تَتَِّخذُواْ الكافرين أَوِْلَياء { 
خالص : نه قال البن أخ له وعن صعصعة بن صوحان أ. حجة بينة ، يعين أن مواالة الكافرين بينة على النفاق 

  .املؤمن ، وخالق الكافر والفاجر؛ فإن الفاجر يرضى منك باخللق احلسن ، وإنه حيق عليك أن ختالص املؤمن 

وا َواعَْتَصُموا بِاللَِّه إِلَّا الَِّذيَن تَاُبوا وَأَْصلَُح) ١٤٥(إِنَّ الُْمَناِفِقَني ِفي الدَّْرِك الْأَْسفَلِ ِمَن النَّارِ َولَْن َتجَِد لَُهْم َنِصًريا 
  ) ١٤٦(َوأَْخلَصُوا ِديَنُهْم ِللَِّه فَأُولَِئَك َمَع الُْمْؤِمنَِني َوَسْوَف ُيْؤِت اللَُّه الُْمْؤِمنَِني أَجًْرا َعِظيًما 

الطبق الذي يف قعر جهنم ، والنار سبع دركات ، مسيت بذلك ألهنا متداركة متتابعة بعضها فوق } الدرك األسفل { 
ِلَم كان املنافق أشّد عذاباً : فإن قلت . أدراك جهنم : بعض ، وقرىء بسكون الراء ، والوجه التحريك ، لقوهلم 

ما } َوأَصْلَُحواْ { ألنه مثله يف الكفر ، وضم إىل كفره االستهزاء باإلسالم وأهله ومداجاهتم : من الكافر؟ قلت 
وَأَْخلَُصواْ { ووثقوا به كما يثق املؤمنون اخللص } عتصموا باهللا وا{ أفسدوا من أسرارهم وأحواهلم يف حال النفاق 

{ فهم أصحاب املؤمنني ورفقاؤهم يف الدارين } فَأُْولَِئَك َمَع املؤمنني { ال يبتغون بطاعتهم إال وجهه } ِدينَُهْم للَِّه 
هو يف : َمن املنافق؟ قلت : فإن قلت .  فيشاركوهنم فيه ويسامهوهنم} َوَسْوَف يُْؤِت اهللا املؤمنني أَْجراً َعِظيماً 

  :باملنافق فللتغليظ ، كقوله : وأّما تسمية من ارتكب ما يفسق به . الشريعة من أظهر اإلميان وأبطن الكفر 
  :ومنه قوله عليه الصالة والسالم » من ترك الصالة متعمداً فقد كفر«)  ٣٢٤( 
من إذا حّدث كذب ، وإذا وعد : وصلى وزعم أنه مسلم ثالث من كّن فيه فهو منافق ، وإن صام ) "  ٣٢٥( 

. الذي يصف اإلسالم وال يعمل به : َمن املنافق؟ فقال : ، وقيل حلذيفة رضي اهللا عنه " أخلف ، وإذا ائتمن خان 
وعن . كنا نعّده من النفاق : ندخل على السلطان ونتكلم بكالم فإذا خرجنا تكلمنا خبالفه فقال : وقيل البن عمر 

  .أتى على النفاق زمان وهو مقروع فيه ، فأصبح وقد عمم وقلد وأعطى سيفاً ، يعين احلجاج : احلسن 

  ) ١٤٧(َما َيفَْعلُ اللَُّه بَِعذَابِكُْم إِنْ َشكَْرُتْم َوآَمنُْتْم َوكَانَ اللَُّه َشاِكًرا َعِليًما 



يدرك به الثار ، أم يستجلب به نفعاً ، أم يستدفع به ضرراً كما أيتشفى به من الغيظ ، أم } مَّا َيفَْعلُ اهللا بَِعذَابِكُْم { 
وإمنا هو أمر أوجبته احلكمة أن يعاقب املسيء . يفعل امللوك بعذاهبم ، وهو الغّين الذي ال جيوز عليه شيء من ذلك 

مثيباً موفياً } َوكَانَ اهللا شاكرا { ، فإن قمتم بشكر نعمته وآمنتم به فقد أبعدمت عن أنفسكم استحقاق العذاب 
ألن العاقل ينظر إىل ما : مل قدم الشكر على اإلميان؟ قلت : فإن قلت . حبق شكركم وإميانكم } َعِليماً { أجوركم 

عليه من النعمة العظيمة يف خلقه وتعريضه للمنافع ، فيشكر شكراً مبهماً ، فإذا انتهى به النظر إىل معرفة املنعم آمن 
  .، فكان الشكر متقدماً على اإلميان ، وكأنه أصل التكليف ومداره به مث شكر شكراً مفصالً 

إِنْ ُتْبدُوا َخيًْرا أَْو ُتْخفُوهُ أَْو ) ١٤٨(لَا ُيِحبُّ اللَُّه الَْجْهرَ بِالسُّوِء ِمَن الْقَْولِ إِلَّا َمْن ظُِلَم َوكَانَ اللَُّه َسِميًعا َعِليًما 
  ) ١٤٩(انَ َعفُوا قَِديًرا َتْعفُوا َعْن ُسوٍء فَإِنَّ اللََّه كَ

وهو أن يدعو على الظامل . إال جهر من ظلم استثىن من اجلهر الذي ال حيبه اهللا جهر املظلوم } إَالَّ َمن ظُِلَم { 
: الشورى [ } َولََمنِ انتصر بَْعَد ظُلِْمِه { هو أن يبدأ بالشتيمة فريد على الشامت : وقيل . ويذكره مبا فيه من السوء 

إال من «ضاف رجل قوماً فلم يطعموه ، فأصبح شاكياً ، فعوتب على الشكاية فنزلت ، وقرىء : وقيل ]  ٤١
من ( وجيوز أن يكون . أي ولكن الظامل راكب ما ال حيبه اهللا فيجهر بالسوء . على البناء للفاعل لالنقطاع » ظلم
ما جاءين زيد إال عمرو ، : امل على لغة من يقول ال حيب اهللا اجلهر بالسوء ، إال الظ: مرفوعاً ، كأنه قيل ) ظلم 

مث حث ]  ٦٥: النمل [ } الَّ َيْعلَُم َمن ِفى السموات واألرض الغيب إِالَّ اهللا { ومنه . مبعىن ما جاءين إال عمرو 
، حثاً  على العفو ، وأن ال جيهر أحد ألحد بسوء وإن كان على وجه االنتصار ، بعد ما أطلق اجلهر به وجعله حمبوباً

على األحب إليه ، واألفضل عنده واألدخل يف الكرم والتخشع والعبودية ، وذكر إبداء اخلري وإخفاءه تنبيهاً للعفو 
، مث عطفه عليهما اعتداداً به وتنبيهاً على منزلته ، وأن له مكاناً يف باب اخلري وسيطاً والدليل على أن العفو هو 

أي يعفو عن اجلانني مع قدرته على } فَإِنَّ اهللا كَانَ َعفُّواً قَدِيراً { : خفائه قوله الغرض املقصود بذكر إبداء اخلري وإ
  .االنتقام ، فعليكم أن تقتدوا بسنة اهللا 

ْعضٍ َوَنكْفُُر بَِبْعضٍ وَُيرِيُدونَ أَنْ  بَِبإِنَّ الَِّذيَن َيكْفُُرونَ بِاللَِّه َوُرُسِلِه وَُيرِيُدونَ أَنْ ُيفَرِّقُوا َبْيَن اللَِّه َوُرُسِلِه َوَيقُولُونَ ُنْؤِمُن
  ) ١٥١(أُولَِئَك ُهُم الْكَاِفُرونَ َحقًّا َوأَعَْتْدَنا ِللْكَافِرِيَن َعذَاًبا ُمهِيًنا ) ١٥٠(َيتَِّخذُوا َبْيَن ذَِلَك َسبِيلًا 

اهللا ورسله مجيعاً ملا ذكرنا جعل الذين آمنوا باهللا وكفروا برسله أو آمنوا باهللا وببعض رسله وكفروا ببعض كافرين ب
َوالَ َتْجَهْر بَِصالِتكَ { : أن يتخذوا ديناً وسطاً بني اإلميان والكفر كقوله : من العلة ، ومعىن اختاذهم بني ذلك سبيالً 

بني اجلهر أي طريقاً وسطاً يف القراءة وهو ما ]  ١١٠: اإلسراء [ } َوالَ ُتَخاِفْت بَِها يَتَِّخذُواْ َبْيَن ذلك َسبِيالً 
أي هم } أُْولَِئَك ُهُم الكافرون َحقّاً { : وقد أخطؤوا ، فإنه ال واسطة بني الكفر واإلميان ولذلك قال . واملخافتة 

هو عبد اهللا حقاً ، أي حق ذلك حقاً ، وهو : تأكيد ملضمون اجلملة ، كقولك ) حقاً ( و . الكاملون يف الكفر 
  .ملصدر الكافرين ، أي هم الذين كفروا كفراً حقاً ثابتاً يقيناً ال شك فيه  كوهنم كاملني يف الكفر ، أو هو صفة

  ) ١٥٢(كَانَ اللَُّه غَفُوًرا َرِحيًما َوالَِّذيَن آَمُنوا بِاللَِّه َوُرُسِلِه وَلَْم ُيفَرِّقُوا َبْيَن أََحٍد ِمنُْهْم أُولَِئَك سَْوَف ُيؤِْتيهِمْ أُجُوَرُهْم َو



إن أحداً عام يف الواحد : وهو يقتضي شيئني فصاعداً؟ قلت } أََحدٍ { على } َبْيَن { دخول كيف جاز : فإن قلت 
إال بين فالن ، وإال : ما رأيت أحداً ، فتقصد العموم ، أال تراك تقول : املذكر واملؤنث وتثنيتهما ومجعهما ، تقول 

[ } لَْسُتنَّ كَأََحٍد ّمَن النساء { : نه قوله تعاىل ومل يفرقوا بني اثنني منهم أو بني مجاعة وم: بنات فالن؛ فاملعىن 
أنّ إيتاءها كائن ال حمالة وإن تأخر فالغرض به توكيد الوعد : معناه } َسْوَف يُْؤِتيهِْم أُجُورَُهْم { ، ]  ٣٢: األحزاب 

  .وتثبيته ال كونه متأخراً 

ًبا ِمَن السََّماِء فَقَْد سَأَلُوا مُوَسى أَكَْبَر ِمْن ذَِلَك فَقَالُوا أَرَِنا اللََّه جَْهَرةً َيسْأَلَُك أَْهلُ الْكَِتابِ أَنْ ُتنَزِّلَ َعلَْيهِْم ِكَتا
اًنا ُمبِيًنا  ذَِلَك َوآَتْيَنا ُموَسى ُسلْطَفَأََخذَْتُهُم الصَّاِعقَةُ بِظُلِْمهِْم ثُمَّ اتََّخذُوا الِْعْجلَ ِمْن َبْعِد َما َجاَءتُْهُم الَْبيِّنَاُت فََعفَْوَنا َعْن

السَّْبِت َوأََخذَْنا ِمْنُهمْ  َوَرفَْعَنا فَْوقَُهُم الطُّوَر بِمِيثَاِقهِْم َوقُلَْنا لَُهُم اْدُخلُوا الْبَاَب ُسجًَّدا َوقُلَْنا لَُهْم لَا َتْعدُوا ِفي) ١٥٣(
اللَِّه َوقَْتِلهُِم الْأَْنبَِياَء بَِغْيرِ َحقٍّ َوقَْولِهِْم قُلُوُبَنا غُلٌْف َبلْ طََبعَ  فَبَِما َنقْضِهِْم ِميثَاقَُهْم َوكُفْرِِهْم بِآيَاِت) ١٥٤(ِميثَاقًا غَِليظًا 

َتلَْنا َوقَْوِلهِمْ إِنَّا قَ) ١٥٦(َوبِكُفْرِِهْم َوقَْولِهِْم َعلَى َمْرَيَم ُبْهتَاًنا َعِظيًما ) ١٥٥(اللَُّه َعلَْيَها بِكُفْرِِهْم فَلَا ُيْؤِمُنونَ إِلَّا قَِليلًا 
َتلَفُوا ِفيِه لَِفي َشكٍّ ِمْنُه َما الَْمسِيَح ِعيَسى اْبَن َمْرَيمَ َرسُولَ اللَِّه َوَما قََتلُوُه َوَما َصلَُبوُه وَلَِكْن ُشبَِّه لَُهْم َوإِنَّ الَِّذيَن اْخ

َوإِنْ ِمنْ ) ١٥٨(لْ َرفََعُه اللَُّه إِلَْيِه َوكَانَ اللَُّه َعزِيًزا َحِكيًما َب) ١٥٧(لَُهْم بِِه ِمْن ِعلْمٍ إِلَّا اتَِّباعَ الظَّنِّ َوَما قََتلُوُه َيِقيًنا 
  ) ١٥٩(أَْهلِ الِْكَتابِ إِلَّا لَُيْؤِمَننَّ بِِه قَْبلَ َمْوِتِه َوَيْوَم الِْقَياَمةِ َيكُونُ َعلَْيهِمْ َشهِيًدا 

  :روي 
إن كنت نبياً : الوا لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنّ كعب بن األشرف وفنحاص بن عازورا وغريمها ق)  ٣٢٦( 

كتاباً إىل فالن وكتاباً إىل فالن أنك رسول : وقيل . فنزلت . صادقاً فأتنا بكتاب من السماء مجلة كما أتى به موسى 
لكي يتبينوا ولو سألوه : وإمنا اقترحوا ذلك على سبيل التعنت ، قال احلسن . كتاباً نعاينه حني ينزل : اهللا ، وقيل 

إن استكربت ما سألوه : معناه . جواب لشرط مقدر } فَقَْد َسأَلُواْ موسى { احلق ألعطاهم ، وفيما آتاهم كفاية 
وإمنا أسند السؤال إليهم وإن وجد من آبائهم يف أيام موسى وهم } أَكَْبَر ِمن ذلك { . منك فقد سألوا موسى 

عياناً مبعىن أرناه } َجْهَرةً { م وراضني بسؤاهلم ومضاهني هلم يف التعنت النقباء السبعون ، ألهنم كانوا على مذهبه
ولو طلبوا أمراً جائزاً ملا مسوا ظاملني وملا أخذهتم الصاعقة ، كما سأل . بسبب سؤاهلم الرؤية } بِظُلِْمهِْم { نره جهرة 

{ صاعقة ، فتباً للمشبهة ورمياً بالصواعق إبراهيم عليه السالم أن يريه إحياء املوتى فلم يسمه ظاملاً وال رماه بال
تسلطاً واستيالء ظاهراً عليهم حني أمرهم بأن يقتلوا أنفسهم حىت يتاب عليهم } َوَءاَتْينا مُوَسى اسلطانا مُّبِيناً 

بسبب ميثاقهم ليخافوا } مبيثاقهم { فأطاعوه ، واحتبوا بأفنيتهم والسيوف تتساقط عليهم فيالك من سلطان مبني 
وال تعدوا يف السبت ، وقد أخذ منهم } ادخلوا الباب ُسجَّداً { والطور مطل عليهم } َوقُلَْنا لَُهُم { ينقضوه  فال

. » ال تعتدوا«: وقرىء . امليثاق على ذلك ، وقوهلم مسعنا وأطعنا ، ومعاهدهتم على أن يتموا عليه مث نقضوه بعد 
مب تعلقت : فإن قلت . مزيدة للتوكيد ) ما ( و . فبنقضهم } ا َنقِْضهِم فَبَِم{ ، بادغام التاء يف الدال » وال تعّدوا«

فبما نقضهم ميثاقهم فعلنا هبم ما فعلنا ، وإما : إما أن يتعلق مبحذوف ، كأنه قيل : الباء؟ وما معىن التوكيد؟ قلت 
: بدل من قوله ]  ١٦٠: النساء [ } ين َهادُواْ فَبِظُلْمٍ ّمَن الذ{ : على أنّ قوله } َحرَّْمَنا َعلَيْهِْم { : أن يتعلق بقوله 

وأما التوكيد فمعناه حتقيق أنّ العقاب أو حترمي الطيبات مل يكن إال بنقض العهد وما عطف } فَبَِما َنقْضِهِم ميثاقهم { 
يه قوله هال زعمت أن احملذوف الذي تعلقت به الباء ما دل عل: فإن قلت . عليه من الكفر وقتل األنبياء وغري ذلك 

. فبما نقضهم ميثاقهم طبع اهللا على قلوهبم ، بل طبع اهللا عليها بكفرهم : فيكون التقدير } َبلْ طََبَع اهللا َعلَْيَها { : 



فكان } قُلُوُبَنا غُلٌْف { : رّد وإنكار لقوهلم } َبلْ طََبعَ اهللا َعلَْيَها بِكُفْرِِهْم { : مل يصح هذا التقدير ألنّ قوله : قلت 
أن اهللا خلق قلوبنا غلفاً ، أي يف أكنة ال يتوصل إليها شيء ) قلوبنا غلف : ( لقاً به ، وذلك أهنم أرادوا بقوهلم متع

]  ٢٠: الزخرف [ } لَْو َشاء الرمحن َما عبدناهم { : من الذكر واملوعظة ، كما حكى اهللا عن املشركني وقالوا 
هلا اهللا ومنعها األلطاف بسبب كفرهم ، فصارت كاملطبوع عليها بل خذ: وكمذهب اجملربة أخزاهم اهللا ، فقيل هلم 

  .، ال أن ختلق غلفاً غري قابلة للذكر وال متمكنة من قبوله 

َبلْ { : وجيعل قوله ) فبما نقضهم ( الوجه أن يعطف على : ؟ قلت } َوبِكُفْرِِهْم { : عالم عطف قوله : فإن قلت 
على وجه االستطراد ، جيوز عطفه على ما يليه } َوقَالُواْ قُلُوُبَنا غُلٌْف { : كالماً تبع قوله } طََبَع اهللا َعلَْيَها بِكُفْرِِهْم 

ما معىن اجمليء بالكفر معطوفاً على ما فيه ذكره ، سواء عطف على ما قبل : فإن قلت ) . بكفرهم : ( من قوله 
قد تكّرر : ؟ قلت } بِكُفْرِِهْم { : وقوله } ات اهللا َوكُفْرِِهم بئاي{ : حرف اإلضراب ، أو على ما بعده ، وهو قوله 

منهم الكفر ، ألهنم كفروا مبوسى ، مث بعيسى ، مث مبحمد صلوات اهللا عليهم ، فعطف بعض كفرهم على بعض ، أو 
فبجمعهم بني نقض امليثاق ، والكفر بآيات اهللا ، : عطف جمموع املعطوف على جمموع املعطوف عليه ، كأنه قيل 

أو بل . قلوبنا غلف ، ومجعهم بني كفرهم وهبتهم مرمي ، وافتخارهم بقتل عيسى ، عاقبناهم : األنبياء وقوهلم  وقتل
كانوا كافرين : فإن قلت . هو التزنية : والبهتان العظيم . طبع اهللا عليها بكفرهم ومجعهم بني كفرهم وكذا وكذا 
ونه الساحر بن الساحرة ، والفاعل بن الفاعلة ، فكيف قالوا بعيسى عليه السالم ، أعداء له ، عامدين لقتله ، يسم

إِنَّ َرسُولَكُُم { قالوه على وجه االستهزاء ، كقول فرعون : ؟ قلت ) إنا قتلنا املسيح عيسى ابن مرمي رسول اهللا : ( 
ان ذكرهم القبيح يف احلكاية وجيوز أن يضع اهللا الذكر احلسن مك]  ٢٧: الشعراء [ } الذى أُْرِسلَ إِلَْيكُْم لََمْجُنونٌ 

لََيقُولُنَّ َخلَقَُهنَّ العزيز العليم الذى جََعلَ { : عنهم رفعاً لعيسى عما كانوا يذكرونه به وتعظيماً ملا أرادوا مبثله كقوله 
 اللَّهم أنت ريب«روي أنّ رهطاً من اليهود سبوه وسبوا أّمه فدعا عليهم ]  ٩: الزخرف [ } لَكُُم األرض َمْهداً 

، فمسخ اهللا من سبهما قردة وخنازير ، فأمجعت اليهود » وبكلمتك خلقتين ، اللَّهم العن من سبين وسب والديت
أيكم يرضى أن يلقى عليه : على قتله ، فأخربه اهللا بأنه يرفعه إىل السماء ويطهره من صحبة اليهود ، فقال ألصحابه 

كان رجالً : وقيل . عليه شبهه فقتل وصلب  -فألقي. نا أ: شبهي فيقتل ويصلب ويدخل اجلنة؟ فقال رجل منهم 
أنا أدلكم عليه ، فدخل بيت عيسى فرفع عيسى وألقي شبهه على املنافق ، : ينافق عيسى ، فلما أرادوا قتله قال 

إنه : وقال بعضهم . إنه إله ال يصح قتله : فدخلوا عليه فقتلوه وهم يظنون أنه عيسى ، مث اختلفوا فقال بعضهم 
وقال بعضهم إن كان هذا عيسى فأين صاحبنا؟ وإن كان هذا صاحبنا فأين عيسى؟ وقال بعضهم . قتل وصلب 

مسند إىل ماذا؟ إن } ُشّبَه { : فإن قلت . الوجه وجه عيسى والبدن بدن صاحبنا : رفع إىل السماء وقال بعضهم 
هو : دته إىل املقتول فاملقتول مل جير له ذكر قلت جعلته مسنداً إىل املسيح ، فاملسيح مشبه به وليس مبشبه ، وإن أسن

  .ولكن وقع هلم التشبيه : كقولك خيل إليه ، كأنه قيل } هلم { مسند إىل اجلار واجملرور وهو 

إِالَّ اتباع { ولكن شبه هلم من قتلوه : إنا قتلنا يدل عليه ، كأنه قيل : ألنّ قوله : وجيوز أن يسند إىل ضمري املقتول 
قد وصفوا : فإن قلت . ولكنهم يتبعون الظن : استثناء منقطع ألنّ اتباع الظن ليس من جنس العلم ، يعين } الظن 

بالشك والشك أن ال يترجح أحد اجلائزين ، مث وصفوا بالظن والظن أن يرجتح أحدمها ، فكيف يكونون شاكني 
} َوَما قََتلُوُه َيِقيناً { أمارة فظنوا ، فذاك  أريد أهنم شاكون ما هلم من علم قط ، ولكن إن الحت هلم: ظانني؟ قلت 

تأكيداً ) يقيناً ( أو جيعل ) إنا قتلنا املسيح : ( أو ما قتلوه متيقنني ، كما اّدعوا ذلك يف قوهلم . وما قتلوه قتالً يقيناً 



قتلت الشيء علماً : ن قوهلم هو م: وقيل . ما قتلوه حقاً أي حق انتفاء قتله حقاً : كقولك } َوَما قََتلُوُه { : لقوله 
وما : مث قيل . وفيه هتكم ، ألنه إذا نفى عنهم العلم نفياً كلياً حبرف االستغراق . وحنرته علماً إذا تبالغ فيه علمك 

: مجلة قسمية واقعة صفة ملوصوف حمذوف تقديره } لَُيؤِْمَننَّ بِِه { علموه علم يقني وإحاطة مل يكن إال هتكماً هبم 
َوإِن { ]  ١٦٤: الصافات [ } َوَما ِمنَّا إِالَّ لَُه َمقَاٌم مَّْعلُوٌم { : وحنوه . أهل الكتاب أحد إال ليؤمنّن به وإن من 

وما من اليهود والنصارى أحد إال ليؤمنّن قبل موته بعيسى ، وبأنه عبد : واملعىن ]  ٧١: مرمي [ } ّمنكُْم إِالَّ وَارُِدَها 
وعن شهر بن . عاين قبل أن تزهق روحه حني ال ينفعه إميانه النقطاع وقت التكليف  إذا: اهللا ورسوله ، يعين 

إين أوتى باألسري من : آية ما قرأهتا إال ختاجل يف نفسي شيء منها يعين هذه اآلية ، وقال : قال يل احلجاج : حوشب 
املوت ضربت املالئكة دبره  إن اليهودي إذا حضره: اليهود والنصارى فأضرب عنقه فال أمسع منه ذلك ، فقلت 

أتاك : وتقول للنصراين . آمنت أنه عبد نّيب : يا عدّو اهللا ، أتاك موسى نبياً فكذبت به فيقول : ووجهه وقالوا 
وكان متكئاً فاستوى : قال . عيسى نبياً فزعمت أنه اهللا أو ابن اهللا ، فيؤمن أنه عبد اهللا ورسوله حيث ال ينفعه إميانه 

لقد : حدثين حممد بن علّي ابن احلنفية ، فأخذ ينكت األرض بقضيبه مث قال : ممن؟ قلت : إيلّ وقال جالساً فنظر 
ما أردت إىل أن تقول حدثين حممد بن علّي ابن : فقلت له : قال الكليب . أخذهتا من عني صافية ، أو من معدهنا 

وعن ابن عباس أنه فسره . شهور بابن احلنفية أردت أن أغيظه ، يعين بزيادة اسم علّي ، ألنه م: قال . احلنفية 
وإن خرّ : قال . ال خترج نفسه حىت حيّرك هبا شفتيه : فإن أتاه رجل فضرب عنقه قال : كذلك ، فقال له عكرمة 

وتدل عليه قراءة أيبّ . يتكلم هبا يف اهلواء وال خترج روحه حىت يؤمن به : من فوق بيت أو احترق أو أكله سبع قال 
وإن منهم أحد إال سيؤمنون به قبل موهتم ، ألنّ أحداً يصلح : بضم النون على معىن » ليؤمنّن به قبل موهتم إال«: 

  .للجمع 

فائدته الوعيد ، وليكون علمهم بأهنم ال بّد هلم من : ما فائدة اإلخبار بإمياهنم بعيسى قبل موهتم؟ قلت : فإن قلت 
ك ال ينفعهم ، بعثاً هلم وتنبيهاً على معاجلة اإلميان به يف أوان االنتفاع به ، اإلميان به عن قريب عند املعاينة ، وأن ذل

يشهد على اليهود بأهنم كذبوه ، } َوَيْوَم القيامة َيكُونُ َعلَْيهِمْ َشهِيداً { : وليكون إلزاماً للحجة هلم ، وكذلك قولُه 
وإن منهم أحد إال ليؤمنّن بعيسى قبل موت : مبعىن الضمريان لعيسى ، : وقيل . وعلى النصارى بأهنم دعوه ابن اهللا 

  :روي . عيسى ، وهم أهل الكتاب الذين يكونون يف زمان نزوله 
أنه ينزل من السماء يف آخر الزمان ، فال يبقى أحد من أهل الكتاب إال يؤمن به ، حىت تكون امللة « )  ٣٢٧( 

الدجال ، وتقع األمنة حىت ترتع األسود مع اإلبل ، والنمور واحدة وهي ملة اإلسالم ، ويهلك اهللا يف زمانه املسيح 
مع البقر ، والذئاب مع الغنم ، ويلعب الصبيان باحليات ، ويلبث يف األرض أربعني سنة ، مث يتوىف ويصلي عليه 

حيييهم يف وجيوز أن يراد أنه ال يبقى أحد من مجيع أهل الكتاب إال ليؤمنّن به ، على أن اهللا » املسلمون ويدفنونه 
به ( الضمري يف : وقيل . قبورهم يف ذلك الزمان ، ويعلمهم نزوله وما أنزل له ، ويؤمنون به حني ال ينفعهم إمياهنم 

  .إىل حممد صلى اهللا عليه وسلم : وقيل . يرجع إىل اهللا تعاىل ) 

وَأَْخذِِهُم الرَِّبا َوقَْد ) ١٦٠(لَُهْم َوبَِصدِِّهْم َعْن َسبِيلِ اللَِّه كَِثًريا فَبِظُلْمٍ ِمَن الَِّذيَن َهادُوا َحرَّْمَنا َعلَْيهِْم طَيَِّباٍت أُِحلَّْت 
لَِكنِ الرَّاِسُخونَ ِفي الِْعلْمِ مِْنُهمْ ) ١٦١(ُنُهوا َعْنُه َوأَكْلِهِْم أَْموَالَ النَّاسِ بِالَْباِطلِ َوأَعَْتْدَنا ِللْكَافِرِيَن ِمْنُهْم َعذَاًبا أَِليًما 

اةَ وَالُْمْؤِمُنونَ بِاللَِّه وَالَْيْومِ ُمْؤِمُنونَ ُيؤِْمُنونَ بَِما أُْنزِلَ إِلَْيَك َوَما أُْنزِلَ ِمْن قَْبِلَك َوالُْمِقيِمَني الصَّلَاةَ َوالُْمْؤُتونَ الزَّكََوالْ
  ) ١٦٢(الْآِخرِ أُولَِئَك َسنُْؤِتيهِْم أَْجًرا َعِظيًما 



وهو ما . واملعىن ما حرمنا عليهم الطيبات إال لظلم عظيم ارتكبوه . فبأي ظلم منهم } اْ فَبِظُلْمٍ ّمَن الذين َهاُدو{ 
َوَعلَى الذين َهاُدواْ { : ما ذكره يف قوله : والطيبات اليت حّرمت عليهم . عّدد هلم من الكفر والكبائر العظيمة 

بان ، وكلَّما أذنبوا ذنباً صغرياً أو كبرياً حّرم عليهم وحّرمت عليهم األل]  ١٤٦: األنعام [ } َحرَّْمَنا كُلَّ ِذى ظُفُرٍ 
بالرشوة } بالباطل { ناساً كثرياً أو صدا كثرياً } وَبَِصدِّهْم َعن َسبِيلِ اهللا كَثِرياً { بعض الطيبات يف املطاعم وغريها 

، كعبد اهللا بن سالم  يريد من آمن منهم} لكن الراسخون { اليت كانوا يأخذوهنا من سفلتهم يف حتريف الكتاب 
يعين املؤمنني منهم ، أو املؤمنون } واملؤمنون { وأضرابه ، والراسخون يف العلم الثابتون فيه املتقنون املستبصرون 

نصب على } َواملقيمني { و . خربه } ُيْؤِمُنونَ { و . وارتفع الراسخون على االبتداء . من املهاجرين واألنصار 
وال يلتفت إىل ما زعموا من . وقد كسره سيبويه على أمثلة وشواهد . ة ، وهو باب واسع املدح لبيان فضل الصال

ورمبا التفت إليه من مل ينظر يف الكتاب ومل يعرف مذاهب العرب وما هلم يف النصب . وقوعه حلناً يف خط املصحف 
التوراة ومثلهم يف اإلجنيل كانوا أبعد  على االختصاص من االفتنان ، وغيب عليه أنّ السابقني األّولني الذين مثلهم يف

مهة يف الغرية على اإلسالم وذّب املطاعن عنه ، من أن يتركوا يف كتاب اهللا ثلمة ليسّدها من بعدهم وخرقاً يرفوه 
. أي يؤمنون بالكتاب وباملقيمني الصالة وهم األنبياء } بِمآ أُنَزلَ إِلَْيكَ { هو عطف على : وقيل . من يلحق هبم 

  .وهي قراءة مالك بن دينار ، واجلحدري ، وعيسى الثقفي . ، بالواو » واملقيمون«: مصحف عبد اهللا  ويف

أَْسَباطِ ْسَماِعيلَ وَإِْسحَاَق َوَيْعقُوَب َوالْإِنَّا أَْوَحيَْنا إِلَْيَك كََما أَْوَحْيَنا إِلَى ُنوحٍ وَالنَّبِيَِّني ِمْن َبْعِدِه َوأَْوَحْيَنا إِلَى إِْبَراهِيَم وَإِ
َوُرُسلًا قَْد قََصْصَناُهْم َعلَْيَك ِمْن قَْبلُ َوُرُسلًا ) ١٦٣(َوِعيَسى وَأَيُّوَب وَُيوُنَس َوَهاُرونَ َوُسلَْيَمانَ َوآَتْيَنا دَاُووَد زَُبوًرا 

ِذرِيَن ِلئَلَّا َيكُونَ ِللنَّاسِ َعلَى اللَِّه ُحجَّةٌ بَْعَد ُرُسلًا ُمَبشِّرِيَن َوُمْن) ١٦٤(لَْم نَقُْصْصُهْم َعلَْيَك َوكَلََّم اللَُّه ُموَسى َتكِْليًما 
لَِكنِ اللَُّه َيْشَهُد بَِما أَنَْزلَ إِلَْيَك أَنَْزلَُه بِِعلِْمِه َوالَْملَاِئكَةُ َيْشَهُدونَ َوكَفَى بِاللَّهِ ) ١٦٥(الرُُّسلِ َوكَانَ اللَُّه َعزِيًزا َحِكيًما 

  ) ١٦٦(َشهِيًدا 

جواب ألهل الكتاب عن سؤاهلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن ينزل عليهم كتاباً من } أَْوَحْيَنا إِلَْيكَ  إِنَّا{ 
بضم الزاي » زبوراً«وقرىء . واحتجاج عليهم بأنّ شأنه يف الوحي إليه كشأن سائر األنبياء الذين سلفوا . السماء 

أو . أرسلنا ، ونبأنا ، وما أشبه ذلك : أوحينا إليك وهو : عىن نصب مبضمر يف م} َوُرُسالً { مجع زبر وهو الكتاب 
وعن إبراهيم . » ورسل قد قصصناهم عليك من قبل ورسل مل نقصصهم«: ويف قراءة أّيب . مبا فسره قصصناهم 

ح اهللا موسى ومن بدع التفاسري أنه من الكَلْم ، وأن معناه وجّر. بالنصب } َوكَلََّم اهللا { أهنما قرآ : وحيىي بن وثاب 
وجيوز انتصابه على التكرير . األوجه أن ينتصب على املدح } رُُّسالً مَُّبّشرِيَن َومُنِذرِيَن { بأظفار احملن وخمالب الفنت 

كيف يكون للناس على اهللا حجة قبل الرسل ، وهم حمجوجون مبا نصبه اهللا من األدلة اليت النظر فيها : فإن قلت . 
الرسل يف أنفسهم مل يتوصلوا إىل املعرفة إال بالنظر يف تلك األدلة ، وال عرف أهنم رسل اهللا إال موصل إىل املعرفة ، و

الرسل منبهون عن الغفلة ، وباعثون على النظر ، كما ترى علماء أهل العدل والتوحيد مع : بالنظر فيها؟ قلت 
شرائع ، فكان إرساهلم إزاحة للعلة وتتميماً تبليغ ما محلوه من تفضيل أمور الدين وبيان أحوال التكليف وتعليم ال

وقرأ . لوال أرسلت إلينا رسوالً فيوقظنا من سنة الغفلة وينبهنا ملا وجب االنتباه له : إللزام احلجة ، لئال يقولوا 
لكن اهللا { : االستدراك ال بّد له من مستدرك فما هو قوله : فإن قلت . لكّن اهللا يشهد ، بالتشديد : السلمي 

إِنَّا أَْوَحْيَنا { : ملا سأل أهل الكتاب إنزال الكتاب من السماء وتعنتوا بذلك واحتج عليهم بقوله : ؟ قلت } شَْهُد َي
: قالوا } إِنَّا أَْوَحْيَنا إِلَْيَك { ملا نزل : وقيل . لكن اهللا يشهد ، مبعىن أهنم ال يشهدون لكن اهللا يشهد : قال } إِلَْيَك 



إثباته لصحته بإظهار املعجزات ، كما : ومعىن شهادة اهللا مبا أنزل إليه } لكن اهللا َيشَْهُد { فنزل ما نشهد لك هبذا ، 
مب يعلم أن : مب جيابون لو قالوا : فإن قلت . شهادهتم بأنه حق وصدق : وشهادة املالئكة . تثبت الدعاوى بالبينات 

 ، ألنه ملا علم بإظهار املعجزات أنه شاهد بصحته علم جيابون بأنه يعلم بشهادة اهللا: املالئكة يشهدون بذلك؟ قلت 
أَنَزلَُه بِِعلِْمِه { : ما معىن قوله : فإن قلت . أن املالئكة يشهدون بصحة ما شهد بصحته؛ ألنّ شهادهتم تبع لشهادته 

، وهو تأليفه على معناه أنزله ملتبساً بعلمه اخلاص الذي ال يعلمه غريه : وما موقعه من اجلملة اليت قبله؟ قلت } 
نظم وأسلوب يعجز عنه كل بليغ وصاحب بيان ، وموقعه مما قبله موقع اجلملة املفسرة ألنه بيان للشهادة ، وأن 

. وقيل أنزله وهو عامل بأنك أهل إلنزاله إليك وأنك مبلغه . شهادته بصحته أنه أنزله بالنظم املعجز الفائت للقدرة 
أنه أنزل وهو عامل به رقيب عليه حافظ له من : وحيتمل . العباد مشتمالً عليه أنزله مما علم من مصاحل : وقيل 

{ : أال ترى إىل قوله تعاىل . الشياطني برصد من املالئكة ، واملالئكة يشهدون بذلك ، كما قال يف آخر سورة اجلّن 
وإن مل يشهد غريه ، ألنّ التصديق } َشهِيداً وكفى باهللا { واإلحاطة مبعىن العلم ]  ٨: اجلن [ } َوأََحاطَ بَِما لََديْهِْم 

  ] . ١٩: األنعام [ } قُلْ أَىُّ َشْىء أَكَْبُر شهادة قُلِ اهللا { باملعجزة هو الشهادة حقاً 

ُموا لَْم َيكُنِ اللَُّه ِلَيغِْفَر إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا َوظَلَ) ١٦٧(إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا َوَصدُّوا َعْن َسبِيلِ اللَِّه قَْد َضلُّوا َضلَالًا َبعِيًدا 
  ) ١٦٩(إِلَّا طَرِيَق َجهَنََّم خَاِلِديَن ِفيَها أََبًدا َوكَانَ ذَِلَك َعلَى اللَِّه َيسًِريا ) ١٦٨(لَُهْم وَلَا ِليَْهدَِيُهْم طَرِيقًا 

ملني أصحاب كبائر ، ألنه ال مجعوا بني الكفر واملعاصي ، وكان بعضهم كافرين وبعضهم ظا} كَفَُرواْ َوظَلَُمواْ { 
ال يلطف هبم فيسلكون الطريق املوصل إىل } َوالَ ِلَيْهِديَُهْم طَرِيقاً { فرق بني الفريقني يف أنه ال يغفر هلما إال بالتوبة 

  .أي ال صارف له عنه } َيسِرياً { أو ال يهديهم يوم القيامة طريقاً إال طريقها . جهنم 

ِت َوالْأَْرضِ َجاَءكُمُ الرَُّسولُ بِالَْحقِّ ِمْن رَبِّكُْم فَآِمنُوا َخيًْرا لَكُْم َوإِنْ َتكْفُرُوا فَإِنَّ ِللَِّه َما ِفي السََّماوَا َيا أَيَُّها النَّاُس قَْد
ِه إِلَّا الَْحقَّ إِنََّما الَْمسِيُح َيا أَْهلَ الِْكتَابِ لَا َتْغلُوا ِفي ِدينِكُْم َولَا َتقُولُوا َعلَى اللَّ) ١٧٠(َوكَانَ اللَُّه َعِليًما َحِكيًما 

لَا َتقُولُوا ثَلَاثَةٌ اْنَتُهوا َخيًْرا لَكُْم ِعيَسى اْبُن َمْرَيمَ َرسُولُ اللَِّه َوكَِلَمُتُه أَلْقَاَها إِلَى َمرَْيَم َورُوٌح ِمْنُه فَآِمُنوا بِاللَِّه َوُرُسِلِه َو
  ) ١٧١(ُه أَنْ َيكُونَ لَُه َولٌَد لَُه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي الْأَْرضِ َوكَفَى بِاللَِّه َوِكيلًا إِنََّما اللَُّه إِلٌَه وَاِحدٌ سُْبَحاَن

انتصابه مبضمر ، وذلك أنه ملا بعثهم على اإلميان وعلى } انتهوا َخيْراً لَّكُْم { وكذلك } فَئَاِمُنواْ َخْيراً لَّكُْم { 
أي اقصدوا ، أو ائتوا أمراً خرياً لكم مما أنتم } َخيْراً لَّكُْم { : ملهم على أمر فقال االنتهاء عن التثليث علم أنه حي

غلت اليهود يف حط املسيح عن منزلته ، } الَ َتْغلُواْ ِفى ِدينِكُمْ { وهو اإلميان والتوحيد . فيه من الكفر والتثليث 
َوالَ َتقُولُواْ َعلَى اهللا إِالَّ { داره حيث جعلوه إهلا وغلت النصارى يف رفعه عن مق. حيث جعلته مولوداً لغري رشدة 

كلمة ( وقيل لعيسى . بوزن السِّكيت » إمنا املسيح«وقرأ جعفر بن حممد . وهو تنزيهه عن الشريك والولد } احلق 
 ، وروح روح اهللا: وقيل له . ألنه وجد بكلمته وأمره ال غري ، من غري واسطة أب وال نطفة ) وكلمة منه ) ( اهللا 

منه ، لذلك ، ألنه ذو روح وجد من غري جزء من ذي روح ، كالنطفة املنفصلة من األب احليِّ وإنَّما اخترع 
خرب مبتدأ } ثالثة { أوصلها إليها وحصلها فيها } ألقاها إىل َمرَْيَم { ومعىن . اختراعاً عند اهللا وقدرته خالصة 

هو جوهر واحد ثالثة أقانيم ، أقنوم األب ، وأقنوم االبن ، : حمذوف ، فإن صحت احلكاية عنهم أهنم يقولون 
احلياة ، : العلم ، وبأقنوم روح القدس : الذات ، وبأقنوم االبن : وأهنم يريدون بأقنوم األب . وأقنوم روح القدس 

 واملسيح ومرمي ثالثة والذي يدل عليه القرآن التصريح منهم بأن اهللا. اآلهلة ثالثة : فتقديره اهللا ثالثة؛ وإال فتقديره 



[ } َءأَْنَت قُلَت ِللنَّاسِ اختذوىن َوأُّمَى إهلني ِمن ُدوِن اهللا { : أال ترى إىل قوله . آهلة ، وأنّ املسيح ولد اهللا من مرمي 
: واملشهور املستفيض عنهم أهنم يقولون ]  ٣٠: التوبة [ } َوقَالَِت النصارى املسيح ابن اهللا { ، ]  ١١٦: املائدة 

فأثبت أنه } إِنََّما املسيح ِعيَسى ابن َمرَْيَم { : ويدل عليه قوله . يف املسيح الهوتية وناسوتية من جهة األب واألم 
ولد ملرمي اتصل هبا اتصال األوالد بأّمهاهتا ، وأن اتصاله باهللا تعاىل من حيث أنه رسوله ، وأنه موجود بأمره وابتداعه 

وحكاية } سبحانه أَن َيكُونَ لَُه َولَدٌ { : وقوله . أن يتصل به اتصال األبناء باآلباء  جسداً حياً من غري أب ، فنفى
: وقرأ احلسن . سبحه تسبيحاً من أن يكون له ولد } سبحانه أَن َيكُونَ لَُه َولَدٌ { ومعىن . اهللا أوثق من حكاية غريه 

لَُّه وما ِفى { على أنّ الكالم مجلتان . ه ولد أي سبحانه ما يكون ل: ، بكسر اهلمزة ورفع النون » إن يكونُ«
بيان لتنزهه عما نسب إليه ، يعين أنَّ كل ما فيهما خلقه وملكه ، فكيف يكون بعض } السماوات َوَما ِفى األرض 

وكفى باهللا { ملكه جزأ منه ، على أنَّ اجلزء إنَّما يصح يف األجسام وهو متعال عن صفات األجسام واألعراض 
  .يكل إليه اخللق كلهم أمورهم ، فهو الغين عنهم وهم الفقراء إليه }  َوِكيالً

َدِتِه َوَيْسَتكْبِْر فَسََيْحُشرُُهْم إِلَيِْه لَْن َيْستَْنِكَف الَْمسِيُح أَنْ َيكُونَ َعْبًدا ِللَِّه َولَا الَْملَاِئكَةُ الُْمقَرَُّبونَ َوَمْن َيْستَْنِكْف َعْن ِعَبا
  ) ١٧٢(َجِميًعا 

َوالَ { لن يأنف ولن يذهب بنفسه عزة ، من نكفت الدمع ، إذا حنيته عن خدك بأصابعك } لَّن َيْسَتنِكفَ املسيح { 
وال من هو أعلى منه قدراً وأعظم منه خطراً وهم املالئكة الكروبيون الذين حول العرش ، } امللئكة املقربون 

على أنّ } َوالَ امللئكة املقربون { : من أين دلّ قوله : ت فإن قل. كجربيل وميكائيل وإسرافيل ، ومن يف طبقتهم 
وذلك أنّ الكالم إمنا سيق لرد مذهب . من حيث أنّ علم املعاين ال يقتضي غري ذلك : وال من فوقه؟ قلت : املعىن 

، وال من لن يترفع عيسى عن العبودية : النصارى وغلّوهم يف رفع املسيح عن منزلة العبودية ، فوجب أن يقال هلم 
لن يستنكف املالئكة املقّربون من العبودية ، فكيف باملسيح؟ ويدل عليه داللة : هو أرفع منه درجة ، كأنه قيل 

  :ومثاله قول القائل . ظاهرة بينة ، ختصيص املقّربني لكوهنم أرفع املالئكة درجة وأعالهم منزلة 
  َبْحُر ذُْو اَألمَْواجِ َيلَْتجُّ َزاِخرُُهَوالَ الْ... َوَما ِمثْلُُه ِممَّْن ُيَجاوُِد َحاِتم 

ومن كان له ذوق فليذق مع هذه اآلية قوله . ما هو فوق حامت يف اجلود : ال شبهة يف أنه قصد بالبحر ذي األمواج 
وقرأ علّي رضي اهللا . حىت يعترف بالفرق البني ]  ١٢٠: البقرة [ } َولَن ترضى عَنَك اليهود َوالَ النصارى { : 
  وروي. ، على التصغري » ُعبيداً هللا«:  عنه
: ومن صاحبكم؟ قالوا : مل تعيب صاحبنا؟ قال : أن وفد جنران قالوا لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم )  ٣٢٨( 

قالوا . إنه ليس بعار أن يكون عبداً هللا : قال . إنه عبد اهللا ورسوله : تقول : وأي شيء أقول؟ قالوا : قال . عيسى 
أي ال يستنكف عيسى من ذلك فال تستنكفوا له منه ، فلو كان موضع استنكاف لكان هو أوىل : فنزلت بلى ، : 

ال خيلو إّما أن يعطف : ؟ قلت } َوالَ امللئكة { : عالم عطف قوله : فإن قلت . بأن يستنكف ألنّ العار ألصق به 
ا فيه من معىن الوصف ، لداللته على معىن مل) عبداً ( أو على املستتر يف ) يكون ( على املسيح ، أو على اسم 

مررت برجل عبد أبوه ، فالعطف على املسيح هو الظاهر ألداء غريه إىل ما فيه بعض احنراف : العبادة ، كقولك 
عن الغرض ، وهو أن املسيح ال يأنف أن يكون هو وال من فوقه موصوفني بالعبودية ، أو أن يعبد اهللا هو ومن فوقه 

أحدمها أن : فيه وجهان : قد جعلت املالئكة وهم مجاعة عبداً هللا يف هذا العطف ، فما وجهه؟ قلت : فإن قلت . 
) عبداً هللا ( وال كل واحد من املالئكة أو وال املالئكة املقّربون أن يكونوا عباداً هللا ، فحذف ذلك لداللة : يراد 



بضم الشني » فسيحشرهم«قرىء . فقد طاح هذا السؤال ) عبداً ( وأّما إذا عطفتهم على الضمري يف . عليه إجيازاً 
  .وكسرها وبالنون 

اْستَْنكَفُوا َواسَْتكَْبرُوا فَُيَعذُِّبُهمْ  فَأَمَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت فَُيَوفِّيهِمْ أُجُوَرُهْم وََيزِيُدُهْم ِمْن فَْضِلِه َوأَمَّا الَِّذيَن
َيا أَيَُّها النَّاُس قَْد َجاَءكُْم ُبرَْهانٌ ِمْن َربِّكُْم َوأَْنَزلَْنا ) ١٧٣(لَا َيجُِدونَ لَُهْم ِمْن ُدوِن اللَِّه وَِليا َولَا َنصًِريا َعذَاًبا أَِليًما َو

َرْحَمٍة ِمْنُه َوفَْضلٍ َوَيْهِديهِْم إِلَْيِه صَِراطًا فَأَمَّا الَِّذيَن آَمُنوا بِاللَِّه َواْعَتَصمُوا بِِه فََسُيْدِخلُُهْم ِفي ) ١٧٤(إِلَْيكُْم نُوًرا مُبِيًنا 
  ) ١٧٥(ُمْسَتِقيًما 

هو مثل : قلت . التفصيل غري مطابق للمفصل؛ ألنه اشتمل على الفريقني ، واملفصل على فريق واحد : فإن قلت 
وصحة ذلك لوجهني ، مجع اإلمام اخلوارج ، فمن مل خيرج عليه كساه ومحله ، ومن خرج عليه نكل به ، : قولك 

أن حيذف ذكر أحد الفريقني لداللة التفصيل عليه ، وألنّ ذكر أحدمها يدل على ذكر الثاين ، كما حذف : أحدمها 
والثاين ، وهو أن اإلحسان إىل غريهم مما } فَأَمَّا الذين باهللا واعتصموا بِهِ { أحدمها يف التفصيل يف قوله عقيب هذا 

ومن يستنكف عن عبادته ويستكرب ، فسيعذب باحلسرة إذا : مجلة التنكيل هبم فكأنه قيل يغمهم ، فكان داخالً يف 
أو أراد بالربهان دين احلق أو رسول . القرآن : الربهان والنور املبني . رأى أجور العاملني ومبا يصيبه من عذاب اهللا 

يف ثواب } ِفى َرْحَمٍة مَّْنُه َوفَْضلٍ { اب املعجز ما يبينه ويصدقه من الكت: وبالنور املبني . اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
توفيقهم وتثبيتهم : واملعىن . وهو طريق اإلسالم } صراطا مُّْسَتِقيماً { إىل عبادته } َويَْهدِيهِْم إِلَْيِه { مستحق وتفضل 

.  

َس لَُه وَلٌَد َولَُه أُْخٌت فَلََها نِْصُف َما َتَرَك َوُهَو يَرِثَُها إِنْ لَمْ َيْسَتفْتُوَنَك قُلِ اللَُّه ُيفِْتيكُْم ِفي الْكَلَالَِة إِنِ اْمُرٌؤ َهلََك لَْي
يِّنُ ًء فَِللذَّكَرِ ِمثْلُ َحظِّ الْأُْنثََيْينِ ُيَبَيكُْن لََها َولٌَد فَإِنْ كَانََتا اثَْنَتْينِ فَلَُهَما الثُّلُثَاِن ِممَّا تََرَك َوإِنْ كَانُوا إِْخَوةً رَِجالًا َونَِسا

  ) ١٧٦(اللَُّه لَكُْم أَنْ َتِضلُّوا وَاللَُّه بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم 

  .روي أنه آخر ما نزل من األحكام 
إنّ : كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف طريق مكة عام حجة الوداع ، فأتاه جابر بن عبد اهللا فقال )  ٣٢٩( 

  :يل أختاً ، فكم آخذ من مرياثها إن ماتت؟ وقيل 
إِن { إين كاللة فكيف أصنع يف مايل؟ فنزلت : كان مريضاً فعاده رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال )  ٣٣٠( 

. الرفع على الصفة ال النصب على احلال } لَْيَس لَُه وَلٌَد { وحمل . ارتفع امرؤ مبضمر يفسره الظاهر } امرؤ َهلََك 
ولد االبن وهو اسم مشترك جيوز إيقاعه على الذكر وعلى األنثى؛ ألن واملراد بال. إن هلك امرؤ غري ذي ولد : أي 

االبن يسقط األخت ، وال تسقطها البنت إال يف مذهب ابن عباس ، وباألخت اليت هي ألب وأم دون اليت ألم ، 
ألخت لألم فلها وأما ا} ِللذَّكَرِ مِثْلُ َحِظ األنثيني { : ألنّ اهللا تعاىل فرض هلا النصف وجعل أخاها عصبة وقال 

وأخوها يرثها إن قدر األمر على العكس من موهتا } َوُهَو َيرِثَُها { السدس يف آية املواريث مسّوى بينها وبني أخيها 
االبن ال يسقط األخ : فإن قلت . أي ابن؛ ألن االبن يسقط األخ دون البنت } إِن لَّمْ َيكُْن لََّها َولَدٌ { وبقائه بعدها 

بني حكم انتفاء الولد ، ووكَّل حكم انتفاء : نظريه يف اإلسقاط ، فلم اقتصر على نفي الولد؟ قلت  وحده فإن األب
  :الوالد إىل بيان السُّنة ، وهو قوله عليه السالم 

واألب أوىل من األخ ، وليسا بأول حكمني بني » أحلقوا الفرائض بأهلها فما بقي فألوىل عصبة ذكر « )  ٣٣١( 



وجيوز أن يدل حبكم انتفاء الولد على حكم انتفاء الوالد ، ألن الولد أقرب إىل . واآلخر بالسنة أحدمها بالكتاب 
امليت من الوالد ، فإذا ورث األخ عند انتفاء األقرب ، فأوىل أن يرث عند انتفاء األبعد ، وألن الكاللة تتناول 

إىل من يرجع ضمري التثنية : فإن قلت . ى انتفاء اآلخر انتفاء الوالد والولد مجيعاً ، فكان ذكر انتفاء أحدمها داالً عل
فإن كان من يرث باألخوة اثنتني ، وإن : أصله : قلت } وإن كانوا إخوة } { فَإِن كَاَنَتا اثنتني { : واجلمع يف قوله 

فكما أنث . ك من كانت أّم: فإن كانتا ، وإن كانوا ، كما قيل : وإمنا قيل : كان من يرث باألخوة ذكوراً وإناثاً 
ملكان تأنيث اخلرب ، كذلك ثىن ومجع ضمري من يرث يف كانتا وكانوا ، ملكان تثنية اخلرب ومجعه ، ) من ( ضمري 

كراهة أن : ومعناه . مفعول له } أَن َتِضلُّواْ { األخوات ، تغليباً حلكم الذكورة ] و [ واملراد باإلخوة ، اإلخوة 
  :وسلم عن النيب صلى اهللا عليه . تضلوا 

من قرأ سورة النساء فكأمنا تصّدق على كل مؤمن ومؤمنة ورث مرياثاً ، وأعطي من األجر كمن « )  ٣٣٢( 
  .» اشترى حمّرراً ، وبرىء من الشرك وكان يف مشيئة اهللا من الذين يتجاوز عنهم 

الْأَْنَعامِ إِلَّا َما ُيتْلَى َعلَْيكُْم غَْيَر ُمحِلِّي الصَّْيِد َوأَْنُتْم ُحُرٌم إِنَّ اللَّهَ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَْوفُوا بِالُْعقُودِ أُِحلَّْت لَكُْم َبهِيَمةُ 
  ) ١(َيْحكُُم َما ُيرِيُد 

العهد املوثق ، شبه بعقد : والعقد ] .  ١٧٧: البقرة [ } واملوفون بعهدهم { : يقال وىف بالعهد وأوىف به ومنه 
  : احلبل وحنوه ، قال احلطيئة

  َشدُّوا الِْعنَاَج َوَشدُّوا فَْوقَُه الْكَرَبَا... قَْوٌم إذَا َعقَُدوا َعقْداً ِلَجارِِهم 
هي ما يعقدون بينهم من عقود : وقيل . وهي عقود اهللا اليت عقدها على عباده وألزمها إياهم من مواجب التكليف 

لظاهر أهنا عقود اهللا عليهم يف دينه من حتليل حالله وا. األمانات ويتحالفون عليه ويتماسحون من املبايعات وحنوها 
كلّ ذات : البهيمة . وما بعده } أُِحلَّْت لَكُْم { : وحترمي حرامه وأنه كالم قدم جممالً مث عقب بالتفصيل وهو قوله 

البهيمة : ومعناه . كخامت فضة ) من ( أربع يف الّرب والبحر ، وإضافتها إىل األنعام للبيان ، وهي اإلضافة اليت مبعىن 
، } ُحّرَمْت َعلَْيكُمُ امليتة { : إال حمّرم ما يتلى عليكم من القرآن ، من حنو قوله } إِالَّ َما يتلى َعلَْيكُْم { من األنعام 

الظباء وبقر الوحش وحنوها ) هبمية األنعام : ( وقيل . األزواج الثمانية : واألنعام . أوإال ما يتلى عليكم آية حترميه 
أهنم أرادوا ما مياثل األنعام ويدانيها من جنس البهائم يف االجترار وعدم األنياب ، فأضيفت إىل األنعام ملالبسة ك

أي أحلت لكم هذه األشياء ال حملني الصيد ) لكم ( نصب على احلال من الضمري يف } غَْيَر ُمحِلّى الصيد { الشبه 
حال عن حملي الصيد ، كأنه قيل } َوأَنُتْم ُحُرمٌ { : وقوله } بالعقود  أَْوفُواْ{ : وعن األخفش أن انتصابه عن قوله . 
} إِنَّ اهللا َيْحكُُم َما ُيرِيُد { أحللنا لكم بعض األنعام يف حال امتناعكم من الصيد وأنتم حمرمون ، لئال حنرج عليكم : 

  .مجع حرام وهو احملرم : واحلرم . من األحكام ، ويعلم أنه حكمة ومصلحة 

لَا آمَِّني الْبَْيَت الْحََراَم َيْبَتُغونَ فَْضلًا ا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا ُتِحلُّوا شََعاِئرَ اللَِّه َولَا الشَّْهَر الَْحَراَم َولَا الَْهْدَي وَلَا الْقَلَاِئَد َوَي
كُْم َشَنآنُ قَْومٍ أَنْ َصدُّوكُْم َعنِ الَْمْسجِِد الْحََرامِ أَنْ َتعَْتُدوا ِمْن َربِّهِْم َورِضَْواًنا َوإِذَا َحلَلُْتْم فَاْصطَاُدوا وَلَا َيْجرِمَنَّ

  ) ٢(ِديُد الِْعقَابِ َوَتَعاَونُوا َعلَى الْبِرِّ َوالتَّقَْوى َولَا َتَعاَونُوا َعلَى الْإِثْمِ َوالُْعْدَواِن وَاتَّقُوا اللََّه إِنَّ اللََّه َش

اشعر ، أي جعل شعاراً وعلماً للنسك ، من مواقف احلج ومرامي اجلمار ،  الشعائر مجع شعرية وهي اسم ما
واملطاف ، واملسعى ، واألفعال اليت هي عالمات احلج يعرف هبا من اإلحرام ، والطواف ، والسعي ، واحللق ، 



وهو مجع . ك ما أهدي إىل البيت وتقرب به إىل اهللا من النسائ: واهلدي . شهر احلج : والشهر احلرام . والنحر 
مجع قالدة ، وهي ما قلد به اهلدي من نعل أو عروة مزادة : هدية ، كما يقال جدي يف مجع جدية السرج والقالئد 

وإحالل هذه األشياء أن . قاصدوه ، وهم احلجاج والعمار : وآّمو املسجد احلرام . ، أو حلاء شجر ، أوغريه 
تنسكني هبا ، وأن حيدثوا يف أشهر احلج ما يصّدون به الناس عن احلج ، يتهاون حبرمة الشعائر وأن حيال بينها وبني امل

أن يراد هبا ذوات : وأما القالئد ففيها وجهان ، أحدمها . وأن يتعرض للهدي بالغضب أو باملنع من بلوغ حمله 
{ : ، كقوله  القالئد من اهلدي وهي البدن ، وتعطف على اهلدي لالختصاص وزيادة التوصية هبا ألهناأشرف اهلدي

أن ينهي عن التعرض لقالئد : والثاين . والقالئد منها خصوصاً : كأنه قيل ]  ٩٨: البقرة [ } َوجِبْرِيلَ وميكال 
َوالَ { : وال حتلوا قالئدها فضالً أن حتلوها ، كما قال : اهلدي مبالغة يف النهي عن التعرض للهدي ، على معىن 

وال حتلوا } َوآل َءآمَِّني { فنهي عن إبداء الزينة مبالغة يف النهي عن إبداء مواقعها ]  ٣١:  النور[ } ُيْبِديَن زِيَنَتُهنَّ 
وأن يرضى عنهم ، أي ال } َورِْضوَاناً { وهو الثواب } يَْبَتُغونَ فَْضالً ّمن رَّّبهِمْ { قوماً قاصدين املسجد احلرام 

وعن النيب صلى اهللا عليه . هي حمكمة : قيل . يتعرض ملثلهم  تتعرضوا لقوم هذه صفتهم ، تعظيماً هلم واستنكاراً أن
  :وسلم 

. ليس فيها منسوخ : وقال احلسن " املائدة من آخر القرآن نزوالً ، فأحلوا حالهلا وحرموا حرامها ) "  ٣٣٣( 
ان ك: وعن ابن عباس . هي منسوخة : وقيل . فيها مثاين عشرة فريضة وليس فيها منسوخ : وعن أيب ميسرة 

مث نزل } الَ ُتِحلُّواْ { : املسلمون واملشركون حيجون مجيعاً ، فنهى اهللا املسلمني أن مينعوا أحداً عن حج البيت بقوله 
: التوبة [ } َما كَانَ ِللُْمْشرِِكَني أَن َيْعُمرُواْ َمسَاجَِد اهللا { ، ]  ٢٨: التوبة [ } إِنََّما املشركون َنَجسٌ { : بعد ذلك 

] .  ٨٩: النساء [ } واقتلوهم َحْيثُ َوَجدتُُّموُهْم { : نسخ بقوله } الَ ُتِحلُّواْ { : جماهد والشعيب  وقال]  ١٧
وفسر ابتغاء الفضل بالتجارة ، وابتغاء الرضوان بأنّ املشركني كانوا يظنون يف أنفسهم أهنم على سداد من دينهم ، 

وقرأ . ، على اإلضافة » وال أمي البيت احلرام«: وقرأ عبد اهللا . وأنّ احلج يقرهبم إىل اهللا ، فوصفهم اهللا بظنهم 
إباحة لالصطياد بعد حظره عليهم } فاصطادوا { ، بالتاء على خطاب املؤمنني » تبتغون«: محيد بن قيس واألعرج 

مزة هو بدل من كسر اهل: وقيل . وقرىء بكسر الفاء . وإذا حللتم فال جناح عليكم أن تصطادوا : ، كأنه قيل 
يف تعديه إىل ) كسب ( جيري جمرى ) جرم . ( ، يقال حلّ احملرم وأحلّ » وإذا أحللتم«: وقرىء . عند االبتداء 

  .مفعول واحد واثنني 

أجرمته ذنباً ، على نقل املتعدي إىل مفعول : ويقال . وجرمته ذنباً ، حنو كسبته إياه . جرم ذنباً ، حنو كسبه : تقول 
بضم الياء ، وأّول املفعولني » وال جيرمنكم«: وعليه قراءة عبد اهللا . أكسبته ذنباً : ، كقوهلم  باهلمزة إىل مفعولني

بفتح اهلمزة ، متعلق بالشنآن مبعىن } أَن َصدُّوكُْم { و . } أَن تَْعَتدُواْ { : على القراءتني ضمري املخاطبني ، والثاين 
وال يكسبنكم بغض قوم ألن صّدوكم االعتداء ، : واملعىن . ن وقرىء بسكون النو. شدة البغض : العلة ، والشنآن 

. » إن يصدوكم«: ويف قراءة عبد اهللا . الشرطية ) إن ( ، على » إن صّدوكم«: وقرىء . وال حيملنكم عليه 
 منع أهل مكة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واملؤمنني يوم احلديبية عن: ومعىن صدّهم إياهم عن املسجد احلرام 

{ على العفو واإلغضاء } َوتََعاَونُواْ َعلَى الرب والتقوى { االنتقام منهم بإحلاق مكروه هبم : العمرة ، ومعىن االعتداء 
وجيوز أن يراد العموم لكل بّر وتقوى وكلّ إمث وعدوان . على االنتقام والتشفي } وال َتَعاَونُواْ َعلَى اإلمث والعدوان 

  .النتصار ، فيتناول بعمومه العفو وا



ْوقُوذَةُ وَالُْمَترَدَِّيةُ وَالنَّطِيَحةُ َوَما أَكَلَ ُحرَِّمْت َعلَْيكُمُ الَْمْيَتةُ َوالدَُّم َولَْحُم الِْخْنزِيرِ َوَما أُِهلَّ ِلَغْيرِ اللَِّه بِِه َوالْمُْنَخنِقَةُ َوالَْم
أَنْ َتْستَقِْسُموا بِالْأَزْلَامِ ذَِلكُْم ِفْسٌق الَْيْوَم َيِئَس الَِّذيَن كَفَُروا ِمْن ِدينِكُْم فَلَا السَُّبُع إِلَّا َما ذَكَّيُْتْم َوَما ذُبَِح َعلَى النُُّصبِ َو

ِفي   ِديًنا فََمنِ اْضطُرََّتْخَشْوُهْم َواْخَشْوِن الَْيْوَم أَكَْملُْت لَكُْم ِديَنكُْم وَأَْتَمْمُت َعلَْيكُْم نِْعمَِتي َوَرِضيتُ لَكُُم الْإِْسلَاَم
  ) ٣(َمْخَمَصٍة غَْيَر مَُتَجانِفٍ ِلإِثْمٍ فَإِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم 

البهيمة اليت متوت حتف أنفها ، والفصيد وهو الدم يف املباعر ، يشوهنا : كان أهل اجلاهلية يأكلون هذه احملرمات 
باسم الالت : رفع الصوت به لغري اهللا ، وهو قوهلم  أي} َوَما أُِهلَّ ِلغَْيرِ اهللا بِِه { مل حيرم من فزد له : ويقولون 

اليت أثخنوها ضرباً بعصا } واملوقوذة { اليت خنقوها حىت ماتت ، أو اخننقت بسبب } واملنخنقة { والعزى عند ذحبه 
اليت نطحتها أخرى فماتت } والنطيحة { اليت تردَّت من جبل أو يف بئر فماتت } واملتردية { أو حجر حىت ماتت 

إال ما أدركتم ذكاته وهو يضطرب اضطراب املذبوح وتشخب } إِالَّ َما ذَكَّيُْتْم { بعضه } َوَما أَكَلَ السبع { بالنطح 
وأكيل «: وقرأ ابن عباس . بسكون الباء » السْبع«ويف رواية عن أيب عمرو . » واملنطوحة«وقرأ عبد اهللا . أوداجه 
نت هلم حجارة منصوبة حول البيت يذحبون عليها ويشرحون اللحم عليها ، كا} َوَما ذُبَِح َعلَى النصب { » السبع

  :قال األعشى . ويعظموهنا بذلك ويتقّربون به إليها ، تسمى األنصاب ، والنصب واحد 
  ِلَعاِقَبٍة َواللَِّه َربََّك فَاعُْبدَا... َوذَا النَّْصبِ الْمَْنُصوبِ الَ َتْعُبَدنَّه 

وحّرم عليكم } َوأَنْ َتْسَتقِْسمُواْ باألزالم { بسكون الصاد » النْصب«: وقرىء . د نصاب هو مجع ، والواح: وقيل 
كان أحدهم إذا أراد سفراً أو غزواً أو جتارة أو نكاحاً أو أمراً من معاظم األمور . االستقسام باألزالم أي بالقداح 

أمرين ريب ، وبعضها غفل؛ فإن خرج اآلمر  :هناين ريب ، وعلى بعضها : ضرب بالقداح ، وهي مكتوب على بعضها 
طلب معرفة ما : فمعىن االستقسام باألزالم . مضى لطيته ، وإن خرج الناهي أمسك ، وإن خرج الغفل أجاهلا عوداً 

} ذلكم ِفْسٌق { وقسمتهم اجلزور على األنصباء املعلومة . هو امليسر : وقيل . قسم له مما مل يقسم له باألزالم 
مل : فإن قلت . أو إىل تناول ما حّرم عليهم؛ ألنّ املعىن حّرم عليكم تناول امليتة وكذا وكذا : ىل االستقسام اإلشارة إ

ألنه دخول يف علم الغيب الذي استأثر به عالم : كان استقسام املسافر وغريه باألزالم لتعرف احلال فسقاً؟ قلت 
واعتقاد أنّ إليه طريقاً وإىل ]  ٦٥: النمل [ } ألرض الغيب إِالَّ اهللا الَّ َيْعلَُم َمن ِفى السماوات وا{ : الغيوب وقال 

والكهنة واملنجمون هبذه . وما يدريه أنه أمره أو هناه . افتراء على اهللا : أمرين ريب ، وهناين ريب : استنباطه ، وقوله 
مل يرد } اليوم { فأمره ظاهر  -مهم فقد روي أهنم كانوا جييلوهنا عند أصنا -وإن كان أراد بالرب الصنم . املثابة 

كنت : به يوماً بعينه ، وإمنا أراد به الزمان احلاضر وما يتصل به ويدانيه من األزمنة املاضية واآلتية ، كقولك 
يف ) اآلن ( وحنوه . باألمس شاباً ، وأنت اليوم أشيب ، فال تريد باألمس اليوم الذي قبل يومك ، وال باليوم يومك 

  :قوله 
  َوَعَضْضُت ِمْن َنابِي َعلَى َجذَمِ... نَ لَمَّا ابَْيضَّ َمسُْربِتي اآل

يَِئَس الذين كَفَُرواْ { أريد يوم نزوهلا ، وقد نزلت يوم اجلمعة ، وكان يوم عرفة بعد العصر يف حجة الوداع : وقيل 
  .ّرمت عليكم يئسوا منه أن يبطلوه وأن ترجعوا حمللني هلذه اخلبائث بعد ما ح} ِمن ِدينِكُمْ 

بعد } فَالَ َتْخَشْوُهمْ { يئسوا من دينكم أن يغلبوه؛ ألن اهللا عّز وجلّ وىفَّ بوعده من إظهاره على الدين كله : وقيل 
وأخلصوا يل } واخشوىن { إظهار الدين وزوال اخلوف من الكفار وانقالهبم مغلوبني مقهورين بعدما كانوا غالبني 

اليوم كمل لنا : كفيتكم أمر عدوِّكم ، وجعلت اليد العليا لكم ، كما تقول امللوك } ِديَنكُمْ أَكَْملُْت لَكُْم { اخلشية 



أو أكملت لكم ما . امللك وكمل لنا ما نريد ، إذا كفوا من ينازعهم امللك ووصلوا إىل أغراضهم ومباغيهم 
{ قوانني القياس وأصول االجتهاد حتتاجون إليه يف تكليفكم من تعليم احلالل واحلرام والتوقيف على الشرائع و

بفتح مكة ودخوهلا آمنني ظاهرين ، وهدم منار اجلاهلية ومناسكهم وأنَّ مل حيّج معكم } َوأَْتَمْمُت َعلَْيكُْم نِْعمَِتى 
اليوم أكملت : أو أمتتت نعميت عليكم بإكمال أمر الدين والشرائع كأنه قال . مشرك ، ومل يطف بالبيت عريان 

يعين } َوَرِضيُت لَكُمُ اإلسالم ِديناً { وأمتمت عليكم نعميت بذلك ، ألنه ال نعمة أمتّ من نعمة اإلسالم لكم دينكم 
[ } َوَمن َيبَْتغِ غَْيَر اإلسالم ِديًنا فَلَن ُيقَْبلَ ِمْنُه { اخترته لكم من بني األديان ، وآذنتكم بأنه هو الدين املرضي وحده 

فََمنِ اضطر { : مب اتصل قوله : فإن قلت ] .  ٩٢: األنبياء [ } ه أُمَُّتكُمْ أُمَّةً َواِحَدةً إِنَّ هذ{ ، ]  ٨٥: آل عمران 
اعتراض أكد به معىن التحرمي ، وكذلك ما بعده؛ ألن حترمي } ذلكم ِفْسٌق { : وقوله . بذكر احملرّمات : ؟ قلت } 

فمن : ومعناه . ملنعوت بالرضا دون غريه من امللل هذه اخلبائث من مجلة الدين الكامل والنعمة التامة واإلسالم ا
غَْيرَ { : غري منحرف إليه ، كقوِلِه } غَْيَر مَُتَجانِفٍ إلِثْمٍ { يف جماعة } ِفى َمخَْمَصٍة { اضطّر إىل امليتة أو إىل غريها 

  .ال يؤاخذه بذلك } فَإِنَّ اهللا غَفُوٌر { ] .  ١٧٣: البقرة [ } َباغٍ َوالَ َعاٍد 

َنُهنَّ ِممَّا َعلََّمكُُم اللَُّه فَكُلُوا أَلُوَنَك َماذَا أُِحلَّ لَُهْم قُلْ أُِحلَّ لَكُُم الطَّيَِّباُت َوَما َعلَّْمُتْم ِمَن الَْجوَارِحِ ُمكَلِّبِنيَ ُتَعلُِّموَيْس
  ) ٤(اللََّه سَرِيُع الِْحسَابِ  ِممَّا أَْمَسكَْن َعلَْيكُْم َواذْكُرُوا اْسَم اللَِّه َعلَْيِه َواتَّقُوا اللََّه إِنَّ

: وإمنا مل يقل . يقولون لك ماذا أحلّ هلم : كأنه قيل } َماذَا أُِحلَّ لَُهْم { يف السؤال معىن القول ، فلذلك وقع بعده 
وأُحلّ ألفعلّن : ولو قيل . ماذا أحلّ لنا ، حكاية ملا قالوه ألنّ يسألونك بلفظ الغيبة ، كما تقول أقسم زيد ليفعلّن 

ماذا أحلّ هلم من : أي شيء أحلّ هلم؟ ومعناه : خربه كقولك ) أحلّ هلم ( مبتدأ ، و ) ماذا ( و . لنا ، لكان صواباً 
أُِحلَّ لَكُمُ { : املطاعم كأهنم حني تال عليهم ما حّرم عليهم من خبيثات املآكل سألوا عما أحلّ هلم منها ، فقيل 

َوَما َعلَّْمُتْم ّمَن { . ، وهو كل ما مل يأت حترميه يف كتاب أو سنة أو قياس جمتهد  أي ما ليس خببيث منها} الطيبات 
شرطية ، ) ما ( أو جتعل . عطف على الطيبات أي أحلّ لكم الطيبات وصيد ما علمتم فحذف املضاف } اجلوارح 
والنمر والعقاب والصقر الكواسب من سباع البهائم والطري ، كالكلب والفهد : واجلوارح ) فكلوا ( وجواهبا 

مؤّدب اجلوارح ومضريها بالصيد لصاحبها ، ورائضها لذلك مبا علم من احليل : واملكلب . والبازي والشاهني 
وطرق التأديب والتثقيف ، واشتقاقه من الكلب ، ألنّ التأديب أكثر ما يكون يف الكالب فاشتّق من لفظه لكثرته 

  :ومنه قوله عليه السالم . أو ألن السبع يسمى كلباً . من جنسه 
هو : يقال . أو من الكلب الذي هو مبعىن الضراوة . فأكله األسد " اللَّهم سلط عليه كلباً من كالبك ) "  ٣٣٤( 

ما فائدة هذه احلال : فإن قلت . على احلال من علمتم } ُمكَلّبِنيَ { وانتصاب . كلب بكذا ، إذا كان ضارياً به 
. فائدهتا أن يكون من يعلم اجلوارح حنريراً يف علمه مدّرباً فيه ، موصوفاً بالتكليب : م؟ قلت وقد استغىن عنها بعلمت

وفيه فائدة جليلة ، وهي أن على كلّ آخذ علماً أن ال يأخذُه إال من أقتل . حال ثانية أو استئناف } ُتَعلُّموَنُهنَّ { و 
، وإن احتاج إىل أن يضرب إليه أكباد اإلبل ، فكم من  أهله علماً وأحنرهم دراية وأغوصهم على لطائفه وحقائقه

من علم التكليب ، ألنه } ِممَّا َعلََّمكُُم اهللا { آخذ عن غري متقن ، قد ضيع أيامه وعّض عند لقاء النحارير أنامله 
. بزجره أو مما عرَّفكم أن تعلموه من اتباع الصيد بإرسال صاحبه ، وانزجاره . إهلام من اهللا ومكتسب بالعقل 

وأفعل وفعل يشتركان . بالتخفيف » مكلبني«: وقرىء . وانصرافه بدعائه ، وإمساك الصيد عليه وأن ال يأكل منه 
  :واإلمساك على صاحبه أن ال يأكل منه ، لقوله عليه السالم لعديِّ بن حامت . كثرياً 



. إذا أكل البازي فال تأكل :  عنه وعن علي رضي اهللا" وإن أكل منه فال تأكل إمنا أمسك على نفسه ) "  ٣٣٥( 
ومنهم . وفرق العلماء ، فاشترطوا يف سباع البهائم ترك األكل ألهنا تؤّدب بالضرب ، ومل يشترطوه يف سباع الطري 

وعن سلمان ، وسعد بن أيب وقاص ، وأيب هريرة . من مل يعترب ترك األكل أصالً ومل يفرق بني إمساك الكل والبعض 
إالم رجع الضمري يف : فإن قلت . إذا أكل الكلب ثلثيه وبقي ثلثه وذكرت اسم اهللا عليه فكل : رضي اهللا عنهم 

إمَّا أن يرجع إىل ما أمسكن على معىن ومسوا عليه إذا أدركتم ذكاته ، : ؟ قلت } واذكروا اسم اهللا َعلَْيِه { : قوله 
  .أي مسوا عليه عند إرساله . أو إىل ما علمتم من اجلوارح 

نَاُت ِمَن الُْمْؤِمنَاتِ َيْوَم أُِحلَّ لَكُُم الطَّيَِّباُت َوطََعاُم الَِّذيَن أُوُتوا الِْكَتاَب ِحلٌّ لَكُْم َوطََعاُمكُمْ ِحلٌّ لَُهْم َوالُْمْحَصالْ
ْحِصنَِني غَْيَر ُمَساِفِحَني َولَا مُتَِّخِذي أَْخَدانٍ َوالُْمْحصََناُت ِمَن الَِّذيَن أُوُتوا الِْكَتاَب ِمْن قَْبِلكُْم إِذَا آَتْيُتُموُهنَّ أُجُوَرُهنَّ ُم

  ) ٥(َوَمْن َيكْفُْر بِالْإَِمياِن فَقَْد َحبِطَ َعَملُُه َوُهَو ِفي الْآِخَرِة ِمَن الْخَاِسرِيَن 

لنصارى ويستوي يف ذلك مجيع ا. هو مجيع مطاعمهم : وقيل . هو ذبائحهم : قيل } َوطََعاُم الذين أُوُتواْ الكتاب { 
ليسوا على النصرانية ومل يأخذوا منها إال شرب : أنه استثىن نصارى بين تغلب وقال : وعن علي رضي اهللا عنه . 

وهو قول عامة . ال بأس : وعن ابن عباس أنه سئل عن ذبائح نصارى العرب فقال . اخلمر ، وبه أخذ الشافعي 
هم : وقال صاحباه . ني حكم أهل الكتاب عند أيب حنيفة وحكم الصابئ. التابعني ، وبه أخذ أبو حنيفة وأصحابه 

وصنف ال يقرؤن كتاباً ويعبدون النجوم؛ فهؤالء ليسوا من أهل . صنف يقرؤن الزبور ويعبدون املالئكة : صنفان 
وقد . وأما اجملوس فقد سّن هبم سّنة أهل الكتاب يف أخذ اجلزية منهم دون أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم . الكتاب 

وقال أبو . إذا كان املسلم مريضاً فأمر اجملوسي أن يذكر اسم اهللا ويذبح فال بأس : ري عن أيب املسيب أنه قال و
فال عليكم أن تطعموهم ، ألنه لو كان } َوطََعاُمكُْم ِحلٌّ لَُّهمْ { وإن أمره بذلك يف الصحة فال بأس وقد أساء : ثور 

احلرائر أو العفائف وختصيصهن بعث على ختري } واحملصنات { إطعامهم حراماً عليهم طعام املؤمنني ملا ساغ هلم 
املؤمنني لنطفهم واإلماء من املسلمات يصّح نكاحهّن باالتفاق ، وكذلك نكاح غري العفائف منهن ، وأما اإلماء 

تابيات ، وحيتج هنَّ كاملسلمات ، وخالفه الشافعي ، وكان ابن عمر ال يرى نكاح الك: الكتابيات ، فعند أيب حنيفة 
إن رهبا : ال أعلم شركاً أعظم من قوهلا : ويقول ]  ٢٢١: البقرة [ } َوالَ تَْنِكحُواْ املشركات حىت ُيْؤِمنَّ { : بقوله 

} َوالَ ُمتَِّخِذى أَْخَداٍن { أعفاء } مُّْحِصنَِني { قد أكثر اهللا املسلمات ، وإّنما رخص هلم يومئذ : وعن عطاء . عيسى 
  .بشرائع اإلسالم وما أحلّ اهللا وحّرم } َوَمن َيكْفُْر باإلميان { واخلدن يقع على الذكر واألنثى صدائق ، 

إِلَى َسُحوا بُِرُءوِسكُْم وَأَْرجُلَكُْم َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا قُْمُتْم إِلَى الصَّلَاِة فَاغِْسلُوا ُوُجوَهكُْم َوأَْيدَِيكُمْ إِلَى الْمََراِفقِ َواْم
الَْغاِئطِ أَْو لَاَمْسُتمُ النَِّساَء فَلَْم  الْكَْعَبْينِ َوإِنْ كُنُْتْم ُجنًُبا فَاطَّهَُّروا َوإِنْ كُْنُتْم مَْرَضى أَْو َعلَى َسفَرٍ أَْو َجاَء أََحٌد ِمْنكُْم ِمَن

دِيكُْم ِمْنُه َما يُرِيُد اللَُّه لَِيجَْعلَ َعلَْيكُْم ِمْن حََرجٍ َولَِكْن ُيرِيُد َتجُِدوا َماًء فََتَيمَُّموا صَِعيًدا طَيًِّبا فَاْمَسحُوا بُِوُجوِهكُْم َوأَْي
  ) ٦(ِلُيطَهِّرَكُْم َوِليُِتمَّ نِْعَمَتُه َعلَْيكُْم لََعلَّكُْم َتْشكُُرونَ 

إذا ضربت : كقولك و]  ٩٨: النحل [ } فَإِذَا قََرأَْت القرءان فاستعذ باهللا { : كقوله } إذا قمتم إىل الصالة { 
ألن : مل جاز أن يعرب عن إرادة الفعل بالفعل؟ قلت : فإن قلت . غالمك فهّون عليه ، يف أن املراد إرادة الفعل 

الفعل يوجد بقدرة الفاعل عليه وإرادته له وهو قصده إليه وميله وخلوص داعيه ، فكما عرب عن القدرة عن الفعل 
: ومنه قوله تعاىل . ، واألعمى ال يبصر ، أي ال يقدران على الطريان واإلبصار  اإلنسان ال يطري: بالفعل يف قوهلم 



يعين إنا كنا قادرين على اإلعادة ، كذلك عرب عن إرادة ]  ١٠٤: األنبياء [ } نُّعِيُدُه َوْعداً َعلَْيَنا إِنَّا كُنَّا فاعلني { 
فأقيم املسبب مقام السبب للمالبسة بينهما ، وإلجياز  الفعل بالفعل ، وذلك ألنّ الفعل مسبب عن القدرة واإلرادة ،

كما تدين تدان ، إن عرب عن الفعل املبتدأ الذي هو سبب : الكالم وحنوه من إقامة املسبب مقام السبب قوهلم 
معىن قمتم إىل الصالة قصدمتوها؛ ألنّ من توّجه إىل شيء وقام : وقيل . اجلزاء بلفظ اجلزاء الذي هو مسبب عنه 

ظاهر اآلية يوجب الوضوء على كل قائم : فإن قلت . يه كان قاصداً له ال حمالة ، فعبَّر عن القصد له بالقيام إليه إل
حيتمل أن يكون األمر للوجوب ، فيكون اخلطاب للمحدثني : إىل الصَّالة حمدث وغري حمّدث ، فما وجهه؟ قلت 

  /وسلم واخللفاء بعده وعن رسول اهللا صلى اهللا عليه. خاصة ، وأن يكون للندب 
  :وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم . أهنم كانوا يتوضئون لكل صالة )  ٣٣٦( 
  :وعنه عليه السالم » من توضأ على طهر كتب اهللا له عشر حسنات « )  ٣٣٧( 
أنه كان يتوضأ لكل صالة ، فلما كان يوم الفتح مسح على خفيه وصلى الصلوات اخلمس بوضوء « )  ٣٣٨( 

: يعين بياناً للجواز؟ فإن قلت » عمداً فعلته يا عمر « : صنعت شيئاً مل تكن تصنعه فقال : ، فقال له عمر » واحد 
ال : قلت . هل جيوز أن يكون األمر شامالً للمحدثني وغريهم هلؤالء على وجه اإلجياب ، وهلؤالء على وجه الندب 

كان الوضوء لكل صالة واجباً أّول ما فرض : وقيل . والتعمية  ، ألنَّ تناول الكلمة ملعنيني خمتلفني من باب اإللغاز
فأمَّا دخوهلا يف احلكم وخروجها ، فأمر يدور مع الدليل ، فمما فيه دليل . تفيد معىن الغاية مطلقاً ) إىل ( مث نسخ . 

وبوجود امليسرة تزول . ار ألن اإلعسار علة اإلنذ]  ٢٨٠: البقرة [ } فََنِظَرةٌ إىل َمْيسََرٍة { : على اخلروج قوله 
ثُمَّ أَِتمُّواْ الصيام إِلَى اليل { : وكذلك . العلة ، ولو دخلت امليسرة فيه لكان ُمنظراً يف كلتا احلالتني معسراً وموسراً 

حفظت القرآن من : ومما فيه دليل على أن الدخول قولك . لو دخل الليل لوجب الوصال ]  ١٨٧: البقرة [ } 
} ّمَن املسجد احلرام إىل املسجد األقصى { : ومنه قوله تعاىل . ألنّ الكالم مسوق حلفظ القرآن كله أوله إىل آخره 

  .لوقوع العلم بأنه ال يسرى به إىل بيت املقدس من غري أن يدخله ]  ١: اإلسراء [ 

لعلماء باالحتياط فحكموا ال دليل فيه على أحد األمرين فأخذ كافة ا} إِلَى الكعبني { و } إِلَى املرافق { : وقوله 
  :وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم . وأخذ زفر وداود باملتيقن فلم يدخالها . بدخوهلا يف الغسل 

وماسح بعضه . املراد إلصاق املسح بالرأس } وامسحوا بُِرؤُوِسكُْم { " أنه كان يدير املاء على مرفقيه ) "  ٣٣٩( 
فقد أخذ مالك باالحتياط فأوجب االستيعاب أو أكثره على . رأسه ومستوعبه باملسح ، كالمها ملصق للمسح ب

اختالف الرواية ، وأخذ الشافعي باليقني فأوجب أقل ما يقع عليه اسم املسح وأخذ أبو حنيفة ببيان رسول اهللا صلى 
  :اهللا عليه وسلم وهو ما روي 

بالنصب ، فدل على أن » وأرجلكم« قرأ مجاعة. وقدر الناصية بربع الرأس . أنه مسح على ناصيته )  ٣٤٠( 
األرجل من بني األعضاء الثالثة : فما تصنع بقراءة اجلر ودخوهلا يف حكم املسح؟ قلت : األرجل مغسولة فإن قلت 

املغسولة تغسل بصب املاء عليها ، فكانت مظنة لإلسراف املذموم املنهي عنه ، فعطفت على الثالث املمسوح ال 
فجيء بالغاية إماطة لظّن } إِلَى الكعبني { : وقيل . وجوب االقتصاد يف صبّ املاء عليها  لتمسح ، ولكن لينبه على

أنه أشرف على فتية من : وعن علي رضي اهللا عنه . ظانّ حيسبها ممسوحة ، ألن املسح مل تضرب له غاية يف الشريعة 
وا جعلوا يغسلوهنا غسالً ويدلكوهنا دلكاً ويل لألعقاب من النار ، فلما مسع: قريش فرأى يف وضوئهم جتوزاً ، فقال 

  ] :و [ وعن ابن عمر . 
ويل لألعقاب من النار : " كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فتوضأ قوم وأعقاهبم بيض تلوح فقال )  ٣٤١( 



  :ويف رواية جابر " 
مره أن يعيد الوضوء ، وذلك وعن عمر أنه رأى رجالً يتوضأ فترك باطن قدميه ، فأ" ويل للعراقيب ) "  ٣٤٢( 

وعن عطاء . للتغليظ عليه ، وعن عائشة رضي اهللا عنها ألن تقطعا أحب إيلّ من أن أمسح على القدمني بغري خفني 
وقد ذهب بعض الناس . واهللا ما علمت أن أحداً من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مسح على القدمني : 

نزل القرآن باملسح والغسل : وعن الشعيب . أنه مجع بني األمرين : وعن احلسن . إىل ظاهر العطف فأوجب املسح 
أي » فاطهروا«: وقرىء . وأرجلكم ، بالرفع مبعىن وأرجلكم مغسولة أو ممسوحة إىل الكعبني : وقرأ احلسن . سنة 

اهللا لَِيجَْعلَ َعلَْيكُم ّمْن َحَرجٍ  َما ُيرِيُد{ » فأموا صعيداً «: ويف قراءة عبد اهللا . فطهروا أبدانكم ، وكذلك ليطهركم 
{ بالتراب إذا أعوزكم التطهر باملاء } ولكن يُرِيدُ ِلُيطَّهرَكُْم { يف باب الطهارة ، حىت ال يرخص لكم يف التيمم } 

  .فيثيبكم نعمته } لَعَلَّكُْم َتْشكُرُونَ { وليتّم برخصه إنعامه عليكم بعزائمه } َوِلُيِتمَّ نِْعَمَتُه َعلَْيكُْم 

اللََّه إِنَّ اللََّه َعِليٌم بِذَاِت الصُّدُورِ َواذْكُرُوا نِْعَمةَ اللَِّه َعلَْيكُْم َومِيثَاقَُه الَِّذي وَاثَقَكُْم بِِه إِذْ قُلُْتمْ َسِمْعَنا َوأَطَعَْنا َواتَّقُوا 
)٧ (  

أي عاقدكم به عقداً وثيقاً هو امليثاق } ى َواثَقَكُم بِِه وميثاقه الذ{ وهي نعمة اإلسالم } واذكروا نِْعَمةَ اهللا َعلَْيكُمْ { 
الذي أخذه على املسلمني حني بايعهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على السمع والطاعة يف حال اليسر والعسر 

  .هو امليثاق ليلة العقبة ويف بيعة الرضوان : وقيل . مسعنا وأطعنا : واملنشط واملكره فقبلوا وقالوا 

ا َتْعِدلُوا اْعِدلُوا ُهَو أَقَْربُ ا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا كُوُنوا قَوَّاِمنيَ ِللَِّه ُشَهَداَء بِالِْقْسِط َولَا َيْجرَِمنَّكُْم شََنآنُ قَْومٍ َعلَى أَلََّي
ِذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت لَُهْم َمْغِفَرةٌ وَأَْجٌر َعِظيمٌ َوَعَد اللَُّه الَّ) ٨(ِللتَّقَْوى َواتَّقُوا اللََّه إِنَّ اللََّه خَبٌِري بَِما َتْعَملُونَ 

  ) ١٠(َوالَِّذيَن كَفَُروا وَكَذَّبُوا بِآيَاِتَنا أُولَِئَك أَْصحَاُب الَْجحِيمِ ) ٩(

جيوز أن يكون قوله و. وال حيملنكم : حبرف االستعالء مضمناً معىن فعل يتعّدى به ، كأنه قيل } َيْجرِمَنَّكُمْ { عّدى 
  :مبعىن على أن تعتدوا ، فحذف مع أن وحنوه قوله عليه السالم } أَن َتعَْتُدواْ { : 
( ونظريه يف املصادر . بالسكون } شََنآنُ { : وقرىء . أنه مبعىن أحيل » من اتبع على ملىء فليتبع « )  ٣٤٣( 

ا العدل فتعتدوا عليهم بأن تنتصروا منهم وتتشفوا مبا ال حيملنكم بغضكم للمشركني على أن تتركو: واملعىن ) ليان 
يف قلوبكم من الضغائن بارتكاب ما ال حيل لكم من مثلة أو قذف أو قتل أوالد أو نساء أو نقض عهد أو ما أشبه 

ألمر هناهم أوالً أن حتملهم البغضاء على ترك العدل ، مث استأنف فصّرح هلم با} اعدلوا ُهَو أَقَْرُب للتقوى { ذلك 
أي العدل } ُهَو أَقَْرُب للتقوى { : بالعدل تأكيداً وتشديداً ، مث استأنف فذكر هلم وجه األمر بالعدل وهو قوله 

وفيه تنبيه عظيم على أن وجود . أو أقرب إىل التقوى لكونه لطفاً فيها . أقرب إىل التقوى ، وأدخل يف مناسبتها 
كان هبذه الصفة من القوة ، فما الظّن بوجوبه مع املؤمنني الذين هم العدل مع الكفار الذين هم أعداء اهللا إذا 

: قّدم هلم وعداً فقيل : بيان للوعد بعد متام الكالم قبله ، كأنه قال } لَُهم مَّْغِفَرةٌ َوأَْجٌر َعظِيٌم { أولياؤه وأحباؤه؟ 
أو . مبعىن وعدهم وقال هلم مغفرة  أو يكون على إرادة القول. هلم مغفرة وأجر عظيم : أي شيء وعده هلم؟ فقيل 

( أو جيعل واقعاً على اجلملة اليت هي هلم مغفرة ، كما وقع . ألنه ضرب من القول : على إجراء وعد جمرى قال 
وعدهم هذا القول وإذا وعدهم من ال : كأنه قيل ]  ١١٩: الصافات [ } سالم على ُنوحٍ { : على قوله ) تركنا 



وهذا القول يتلقون به عند املوت ويوم . ، فقد وعدهم مضمونه من املغفرة واألجر العظيم  خيلف امليعاد هذا القول
  .القيامة ، فيسرون به ويستروحون إليه ويهّون عليهم السكرات واألهوال قبل الوصول إىل الثواب 

ٌم أَنْ َيْبُسطُوا إِلَْيكُْم أَْيدَِيُهْم فَكَفَّ أَْيِديَُهْم َعْنكُْم وَاتَّقُوا اللَّهَ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اذْكُرُوا نِْعَمَت اللَِّه َعلَْيكُْم إِذْ َهمَّ قَْو
  ) ١١(َوَعلَى اللَِّه فَلَْيَتَوكَّلِ الُْمْؤِمُنونَ 

  :روي 
أن املشركني رأوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه قاموا إىل صالة الظهر يصلون معاً ، وذلك )  ٣٤٤( 

إنّ هلم بعدها صالة هي أحب : فلما صلوا ندموا أن ال كانوا أكبوا عليهم ، فقالوا . ان يف غزوة ذي أمنار بعسف
. فنزل جربيل بصالة اخلوف . إليهم من آبائهم وأبنائهم ، يعنون صالة العصر ومهوا بأن يوقعوا هبم إذا قاموا إليها 

  :وروي 
ى بين قريظة ومعه الشيخان وعلّي رضي اهللا عنهم يستقرضهم دية أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أت)  ٣٤٥( 

نعم يا أبا القاسم ، اجلس حىت نطعمك : فقالوا . مسلمني قتلهما عمرو بن أمية الضمري خطأ حيسبهما مشركني 
ونقرضك ، فأجلسوه يف صفة ومهوا بالفتك به ، وعمد عمرو بن جحاش إىل رحا عظيمة يطرحها عليه ، فأمسك 

  :وقيل . يده ونزل جربيل فأخربه ، فخرج اهللا 
نزل منزالً وتفرق الناس يف العضاه يستظلون هبا ، فعلق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سالحه بشجرة ، )  ٣٤٦( 

اهللا ، قاهلا ثالثاً : من مينعك مين؟ قال : فجاء أعرايب فسلّ سيف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث أقبل عليه فقال 
بسط : يقال . م األعرايب السيف فصاح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأصحابه فأخربهم ، وأىب أن يعاقبه ، فشا

]  ٢: املمتحنة [ » َوَيْبسُطُواْ إِلَْيكُْم أَْيِدَيُهْم َوأَلِْسَنتَُهْم بالسوء « إليه لسانه إذا شتمه ، وبسط إليه يده إذا بطش به 
فَكَفَّ { فالن بسيط الباع ، ومديد الباع ، مبعىن : أال ترى إىل قوهلم . املبطوش به مّدها إىل ) بسط اليد ( ومعىن 

  .فمنعها أن متّد إليكم } أَْيِديَُهْم َعنكُمْ 

لَِئْن أَقَْمُتُم الصَّلَاةَ َوآَتْيُتمُ الزَّكَاةَ ْم َولَقَْد أََخذَ اللَُّه ِميثَاَق بَنِي إِْسرَائِيلَ َوَبَعثَْنا مِْنُهُم اثَْنْي َعَشَر َنِقيًبا َوقَالَ اللَُّه إِنِّي مََعكُ
ْدِخلَنَّكُْم َجنَّاٍت َتجْرِي ِمْن َتحِْتَها َوآَمْنُتْم بُِرُسِلي َوَعزَّْرُتُموُهْم َوأَقَْرضُْتُم اللََّه قَْرًضا َحَسًنا لَأُكَفَِّرنَّ َعْنكُْم َسيِّئَاِتكُْم َولَأُ

فَبَِما نَقِْضهِْم مِيثَاقَُهْم لََعنَّاُهْم َوَجَعلَْنا قُلُوَبُهْم قَاِسَيةً ) ١٢(ذَِلَك مِْنكُْم فَقَدْ َضلَّ َسَواَء السَّبِيلِ  الْأَْنهَاُر فََمْن كَفََر َبْعَد
ْم إِلَّا قَِليلًا ِمْنُهْم فَاْعُف َعْنُهْم ُيَحرِّفُونَ الْكَِلَم َعْن َمَواِضِعِه وََنُسوا حَظًّا ِممَّا ذُكُِّروا بِِه وَلَا تََزالُ َتطَِّلُع َعلَى خَاِئَنٍة ِمنُْه

  ) ١٣(َواصْفَْح إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُْمْحِسنَِني 

ملا استقر بنو إسرائيل مبصر بعد هالك فرعون أمرهم اهللا باملسري إىل أرحياء أرض الشام وكان يسكنها الكنعانيون 
فاخرجوا إليها وجاهدوا من فيها ، وإين ناصركم ، وأمر موسى إين كتبتها لكم داراً قراراً ، : اجلبابرة ، وقال هلم 

عليه السالم بأن يأخذ من كل سبط نقيباً يكون كفيالً على قومه بالوفاء مبا أمروا به توثقة عليهم ، فاختار النقباء 
نقباء يتجسسون وأخذ امليثاق على بين إسرائيل ، وتكفل هلم به النقباء وسار هبم ، فلما دنا من أرض كنعان بعث ال

، فرأوا أجراماً عظيمة وقّوة وشوكة فهابوا ورجعوا وحّدثوا قومهم وقد هناهم موسى عليه السالم أن حيدثوهم ، 
فنكثوا امليثاق ، إال كالب بن يوفنا من سبط يهوذا ، ويوشع بن نون من سبط أفراثيم بن يوسف ، وكانا من النقباء 

أي } إِّنى َمَعكُْم { عريف ، ألنه يتعرفها : م ويفتش عنها ، كما قيل له الذي ينقب عن أحوال القو: والنقيب . 



ومنه التعزير ، وهو التنكيل واملنع من معاودة . نصرمتوهم من أيدي العدّو } وعزرمتوهم { ناصركم ومعينكم 
: ومنه . حد والتعزير والتأزير من واد وا. عزرت الرجل إذا حطته وكنفته : وقرىء بالتخفيف يقال . الفساد 

ولقد أخذنا ميثاقهم باإلميان والتوحيد وبعثنا منهم اثين عشر ملكاً : وقيل معناه . ألنصرنك نصراً مؤزراً ، أي قوياً 
{ موطئة للقسم ويف } لَِئْن أَقَمُْتُم { والالم يف . يقيمون فيهم العدل ويأمروهنم باملعروف وينهوهنم عن املنكر 

بعد ذلك الشرط املؤكد } بَْعَد ذَِلَك { وهذا اجلواب ساّد مسّد جواب القسم والشرط مجيعاً  جواب له ،} َألكَفَِّرنَّ 
أجل ، ولكن الضالل : قلت . من كفر قبل ذلك أيضاً فقد ضلّ سواء السبيل : فإن قلت . املعلق بالوعد العظيم 

{ ازادت النعمة زاد قبح الكفر ومتادى بعده أظهر وأعظم ، ألنّ الكفر إمنا عظم قبحه لعظم النعمة املكفورة ، فإذ
َوَجَعلَْنا قُلُوبَُهْم قاسية { ضربنا عليهم اجلزية : وقيل . مسخناهم : وقيل . طردناهم وأخرجناهم من رمحتنا } لعناهم 

: وقرأ عبد اهللا . أو أملينا هلم ومل نعاجلهم بالعقوبة حىت قست . خذلناهم ومنعناهم األلطاف حىت قست قلوهبم } 
درهم قسّي وهو من القسوة؛ ألن الذهب والفضة اخلالصني فيهما لني : ، أي ردية مغشوشة ، من قوهلم » قسيَّة«

: أخوان يف الداللة على اليبس والصالبة وقرىء  -باحلاء  -واملغشوش فيه يبس وصالبة ، والقاسي والقاسح 
قلوهبم ، ألنه ال قسوة أشّد من االفتراء على اهللا  بيان لقسوة} ُيَحّرفُونَ الكلم { ، بكسر القاف لإلتباع » قسية«

من التوراة ، يعين أن تركهم } ّممَّا ذُِكُرواْ بِهِ { وتركوا نصيباً جزيالً وقسطاً وافياً } َوَنسُواْ َحظَّا { وتغيري وحيه 
ها عن حفظهم وإعراضهم عن التوراة إغفال حظ عظيم ، أو قست قلوهبم وفسدت فحّرفوا التوراة وزالت أشياء من

تركوا نصيب : وقيل . وتال هذه اآلية . قد ينسى املرء بعض العلم باملعصية : وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه . 
أي هذه عادهتم } َوالَ َتزَالُ َتطَِّلُع { أنفسهم مما أمروا به من اإلميان مبحمد صلى اهللا عليه وسلم وبيان نعته 

خيونون الرسل وهؤالء خيونونك ينكثون عهودك ويظاهرون املشركني على وهجرياهم وكان عليها أسالفهم كانوا 
على خيانة ، أو على فعلة ذات خيانة ، أو على نفس ، أو } على َخاِئَنٍة { حربك ويهمون بالفتك بك وأن يسموك 

  .فرقة خائنة 

  :قال . رجل راوية للشعر للمبالغة : رجل خائنة ، كقوهلم : ويقال 
  ِللَْغْدرِ َخاِئَنةً َمَضلَّ اُألْصبُعِ... َك بِالَْوفَاِء َولَمْ َتكُن َحدَّثَْت َنفَْس

وقيل هو . بعث على خمالفتهم } فاعف َعْنُهْم { وهم الذين آمنوا منهم } ّمنُْهْم إِالَّ قَِليالً ّمنُْهُم { وقرىء على خيانة 
  .نهم فاعف عن مؤمنيهم وال تؤاخذهم مبا سلف م: وقيل . منسوخ بآية السيف 

 الَْعَداَوةَ وَالْبَْغَضاَء إِلَى َيْومِ الِْقَياَمةِ َوِمَن الَِّذيَن قَالُوا إِنَّا َنَصاَرى أََخذَْنا مِيثَاقَُهْم فََنُسوا َحظًّا ِممَّا ذُكِّرُوا بِِه فَأَغْرَْيَنا َبيَْنُهُم
لَ الِْكتَابِ قَْد َجاَءكُْم َرُسولَُنا يَُبيُِّن لَكُْم كَِثًريا ِممَّا كُْنُتمْ ُتْخفُونَ َيا أَْه) ١٤(َوَسْوَف ُينَبِّئُُهمُ اللَُّه بَِما كَانُوا َيْصَنُعونَ 

َيْهِدي بِِه اللَُّه َمنِ اتََّبَع رِضَْواَنُه سُُبلَ السَّلَامِ ) ١٥(ِمَن الِْكتَابِ َوَيْعفُو َعْن كَِثريٍ قَْد َجاَءكُْم ِمَن اللَِّه نُوٌر َوِكَتاٌب ُمبٌِني 
  ) ١٦(ُيْخرِجُُهْم ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّورِ بِإِذْنِِه َويَْهدِيهِْم إِلَى صَِراٍط ُمْستَِقيمٍ َو

أخذنا من النصارى ميثاق من ذكر قبلهم من قوم موسى ، أي مثل ميثاقهم باإلميان باهللا والرسل } أََخذَْنا ميثاقهم { 
ألهنم إمنا : من النصارى؟ قلت : فهال قيل : فإن قلت . هم بذلك وبأفعال اخلري ، وأخذنا من النصارى ميثاق أنفس

نسطورية ، : حنن أنصار اهللا ، مث اختلفوا بعد : مسوا أنفسهم بذلك ادعاء لنصرة اهللا ، وهم الذين قالوا لعيسى 
مه ولصق به وأغراه فألصقنا وألزمنا من غري بالشيء إذا لز} فَأَغَْرْيَنا { أنصاراً للشيطان . ويعقوبية ، وملكانية 



{ وحنوه . بينهم وبني اليهود : وقيل . بني فرق النصارى املختلفني } َبْينَُهْم { ومنه الغراء الذي يلصق به . غريه 
[ } أَْو َيلْبَِسكُْم ِشيَعاً َوُيِذيَق َبْعَضكُمْ بَأَْس َبْعضٍ { ، ]  ١٢٩: األنعام [ } وكذلك ُنوَلّى بَْعَض الظاملني بَْعضاً 

  ] . ٦٩: ألنعام ا
من حنو صفة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، } ّممَّا كُنُتْم ُتْخفُونَ { خطاب لليهود والنصارى } يا أَْهلَ الكتاب { 

مما ختفونه ال يبينه إذا مل تضطر إليه مصلحة دينية ، ومل يكن فيه فائدة إال } َوَيْعفُواْ َعن كَِثريٍ { ومن حنو الرجم 
ويعفو : وعن احلسن . صفته مما ال بّد من بيانه ، وكذلك الرجم وما فيه إحياء شريعة وإماتة بدعة اقتضاء حكم و

يريد القرآن ، لكشفه ظلمات الشرك والشك ، } قَْد َجاءكُْم ّمَن اهللا نُوٌر وكتاب مُّبٌِني { عن كثري منكم ال يؤاخذه 
} ُسُبلَ السالم { من آمن به } َمنِ اتبع رِضَْواَنهُ { ر اإلعجاز أو ألّنه ظاه. إلبانته ما كان خافياً عن الناس من احلق 

  .طرق السالمة والنجاة من عذاب اهللا أو سبل اهللا 

الَْمِسيحَ اْبَن َمرَْيمَ  رَاَد أَنْ ُيْهِلَكلَقَْد كَفََر الَِّذيَن قَالُوا إِنَّ اللََّه ُهَو الَْمِسيحُ اْبُن َمرَْيَم قُلْ فََمْن َيْمِلُك ِمَن اللَِّه َشْيئًا إِنْ أَ
للَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديرٌ َوأُمَُّه َوَمْن ِفي الْأَْرضِ َجِميًعا َوِللَِّه ُملُْك السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ َوَما َبيَْنُهَما َيْخلُُق َما َيَشاُء َوا

)١٧ (  

كان يف النصارى : قيل . ة اهللا هو املسيح ال غري معناه بتّ القول ، على أن حقيق} إِنَّ اهللا ُهَو املسيح { : قوهلم 
ما صّرحوا به ولكن مذهبهم يؤدي إليه ، حيث اعتقدوا أنه خيلق وحييي ومييت ويدبر : وقيل . قوم يقولون ذلك 

من دعوه إهلا من  }إِنْ أَرَاَد أَن ُيْهِلكَ { فمن مينع من قدرته ومشيئته شيئاً } فََمن َيْمِلُك ِمَن اهللا َشْيئاً { أمر العامل 
املسيح وأّمه ( على } َمن ِفى األرض { وأراد بعطف . املسيح وأّمه داللة على أن املسيح عبد خملوق كسائر العباد 

أي خيلق من ذكر وأنثى وخيلق من أنثى } َيْخلُُق َما َيَشاء { أهنما من جنسهم ال تفاوت بينهما وبينهم يف البشرية ) 
ا يشاء كخلق الطري على يد . ، وخيلق من غري ذكر وأنثى كما خلق آدم  من غري ذكر كما خلق عيسى أو خيلق م

فيجب أن ينسب إليه وال ينسب إىل . عيسى معجزة له ، وكإحياء املوتى وإبراء األكمه واألبرص ، وغري ذلك 
  .البشر اجملرى على يده 

أَِحبَّاُؤُه قُلْ فَِلَم يَُعذُِّبكُْم بِذُنُوبِكُْم َبلْ أَْنُتْم َبَشٌر ِممَّْن َخلََق َيْغِفُر ِلَمْن َيَشاُء َوقَالَِت الَْيُهوُد وَالنََّصاَرى َنْحُن أَبَْناُء اللَِّه َو
  ) ١٨(َوُيَعذُِّب َمْن َيَشاُء َوِللَِّه ُملُْك السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ َوَما َبيَْنُهَما َوإِلَْيِه الَْمِصُري 

وكما ) اخلبيبون (  عزير واملسيح ، كما قيل ألشياع أيب خبيب وهو عبد اهللا بن الزبري أشياع ابين اهللا} أبناؤا اهللا { 
ولذلك قال مؤمن آل . حنن امللوك : ويقول أقرباء امللك وذووه وحشمه . حنن أنبياء اهللا : كان يقول رهط مسيلمة 

نكم أبناء اهللا وأحباؤه فلم تذنبون وتعذبون بذنوبكم فإن صّح أ} فَِلَم يَُعذُّبكُم بِذُنُوبِكُم { لكم امللك اليوم : فرعون 
ولو كنتم أبناء اهللا ، لكنتم من جنس األب ، غري فاعلني . فتمسخون ومتسكم النار أياماً معدودات على زعمكم 

من خلق من مجلة } َبلْ أَنُتْم َبَشٌر { ولو كنتم أحباءُه ، ملا عصيتموه وملا عاقبكم . للقبائح وال مستوجبني للعقاب 
  .وهم العصاة } َويَُعذُّب َمن َيَشاء { وهم أهل الطاعة } َيْغِفُر ِلَمن َيَشاء { من البشر 

َءكُمْ ْن َبِشريٍ َولَا َنِذيرٍ فَقَدْ َجاَيا أَْهلَ الِْكتَابِ قَْد َجاَءكُمْ َرسُولَُنا يَُبيُِّن لَكُْم َعلَى فَْتَرٍة ِمَن الرُُّسلِ أَنْ َتقُولُوا َما َجاَءَنا ِم
  ) ١٩(َبِشٌري وََنذِيٌر َواللَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر 



أو يقّدر ما كنتم . إما أن يقّدر املبني وهو الدين والشرائع ، وحذفه لظهور ما ورد الرسول لتبيينه } ُيَبّيُن لَكُمْ { 
له النصب على احلال ، أي مبيناً يبذل لكم البيان ، وحم. أو ال يقدر ويكون املعىن . ختفون ، وحذفه لتقّدم ذكره 

أَن َتقُولُواْ { متعلق جباءكم ، أي جاءكم على حني فتور من إرسال الرسل وانقطاع من الوحي } على فَْتَرٍة { . لكم 
كان بني عيسى وحممد : وقيل . متعلق مبحذوف ، أي ال تعتذروا فقد جاءكم } فَقَْد َجاءكُُم { كراهة أن تقولوا } 

كان : وعن الكليب . أربعمائة ونيف وستون : وقيل . ستمائة : وقيل . عليهما مخسمائة وستون سنة  صلوات اهللا
ثالث من بين . بني موسى وعيسى ألف وسبعمائة سنة وألف نيب وبني عيسى وحممد صلوات اهللا عليهم أربعة أنبياء 

ان عليهم ، وأن الرسول بعث إليهم حني االمتن: واملعىن . خالد بن سنان العبسي : إسرائيل ، وواحد من العرب 
انطمست آثار الوحي أحوج ما يكون إليه ، ليهشوا إليه ويعدّوه أعظم نعمة من اهللا ، وفتح باب إىل الرمحة ، 

  .وتلزمهم احلجة فال يعتلوا غداً بأنه مل يرسل إليهم من ينبههم عن غفلتهم 

وا نِْعَمةَ اللَِّه َعلَْيكُْم إِذْ جََعلَ ِفيكُْم أَْنبَِياَء َوَجَعلَكُْم ُملُوكًا َوآَتاكُْم َما لَْم يُْؤِت أََحًدا َوإِذْ قَالَ ُموَسى ِلقَْوِمِه َيا قَْومِ اذْكُُر
فََتْنقَِلبُوا خَاِسرِينَ  َيا قَْومِ اْدُخلُوا الْأَْرَض الُْمقَدََّسةَ الَِّتي كََتبَ اللَُّه لَكُْم َولَا َترَْتدُّوا َعلَى أَْدبَارِكُْم) ٢٠(ِمَن الَْعالَِمَني 

) ٢٢(َها فَإِنَّا َداِخلُونَ قَالُوا َيا ُموَسى إِنَّ ِفيَها قَْوًما َجبَّارِيَن َوإِنَّا لَْن َنْدُخلََها حَتَّى َيخُْرُجوا ِمنَْها فَإِنْ َيْخُرجُوا ِمْن) ٢١(
ا اْدُخلُوا َعلَيْهُِم الَْباَب فَإِذَا َدَخلُْتُموُه فَإِنَّكُْم غَاِلُبونَ َوَعلَى اللَِّه فََتَوكَّلُوا قَالَ َرُجلَاِن ِمَن الَِّذيَن َيَخافُونَ أَْنَعَم اللَُّه َعلَْيهَِم

اُهَنا قَاِعُدونَ قَالُوا َيا مُوَسى إِنَّا لَْن َنْدُخلََها أََبًدا َما َداُموا ِفيَها فَاذَْهبْ أَْنَت َورَبَُّك فَقَاِتلَا إِنَّا َه) ٢٣(إِنْ كُْنُتْم ُمْؤِمنَِني 
)٢٤ (  

ألنه ملكهم بعد } َوَجَعلَكُْم مُّلُوكاً { ألنه مل يبعث يف أّمة ما بعث يف بين إسرائيل من األنبياء } َجَعلَ فِيكُْم أَْنبَِياء { 
ي كانوا مملوكني يف أيد: وقيل . وألنّ امللوك تكاثروا فيهم تكاثر األنبياء : فرعون ملكه ، وبعد اجلبابرة ملكهم 

من له بيت : وقيل . امللك من له مسكن واسع فيه ماء جار : وقيل . القبط فأنقذهم اهللا ، فسمِّي إنقاذهم ملكاً 
من فلق } مَّا لَْم يُْؤِت أََحداً ّمن العاملني { من له مال ال حيتاج معه إىل تكلّف األعمال وحتمل املشاق : وقيل . وخدم 

أراد عاملي : غمام ، وإنزال املّن والسلوى ، وغري ذلك من األمور العظام ، وقيل البحر ، وإغراق العدّو ، وتظليل ال
فلسطني : وقيل . الشام : وقيل . الطور وما حوله : وقيل . يعين أرض بيت املقدس } اَألْرَض املُقَدََّسةَ { زماهنم 

انظر ، فلك ما : على اجلبل ، فقيل له مسَّاها اهللا إلبراهيم مرياثاً لولده حني رفع : وقيل . ودمشق وبعض األردن 
قسمها لكم ومساها ، أو خط يف } كََتَب اهللا لَكُمْ { أدرك بصرك ، وكان بيت املقدس قرار األنبياء ومسكن املؤمنني 

وال تنكصوا على أعقابكم مدبرين من خوف اجلبابرة جبناً } َوالَ َترَْتدُّوا على أدباركم { اللوح احملفوظ أهنا لكم 
تعالوا جنعل : وقالوا . ليتنا متنا مبصر : ملا حدثهم النقباء حبال اجلبابرة رفعوا أصواهتم بالبكاء وقالوا : عاً ، وقيل وهل

ال ترتدوا على أدباركم يف دينكم مبخالفتكم أمر ربكم : وجيوز أن يراد . علينا رأساً ينصرف بنا إىل مصر 
من جربه على األمر مبعىن أجربه عليه ) فعال ( اجلبار . واآلخرة  فترجعوا خاسرين ثواب الدنيا: وعصيانكم نبيكم 

من الذين } ِمَن الذين َيَخافُونَ { مها كالب ويوشع } قَالَ َرُجالَنِ { وهو العايت الذي جيرب الناس على ما يريد 
والراجع إىل املوصول وجيوز أن تكون الواو لبين إسرائيل . رجالن من املتقني : خيافون اهللا وخيشونه ، كأنه قيل 

باإلميان } أَنَْعَم اهللا َعلَْيهَِما { من الذين خيافهم بنو إسرائيل وهم اجلبارون ، ومها رجالن منهم : حمذوف تقديره 
إن العمالقة أجسام ال قلوب فيها ، فال ختافوهم وازحفوا إليهم فإنكم غالبوهم يشجعاهنم على : فآمنا ، قاال هلم 

: وقيل . من املخوفني : بالضم شاهدة له ، وكذلك أنعم اهللا عليهما ، كأنه قيل » خيافون«: قرأ  وقراءة من. قتاهلم 



ما : فإن قلت . أو خيّوفهم وعيد اهللا بالعقاب . هو من اإلخافة ، ومعناه من الذين خيوفون من اهللا بالتذكرة واملوعظة 
يف حكم الوصف لرجالن فمرفوع ، ) ن الذين خيافون م: ( إن انتظم مع قوله : ؟ قلت ) أنعم اهللا عليهما ( حمل 

. من جهة إخبار موسى بذلك : من أين علما أهنم غالبون؟ قلت : فإن قلت . وإن جعل كالماً معترضاً فال حملّ له 
من  من جهة غلبة الظن وما تبينا من عادة اهللا يف نصرة رسله ، وما عهدا: وقيل } كََتَب اهللا لَكُمْ { : وقوله تعاىل 

  .صنع اهللا ملوسى يف قهر أعدائه ، وما عرفا من حال اجلبابرة 

تعليق للنفي } أََبًدا { و . نفي لدخوهلم يف املستقبل على وجه التأكيد املؤيس } لَْن نَّْدُخلََها { باب قريتهم : والباب 
حيتمل أن ال يقصدوا حقيقة } َوَربُّكَ فاذهب أَنَت { بيان لألبد } مَّا َداُمواْ ِفيَها { و . املؤكد بالدهر املتطاول 

أريد قتاهلم : كلمته فدهب جييبين ، تريد معىن اإلرادة والقصد للجواب ، كأهنم قالوا : الذهاب ، ولكن كما تقول 
والظاهر أهنم قالوا ذلك استهانة باهللا ورسوله وقلة مباالة هبما واستهزاء ، وقصدوا ذهاهبما حقيقة جبهلهم وجفاهم . 

والدليل عليه مقابلة ذهاهبما بقعودهم . قلوهبم اليت عبدوا هبا العجل وسألوا هبا رؤية اهللا عّز وجلّ جهرة  وقسوة
وألمر ّما . وحيكى أنّ موسى وهارون عليهما السالم خرَّا لوجوههما قدَّامهم لشدة ما ورد عليهما ، فهموا برمجهما 

لََتجَِدنَّ أََشدَّ الناس َعَداَوةً لّلَِّذيَن ءاَمُنواْ اليهود والذين { : تعاىل قرن اهللا اليهود باملشركني وقدمهم عليهم يف قوله 
  ] . ٨٢: املائدة [ } أَْشَركُواْ 
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لكشاف: كتاب    ا
لزخمشري: املؤلف  ا بن أمحد،  بن عمرو  لقاسم حممود  بو ا  أ

قَالَ فَإِنََّها ُمَحرََّمةٌ َعلَْيهِْم أَْرَبِعنيَ َسَنةً ) ٢٥(قَالَ َربِّ إِنِّي لَا أَْمِلُك إِلَّا نَفِْسي َوأَِخي فَافُْرْق بَْيَنَنا وََبْيَن الْقَْومِ الْفَاِسِقَني 
  ) ٢٦(أَْرضِ فَلَا تَأَْس َعلَى الْقَْومِ الْفَاِسِقَني َيِتيُهونَ ِفي الْ

قَالَ { ملا عصوه ومتّردوا عليه وخالفوه وقالوا ما قالوا من كلمة الكفر ومل يبق معه مطيع موافق يثق له إال هارون 
إىل اهللا واحلسرة ورقة وهذا من البث واحلزن والشكوى } إِالَّ نَفِْسى وَأَِخى { لنصرة دينك } َرّب إِّنى ال أَْمِلُك 

إِنََّما أَْشكُو بَثّى َوحُْزنِى إِلَى { القلب اليت مبثلها تستجلب الرمحة وتستنزل النصرة وحنوه قول يعقوب عليه السالم 
وعن علّي رضي اهللا عنه أنه كان يدعو الناس على منرب الكوفة إىل قتال البغاة ، فما ] .  ٨٦: يوسف [ } اهللا 

أن : وجوه ) أخي ( أين تقعان مما أريد؟ وذكر يف إعراب : ودعا هلما وقال . فتنفس الصعداء أجابه إال رجالن 
. وال أملك إال نفسي وإن أخي ال ميلك إال نفسه : مبعىن ) إين ( يكون منصوباً عطفاً على نفسي أو على الضمري يف 

، وهارون كذلك ال ميلك إال نفسه أو على  أنا ال أملك إال نفسي: كأنه قيل . ومرفوعا عطفاً على حمل إن وامسها 
جمروراً عطفاً على الضمري يف نفسي ، وهو ضعيف لقبح العطف على ضمري . وجاز للفصل . الضمري يف ال أملك 

كأنه مل يثق هبما كل الوثوق ومل : أما كان معه الرجالن املذكوران؟ قلت : فإن قلت . اجملرور إال بتكرير اجلار 
ما ، ملا ذاق على طول الزمان واتصال الصحبة من أحوال قومه وتلوهنم وقسوة قلوهبم ، فلم يذكر يطمئن إىل ثباهت

. إال النيب املعصوم الذي ال شبهة يف أمره ، وجيوز أن يقول ذلك لفرط ضجره عندما مسع منهم تقليالً ملن يوافقه 
وبينهم بأن حتكم لنا مبا نستحق ، وحتكم } ا َبْينَِن{ فافصل } فافرق { ومن يؤاخيين على ديين : وجيوز أن يريد 

على وجه } فَإِنََّها ُمَحرََّمةٌ َعلَْيهِمْ { : ولذلك وصل به قوله . عليهم مبا يستحقون ، وهو يف معىن الدعاء عليهم 
]  ٢١: القصص [ } وََنّجنِى ِمَن القوم الظاملني { : التسبيب ، أو فباعد بيننا وبينهم وخلصنا من صحبتهم كقوله 

كيف يوفق بني هذا وبني : ال يدخلوهنا وال ميلكوهنا ، فإن قلت } ُمَحرََّمةٌ َعلَيْهِْم { فإن األرض املقدسة } فَإِنََّها { 
أن يراد كتبها لكم بشرط أن : فيه وجهان ، أحدمها : ؟ قلت ]  ٢١: املائدة [ } الَِّتى كََتَب اللَُّه لَكُْم { : قوله 

أن يراد فإهنا حمّرمة عليهم أربعني سنة ، فإذا : والثاين . فإهنا حمّرمة عليهم : ا أبوا اجلهاد قيل جتاهدوا أهلها فلمَّ
مضت األربعون كان من كتب ، فقد روي أن موسى سار مبن بقي من بين إسرائيل وكان يوشع على مقدمته ففتح 

مات موسى بعث يوشع نبياً ، فأخربهم بأنه نيبّ  ملا: وقيل . أرحياء وأقام فيها ما شاء اهللا مث قبض صلوات اهللا عليه 
اهللا ، وأن اهللا أمره بقتال اجلبابرة ، فصدقوه وبايعوه وسار هبم إىل أرحياء وقتل اجلبارين وأخرجهم ، وصار الشام 

تيه ونشأت وهلكوا يف ال} إِنَّا لَْن نَّْدُخلََها { : مل يدخل األرض املقدسة أحد ممن قال : وقيل . كله لبين إسرائيل 
َيتِيُهونَ ِفى { ومعىن ) يتيهون ( وإما ) حمرمة ( نواشيء من ذّرياهتم فقاتلوا اجلبارين ودخلوها والعامل يف الظرف إما 

  .يسريون فيها متحريين ال يهتدون طريقاً } األرض 

م جادين ، حىت إذا سئموا روى أهنم لبثوا أربعني سنة يف ستة فراسخ يسريون كل يو. املفازة اليت يتاه فيها : والتيه 
وأمسوا إذا هم حبيث ارحتلوا عنه ، وكان الغمام يظللهم من حّر الشمس ، ويطلع هلم عمود من نور بالليل يضيء 
هلم ، وينزل عليهم املّن والسلوى ، وال تطول شعورهم ، وإذا ولد هلم مولود كان عليه ثوب كالظفر يطول بطوله 

كما ينزل بعض النوازل على : م بتظليل الغمام وغريه ، وهم معاقبون؟ قلت فلم كان ينعم عليه: فإن قلت . 



ومثل ذلك مثل الوالد املشفق يضرب ولده ويؤذيه ليتأدب . العصاة عركاً هلم ، وعليهم مع ذلك النعمة متظاهرة 
: السَّالم؟ قلت هل كان معهم يف التيه موسى وهارون عليهما : فإن قلت . ويتثقف وال يقطع عنه معروفه وإحسانه 

: وقيل . اختلف يف ذلك ، فقيل مل يكونا معهم ألنه كان عقاباً ، وقد طلب موسى إىل ربه أن يفرق بينهما وبينهم 
وروي أن . كانا معهم إال أنه كان ذلك روحاً هلما وسالمة ، وال عقوبة ، كالنار إلبراهيم ، ومالئكة العذاب 

ومات النقباء يف . ودخل يوشع أرحياء بعد موته بثالثة أشهر . فيه بسنة  ومات موسى بعده. هارون مات يف التيه 
إهنم أحقاء : فال حتزن عليهم ألنه ندم على الدعاء عليهم ، فقيل } فَالَ تَأَْس { التيه بغتة ، إال كالب ويوشع 

  .لفسقهم بالعذاب ، فال حتزن وال تندم 

َما َيَتقَبَّلُ َحقِّ إِذْ قَرََّبا قُْربَاًنا فَُتقُبِّلَ ِمْن أََحِدِهَما وَلَْم ُيتَقَبَّلْ ِمَن الْآَخرِ قَالَ لَأَقُْتلَنََّك قَالَ إِنََّواْتلُ َعلَْيهِْم َنَبأَ ابَْنْي آَدَم بِالْ
أَقْتُلََك إِنِّي أََخاُف اللََّه َربَّ الْعَالَِمَني لَِئْن َبَسطَْت إِلَيَّ َيَدكَ ِلَتقُْتلَنِي َما أََنا بِبَاِسٍط َيِدَي إِلَْيَك ِل) ٢٧(اللَُّه ِمَن الُْمتَِّقَني 

فَطَوََّعْت لَُه َنفُْسُه قَْتلَ ) ٢٩(إِنِّي أُرِيدُ أَنْ َتُبوَء بِإِثِْمي وَإِثِْمَك فََتكُونَ ِمْن أَْصَحابِ النَّارِ َوذَِلَك جََزاُء الظَّاِلِمَني ) ٢٨(
فََبَعثَ اللَُّه غُرَاًبا يَْبَحثُ ِفي الْأَْرضِ ِليُرَِيُه كَْيَف ُيوَارِي َسْوَءةَ أَِخيِه قَالَ َيا ) ٣٠(يَن أَِخيِه فَقََتلَُه فَأَصَْبَح ِمَن الْخَاِسرِ

ْبَنا َعلَى ِمْن أَْجلِ ذَِلَك كََت) ٣١(َوْيلََتا أََعَجْزُت أَنْ أَكُونَ ِمثْلَ َهذَا الُْغرَابِ فَأُوَارَِي َسْوَءةَ أَِخي فَأَصَْبَح ِمَن النَّاِدِمَني 
ا َوَمْن أَحَْياَها فَكَأَنََّما أَحَْيا َبنِي إِسَْرائِيلَ أَنَُّه َمْن قََتلَ َنفًْسا بَِغْيرِ نَفْسٍ أَْو فَسَاٍد ِفي الْأَْرضِ فَكَأَنََّما قََتلَ النَّاَس َجِميًع

  ) ٣٢(كَِثًريا مِْنُهْم بَْعَد ذَِلَك ِفي الْأَْرضِ لَُمْسرِفُونَ النَّاَس َجِميًعا َولَقَدْ َجاَءتُْهْم ُرُسلَُنا بِالَْبيِّنَاِت ثُمَّ إِنَّ 

مها ابنا آدم لصلبه قابيل وهابيل ، أوحى اهللا إىل آدم أن يزّوج كل واحد منهما توأمة اآلخر ، وكانت توأمة قابيل 
يكما تقبل زّوجها ، فقبل قّربا قرباناً ، فمن أ: فقال هلما آدم . فحسد عليها أخاه وسخط ) إقليما ( أمجل وامسها 

مها رجالن من بين : وقيل . قربان هابيل بأن نزلت نار فأكلته؛ فازداد قابيل حسداً وسخطاً ، وتوعده بالقتل 
أو . أو اتله نبأ متلبساً بالصدق موافقاً ملا يف كتب األّولني . تالوة متلبسة باحلق والصحة } باحلق { إسرائيل 

حلسد؛ ألن املشركني وأهل الكتاب كلهم كانوا حيسدون رسول اهللا صلى اهللا عليه بالغرض الصحيح وهو تقبيح ا
نصب بالنبأ أي قصتهم وحديثهم يف ذلك } إِذْ قَرََّبا { و . أو اتل عليهم وأنت حمق صادق . وسلم ويبغون عليه 

والقربان . دير حذف املضاف الوقت ، وجيوز أن يكون بدالً من النبأ ، أي اتل عليهم النبأ نبأ ذلك الوقت ، على تق
قّرب صدقة : يقال . اسم ما يتقّرب به إىل اهللا من نسيكة أو صدقة ، كما أنّ احللوان اسم ما حيلّى أي يعطى : 

. تقّربوا قرف القمع فيعدى بالباء حىت يكون مبعىن قرب : قال األصمعي : وتقّرب هبا ، ألن تقّرب مطاوع قرب 
ملا كان احلسد : ؟ قلت } َألقُْتلَنََّك { : جواباً لقوله } إِنََّما َيَتقَبَّلُ اهللا ِمَن املتقني  {: كيف كان قوله : فإن قلت 

إمنا أتيت من قبل نفسك النسالخها من لباس : ألخيه على تقبل قربانه هو الذي محله على توعده بالقتل قال له 
حتملها على تقوى اهللا اليت هي السبب يف القبول؟  التقوى ، ال من قبلي ، فلم تقتلين؟ ومالك ال تعاتب نفسك وال

وفيه دليل على أنّ اهللا تعاىل ال يقبل طاعة إال من مؤمن متق ، فما أنعاه . فأجابه بكالم حكيم خمتصر جامع ملعان 
ما يبكيك فقد كنت : وعن عامر بن عبد اهللا أنه بكى حني حضرته الوفاة فقيل له . على أكثر العاملني أعماهلم 

كان : قيل } َما أََناْ بَِباِسٍط َيِدَى إِلَْيَك َألقُْتلََك { . } إِنََّما َيَتقَبَّلُ اهللا ِمَن املتقني { : كنت؟ قال إين أمسع اهللا يقول و
أقوى من القاتل وأبطش منه ، ولكنه حتّرج عن قتل أخيه واستسلم له خوفاً من اهللا؛ ألنّ الدفع مل يكن مباحاً يف 

أن حتتمل إمث قتلي لك لو قتلتك وإمث قتلك يل } إِّنى أُرِيدُ أَن َتُبوء بِإِثِْمى وَإِثِْمَك { اله جماهد وغريه ق. ذلك الوقت 
املراد مبثل إمثي على االتساع يف الكالم ، : كيف حيمل إمث قتله له وال تزر وازرة وزر أخرى؟ قلت : فإن قلت . 



. تريد املثل وهو اتساع فاش مستفيض ال يكاد يستعمل غريه  قرأت قراءة فالن ، وكتبت كتابته ،: كما تقول 
  :وحنوه قوله عليه الصالة والسالم 

  »املستبان ما قاال فعلى البادي ما مل يعتد املظلوم « )  ٣٤٧( 

على أنّ البادي عليه إمث سبه ، ومثل إمث سب صاحبه؛ ألنه كان سبباً فيه ، إال أن اإلمث حمطوط عن صاحبه معفّو عنه 
ألنه إذا خرج من حدّ املكافأة واعتدى مل ) ما مل يعتد املظلوم : ( أال ترى إىل قوله . ، ألنه مكاىفء مدافع عن عرضه 

فحني كف هابيل عن قتل أخيه واستسلم وحترج عما كان حمظوراً يف شريعته من الدفع ، فأين : فإن قلت . يسلم 
إين : هو مقّدر فهو يتحمل مثل اإلمث املقّدر ، كأنه قال : قلت  اإلمث حىت يتحمل أخوه مثله فيجتمع عليه اإلمثان؟

الذي من أجله مل يتقبل قربانك ) وإمثك ( بإمث قتلي ) بإمثي : ( وقيل . أريد أن تبوء مبثل إمثي لو بسطت يدي إليك 
أال . جائز أن يراد كان ظاملاً وجزاء الظامل حسن : فكيف جاز أن يريد شقاوة أخيه وتعذيبه النار؟ قلت : فإن قلت 

وإذا جاز أن يريده اهللا ، جاز أن يريده العبد؛ ألنه ال يريد إال ما هو } َوذَِلَك جََزاء الظاملني { : ترى إىل قوله تعاىل 
مل جاء الشرط بلفظ الفعل واجلزاء : واملراد باإلمث وبال القتل وما جيره من استحقاق العقاب ، فإن قلت . حسن 

ليفيد أنه ال يفعل ما يكتسب به هذا : ؟ قلت } َما أََناْ بِبَاِسٍط . . . . لَِئن َبَسطَت { : وهو قوله بلفظ اسم الفاعل 
فوسعته له ويسرته ، من طاع } فَطَوََّعْت لَُه نَفُْسُه قَْتلَ أَِخيِه { ولذلك أكده بالباء املؤكدة للنفي ، . الوصف الشنيع 

أن يكون مما جاء من فاعل مبعىن فعل ، وأن يراد : وفيه وجهان . » فطاوعت«: وقرأ احلسن . إذا اتسع : له املرتع 
. حفظت لزيد ماله : أنّ قتل أخيه كأنه دعا نفسه إىل اإلقدام عليه فطاوعته ومل متتنع ، وله لزيادة الربط كقولك 

{ ملسجد األعظم بالبصرة يف موضع ا: قتل وهو ابن عشرين سنة ، وكان قتله عند عقبة حراء ، وقيل : وقيل 
وملا قتله تركه بالعراء ال يدري ما يصنع . أنه أّول قتيل قتل على وجه األرض من بين آدم : روي } فََبَعثَ اهللا غُرَاباً 

به ، فخاف عليه السباع فحمله يف جراب على ظهره سنة حىت أروح وعكفت عليه السباع ، فبعث اهللا غرابني 
قَالَ ياويلتا أََعجَْزُت أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هذا { ر له مبنقاره ورجليه مث ألقاه يف احلفرة فاقتتال فقتل أحدمها اآلخر ، فحف

: ما كنت عليه وكيالً ، فقال : ويروى أنه ملا قتله اسوّد جسده وكان أبيض ، فسأله آدم عن أخيه فقال } الغراب 
ال يضحك وأنه رثاه بشعر ، وهو كذب  وروي أن آدم مكث بعد قتله مائة سنة. بل قتلته ولذلك اسودِّ جسدك 

لرييه } ِلُيرَِيهُ { . وقد صّح أن األنبياء عليهم السالم معصومون من الشعر . حبت ، وما الشعر إال منحول ملحون 
 }َسْوَءةَ أَِخيِه { أو لرييه الغراب ، أي ليعلمه؛ ألنه ملا كان سبب تعليمه ، فكأنه قصد تعليمه على سبيل اجملاز . اهللا 

  .عورة أخيه وما ال جيوز أن ينكشف من جسده 

  :قال . الفضيحة لقبحها : والسوأة 
. بالنصب على جواب االستفهام } فَأُوَارَِي { أي للفضيحة العظيمة فكىن هبا عنها ... َيا لَقَْومِ ِللسَّْوأِة السَّْوآء 
على قتله ، ملا } ِمَن النادمني { خفيف أو على التسكني يف موضع النصب للت. فأنا أواري : وقرىء بالسكون على 

تعب فيه من محله وحتريه يف أمره ، وتبني له من عجزه ، وتلمذه للغراب ، واسوداد لونه وسخط أبيه ، ومل يندم ندم 
  :ومنه قوله . أصله من أجل شرا إذا جناه يأجله أجالً : وقيل . بسبب ذلك وبعلته } ِمْن أَْجلِ ذلك { التائبني 
  قَِد اْحتََرُبوا يف َعاجِلٍ أََنا آجِلُْه... ِخَباٍء صَاِلحٍ ذَاتُ َبْينِهِم  َوأَِهل

من جراك فعلته : من أجلك فعلت كذا ، أردت من أن جنيت فعلته وأوجبته ، ويدل عليه قوهلم : كأنك إذا قلت 
كََتبَْنا { القتل الكتب وجّره وذلك إشارة إىل القتل املذكور ، أي من أن جىن ذلك . ، أي من أن جررته مبعىن جنيته 



فعلت كذا ألجل : ويقال . البتداء الغاية ، أي ابتدأ الكتب و نشأ من أجل ذلك ) من ( و } على َبنِى إسراءيل 
من اجل «: وقرىء . أجل إنّ اهللا قد فضلكم : أجل كذا ، حبذف اجلار وإيصال الفعل قال : وقد يقال . كذا 
، بكسر اهلمزة وهي » من إجل ذلك«: وقرأ أبو جعفر . ون إللقاء حركتها عليها ، حبذف اهلمزة وفتح الن» ذلك

أَوْ { بغري قتل نفس ، ال على وجه االقتصاص } بَِغْيرِ نَفْسٍ { لغة فإذا خفف كسر النون ملقياً لكسرة اهلمزة عليها 
} َوَمْن أحياها { قطع الطريق  :وقيل . وهو الشرك } ِفى األرض { عطف على نفس مبعىن أو بغري فساد } فََساٍد 

كيف شبه الواحد : فإن قلت . ومن استنقذها من بعض أسباب اهللكة قتل أو غرق أو حرق أو هدم أو غري ذلك 
ألن كل إنسان يديل مبا يديل به اآلخر من الكرامة على اهللا وثبوت احلرمة : باجلميع وجعل حكمه كحكمهم؟ قلت 

. ى اهللا وهتكت حرمته وعلى العكس ، فال فرق إذاً بني الواحد واجلميع يف ذلك ، فإذا قتل فقد أهني ما كرم عل
تعظيم قتل النفس وإحيائها يف القلوب ليشمئز الناس عن اجلسارة : فما الفائدة يف ذكر ذلك؟ قلت : فإن قلت 

ورة قتل الناس مجيعاً عظم عليها ، ويتراغبوا يف احملاماة على حرمتها؛ ألنّ املتعرض لقتل النفس إذا تصّور قتلها بص
قاتل النفس جزاؤه جهنم ، وغضب اهللا ، والعذاب : وعن جماهد . ذلك عليه فثبطه ، وكذلك الذي أراد إحياءها 

يا ابن آدم ، أرأيت لو قتلت الناس مجيعاً أكنت : وعن احلسن . ولو قتل الناس مجيعاً مل يزد على ذلك . العظيم 
ك فيغفر لك به؟ كال إنه شيء سوَّلته لك نفسك والشيطان ، فكذلك إذا قتلت تطمع أن يكون لك عمل يوازي ذل

  .يعين يف القتل ال يبالون بعظمته } لَُمْسرِفُونَ { بعدما كتبنا عليهم وبعد جميء الرسل باآليات } َبْعَد ذَِلَك { واحداً 

نَ ِفي الْأَْرضِ فََساًدا أَنْ يُقَتَّلُوا أَْو ُيَصلَُّبوا أَوْ ُتقَطََّع أَْيِديهِْم َوأَْرُجلُُهمْ إِنََّما جََزاُء الَِّذيَن ُيحَارُِبونَ اللََّه َوَرُسولَُه وََيْسَعْو
 إِلَّا الَِّذيَن تَاُبوا ِمْن) ٣٣(ِمْن ِخلَاٍف أَْو ُيْنفَْوا ِمَن الْأَْرضِ ذَِلَك لَُهْم خِْزٌي ِفي الدُّْنَيا َولَُهْم ِفي الْآِخَرِة َعذَاٌب َعِظيٌم 

  ) ٣٤(قَْبلِ أَنْ تَقِْدرُوا َعلَْيهِْم فَاْعلَُموا أَنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم 

َوَيْسَعْونَ { حياربون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وحماربة املسلمني يف حكم حماربته } ُيَحارُِبونَ اهللا َوَرُسولَُه { 
ويفسدون يف : ملا كان على طريق الفساد نزل منزلة مفسدين ، أو ألنّ سعيهم يف األرض } ِفى األرض فَسَاداً 

نزلت يف قوم هالل بن عومير وكان . على املعىن ، وجيوز أن يكون مفعوالً له ، أي الفساد . األرض فانتصب فساداً 
يف : وقيل . بينه وبني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عهد وقد مّر هبم قوم يريدون رسول اهللا فقطعوا عليهم 

ومن أفرد أخذ املال . رنيني ، فأوحى إليه أنّ من مجع بني القتل وأخذ املال قتل وصلب ومن أفرد القتل قتل الع
هذا حكم كل قاطع : وقيل . ومن أفرد اإلخافة نفي من األرض . قطعت يده ألخذ املال ، ورجله إلخافة السبيل 

مع القتل إن } أَْو ُيَصلَُّبواْ { ن غري صلب ، إن أفردوا القتل م} أَن يُقَتَّلُواْ { ومعناه . طريق كافراً كان أو مسلماً 
أَْو ُتقَطََّع أَْيِديهِمْ { قال أبو حنيفة وحممد رمحهما اهللا ، يصلب حياً ، ويطعن حىت ميوت . مجعوا بني القتل واألخذ 

وعن مجاعة منهم . زيدوا على اإلخافة إذا مل ي} أَْو ُينفَْواْ ِمَن األرض { إن أخذوا املال } َوأَْرُجلُُهم ّمْن خالف 
احلبس عند أيب : والنفي . أن اإلمام خمري بني هذه العقوبات يف كلّ قاطع طريق من غري تفصيل : احلسن والنخعي 

ينفى من بلده ، وكانوا : النفي من بلد إىل بلد ، ال يزال يطلب وهو هارب فزعاً ، وقيل : حنيفة ، وعند الشافعي 
{ ذلّ وفضيحة } ِخْزٌى { وهو بلد من بالد احلبشة ) ناصع ( وهو بلد يف أقصى هتامة ، و ) دهلك  (ينفوهنم إىل 

وأما حكم القتل واجلراح وأخذ املال فإىل األولياء . استثناء من املعاقبني عقاب قطع الطريق خاصة } إِالَّ الذين َتابُواْ 
أن احلرث بن بدر جاءه تائباً بعدما كان يقطع : اهللا عنه وعن علّي رضي . ، إن شاؤا عفواً ، وإن شاؤا استوفوا 

  .الطريق ، فقبل توبته ودرأ عنه العقوبة 



  ) ٣٥(ُحونَ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَّقُوا اللََّه َواْبَتغُوا إِلَْيِه الَْوِسيلَةَ َوَجاِهُدوا ِفي َسبِيِلِه لََعلَّكُْم ُتفِْل

أي يتقّرب من قرابة أو صنيعة أو غري ذلك ، فاستعريت ملا يتوسل به إىل اهللا تعاىل من كل ما يتوسل به : الوسيلة 
  :وأنشد للبيد . فعل الطاعات وترك املعاصي 

  أَالَ كُلُّ ِذي لُبٍّ إلَى اللَِّه وَاِسلُ... أََرى النَّاَس الَ َيْدُرونَ َما قَْدُر أَمْرِِهم 

لَُهْم ُهْم َما ِفي الْأَْرضِ َجِميًعا َوِمثْلَُه َمَعُه ِلَيفَْتُدوا بِِه ِمْن َعذَابِ َيْومِ الِْقَياَمِة َما تُقُبِّلَ ِمنُْهْم َوإِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا لَْو أَنَّ لَ
  ) ٣٧(يُرِيُدونَ أَنْ َيْخُرجُوا ِمَن النَّارِ َوَما ُهْم بِخَارِجَِني مِْنَها َولَُهْم َعذَاٌب ُمِقيٌم ) ٣٦(َعذَاٌب أَلِيٌم 

. وهذا متثيل للزوم العذاب هلم ، وأنه ال سبيل هلم إىل النجاة منه بوجه . ليجعلوه فدية ألنفسهم } ِلَيفَْتُدواْ بِِه { 
  :وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

نعم ، فيقال : أرأيت لو كان لك ملء األرض ذهباً أكنت تفتدي به ، فيقول : يقال للكافر يوم القيامة ) "  ٣٤٨( 
{ : مل وحد الراجع يف قوله : فإن قلت ) . أن ( مع ما يف حيزه خرب ) لو ( و " قد سئلت أيسر من ذلك : له 

  :حنو قوله : وقد ذكر شيئان؟ قلت } ِلَيفَْتدُواْ بِهِ 
وز أن يكون وجي. ليفتدوا بذلك : أو على إجراء الضمري جمرى اسم اإلشارة ، كأنه قيل ... فَإنِّي َوقَيَّارٌ بَِها لََغرِيُب 

لو ( مبا يستدعيه : فبم ينصب املفعول معه؟ قلت : فإن قلت . فيتوحد املرجوع إليه ) مع ( مبعىن ) مثله ( الواو يف 
. بضم الياء من أخرج » أن ُيخرجوا«قرأ أبو واقد . لو ثبت أن هلم ما يف األرض : من الفعل ، ألن التقدير ) 

يا أعمى : وما يروى عن عكرمة أن نافع بن األزرق قال البن عباس ) .  خبارجني: ( ويشهد لقراءة العاّمة قوله 
وحيك : فقال } َوَما ُهم خبارجني ِمْنَها { : البصر أعمى القلب تزعم أن قوماً خيرجون من النار ، وقد قال اهللا تعاىل 

كفاك مبا فيه من مواجهة ابن و. فما لفقته اجملربة وليس بأول تكاذيبهم وفراهم . هذا للكفار . ، اقرأ ما فوقها 
األزرق ابن عّم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو بني أظهر أعضاده من قريش وأنضاده من بين عبد املطلب وهو 

حرب األّمة وحبرها ومفسرها ، باخلطاب الذي ال جيسر على مثله أحد من أهل الدنيا ، وبرفعه إىل عكرمة دليلني 
  .يها مرية ناصني أن احلديث فرية ما ف

فََمْن َتاَب ِمْن َبْعِد ظُلِْمِه ) ٣٨(َوالسَّارُِق وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَُعوا أَْيدَِيُهَما جََزاًء بَِما كََسَبا َنكَالًا ِمَن اللَِّه َواللَُّه َعزِيزٌ َحكِيٌم 
ْم َتْعلَْم أَنَّ اللََّه لَُه ُملُْك السََّماَواِت وَالْأَْرضِ يَُعذُِّب َمنْ أَلَ) ٣٩(َوأَصْلََح فَإِنَّ اللََّه َيتُوُب َعلَْيِه إِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم 
  ) ٤٠(َيَشاُء َوَيْغِفرُ ِلَمْن َيَشاُء وَاللَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر 

ق وفيما فرض عليكم السار: رفعهما على االبتداء واخلرب حمذوف عند سيبويه ، كأنه قيل } والسارق والسارقة { 
ودخول الفاء لتضمنهما } فاقطعوا أَْيِدَيُهَما { ووجه آخر وهو أن يرتفعا باالبتداء ، واخلرب . والسارقة أي حكمهما 

. والذي سرق واليت سرقت فاقطعوا أيديهما ، واالسم املوصول يضمن معىن الشرط : معىن الشرط ، ألن املعىن 
زيد ( أحسن من ) زيداً فاضربه ( اءة العاّمة ألجل األمر ألنّ وقرأ عيسى بن عمر بالنصب ، وفضلها سيبويه على قر

اكتفى بتثنية املضاف إليه عن ]  ٤: التحرمي [ } فَقَْد َصَغْت قُلُوُبكَُما { : يديهما ، وحنوه } أَْيدَِيُهَما { ) فاضربه 
، » ارقات فاقطعوا أمياهنموالسارقون والس«: وأريد باليدين اليمينان ، بدليل قراءة عبد اهللا . تثنية املضاف 

واملقدار الذي جيب به . املنكب : وعند اخلوارج . الرسغ . واملقطع : من سرق من احلرز : والسارق يف الشريعة 



وعن احلسن درهم ويف مواعظه . القطع عشرة دراهم عند أيب حنيفة ، وعند مالك والشافعي رمحهما اهللا ربع دينار 
} ِمن َبْعِد ظُلِْمِه { من السرّاق } فََمن َتابَ { مفعول هلما } نكاال { و } جََزاء  {احذر من قطع يدك يف درهم : 

وأّما . ويسقط عنه عقاب اآلخرة } فَإِنَّ اهللا َيُتوُب َعلَْيِه { أمره بالتفصي عن التبعات } َوأَصْلََح { من بعد سرقته 
من جيب يف ) َمن َيَشآُء ( ي يف أحد قوليه تسقطه القطع فال تسقطه التوبة عند أيب حنيفة وأصحابه وعند الشافع

يسقط حّد احلريب إذا سرق بالتوبة ، ليكون أدعى له إىل : وقيل . احلكمة تعذيبه واملغفرة له من املصرين والتائبني 
ِفي  وَلَكُْم{ ألنّ يف إقامته الصالح للمؤمنني واحلياة : اإلسالم وأبعد من التنفري عنه ، وال يسقطه عن املسلم 

ألنه قوبل بذلك تقدم : مل قّدم التعذيب على املغفرة؟ قلت : فإن قلت ] .  ١٧٩: البقرة [ } القصاص حياة 
  .السرقة على التوبة 

ْؤِمْن قُلُوُبُهْم َوِمَن الَِّذينَ لَمْ ُتَيا أَيَُّها الرَّسُولُ لَا َيحْزُْنَك الَِّذيَن ُيَسارُِعونَ ِفي الْكُفْرِ ِمَن الَِّذيَن قَالُوا آَمنَّا بِأَفَْواهِهِْم َو
قُولُونَ إِنْ أُوتِيُتْم َهذَا َهاُدوا َسمَّاُعونَ ِللْكَِذبِ َسمَّاُعونَ ِلقَْومٍ آَخرِيَن لَْم يَأُْتوَك ُيَحرِّفُونَ الْكَِلَم ِمْن بَْعِد َموَاِضِعِه َي

ُه ِفْتَنَتُه فَلَْن َتْمِلَك لَُه ِمَن اللَِّه َشْيئًا أُولَِئَك الَِّذيَن لَمْ ُيرِِد اللَُّه أَنْ ُيطَهِّرَ فَُخذُوُه وَإِنْ لَْم تُْؤَتْوُه فَاْحذَرُوا َوَمْن ُيرِِد اللَّ
  ) ٤١(قُلُوَبُهْم لَُهْم ِفي الدُّْنَيا خِْزٌي َولَُهْم ِفي الْآِخَرِة َعذَاٌب َعِظيٌم 

أي يف } ِفى الكفر {  تبال مبسارعة املنافقني ال هتتم وال: واملعىن . ويسرعون . بضم الياء » ال حيزنك«قرىء 
: يقال . إظهاره مبا يلوح منهم من آثار الكيد لإلسالم ومن مواالة املشركني ، فإين ناصرك عليهم وكافيك شرّهم 

وقع فيه سريعاً ، فكذلك مسارعتهم يف الكفر ووقوعهم وهتافتهم : وأسرع فيه الفساد ، مبعىن . أسرع فيه الشيب 
{ متعلق بقالوا ال بآَمنَّا } بأفواههم { و . مفعول قالوا } َءاَمنَّا { و . أسرع شيء إذا وجدوا فرصة مل خيطئوها  فيه ،

من { وجيوز أن يعطف على . ومن اليهود قوم مساعون : منقطع مما قبله خرب لسماعون ، أي } َوِمَن الذين ِهادُواْ 
مساعون ِللْكَِذبِ { ومعىن . أو للذين هادوا . والضمري للفريقني . ون هم مساع: ويرتفع مساعون على } الذين قالوا 

( ومنه . قابلون ملا يفتريه األحبار ويفتعلونه من الكذب على اهللا وحتريف كتابه من قولك امللك يسمع كالم فالن } 
مل يصلوا إىل جملس رسول اهللا صلى اهللا  يعين اليهود الذين} مساعون ِلقَْومٍ ءاخَرِيَن لَْم يَأُْتوكَ { ) مسع اهللا ملن محده 

عليه وسلم وجتافوا عنه ملا أفرط فيهم من شّدة البغضاء وتبالغ من العداوة ، أي قابلون من األحبار ومن أولئك 
مساعون إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألجل : وقيل . املفرطني يف العداوة الذين ال يقدرون أن ينظروا إليك 

عليه بأن ميسخوا ما مسعوا منه بالزيادة والنقصان والتبديل والتغيري ، مساعون من رسول اهللا ألجل قوم أن يكذبوا 
يهود : والقوم اآلخرون . بنو قريظة : السَّمَّاعون : وقيل . آخرين من اليهود وجهوهم عيوناً ليبلغوهم ما مسعوا منه 

اليت وضعه اهللا تعاىل فيها ، فيهملونه بغري مواضع بعد أن } مواضعه َعن { مييلونه ويزيلونه } ُيَحّرفُونَ الكلم { خيرب 
َوإِن لَّمْ { واعلموا أنه احلق واعملوا به } فَُخذُوهُ { احملرف املزال عن مواضعه } إِنْ أُوتِيُتْم هذا { كان ذا مواضع 

  :وروي . ل وإياكم وإياه فهو الباطل والضال} فاحذروا { وأفتاكم حممد خبالفه } ُتْؤَتْوهُ 
أن شريفاً من خيرب زىن بشريفة ومها حمصنان وّحدمها الرجم يف التوراة ، فكرهوا رمجهما لشرفهما فبعثوا )  ٣٤٩( 

إن أمركم حممد باجللد : رهطاً منهم إىل بين قريظة ليسألوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن ذلك ، وقالوا 
تقبلوا ، وأرسلوا الزانيني معهم ، فأمرهم بالرجم فأبوا أن يأخذوا به فقال والتحميم فاقبلوا وإن يأمركم بالرجم فال 

ابن : هل تعرفون شاباً أمرد أبيض أعور يسكن فدك يقال له : " اجعل بينك وبينهم ابن صوريا ، فقال : له جربيل 
هللا صلى اهللا عليه فقال له رسول ا. نعم وهو أعلم يهودي على وجه األرض ورضوا به حكماً : ؟ قالوا " صوريا 



أنشدك اهللا الذي ال إله إال هو الذي فلق البحر ملوسى ورفع فوقكم الطور وأجناكم وأغرق آل فرعون : " وسلم 
  "والذي أنزل عليكم كتابه وحالله وحرامه ، هل جتدون فيه الرجم على من أحصن؟ 

مث سأل رسول اهللا صلى اهللا . لينا العذاب خفت إن كذبته أن ينزل ع: نعم ، فوثب عليه سفلة اليهود ، فقال : قال 
أشهد أن ال إله إال اهللا وأنك رسول اهللا النيب األمي العريب : عليه وسلم عن أشياء كان يعرفها من أعالمه فقال 

َوَمن ُيرِِد اهللا { الذي بشر به املرسلون ، وأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالزانيني فرمجا عند باب مسجده 
أُوْلَِئكَ { فلن تستطيع له من لطف اهللا وتوفيقه شيئاً } فَلَن َتْمِلَك لَُه ِمَن اهللا َشيْئاً { تركه مفتوناً وخذالنه } َنَتُه ِفْت

أن مينحهم من ألطافه ما يطهر به قلوهبم؛ ألهنم ليسوا من أهلها ، لعلمه أهنا ال تنفع فيهم وال } الذين لَمْ ُيرِِد اهللا 
كَْيَف يَْهِدى اهللا قَْوًما كَفَُرواْ َبْعدَ { ، ]  ١٠٤: النحل [ } ين الَ ُيْؤِمُنونَ بآيات اهللا الَ يَْهِديهُِم اهللا إِنَّ الذ{ تنجع 
  ] . ٨٦: آل عمران [ } إمياهنم 

إِنْ ُتعْرِْض َعْنُهْم فَلَْن َيُضرُّوَك َشيْئًا َسمَّاُعونَ ِللْكَِذبِ أَكَّالُونَ ِللسُّْحِت فَإِنْ َجاُءوَك فَاْحكُمْ َبْينَُهْم أَْو أَعْرِْض َعنُْهْم َو
َوكَْيفَ ُيَحكُِّموَنَك َوِعْنَدُهمُ التَّْورَاةُ ِفيَها ُحكْمُ ) ٤٢(َوإِنْ َحكَْمَت فَاْحكُمْ َبْينَُهْم بِالِْقْسطِ إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُْمقِْسِطَني 

  ) ٤٣(أُولَِئَك بِالُْمْؤِمنَِني  اللَِّه ثُمَّ َيَتَولَّْونَ ِمْن بَْعِد ذَِلَك َوَما

{ : إذا استأصله ألنه مسحوت الربكة كما قال تعاىل  -سحته  -كل ما ال حيل كسبه ، وهو من } السحت { 
والسحت بفتح . بالتخفيف والتثقيل » السحت«: وقرىء . والربا باب منه ]  ٢٧٦: البقرة [ } َيْمَحُق اهللا الربا 

وكانوا يأخذون الرشا . ، بكسر السني » والسحت«. ، بفتحتني » والسحت«. سحته السني على لفظ املصدر من 
كان احلاكم يف بين إسرائيل إذا أتاه أحدهم برشوة جعلها يف كمه : وعن احلسن . على األحكام وحتليل احلرام 

كى أن عامالً قدم وح. فأراها إياه وتكلم حباجته فيسمع منه وال ينظر إىل خصمه ، فيأكل الرشوة ويسمع الكذب 
حنن كما : من عمله فجاءه قومه ، فقدم إليهم العراضة وجعل حيدثهم مبا جرى له يف عمله ، فقال أعرايب من القوم 

  :وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم } مساعون ِللْكَِذبِ أكالون ِللسُّْحتِ { : قال اهللا تعاىل 
إذا حتاكم  -كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خمرياً : قيل " كل حلم أَنبته السحت فالنار أوىل به ) "  ٣٥٠( 

أهنم إذا ارتفعوا إىل حكام : وعن عطاء والنخعي والشعيب . بني أن حيكم بينهم وبني أن ال حيكم  -إليه أهل الكتاب 
} مْ بَِما أَنَزلَ اهللا َوأَِن احكم بَْيَنُه{ : هو منسوخ بقوله : وقيل . املسلمني ، فإن شاءوا حكموا وإن شاءوا أعرضوا 

إن احتكموا إلينا محلوا على حكم اإلسالم ، وإن زىن منهم رجل مبسلمة أو سرق من : وعند أيب حنيفة رمحه اهللا 
وأما أهل احلجاز فإهنم ال يرون إقامة احلدود عليهم ، يذهبون إىل أهنم قد صوحلوا على . مسلم شيئاً أقيم عليه احلّد 
فَلَن { إنّ النيب صلى اهللا عليه وسلم رجم اليهوديني قبل نزول اجلزية : ويقولون . حلدود شركهم وهو أعظم من ا

فإذا . ألهنم كانوا ال يتحاكمون إليه إال لطلب األيسر واألهون عليهم ، كاجللد مكان الرجم } َيُضرُّوَك َشْيئاً 
ا خلقاء بأن يعادوه ويضاروه ، فأمن اهللا أعرض عنهم وأىب احلكومة هلم ، شّق عليهم وتكرهوا إعراضه عنهم وكانو

تعجيب من حتكيمهم ملن ال يؤمنون } َوكَْيَف ُيَحكّمُوَنكَ { بالعدل واالحتياط كما حكم بالرجم } بالقسط { سربه 
ون من مث يعرض} ثُمَّ َيتََولَّْونَ ِمن َبْعِد ذلك { به وبكتابه ، مع أن احلكم منصوص يف كتاهبم الذي يّدعون اِإلميان به 

أو وما . بكتاهبم كما يّدعون } َوَما أُوْلَِئَك باملؤمنني { بعد حتكيمك عن حكمك املوافق ملا يف كتاهبم ال يرضون به 
: ما موضعه من اإلعراب؟ قلت } ِفيَها ُحكُْم اهللا { : فإن قلت . أولئك بالكاملني يف اإلميان على سبل التهكم هبم 



وعندهم يف التوراة : وهي مبتدأ خربه عندهم وإّما أن يرتفع خرباً عنها كقولك  إّما أن ينتصب حاالً من التوراة
: ناطقة حبكم اهللا وإّما أن ال يكون له حمل وتكون مجلة مبنية ، ألنّ عندهم ما يغنيهم عن التحكيم ، كما تقول 

لكوهنا نظرية : قلت  مل أنثت التوراة؟: عندك زيد ينصحك ويشري عليك بالصواب ، فما تصنع بغريه؟ فإن قلت 
  .على حيكمونك : عالم عطف مث يتولون؟ قلت : فإن قلت . ملوماة ودوداة وحنوها يف كالم العرب 

حَْباُر بَِما اسُْتْحِفظُوا لرَّبَّانِيُّونَ َوالْأَإِنَّا أَنَْزلَْنا التَّْوَراةَ ِفيَها ُهًدى َونُوٌر َيْحكُُم بَِها النَّبِيُّونَ الَِّذيَن أَْسلَُموا ِللَِّذيَن َهاُدوا َوا
يلًا َوَمْن لَْم َيْحكُمْ بَِما أَنَْزلَ ِمْن ِكَتابِ اللَِّه َوكَانُوا َعلَْيِه ُشَهَداَء فَلَا َتْخشَُوا النَّاَس َواْخَشْوِن َولَا َتشَْتُروا بِآيَاِتي ثََمًنا قَِل

  ) ٤٤(اللَُّه فَأُولَِئَك ُهُم الْكَاِفُرونَ 

صفة أجريت على } الذين أَْسلَُمواْ { يبني ما استبهم من األحكام } َوُنورٌ { يهدي للحق والعدل  }ِفيَها ُهًدى { 
النبيني على سبيل املدح ، كالصفات اجلارية على القدمي سبحانه ال للتفصلة والتوضيح ، وأريد بإجرائها التعريض 

. هم يف القدمي واحلديث ، وأنّ اليهودية مبعزل منها باليهود ، وأهنم بعداء من ملة اإلسالم اليت هي دين األنبياء كل
والزهاد والعلماء من ولد هارون ، } والربانيون واألحبار { مناد على ذلك } الذين أَْسلَُمواْ ِللَِّذيَن َهاُدواْ { : وقوله 

م أنبياؤهم حفظه من مبا سأهل} بَِما استحفظوا ِمن كتاب اهللا { الذين التزموا طريقة النبيني وجانبوا دين اليهود 
{ للتبيني ) من كتاب اهللا ( يف ) من ( التوراة ، أي بسبب سؤال أنبيائهم إياهم أن حيفظوه من التغيري والتبديل ، و 

بني موسى وعيسى وكان  -واملعىن حيكم بأحكام التوراة النبييون . رقباء لئال يبدل } َوكَاُنواْ َعلَْيِه شَُهَداء 
للذين هادوا حيملوهنم على أحكام التوراة ال يتركوهنم أن يعدلوا عنها ، كما فعل رسول  - بينهماألف بين وعيسى

وكذلك . اهللا صلى اهللا عليه وسلم من محلهم على حكم الرجم وإرغام أنوفهم ، وإبائه عليهم ما اشتهوه من اجللد 
 والقضاء بأحكامه ، وبسبب حكم الربانيون واألحبار واملسلمون بسبب ما استحفظهم أنبياؤهم من كتاب اهللا

لألنبياء والربانيني واألحبار مجيعاً ويكون ) استحفظوا ( وجيوز أن يكون الضمري يف . كوهنم عليه شهداء 
هني للحكام عن خشيتهم } فَالَ َتْخَشُواْ الناس { االستحفاظ من اهللا ، أي كلفهم اهللا حفظه وأن يكونوا عليه شهداء 

إدهاهنم فيها وإمضائها على خالف ما أمروا به من العدل خلشية سلطان ظامل أو خيفة أذية غري اهللا يف حكوماهتم و
وهو } ثََمناً قَلِيالً { وأحكامه } بآيايت { وال تستبدلوا وال تستعيضوا } َوالَ َتْشَتُرواْ { أحد من القرباء واألصدقاء 

تاب اهللا وغريوا أحكامه رغبة يف الدنيا وطلباً للرياسة الرشوة وابتغاء اجلاه ورضا الناس ، كما حّرف أحبار اليهود ك
وصف هلم : والظاملون والفاسقون } فَأُوْلَِئَك ُهُم الكافرون { مستهيناً به } َوَمن لَّْم َيْحكُم بَِما أَنَزلَ اهللا { فهلكوا 

: ن ابن عباس رضي اهللا عنهما وع. ومتّردوا بأن حكموا بغريها . بالعتوّ يف كفرهم حني ظلموا آيات اهللا باالستهانة 
نعم القوم أنتم ، ما كان من حلو فلكم ، ومن كان من : وعنه . أهل الكتاب : أنّ الكافرين والظاملني والفاسقني 

هذه : وعن الشعيب . مرة فهو ألهل الكتاب ، من جحد حكم اهللا كفر ، ومن مل حيكم به وهو مقّر فهو ظامل فاسق 
. هو عام يف اليهود وغريهم : وعن ابن مسعود . ن يف اليهود ، والفاسقون يف النصارى يف أهل اإلسالم والظاملو

لتركنب طريقهم حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة ، غري أين ال : أنتم أشبه األمم مستاً ببين إسرائيل : وعن حذيفة 
  .أدري أتعبدون العجل أم ال؟ 

اٌص َس بِالنَّفْسِ َوالَْعْيَن بِالَْعْينِ َوالْأَْنَف بِالْأَْنِف َوالْأُذُنَ بِالْأُذُِن وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالُْجُروَح ِقَصَوكََتْبَنا َعلَْيهِْم ِفيَها أَنَّ النَّفْ
  ) ٤٥(فََمْن َتَصدََّق بِِه فَُهَو كَفَّاَرةٌ لَُه َوَمْن لَْم َيْحكُْم بَِما أَنَْزلَ اللَُّه فَأُولَِئَك ُهمُ الظَّاِلُمونَ 



واملعطوفات كلها قرئت ) . وأن اجلروح قصاص : ( وفيه ) : وأنزل اهللا على بين إسرائيل فيها : ( يف مصحف أّيب 
منصوبة ومرفوعة ، والرفع للعطف على حمل أن النفس ، ألن املعىن وكتبنا عليهم النفس بالنفس ، إما إلجراء كتبنا 

تقول . النفس بالنفس مما يقع عليه الكتاب كما تقع عليه القراءة جمرى قلنا ، وإما ألنّ معىن اجلملة اليت هي قولك 
إن النفس بالنفس ، بالكسر؛ لكان : لو قرىء : ولذلك قال الزجاج . كتبت احلمد هللا ، وقرأ سورة أنزلناها : 

إذا قتلتها بغري  مقتولة هبا} بالنفس { مأخوذة } أَنَّ النفس { فرضنا عليهم فيها : واملعىن . أو لالستئناف . صحيحاً 
} باالذن والسن { مصلومة } باألنف واألذن { جمدوع } بالعني واألنف { مفقوءة } العني { كذلك } و { حق 

ما ميكن فيه القصاص وتعرف املساواة : ذات قصاص ، وهو املقاصة ، ومعناه } بالسن واجلروح ِقَصاصٌ { مقلوعة 
{ من أصحاب احلق } فََمن َتَصدََّق { : يقتلون الرجل باملرأة فنزلت كانوا ال : وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما . 
فالتصدق به كفارة للمتصدق يكفر اهللا من سيآته ما تقتضيه املوازنة } فَُهَو كَفَّاَرةٌ لَُّه { بالقصاص وعفا عنه } بِِه 

فهو كفارة للجاين ، إذا :  كسائر طاعاته ، وعن عبد اهللا مب عمرو يهدم عنه من ذنوبه بقدر ما تصدق به ، وقيل
فهو كفارته له يعين فاملتصدق كفارته له أي الكفارة : جتاوز عنه صاحب احلق سقط عنه ما لزمه ، ويف قراءة أّيب 

]  ٤٠: الشورى [ } فَأَْجُرُه َعلَى اهللا { اليت يستحقها له ال ينقص منها ، وهو تعظيم ملا فعل ، كقوله تعاىل 
  .وترغيب يف العفو 

 ِفيِه ُهًدى َوُنوٌر َوُمَصدِّقًا ِلَما َبْيَن فَّْيَنا َعلَى آثَارِِهمْ بِِعيَسى اْبنِ َمْرَيَم ُمَصدِّقًا ِلَما َبْيَن َيَدْيِه ِمَن التَّْوَراِة َوآَتْيَناهُ الْإِْنجِيلََوقَ
ْهلُ الْإِْنجِيلِ بَِما أَْنَزلَ اللَُّه ِفيِه َوَمْن لَْم َيْحكُْم بَِما أَنَْزلَ اللَُّه َولَْيْحكُْم أَ) ٤٦(َيَدْيِه ِمَن التَّْوَراِة َوُهًدى َوَمْوِعظَةً ِللُْمتَِّقَني 

  ) ٤٧(فَأُولَِئَك ُهمُ الْفَاِسقُونَ 

فأين املفعول : قفيته مثل عقبته ، إذا اتبعته مث يقال قفيته بفالن وعقبته به ، فتعديه إىل الثاين بزيادة الباء ، فإن قلت 
كالسَّادِّ مسّده؛ ألنه إذا قفى به على أثره } على ءاثارهم { هو حمذوف والظرف الذي هو : آلية؟ قلت األول يف ا

: ( وقرأ احلسن . } َيْحكُُم بَِها النبيون الذين أَْسلَُمواْ { : فقد قفى به إياه ، والضمري يف آثارهم للنبيني يف قوله 
{ مي خرج لعجمته عن زِناِت العربية ، كما خرج هابيل وآجر بفتح اهلمزة؛ فإن صّح عنه فألنه أعج) اَألجنيل 

جيوز أن ينتصبا على احلال } وَُهًدى َوَمْوِعظَةٌ { وحمله النصب على احلال } ِفيِه ُهًدى { عطف على حمل } َوُمَصّدقًا 
للهدى واملوعظة آتيناه اإلجنيل و. كأنه قيل } َولَْيْحكُْم { : وأن ينتصبا مفعوالً هلما ، كقوله } ُمَصّدقاً { : كقوله . 

يف سلك مصدقاً ، فما تصنع } ُهًدى َوَمْوِعظَةً { فإن نظمت : فإن قلت . ، وللحكم مبا أنزل اهللا فيه من األحكام 
وليحكم أهل : اصنع به ما صنعت هبدى وموعظة حني جعلتهما مفعوالً هلما ، فأقّدر : قلت ) وليحكم ( بقوله 

: وروي يف قراءة أّيب . وقلنا ليحكم : على لفظ األمر مبعىن » َولْيحكُْم«: وقرىء . آتيناه إياه  اإلجنيل مبا أنزل اهللا
: أمرته بأن قم كأنه قيل : موصولة باألمر ، كقولك ) أن ( مع األمر على أنّ ) أن ( ، بزيادة » وأن ليحكم«

يه السالم كان متعبداً مبا يف التوراة من األحكام؛ إن عيسى عل: وقيل . وآتيناه األجنيل وأمرنا بأن حيكم أهل اإلجنيل 
يردّ } َولَْيْحكُْم أَْهلُ اإلجنيل بَِما أَنَزلَ اهللا ِفيِه { : وظاهر قوله . ألن اإلجنيل مواعظ وزواجر واألحكام فيه قليلة 

: معناه : ساغ لقائل أن يقول  وإن]  ٤٨: املائدة [ } ِلكُلٍّ َجَعلَْنا مِنكُمْ ِشْرَعةً ومنهاجا { : ذلك ، وكذلك قوله 
  .وليحكموا مبا أنزل اهللا فيه من إجياب العمل بأحكام التوراة 



تَّبِعْ  َبْينَُهْم بَِما أَْنَزلَ اللَُّه َولَا َتَوأَنَْزلَْنا إِلَْيَك الِْكتَاَب بِالَْحقِّ ُمَصدِّقًا ِلَما َبْيَن َيَدْيِه ِمَن الْكَِتابِ َوُمَهْيمًِنا َعلَْيِه فَاْحكُْم
أُمَّةً َواِحَدةً وَلَِكْن ِلَيْبلَُوكُْم ِفي  أَْهَواَءُهْم َعمَّا َجاَءَك ِمَن الَْحقِّ ِلكُلٍّ َجَعلَْنا ِمْنكُْم ِشْرَعةً َوِمْنهَاًجا َولَْو َشاَء اللَُّه لََجَعلَكُْم

  ) ٤٨(فَُيَنبِّئُكُْم بَِما كُنُْتْم ِفيِه َتْخَتِلفُونَ  َما آَتاكُْم فَاسَْتبِقُوا الَْخيَْراِت إِلَى اللَِّه َمْرجُِعكُْم َجِميًعا

؟ قلت } لَّما َبْيَن َيَدْيِه ِمَن الكتاب { : وقوله } وَأَنزَلَْنا إِلَْيكَ الكتاب { : أي فرق بني التعريفني يف قوله : فإن قلت 
وجيوز : ه عىن به جنس الكتب املنزلة تعريف اجلنس ، ألن: والثاين . تعريف العهد ، ألنه عىن به القرآن : األول : 

هو للعهد؛ ألنه مل يرد به ما يقع عليه اسم الكتاب على اإلطالق ، وإمنا أريد نوع معلوم منه ، وهو ما : أن يقال 
: وقرىء . ورقيباً على سائر الكتب؛ ألنه يشهد هلا بالصحة والثبات } َوُمَهْيِمناً { أنزل من السماء سوى القرآن 

الَّ َيأِْتيِه الباطل ِمن َبْينِ { : بفتح امليم ، أي هو من عليه بأن حفظ من التغيري والتبديل ، كما قال » عليه مهيمناً«
والذي هيمن اهللا عليه عّز وجلّ أو احلفاظ يف كل بلد ، لو حُرِّف َحْرف ]  ٤٢: فصلت [ } َيَدْيِه َوالَ ِمْن َخلِْفِه 

معىن وال تنحرف؛ } الَ َتتَّبِعُواْ { ضمن . أحد ، وال مشأزوا راّدين ومنكرين منه أو حركة أو سكون لتنبه عليه كل 
{ أيها الناس } ِلكُلّ َجَعلَْنا ِمنكُمْ { وال تنحرف عما جاءك من احلق متبعاً أهواءهم : فلذلك عّدي بعن كأنه قيل 

هذا : وقيل . اً يف الدين جترون عليه وطريقا واضح} ومنهاجا { وقرأ حيىي بن وثاب بفتح الشني . شريعة } ِشْرَعةً 
مجاعة متفقة على شريعة واحدة ، أو ذوي أّمة } لََجَعلَكُْم أُمَّةً واحدة { دليل على أنَّا غري متعبدين بشرائع من قبلنا 

تعملون  من الشرائع املختلفة ، هل} ِلَيْبلُوَكُْم ِفى َمآ ءاتاكم { أراد } ولكن { واحدة أي دين واحد ال اختالف فيه 
هبا مذعنني معتقدين أهنا مصاحل قد اختلفت على حسب األحوال واألوقات ، معترفني بأن اهللا مل يقصد باختالفها إال 

إىل اهللا { فابتدروها وتسابقوا حنوها } فَاسَْتبِقُوا اخلَْيرَاِت { ما اقتضته احلكمة؟ أم تتبعون الشبه وتفرطون يف العمل؟ 
فيخربكم مبا ال تشكون معه من اجلزاء الفاصل } فَُيَنّبئُكُْم {  معىن التعليل الستباق اخلريات استئناف يف} َمْرجُِعكُْم 

  .بني حمقكم ومبطلكم ، وعاملكم ومفرطكم يف العمل 

ْعضِ َما أَنَْزلَ اللَُّه إِلَْيَك فَإِنْ َتَولَّْوا فَاْعلَْم َوأَِن اْحكُْم َبْينَُهْم بَِما أَْنَزلَ اللَُّه َولَا َتتَّبِْع أَهَْواَءُهْم وَاْحذَْرُهمْ أَنْ َيفِْتنُوَك َعْن َب
  ) ٤٩(أَنََّما يُرِيدُ اللَُّه أَنْ ُيِصيَبُهْم بِبَْعضِ ذُنُوبِهِْم َوإِنَّ كَثًِريا ِمَن النَّاسِ لَفَاِسقُونَ 

} َوأَنَزلَْنا إِلَْيَك الكتاب { : ه يف قول) الكتاب ( على : معطوف على ماذا؟ قلت } َوأَِن احكم َبيَْنُهْم { : فإن قلت 
وجيوز أن يكون : وصلت باألمر ألنه فعل كسائر األفعال ) أن ( وأنزلنا إليك أن احكم على أنّ : كأنه قيل 

أن يضلوك عنه } أَن يَفِْتُنوَك َعن َبْعضِ َما أَنَزلَ اهللا إِلَْيَك { أي أنزلناه باحلق وبأن احكم ) باحلق ( معطوفاً على 
  :وذلك : ستزلوك وي
اذهبوا بنا إىل حممد نفتنه : أن كعب بن أسيد وعبد اهللا بن صوريا وشاس بن قيس من أحبار اليهود قالوا )  ٣٥١( 

يا حممد قد عرفت أنا أحبار اليهود ، وأنا إن اتبعناك اتبعتنا اليهود كلهم ومل خيالفونا ، وإنّ بيننا : عن دينه ، فقالوا 
حاكم إليك فتقضي لنا عليهم ، وحنن نؤمن بك ونصّدقك ، فأىب ذلك رسول اهللا صلى اهللا وبني قومنا خصومة فنت
فاعلم أَنََّما يُرِيُد اهللا أَن ُيصِيَبُهم { عن احلكم مبا أنزل اهللا إليك وأرادوا غريه } فَإِن تََولَّْواْ { عليه وسلم ، فنزلت 

موضع ذلك وأرادأنّ هلم } بِبَْعضِ ذُنُوبِهِمْ { وإرادة خالفه ، فوضع  يعين بذنب التويل عن حكم اهللا} بَِبْعضِ ذُُنوبِهِْم 
ذنوباً مجة كثرية العدد ، وأنّ هذا الذنب مع عظمه بعضها وواحد منها ، وهذا اإلهبام لتعظيم التويل واستسرافهم يف 

  :وحنو البعض يف هذا الكالم ما يف قول لبيد . ارتكابه 



نفساً كبرية ، : وإمنا قصد تفخيم شأهنا هبذا اإلهبام ، كأنه قال : أراد نفسه ... فُوسِ ِحَماُمَها أَْو َيرَْتبِطْ َبْعضَ النُّ
} لفَاَِسقُونَ { ونفساً أّي نفس ، فكما أن التنكري يعطي معىن التكبري وهو معىن البعضية ، فكذلك إذا صرح بالبعض 

  .م اهللا من التمّرد العظيم واالعتداء يف الكفر ملتمّردون يف الكفر معتدون فيه ، يعين أنّ التويل عن حك

  ) ٥٠(أَفَُحكَْم الَْجاِهِليَِّة َيْبُغونَ َوَمْن أَْحَسُن ِمَن اللَِّه ُحكًْما ِلقَْومٍ ُيوِقُنونَ 

ل أنّ قريظة والنضري طلبوا إليه أن حيكم مبا كان حيكم به أه: فيه وجهان ، أحدمها } أَفَُحكْمَ اجلاهلية َيْبُغونَ { 
» القتلى بواء«: أنّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال هلم  ٣٥٢: ( ( وروي : اجلاهلية من التفاضل بني القتلى 

أن يكون تعبرياً لليهود بأهنم أهل كتاب وعلم ، وهم : والثاين : حنن ال نرضى بذلك فنزلت : فقال بنو النضري 
وعن : تصدر عن كتاب وال ترجع إىل وحي من اهللا تعاىل يبغون حكم امللة اجلاهلية اليت هي هوى وجهل ، ال 

حكم بعلم فهو حكم اهللا ، وحكم جبهل فهو : واحلكم حكمان : هو عاّم يف كل من يبغي غري حكم اهللا : احلسن 
، » تبغون«: وقرىء : وسئل طاوس عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض ، فقرأ هذه اآلية . حكم الشيطان 

، برفع احلكم على االبتداء ، وإيقاع يبغون خرباً وإسقاط » أفحكُم اجلاهلية يبغون«: وقرأ السلمي : بالتاء والياء 
الناس : وعن الصفة يف ]  ٣١: الفرقان [ } أهذا الذى َبَعثَ اهللا َرسُوالً { الراجع عنه كإسقاطه عن الصلة يف 

أَفَُحكَْم اجلاهلية { : وقرأ قتادة ) ب زيد مررت هبند يضر( وعن احلال يف . رجل أهنت ، ورجل أكرمت : رجالن 
على أنّ هذا احلكم الذي يبغونه إمنا حيكم به أفعى جنران ، أو نظريه من حكام اجلاهلية ، فأرادوا بسفههم أن } 

) ك هيت ل( للبيان كالالم يف } ِلقَْومٍ ُيوِقُنونَ { : الالم يف قوله . يكون حممد خامت النبيني حكماً كأولئك احلكام 
  .أي هذا اخلطاب وهذا االستفهام لقوم يوقنون ، فإهنم الذين يتيقنون أن ال أعدل من اهللا وال أحسن حكماً منه 

ُه ِمْنُهْم إِنَّ اللََّه لَا َولَُّهْم مِْنكُْم فَإِنََّيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا َتتَِّخذُوا الْيَُهوَد َوالنَّصَاَرى أَْوِلَياَء بَْعضُُهْم أَوِْلَياُء َبْعضٍ َوَمْن َيَت
فَتََرى الَِّذيَن ِفي قُلُوبِهِْم مََرٌض ُيسَارُِعونَ ِفيهِْم َيقُولُونَ َنْخَشى أَنْ ُتِصيَبَنا َداِئَرةٌ فََعَسى ) ٥١(َيْهِدي الْقَْوَم الظَّاِلِمَني 

َوَيقُولُ الَِّذيَن آَمُنوا أَهَُؤلَاِء ) ٥٢(َعلَى َما أََسرُّوا ِفي أَنْفُسِهِْم َناِدِمَني  اللَُّه أَنْ يَأِْتيَ بِالْفَْتحِ أَوْ أَْمرٍ ِمْن ِعْنِدِه فَُيصْبِحُوا
  ) ٥٣(الَِّذيَن أَقَْسمُوا بِاللَِّه َجْهَد أَْيَمانِهِْم إِنَُّهمْ لََمَعكُمْ َحبِطَْت أَْعمَالُُهْم فَأَصَْبُحوا َخاِسرِيَن 

مث علل النهي . م وتؤاخوهنم وتصافوهنم وتعاشروهنم معاشرة املؤمنني ال تتخذوهم أولياء تنصروهنم وتستنصروهن
أي إمنا يوايل بعضهم بعضاً الحتاد ملتهم واجتماعهم يف الكفر ، فما ملن دينه خالف } َبْعضُُهْم أَْوِلَياُء َبْعضٍ { : بقوله 

وهذا تغليظ من اهللا وتشديد يف وجوب . كمه حكمهم من مجلتهم وح} َوَمن َيتََولَُّهْم مّنكُْم فَإِنَّهُ { دينهم وملواالهتم 
  :جمانبة املخالف يف الدين واعتزاله ، كما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ال تكرموهم إذ أهاهنم : ومنه قول عمر رضي اهللا عنه أليب موسى يف كاتبه النصراين " ال تراءى نارامها ) "  ٣٥٣( 
ال قوام للبصرة إال : أنه قال له أبو موسى : وروي : هللا ، وال تدنوهم إذ أقصاهم اهللا اهللا ، وال تأمنوهم إذ خوهنم ا

مات النصراين والسالم ، يعين هب أنه قد مات ، فما كنت تكون صانعاً حينئذ فاصنعه الساعة ، : به ، فقال 
أنفسهم مبواالة الكفر مينعهم اهللا ألطافه يعين الذين ظلموا } إِنَّ اهللا الَ َيْهِدى القوم الظاملني { واستغن عنه بغريه 
ينكمشون يف مواالهتم ويرغبون فيها ويعتذرون بأهنم ال يأمنون أن تصيبهم } يسارعون ِفيهِْم { وخيذهلم مقتاً هلم 

دائرة من دوائر الزمان ، أي صرف من صروفه ودولة من دوله ، فيحتاجون إليهم وإىل معونتهم ، وعن عبادة بن 
  اهللا عنهالصامت رضي 



إنّ يل من موايل من يهود كثرياً عددهم ، وإين أبرأ إىل اهللا : أنه قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم )  ٣٥٤( 
إين رجل أخاف الدوائر ال أبرأ من والية موايلّ وهم : ورسوله من واليتهم وأُوايل اهللا ورسوله فقال عبد اهللا بن أّيب 

  .يهود بين قينقاع 
} أَْو أَْمرٍ ّمْن ِعنِدِه { لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على أعدائه وإظهار املسلمني }  أَن َيأِْتَى بالفتح فََعَسى اهللا{ 

وذلك أهنم كانوا : يقطع شأفة اليهود وجيليهم عن بالدهم ، فيصبح املنافقون نادمني على ما حدثوا به أنفسهم 
ما نظن أن يتم له أمر ، وباحلري أن تكون الدولة والغلبة : قولون يشكون يف أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وي

أو أن يؤمر النيبّ صلى اهللا عليه وسلم بإظهار أسرار املنافقني وقتلهم فيندموا على : وقيل أو أمر من عنده . هلؤالء 
. يف قلوهبم الرعب أو أمر من عند اهللا ال يكون فيه للناس فعل كبين النضري الذين طرح اهللا : وقيل . نفاقهم 

قرىء بالنصب عطفاً على أن } َوَيقُولُ الذين ءاَمُنواْ { فأعطوا بأيديهم من غري أن يوجف عليهم خبيل وال ركاب 
بغري واو ، : » يقول«: وقرىء : ويقول الذين آمنوا يف ذلك الوقت : وبالرفع على أنه كالم مبتدأ ، أي . يأيت 

: فماذا يقول املؤمنون حينئذ؟ فقيل : م كذلك على أنه جواب قائل يقول وهي يف مصاحف مكة واملدينة والشأ
إّما أن يقوله بعضهم لبعض : ملن يقولون هذا القول؟ قلت : فإن قلت . يقول الذين آمنوا هؤالء الذين أقسموا 

لكم بإغالظ األميان } واْ أهؤالء الذين أَقَْسُم{ تعجباً من حاهلم واغتباطاً مبا مّن اهللا عليهم من التوفيق يف اإلخالص 
كما حكى . وإّما أن يقولوه لليهود ألهنم حلفوا هلم باملعاضدة والنصرة . أهنم أولياؤكم ومعاضدوكم على الكفار 

من مجلة قول املؤمنني ، أي بطلت } َحبِطَْت أعماهلم { ] .  ١١: احلشر [ } َوإِن قُوِتلُْتْم لَنَنصَُرنَّكُْم { اهللا عنهم 
! فما أخسرهم! ما أحبط أعماهلم: وفيه معىن التعجيب كأنه قيل . اليت كانوا يتكلفوهنا يف رأى أعني الناس أعماهلم 

  .أو من قول اهللا عّز وجلّ شهادة هلم حببوط األعمال وتعجبا من سوء حاهلم 

لَُّه بِقَْومٍ ُيِحبُُّهْم َوُيِحبُّوَنُه أَِذلٍَّة َعلَى الُْمْؤِمنَِني أَِعزٍَّة َعلَى َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َمْن َيرَْتدَّ ِمْنكُْم َعْن ِدينِِه فََسْوَف يَأِْتي ال
  ) ٥٤(َواللَُّه وَاِسٌع َعِليٌم  الْكَاِفرِيَن ُيَجاِهُدونَ ِفي َسبِيلِ اللَِّه َولَا َيَخافُونَ لَْوَمةَ لَاِئمٍ ذَِلَك فَْضلُ اللَِّه ُيْؤِتيِه َمْن َيَشاُء

، وهو يف اإلمام بدالني ، وهو من الكائنات اليت أخرب عنها يف القرآن قبل كوهنا » يرتدد«ومن » من يرتد«: وقرىء 
  :ثالث يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : بل كان أهل الرّدة إحدى عشرة فرقة : وقيل . 

واستوىل على بالده ، وأخرج عمال  بنو مدجل ، ورئيسهم ذو اخلمار وهو األسود العنسي ، وكان كاهناً تنبأ باليمن
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فكتب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل معاذ بن جبل وإىل سادات اليمن ، 

فأهلكه اهللا على يدي فريوز الديلمي َبيََّتُه فقتله وأخرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقتله ليلة قتل ، فسرّ 
  .وأتى خربه يف آخر شهر ربيع األول . ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم من الغد املسلمون وقبض رسو

من مسيلمة رسول اهللا إىل حممد رسول : وبنو حنيفة ، قوم مسيلمة تنبأ وكتب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
د رسول اهللا إىل مسيلمة من حمم: " فأجاب عليه الصالة والسالم . أّما بعد فإن األرض نصفها يل ونصفها لك . اهللا 

فحاربه أبو بكر رضي اهللا عنه " أّما بعد ، فإن األرض هللا يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقني . الكذاب 
قتلت خري الناس يف اجلاهلية ، وشرّ الناس يف : وكان يقول . جبنود املسلمني ، وقتل على يدي وحشي قاتل محزة 

قوم طليحة بن خويلد تنبأ فبعث إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه : وبنو أسد . وإسالمي اإلسالم ، أراد يف جاهلييت 
فزاره قوم : وسبع يف عهد أيب بكر رضي اهللا عنه . وسلم خالداً فاهنزم بعد القتال إىل الشام مث أسلم وحسن إسالمه 

  .بن عبد يا ليل عيينة بن حصني وغطفان قوم قّرة بن سلمة القشريي ، وبنو سليم قوم الفجاءة 



وبنو يربوع ، قوم مالك بن نويرة وبعض متيم قوم سجاح بنت املنذر املتنبئة اليت زّوجت نفسها مسيلمة الكذاب ، 
  :وفيها يقول أبو العالء املعري يف كتاب استغفر واستغفري 

  اُبكَذَّاَبةٌ ِفي بَنِي الدُّْنَيا َوكَذَّ... أَمَّْت سَجاٌح وََواالََها ُمَسْيِلَمة 
وكندة ، قوم األشعث بن قيس ، وبنو بكر بن وائل بالبحرين قوم احلطيم بن زيد ، وكفى اهللا أمرهم على يد أيب 

غسان قوم جبلة ابن األيهم نصرته اللطيمة وسريته : وفرقة واحدة يف عهد عمر رضي اهللا عنه . بكر رضي اهللا عنه 
  :قيل }  بِقَْومٍ فََسْوَف َيأِْتى اهللا{ إىل بالد الروم بعد إسالمه 

هم : وقيل » قوم هذا«: ملا نزلت أشار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل أيب موسى األشعري فقال )  ٣٥٥( 
هم : وقيل . ألفان من النخع ، ومخسة آالف من كندة وجبيلة ، وثالثة آالف من أفناء الناس جاهدوا يوم القادسية 

  :وقيل . األنصار 
  :مث قال » هذا وذووه«: اهللا صلى اهللا عليه وسلم عنهم فضرب يده على عاتق سلمان وقال سئل رسول )  ٣٥٦( 

حمبة العباد لرهبم طاعته وابتغاء } ُيحِبُُّهْم وَُيِحبُّوَنُه { » لو كان اإلميان معلقاً بالثريا لناله رجال من أبناء فارس « 
 لعباده أن يثيبهم أحسن الثواب على طاعتهم مرضاته ، وأن ال يفعلوا ما يوجب سخطه وعقابه ، وحمبة اهللا

وأما ما يعتقده أجهل الناس وأعداهم للعلم وأهله وأمقتهم للشرع وأسوأهم : ويعظمهم ويثين عليهم ويرضى عنهم 
طريقة ، وإن كانت طريقتهم عند أمثاهلم من اجلهلة والسفهاء شيئا ، وهم الفرقة املفتعلة املتفعلة من الصوف ، وما 

ن به من احملبة والعشق ، والتغين على كراسيهم خرهبا اهللا ، ويف مراقصهم عطلها اهللا ، بأبيات الغزل املقولة يف يدينو
املردان الذين يسموهنم شهداء ، وصعقاهتم اليت أين عنها صعقة موسى عند دّك الطور ، فتعاىل اهللا عنه علواً كبرياً ، 

ومنها . بون ذاته ، فإنّ اهلاء راجعة إىل الذات دون النعوت والصفات كما أنه بذاته حيبهم كذلك حي: ومن كلماهتم 
أين الراجع من اجلزاء إىل : فإن قلت . احلب شرطه أن تلحقه سكرات احملبة ، فإذا مل يكن ذلك مل تكن فيه حقيقة : 

غريهم ، أو ما أشبه  فسوف يأيت اهللا بقوم مكاهنم أو بقوم: هو حمذوف معناه : االسم املتضمن ملعىن الشرط؟ قلت 
ومن زعم أنه من الذلّ الذي هو نقيض الصعوبة ، فقد غىب عنه . وأما ذلول فجمعه ذلل . مجع ذليل } أَِذلٍَّة { ذلك 

فيه وجهان ، أحدمها : هال قيل أذلة للمؤمنني أعزة على الكافرين؟ قلت : فإن قلت . أن ذلوالً ال جيمع على أذلة 
أهنم مع : والثاين . عاطفني عليهم على وجه التذلل والتواضع : والعطف كأنه قيل  أن يضمن الذلّ معىن احلنّو

أَِشدَّاء َعلَى الكفار { : وحنوه قوله عّز وجلّ . شرفهم وعلو طبقتهم وفضلهم على املؤمنني خافضون هلم أجنحتهم 
حيتمل أن } َوالَ خيافون لَْوَمةَ الِئمٍ { أذلة وأعزة بالنصب على احلال : وقرىء ]  ٢٩: الفتح [ } ُرَحَماء َبيَْنُهمْ 

 -تكون الواو للحال ، على أهنم جياهدون وحاهلم يف اجملاهدة خالف حال املنافقني ، فإهنم كانوا موالني لليهود 
فإذا خرجوا يف جيش املؤمنني خافوا أولياءهم اليهود ، فال يعملون شيئاً مما يعلمون أنه يلحقهم فيه لوم من  -لعنت 
وأن تكون للعطف ، على أن من . وأّما املؤمنون فكانوا جياهدون لوجه اهللا ال خيافون لومة الئم قط . تهم جه

صفتهم اجملاهدة يف سبيل اهللا ، وأهنم صالب يف دينهم ، إذا شرعوا يف أمر من أمور الدين إنكار منكر أو أمر 
وال اعتراض معترض وال لومة الئم ، يشّق عليه جدهم مبعروف ، مضوا فيه كاملسامري احملماة ، ال يرعبهم قول قائل 

ال خيافون شيئاً : املّرة من اللوم ، وفيها ويف التنكري مبالغتان كأنه قيل : واللومة . يف إنكارهم وصالبتهم يف أمرهم 
وانتفاء  إشارة إىل ما وصف به القوم من احملبة والذلة والعزة واجملاهدة} ذلك { و . قط من لوم أحد من اللوام 

} َعِليٌم { كثري الفواضل واأللطاف } واسع { ممن يعلم أنّ له لطفاً } َمن َيَشآُء { يوفق له } ُيؤِْتيُه { خوف اللومة 
  .مبن هو من أهلها 



  ) ٥٥(َوُهمْ َراِكُعونَ  إِنََّما َولِيُّكُمُ اللَُّه َوَرُسولُُه وَالَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن ُيِقيُمونَ الصَّلَاةَ َويُْؤُتونَ الزَّكَاةَ

إِنََّما َولِيُّكُُم اهللا َوَرُسولُُه والذين { : عقب النهي عن مواالة من جتب معاداهتم ذكر من جتب مواالهتم بقوله تعاىل 
إمنا أولياؤكم؟ قلت : قد ذكرت مجاعة فهال قيل : فإن قلت . وجوب اختصاصهم باملواالة ) إمنا ( ومعىن } ءاَمُنواْ 

إمنا وليكم اهللا ، فجعلت الوالية هللا على طريق األصالة ، مث نظم يف سلك إثباهتا له إثباهتا لرسول : لكالم أصل ا: 
إمنا أولياؤكم اهللا ورسوله والذين آمنوا ، مل يكن يف : اهللا صلى اهللا عليه وسلم واملؤمنني على سبيل التبع ، ولو قيل 

الرفع على : ما حمله؟ قلت } الذين ُيِقيُمونَ { : فإن قلت . » موالكم إمنا«: الكالم أصل وتبع ويف قراءة عبد اهللا 
وفيه متييز للخلص من الذين آمنوا . أو النصب على املدح . هم الذين يقيمون : البدل من الذين آمنوا ، أو على 

فيه للحال ، أي يعملون ذلك الواو } َوُهْم َراِكُعونَ { نفاقاً ، أو واطأت قلوهبم ألسنتهم إال أهنم مفرطون يف العمل 
هو حال من يؤتون الزكاة ، : وقيل . يف حال الركوع وهو اخلشوع واإلخبات والتواضع هللا إذا صلوا وإذا زكوا 

  مبعىن يؤتوهنا يف حال ركوعهم يف الصالة ، و
  .أهنا نزلت يف عليٍّ كرم اهللا وجهه حني سأله سائل وهو راكع يف صالته فطرح له خامته )  ٣٥٧( 

كيف صّح أن يكون لعليّ : كأنه كان مرجاً يف خنصره ، فلم يتكلف خللعه كثري عما تفسد مبثله صالته ، فإن قلت 
جيء به على لفظ اجلمع وإن كان السبب فيه رجال واحداً ، لريغب : رضي اهللا عنه واللفظ لفظ مجاعة؟ قلت 

املؤمنني جيب أن تكون على هذه الغاية من احلرص على الناس يف مثل فعله فينالوا مثل ثوابه ، ولينبه على أن سجية 
  .الّرب واإلحسان وتفقد الفقراء ، حىت إن لزهم أمر ال يقبل التأخري وهم يف الصالة ، مل يؤخروه إىل الفراغ منها 

  ) ٥٦(َوَمْن َيَتَولَّ اللََّه َوَرُسولَُه َوالَِّذيَن آَمُنوا فَإِنَّ حِْزَب اللَِّه ُهُم الْغَاِلُبونَ 

فإهنم هم الغالبون ، ولكنهم بذلك جعلوا أعالماً لكوهنم : ومعناه . من إقامة الظاهر مقام املضمر } فَإِنَّ ِحْزبَ اهللا { 
ويكون . الرسول واملؤمنني : وحيتمل أن يريد حبزب اهللا . وأصل احلزب؟ القوم جيتمعون ألمر حزهبم . حزب اهللا 

  .اهللا ، واعتضد مبن ال يغالب ومن يتوهلم فقد توىل حزب : املعىن 

اَب ِمْن قَْبِلكُْم َوالْكُفَّاَر أَْوِلَياءَ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا َتتَِّخذُوا الَِّذيَن اتََّخذُوا ِديَنكُْم ُهُزًوا َولَِعًبا ِمَن الَِّذيَن أُوُتوا الِْكَت
  ) ٥٨(ا نَاَديُْتْم إِلَى الصَّلَاةِ اتََّخذُوَها ُهُزًوا َولَِعًبا ذَِلَك بِأَنَُّهْم قَْوٌم لَا َيْعِقلُونَ َوإِذَ) ٥٧(َواتَّقُوا اللََّه إِنْ كُنُْتْم ُمْؤِمنَِني 

روي أن رفاعة بن زيد وسويد بن احلرث كانا قد أظهرا اإلسالم مث نافقا ، وكان رجال من املسلمني يؤاّدوهنما ، 
ال يصّح أن يقابل باختاذكم إياهم أولياء ، بل يقابل ذلك بالبغضاء  يعين أن اختاذهم دينكم هزواً ولعباً. فنزلت 

إطالقاً للكفار  -وإن كان أهل الكتاب من الكفار  -وفصل املستهزئني بأهل الكتاب والكفار . والشنآن واملنابذة 
بالنصب واجلّر  »والكفار«: وقرىء . » ومن الذين أشركوا«: والدليل عليه قراءة عبد اهللا . على املشركني خاصة 

حقاً؛ } إِن كُنُتم مُّْؤِمنِنيَ { يف مواالة الكفار وغريها } واتقوا اهللا { » ومن الكفار«: وتعضد قراءة اجلّر قراءة أُّيب . 
كان رجالً من النصارى : قيل . الضمري للصالة أو للمناداة } اختذوها { ألن اإلميان حقاً يأىب مواالة أعداء الدين 

حّرق الكاذب ، فدخلت خادمه بنار ذات ليلة : قال ) أشهد أن حممداً رسول اهللا : ( مسع املؤذن يقول  باملدينة إذا
فيه دليل على ثبوت األذان : وقيل . وهو نائم ، فتطايرت منها شرارة يف البيت فاحترق البيت ، واحترق هو وأهله 

  .وهزؤهم من أفعال السفهاء واجلهلة ، فكأنه ال عقل هلم ألنّ لعبهم } الَ َيْعِقلُونَ { بنص الكتاب ال باملنام وحده 



  ) ٥٩(قَْبلُ َوأَنَّ أَكْثَرَكُْم فَاِسقُونَ  قُلْ َيا أَْهلَ الِْكتَابِ َهلْ َتْنِقُمونَ ِمنَّا إِلَّا أَنْ آَمنَّا بِاللَِّه َوَما أُنْزِلَ إِلَْيَنا َوَما أُْنزِلَ ِمْن

واملعىن هل تعيبون منا وتنكرون إال اإلميان بالكتب . والفصيح كسرها . اف بفتح الق» هل تنقمون«: قرأ احلسن 
فيه : ؟ قلت } َوأَنْ أَكْثَرَكُْم فاسقون { : عالم عطف قوله : فإن قلت . } َوأَنَّ أَكْثَرَكُْم فاسقون { املنزلة كلها 

إمياننا وبني متّردكم وخروجكم عن  وما تنقمون منا إال اجلمع بني: منها أن يعطف على أن آمنا ، مبعىن : وجوه 
وجيوز أن يكون . وما تنكرون منا إال خمالفتكم حيث دخلنا يف دين اإلسالم وأنتم خارجون منه : اإلميان ، كأنه قيل 

على تقدير حذف املضاف ، أي واعتقاد أنكم فاسقون ومنها أن يعطف على اجملرور ، أي وما تنقمون منا إال اإلميان 
وجيوز أن تكون الواو مبعىن مع ، أي وما تنقمون منا إال اإلميان مع أنّ . نزل وبأن أكثركم فاسقون باهللا ومبا أ

وما تنقمون منا إال اإلميان لقلة : وجيوز أن يكون تعليالً معطوفاً على تعليل حمذوف ، كأنه قيل . أكثركم فاسقون 
  .بفسقكم نقمتم ذلك علينا : ويدل عليه تفسري احلسن . إنصافكم وفسقكم واتباعكم الشهوات 

 الِْقَرَدةَ َوالَْخنَازِيَر َوَعَبَد قُلْ َهلْ أَُنبِّئُكُْم بَِشرٍّ ِمْن ذَِلَك َمثُوَبةً ِعْنَد اللَِّه َمْن لََعَنُه اللَُّه َوغَِضَب َعلَْيِه َوَجَعلَ ِمنُْهُم
َوإِذَا َجاُءوكُْم قَالُوا آَمنَّا َوقَْد َدَخلُوا بِالْكُفْرِ َوُهْم قَدْ ) ٦٠(بِيلِ الطَّاغُوَت أُولَِئَك َشرٌّ َمكَاًنا وَأََضلُّ َعْن َسَواِء السَّ

  ) ٦١(َخَرجُوا بِِه وَاللَُّه أَْعلَُم بَِما كَانُوا َيكُْتُمونَ 

  :وروي 
ومن أ: " أنه أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نفر من اليهود فسألوه عمن يؤمن به من الرسل؟ فقال )  ٣٥٨( 

ما نعلم أهل دين أقل : فقالوا حني مسعوا ذكر عيسى عليه السالم " وحنن له مسلمون : باهللا وما أنزل إلينا إىل قوله 
، بالكسر » وإنّ أكثركم«: وعن نعيم بن ميسرة . فنزلت . حظاً يف الدنيا واآلخرة منكم ، وال ديناً أشّر من دينكم 

وال تنقمون أن أكثركم فاسقون : ل حمذوف يدل عليه هل تنقمون ، أي بفع) وأن أكثركم ( وحيتمل أن ينتصب . 
فسقكم ثابت معلوم عندكم ، ألنكم علمتم أنا على احلق ] و [ ، أو يرتفع على االبتداء واخلرب حمذوف ، أي 

ال بّد إشارة إىل املنقوم ، و} ذلك { وأنكم على الباطل ، إال أن حب الرياسة وكسب األموال ال يدعكم فتنصفوا 
يف } َمن لََّعَنُه اهللا { و . بشّر من أهل ذلك ، أو دين من لعنه اهللا : تقديره ) من ( من حذف مضاف قبله ، أو قبل 

أو يف ]  ٧٢: احلج [ } قُلْ أَفَأَُنبّئُكُم بَِشّر ّمن ذلكم النار { : هو من لعنه اهللا ، كقوله تعاىل : حمل الرفع على قولك 
املثوبة : فإن قلت . مشورة ، ومشورة : ومثاهلما . » ومثوبة«. » مثوبة«: وقرىء . من شّر  حمل اجلّر على البدل

  :وضعت املثوبة موضع العقوبة على طريقة قوله : خمتصة باإلحسان ، فكيف جاءت يف اإلساءة؟ قلت 
املعاقبون من : فإن قلت ] .  ٢١: آل عمران  [} فََبّشْرُهم بَِعذَابٍ أَِليمٍ { ومنه ... شع َتِحيَّةُ بَْينِهِمْ ضَْرٌب َوجِيُع 

يزعمون أن املسلمني ضالون -لعنوا  -كان اليهود : الفريقني هم اليهود ، فلم شورك بينهم يف العقوبة؟ قلت 
{ من لعنه اهللا شّر عقوبة يف احلقيقة واليقني من أهل اإلسالم يف زعمكم ودعواكم : مستوجبون للعقاب ، فقيل هلم 

، » وعبدوا الطاغوت«ويف قراءة أّيب . ومن عبد الطاغوت : كأنه قيل ) من ( عطف على صلة } لطاغوت َوَعَبَد ا
. » وعابدي«. عطفاً على القردة » وعابد الطاغوت«: وقرىء . » ومن عبدوا«: وعن ابن مسعود . على املعىن 

جل حذر وفطن ، للبليغ يف احلذر والفطنة الغلّو يف العبودية ، كقوهلم ، ر: ومعناه . » وعبد«. » وعبد«. » وعباد«
  :قال . 

  أََمةٌ َوإنَّ أََباكُُمو َعْبُد... أَبَنِي لُبَْيَنى إنَّ أُمَّكُم 



وعبد ، وأصله عبدة ، فحذفت . وعبدة بوزن كفرة : مجع عبيد  -بضمتني  -وعبد . وعبيد . وعبد بوزن حطم 
وأعبد ، وعبد الطاغوت ، على البناء للمفعول ، . عباد وعبد و. أو هو كخدم يف مجع خادم . التاء لإلضافة 

وعبد الطاغوت فيهم ، أو بينهم ، وعبد الطاغوت مبعىن صار الطاغوت معبوداً من دون : وحذف الراجع ، مبعىن 
ف جاز كي: فإن قلت . } َمن لََّعَنُه اهللا { وعبد الطاغوت ، باجلر عطفاً على . إذا صار أمرياً ) أمر ( اهللا ، كقولك 

أنه حكم عليهم : والثاين . أنه خذهلم حىت عبدوه : فيه وجهان ، أحدمها : أن جيعل اهللا منهم عباد الطاغوت؟ قلت 
  :بذلك ووصفهم به ، كقوله تعاىل 

العجل؛ ألنه معبود من : الطاغوت : وقيل ]  ١٩: الزخرف [ } َوَجَعلُواْ امللئكة الذين ُهْم ِعَبادُ الرمحن إناثا { 
وعن ابن . اهللا ، وألن عبادهتم للعجل مما زينه هلم الشيطان ، فكانت عبادهتم له عبادة للشيطان وهو الطاغوت دون 

: وقرأ احلسن . أطاعوا الكهنة ، وكل من أطاع أحداً يف معصية اهللا فقد عبده : عباس رضي اهللا تعاىل عنه 
كال : وقيل . ازير كفار أهل مائدة عيسى وجعل منهم القردة أصحاب السبت ، واخلن: وقيل . » الطواغيت«

وروي أهنا ملا نزلت كان . املسخني من أصحاب السبت ، فشباهنم مسخوا قردة ، ومشاخيهم مسخوا خنازير 
امللعونون املمسوخون } أولئك { يا أخوة القردة واخلنازير فينكسون رءوسهم : املسلمون يعريون اليهود ويقولون 

أولئك شّر وأضلّ ، لدخوله يف : وفيه مبالغة ليست يف قولك . لت الشرارة للمكان وهي ألهله جع} َشرٌّ مَّكَاناً { 
نزلت يف ناس من اليهود كانوا يدخلون على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . باب الكناية اليت هي أخت اجملاز 

لسك كما دخلوا ، مل يتعلق هبم شيء مما يظهرون له اإلميان نفاقاً ، فأخربه اهللا تعاىل بشأهنم وأهنم خيرجون من جم
حاالن ، أي دخلوا كافرين وخرجوا ) به ( و ) بالكفر : ( وقوله . مسعوا به من تذكريك بآيات اهللا ومواعظك 

) قد ( ولذلك دخلت ) وهم قد خرجوا ( ؛ ) وقد دخلوا : ( وكذلك قوله . ملتبسني بالكفر : وتقديره . كافرين 
وهو أن أمارات النفاق كانت الئحة عليهم ، وكان رسول اهللا صلى اهللا : وملعىن آخر . ال تقريباً للماضي يف احل

أي قالوا ذلك ) قالوا آمنا : ( عليه وسلم متوقعاً إلظهار اهللا ما كتموه ، فدخل حرف التوقع وهو متعلق بقوله 
  .وهذه حاهلم 

لَْولَا يَْنَهاُهمُ الرَّبَّانِيُّونَ ) ٦٢(ُعْدَواِن َوأَكْلِهُِم السُّْحَت لَبِئَْس َما كَاُنوا َيْعَملُونَ َوَتَرى كَثًِريا ِمْنُهمْ ُيسَارُِعونَ ِفي الْإِثْمِ َوالْ
  ) ٦٣(َوالْأَْحبَاُر َعْن قَْوِلهُِم الْإِثَْم َوأَكِْلهُِم السُّْحتَ لَبِئَْس َما كَانُوا َيْصَنُعونَ 

وقوهلم . اإلمث كلمة الشرك : وقيل . الظلم } والعدوان { . } هُِم اإلمث َعن قَْوِل{ : اإلمث الكذب بدليل قوله تعاىل 
واملسارعة يف الشيء الشروع فيه . ما يتعداهم إىل غريهم : والعدوان . اإلمث ما خيتص هبم : وقيل . عزير ابن اهللا 

اكري ألن كل عامل ال يسمى صانعاً ، كأهنم جعلوا آمث من مرتكيب املن} السحت لَبِئَْس َما كَانُواْ َيْصَنُعونَ { بسرعة 
وال كل عمل يسمى صناعة حىت يتمكن فيه ويتدّرب وينسب إليه ، وكأن املعىن يف ذلك أن مواقع املعصية معه 

الشهوة اليت تدعوه إليها وحتمله على ارتكاهبا ، وأما الذي ينهاه فال شهوة معه يف فعل غريه ، فإذا فرط يف اإلنكار 
وعن ابن عباس . ولعمري إن هذه اآلية مما يقد السامع وينعي على العلماء توانيهم . ن املواقع كان أشدّ حاالً م
  .ما يف القرآن آية أخوف عندي منها : وعن الضحاك . هي أشّد آية يف القرآن : رضي اهللا عنهما 



ا قَالُوا َبلْ َيَداُه مَْبُسوطََتانِ ُيْنِفُق كَْيَف َيَشاُء وَلََيزِيَدنَّ كَثًِريا ِمْنُهمْ َوقَالَِت الَْيُهوُد َيُد اللَِّه َمْغلُولَةٌ غُلَّْت أَْيدِيهِْم َولُِعُنوا بَِم
ا ِللَْحْربِ ِقَياَمِة كُلََّما أَْوقَُدوا َناًرَما أُنْزِلَ إِلَْيَك ِمْن رَبَِّك طُْغيَاًنا َوكُفًْرا َوأَلْقَْيَنا َبيَْنُهُم الَْعَداَوةَ وَالْبَْغَضاَء إِلَى َيْومِ الْ

  ) ٦٤(أَطْفَأََها اللَُّه َوَيْسَعْونَ ِفي الْأَْرضِ فََساًدا َواللَُّه لَا ُيِحبُّ الُْمفِْسِديَن 

َوالَ َتجَْعلْ َيَدَك َمْغلُولَةً إىل ُعُنِقَك َوالَ َتْبُسطَْها كُلَّ { : غل اليد وبسطها جماز عن البخل واجلود ، ومنه قوله تعاىل 
وال يقصد من يتكلم به إثبات يد وال غل وال بسط ، وال فرق عنده بني هذا الكالم ]  ٢٩: اء اإلسر[ } البسط 

وبني ما وقع جمازاً عنه ألهنما كالمان متعقبان على حقيقة واحدة ، حىت أنه يستعمله يف ملك ال يعطي عطاء قط وال 
ما : طع إىل املنكب عطاء جزيالً لقالوا مينعه إال بإشارته من غري استعمال يد وبسطها وقبضها ، ولو أعطى األق

أبسط يده بالنوال ، ألن بسط اليد وقبضها عبارتان وقعتا متعاقبتني للبخل واجلود ، وقد استعملومها حيث ال تصّح 
  :اليد كقوله 

  َشكََرْت َنَداهُ ِتالَُعه َووَِهادُُه... َجاَد الْحَِمى َبْسطُ الَْيَدْينِ بَِوابِل 
  :لشمال يداً يف قوله ولقد جعل لبيد ل

ويقال بسط اليأس كفيه يف صدري ، فجعلت لليأس الذي هو من املعاين ال من ... إذْ أَصَْبَحْت بَِيِد الشِّمَالِ زَِماُمَها 
ومن مل ينظر يف علم البيان عمي عن تبصر حمجة الصواب يف تأويل أمثال هذه اآلية ، ومل يتخلص . األعيان كفان 

فما تصنع بقوله . عبارة عن البخل } َيُد اهللا َمْغلُولَةٌ { : قد صحّ أن قوهلم : فإن قلت . عبثت به من يد الطاعن إذا 
جيوز أن يكون معناه : ؟ ومن حقه أن يطابق ما تقدمه وإال تنافر الكالم وزل عن سننه؟ قلت } غُلَّْت أَْيِديهِْم { : 

  :وحنوه بيت األشتر . اهللا وأنكدهم  الدعاء عليهم بالبخل والنكد ، ومن مث كانوا أخبل خلق
  َولَقِيُت أَْضَياِفي بَِوْجِه َعبُوسِ... َبِقيُت َوفْرى وَاْنَحَرفُْت َعنِ الُْعال 

: وجيوز أن يكون دعاء عليهم بغل األيدي حقيقة ، يغللون يف الدنيا أسارى ، ويف اآلخرة معذبني بأغالل جهنم 
سبين سب اهللا دابره ، أي قطعه؛ ألنَّ السَّب أصله : از ، كما تقول والطباق من حيث اللفظ ومالحظة أصل اجمل

املراد به الدعاء : كيف جاز أن يدعو اهللا عليهم مبا هو قبيح وهو البخل والنكد؟ قلت : فإن قلت . القطع 
لبخل والنكد باخلذالن الذي تقسو به قلوهبم ، فيزيدون خبالً إىل خبلهم ونكداً إىل نكدهم ، أو مبا هو مسبب عن ا

َبلْ { : مل ثنيت اليد يف قوله تعاىل : فإن قلت . من لصوق العار هبم وسوء األحدوثة اليت ختزيهم ومتزق أعراضهم 
ليكون رّد قوهلم وإنكاره أبلغ وأدل على إثبات غاية : ؟ قلت } َيدُ اهللا َمْغلُولَةٌ { وهي مفردة يف } َيَداُه َمْبُسوطََتاِن 

وذلك أنّ غاية ما يبذله السخي مباله من نفسه أن يعطيه بيديه مجيعاً فبين اجملاز على . بخل عنه السخاء له ونفي ال
يده بسط باملعروف : يقال . » بل يداه بسطان«: ويف مصحف عبد اهللا . بسكون العني » ولعنوا«: وقرىء . ذلك 

السخاء ، وداللة على أنه ال ينفق إال على تأكيد للوصف ب} ُينِفُق كَْيَف َيَشاء { وحنوه مشية شحح وناقة صرح . 
  .مقتضى احلكمة واملصلحة 

روي أن اهللا تبارك وتعاىل كان قد بسط على اليهود حىت كانوا من أكثر الناس ماالً ، فلما عصوا اهللا يف حممد صلى 
يد اهللا : وراء اهللا عليه وسلم وكذبوه كف اهللا تعاىل ما بسط عليهم من السعة ، فعند ذلك قال فنحاص ابن عاز

أي يزدادون عند نزول القرآن حلسدهم متادياً يف } َولََيزِيَدنَّ { مغلولة ، ورضي بقوله اآلخرون فأشركوا فيه 
فكلمهم أبداً خمتلف ، وقلوهبم شىت ، ال يقع اتفاق بينهم وال } َوأَلْقَيَْنا َبيَْنُهُم العداوة { اجلحود وكفروا بآيات اهللا 

كلما أرادوا حماربة أحد غلبوا وقهروا ومل يقم هلم نصر من اهللا على أحد قط ، وقد } أَْوقَدُواْ نَاراً كُلََّما { تعاضد 



خالفوا حكم التوراة فبعث اهللا عليهم خبتنصر مث أفسدوا فسلط اهللا عليهم : وقيل . أتاهم اإلسالم يف ملك اجملوس 
كلما حاربوا : وقيل . دوا فسلط عليهم املسلمني فطرس الرومي مث أفسدوا فسلط اهللا عليهم اجملوس ، مث أفس

وعن قتادة رضي اهللا عنه ال تلقى اليهود ببلدة إال وجدهتم من أذل . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نصر عليهم 
  .وجيتهدون يف الكيد لإلسالم وحمو ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من كتبهم } َوَيْسَعْونَ { الناس 

َولَْو أَنَُّهْم أَقَامُوا التَّْوَراةَ ) ٦٥(أَْهلَ الِْكتَابِ آَمُنوا وَاتَّقَْوا لَكَفَّْرَنا َعْنُهمْ َسيِّئَاتِهِْم َولَأَْدَخلَْناُهمْ َجنَّاِت النَِّعيمِ  َولَْو أَنَّ
ِت أَْرُجلِهِْم ِمنُْهْم أُمَّةٌ ُمقَْتِصَدةٌ َوكَِثٌري ِمنُْهْم َساَء َما َوالْإِْنجِيلَ َوَما أُنْزِلَ إِلَْيهِْم ِمْن َربِّهِمْ لَأَكَلُوا ِمْن فَْوِقهِْم َوِمْن َتْح

  ) ٦٦(َيْعَملُونَ 

وقرنوا . برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومبا جاء به } ءاَمُنواْ { مع ما عددنا من سيآهتم } َولَْو أَنَّ أَْهلَ الكتاب { 
} وألدخلناهم { تلك السيئات ومل نؤاخذهم هبا } لَكَفَّْرَنا َعنُْهْم { ميان إمياهنم بالتقوى اليت هي الشريطة يف الفوز باإل

وفيه إعالم بعظهم معاصي اليهود والنصارى وكثرة سيآهتم ، وداللة على سعة رمحة اهللا تعاىل . مع املسلمني اجلنة 
ى ، وأن اإلميان ال وفتحه باب التوبة على كل عاص وإن عظمت معاصيه وبلغت مبالغ سيئات اليهود والنصار

َولَْو أَنَُّهمْ أَقَاُمواْ التوراة { هذا العمود فأين اإلطناب : ينجي وال يسعد إال مشفوعاً بالتقوى ، كما قال احلسن 
من } َوَما أُنزِلَ إِلَْيهِمْ { أقاموا أحكامهما وحدودمها وما فيهما من نعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم } واإلجنيل 

لوسع اهللا عليهم الرزق . هو القرآن : اهللا ، ألهنم مكلفون اإلميان جبميعها ، فكأهنا أنزلت إليهم؛ وقيل سائر كتب 
أن : وفيه ثالث أوجه . عبارة عن التوسعة } َألكَلُواْ ِمن فَْوِقهِْم َوِمن َتْحِت أَْرُجلِهِم { : وقوله . وكانوا قد قحطوا 

وأن يكثر األشجار املثمرة والزروع املغلة أن يرزقهم اجلنان اليانعة يفيض عليهم بركات السماء وبركات األرض 
ّمْنُهْم أُمَّةٌ { الثمار جيتنون ما هتدل منها من رؤوس الشجر ، ويلتقطون ما تساقط على األرض من حتت أرجلهم 

املؤمنة عبد اهللا بن سالم  هي الطائفة: طائفة حاهلا أمم يف عداوة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقيل } مُّقَْتِصَدةٌ 
وكثري منهم ما أسوأ : فيه معىن التعجب ، كأنه قيل } َساء َما َيْعَملُونَ { وأصحابه ومثانية وأربعون من النصارى ، و 

  .هم كعب بن األشرف وأصحابه والروم : عملهم ، وقيل 

إِنْ لَْم َتفَْعلْ فََما َبلَّْغَت رَِسالََتُه َواللَُّه يَْعِصُمَك ِمَن النَّاسِ إِنَّ اللََّه لَا َيْهِدي َيا أَيَُّها الرَّسُولُ َبلِّغْ َما أُْنزِلَ إِلَْيَك ِمْن رَبَِّك َو
  ) ٦٧(الْقَْوَم الْكَافِرِيَن 

مجيع ما أنزل إليك وأي شيء أنزل إليك غري مراقب يف تبليغه أحداً ، وال خائف أن ينالك } َبلّغْ َما أُنزِلَ إِلَْيَك { 
، فلم تبلغ إذاً » رساالته«: وقرىء } فََما َبلَّْغَت رَِسالََتهُ { وإن مل تبلغ مجيعه كما أمرتك } َوإِن لَّمْ َتفَْعلْ { ه مكرو

ما كلفت من أداء الرساالت ، ومل تؤّد منها شيئاً قط ، وذلك أن بعضها ليس بأوىل باألداء من بعض ، وإن مل تؤدّ 
، كما أن من مل يؤمن ببعضها كان كمن مل يؤمن بكلها ، إلدالء كل منها مبا  بعضها فكأنك أغفلت أداءها مجيعاً

والشيء الواحد ال يكون مبلغاً غري مبلغ ، مؤمناً به غري مؤمن . وكونا كذلك يف حكم شيء واحد . يدليه غريها 
صلى اهللا عليه وسلم  وروي عن رسول اهللا. إن كتمت آية مل تبلغ رسااليت : وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما . به 
:  
وضمن يل العصمة . بعثين اهللا برساالته فضقت هبا ذرعاً ، فأوحى اهللا إيلّ إن مل تبلغ رسااليت عذبتك ) "  ٣٥٩( 

فيه وجهان ، : جزاء للشرط ما وجه صحته؟ قلت } فََما َبلَّْغَت رَِسالََتهُ { : وقوع قوله : فإن قلت " فقويت 



أمر اهللا يف تبيلغ الرساالت وكتمها كلها كأنه مل يبعث رسوالً كان أمراً شنيعاً الخفاء  أنه إذا مل ميتثل: أحدمها 
إن مل تبلغ منها أدىن شيء وإن كان كلمة واحدة ، فأنت كمن ركب األمر الشنيع الذي هو : بشناعته ، فقيل 

فإن : أن يراد : والثاين ]  ٣٢: املائدة [ }  فَكَأَنََّما قََتلَ الناس َجِميعاً{ : كتمان كلها ، كما عظم قتل النفس بقوله 
مل تفعل فلك ما يوجبه كتمان الوحي كله من العقاب فوضع السبب موضع املسبب ، ويعضده قوله عليه الصالة 

: عدة من اهللا باحلفظ والكالءة واملعىن } واهللا يَْعِصُمَك { " فأوحى اهللا إيلّ إن مل تبلغ رسااليت عذبتك : " والسالم 
  أين ضمان العصمة: هللا يضمن لك العصمة من أعدائك ، فما عذرك يف مراقبتهم؟ فإن قلت وا
. املراد أنه يعصمه من القتل : وقد شّج يف وجهه يوم أحد وكسرت رباعيته صلوات اهللا عليه؟ قلت )  ٣٦٠( 

يهم الصالة والسالم ، وقيل أن عليه أن حيتمل كل ما دون النفس يف ذات اهللا ، فما أشّد تكليف األنبياء عل: وفيه 
ومعناه أنه ال ميكنهم مما } إِنَّ اهللا الَ يَْهِدى القوم الكافرين { : نزلت بعد يوم أحد ، والناس الكفار بدليل قوله : 

  :وعن أنس . يريدون إنزاله بك من اهلالك 
انصرفوا يا : " دم وقال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيرس حىت نزلت ، فأخرج رأسه من قبة أ)  ٣٦١( 

  " .أيها الناس فقد عصمين اهللا من الناس 

َربِّكُْم َولََيزِيَدنَّ كَِثًريا ِمنُْهْم َما قُلْ َيا أَْهلَ الِْكتَابِ لَْسُتْم َعلَى َشْيٍء َحتَّى ُتِقيُموا التَّْوَراةَ وَالْإِْنجِيلَ َوَما أُنْزِلَ إِلَْيكُْم ِمْن 
  ) ٦٨(رَبَِّك طُْغيَاًنا َوكُفًْرا فَلَا تَأَْس َعلَى الْقَْومِ الْكَاِفرِيَن  أُنْزِلَ إِلَْيَك ِمْن

هذا ليس بشيء تريد : أي على دين يعتد به حىت يسمى شيئاً لفساده وبطالنه ، كما تقول } لَْسُتْم على َشْىء { 
ف عليهم لزيادة طغياهنم وكفرهم ، فإن فال تتأس} فَالَ َتأْسَ { أقل من ال شيء : ويف أمثاهلم . حتقريه وتصغري شأنه 

  .ضرر ذلك راجع إليهم ال إليك ، ويف املؤمنني غىن عنهم 

َصاِلًحا فَلَا َخْوٌف َعلَْيهِْم َولَا إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َهادُوا َوالصَّابِئُونَ َوالنَّصَاَرى َمْن آَمَن بِاللَِّه َوالَْيْومِ الْآِخرِ َوَعِملَ 
  ) ٦٩(َيْحَزُنونَ  ُهْم

: رفع على االبتداء وخربه حمذوف ، والنية به التأخري عما يف حيز إن من امسها وخربها ، كأنه قيل } والصابئون { 
  :إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى حكمهم كذا ، والصابئون كذلك ، وأنشد سيبويه شاهداً له 

  بَُغاةٌ َما َبِقيَْنا ِفي ِشقَاقِ ...وإالَّ فَاْعلَُموا أَنَّا َوأَنُْتم 
ال يصّح : هال زعمت أن ارتفاعه للعطف على حمل إن وامسها؟ قلت : أي فاعلموا أنا بغاة وأنتم كذلك ، فإن قلت 

فإن قلت مل ال يصّح والنية به التأخري ، فكأنك . إن زيداً وعمرو منطلقان : ذلك قبل الفراغ من اخلرب ، ال تقول 
ألين إذا رفعته رفعته عطفاً على حمل إن وامسها ، والعامل يف حملهما هو : منطلق وعمرو؟ قلت  إن زيداً: قلت 

يف عملها؛ ) إن ( االبتداء ، فيجب أن يكون هو العامل يف اخلرب ألن االبتداء ينتظم اجلزأين يف عمله كما تنتظمها 
: فإن قلت .  بأنّ ، ألعملت فيهما رافعني خمتلفني فلو رفعت الصابئون املنويّ به التأخري باالبتداء وقد رفعت اخلرب

هو مع خربه احملذوف مجلة معطوفة على مجلة : فقوله والصابئون معطوف ال بد له من معطوف عليه فما هو؟ قلت 
التأخري ما التقدمي و: اخل وال حمل هلا ، كما ال حمل لليت عطفت عليها ، فإن قلت } . . . إِنَّ الذين ءاَمُنواْ { : قوله 

فائدته التنبيه على أن الصابئني يتاب عليهم إن صّح منهم اإلميان والعمل : إال لفائدة ، فما فائدة هذا التقدمي؟ قلت 
وذلك أن الصابئني أبني هؤالء املعدودين ضالالً وأشّدهم غياً ، وما مسوا صابئني إال . الصاحل ، فما الظّن بغريهم 



تنبيهاً على أن املخاطبني أوغل ) وأنتم : ( أي خرجوا ، كما أن الشاعر قدم قوله  ألهنم صبئوا عن األديان كلها ،
لئال يدخل قومه يف البغي قبلهم ، مع ) بغاة ( يف الوصف بالبغاة من قومه ، حيث عاجل به قبل اخلرب الذي هو 

: لو قيل : قلت . دمي حاصالً والصابئني وإياكم لكان التق: فلو قيل : كوهنم أوغل فيه منهم وأثبت قدماً فإن قلت 
هكذا مل يكن من التقدمي يف شيء ، ألنه ال إزالة فيه عن موضعه ، وإمنا يقال مقّدم ومؤخر للمزال ال للقارّ يف مكانه 

} َمْن ءاَمَن { : مث قال } الذين آمنوا { : كيف قال : وجمرى هذه اجلملة جمرى االعتراض يف الكالم ، فإن قلت . 
من . الذين آمنوا بألسنتهم وهم املنافقون وأن يراد مبن آمن : أن يراد بالذين آمنوا : وجهان ، أحدمها فيه : ؟ قلت 

{ إما الرفع على االبتداء وخربه : ما حمل من آمن قلت : فإن قلت . ثبت على اإلميان واستقام ومل خياجله ريبة فيه 
الشرط مث اجلملة كما هي خرب إن ، وإما النصب على البدل من اسم والفاء لتضمن املبتدأ معىن } فَالَ َخْوٌف َعلَْيهِمْ 

هو حمذوف تقديره من : فأين الراجع إىل اسم إن؟ قلت : فإن قلت . إن وما عطف عليه ، أو من املعطوف عليه 
ن ، بياء صرحية ، وهو من ختفيف اهلمزة ، كقراءة م» والصابيون«: وقرىء . آمن منهم ، كما جاء يف موضع آخر 

وهو من صبوت ، ألهنم صبوا إىل اتباع اهلوى والشهوات يف دينهم ومل يتبعوا : » والصابون«. » يستهزيون«: قرأ 
: وقرأ عبد اهللا . وهبا قرأ ابن كثري . ، بالنصب » والصابئني«: ويف قراءة أّيب رضي اهللا عنه . أدلة العقل والسمع 

  .» يا أيها الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون«

ْنفُُسُهْم فَرِيقًا كَذَّبُوا َوفَرِيقًا لَقَْد أََخذَْنا ِميثَاَق بَنِي إِْسرَائِيلَ وَأَْرَسلَْنا إِلَيْهِْم ُرُسلًا كُلََّما َجاَءُهْم َرسُولٌ بَِما لَا َتْهَوى أَ
  ) ٧٠(َيقُْتلُونَ 

كُلََّما { ليقفوهم على ما يأتون وما يذرون يف دينهم } الً َوأَْرَسلَْنا إِلَْيهِمْ ُرُس{ ميثاقهم بالتوحيد } لَقَدْ أََخذَْنا { 
مبا } بَِما الَ هتوى أَنفُسُُهْم { مجلة شرطية وقعت صفة لرسالً ، والراجع حمذوف أي رسول منهم } َجاءُهْم َرُسولٌ 

{ : ن قوله أين جواب الشرط فإ: فإن قلت . خيالف هواهم ويضاّد شهواهتم من مشاق التكليف والعمل بالشرائع 
ناب عن اجلواب ، ألن الرسول الواحد ال يكون فريقني وألنه حيسن أن تقول إن } فَرِيقاً كَذَّبُواْ َوفَرِيقاً َيقُْتلُونَ 

كأنه قيل كلما } فَرِيقاً كَذَّبُواْ َوفَرِيقاً َيقُْتلُونَ { : هو حمذوف يدل عليه قوله : أكرمت أخي أخاك أكرمت؟ قلت 
كيف فعلوا برسلهم؟ فإن : جواب مستأنف لقائل يقول } فَرِيقاً كَذَّبُواْ { : ناصبوه ، وقوله  جاءهم رسول منهم

جيء يقتلون على حكاية احلال املاضية استفظاعاً للقتل : مل جيء بأحد الفعلني ماضياً وباآلخر مضارعاً؟ قلت : قلت 
) أن ( وبالرفع عن . ن ، بالنصب على الظاهر أن ال يكو: قرىء . واستحضاراً لتلك احلال الشنيعة للتعجب منها 

  .وحذف ضمري الشأن ) أن ( أنه ال يكون فتنة فخففت : هي املخففة من الثقيلة ، أصله 

  ) ٧١(َبِصريٌ بَِما َيْعَملُونَ وَاللَُّه َوَحِسبُوا أَلَّا َتكُونَ ِفْتَنةٌ فََعُموا َوَصمُّوا ثُمَّ تَاَب اللَُّه َعلَْيهِْم ثُمَّ َعُموا َوَصمُّوا كَِثٌري مِْنُهْم 

نزل حسباهنم لقّوته يف صدورهم منزلة : اليت للتحقيق؟ قلت ) أن ( كيف دخل فعل احلسبان على : فإن قلت 
سّد ما يشتمل عليه صلة أن وأنّ من املسند واملسند إليه مسدّ : فأين مفعوال حسب؟ قلت : فإن قلت : العلم 

} فََعُمواْ { و إسرائيل أنه ال يصيبهم من اهللا فتنة ، أي بالء وعذاب يف الدنيا واآلخرة وحسب بن: املفعولني ، واملعىن 
كرة } تَاَب اهللا َعلَْيهِْم ثُمَّ َعُمواْ َوَصمُّواْ { حني عبدوا العجل ، مث تابوا عن عبادة العجل ف } َوَصمُّواْ { عن الدين 

، بالضم على تقدير عماهم » عموا وصموا«: وقرىء : الرؤية  ثانية بطلبهم احملال غري املعقول يف صفات اهللا وهو
نزكته إذا ضربته بالنيزك وركبته إذا ضربته : اهللا وصمهم ، أي رماهم وضرهبم بالعمى والصمم ، كما يقال 



لئك أكلوين الرباغيث ، أو هو خرب مبتدأ حمذوف أي أو: أو على قوهلم : بدل من الضمري } كَِثٌري ّمنُْهْم { بركبتك 
  .كثري منهم 

وا اللََّه َربِّي َوَربَّكُْم إِنَُّه َمْن لَقَْد كَفََر الَِّذيَن قَالُوا إِنَّ اللََّه ُهَو الَْمِسيحُ اْبُن َمرَْيَم َوقَالَ الَْمسِيُح َيا َبنِي إِسَْراِئيلَ اعُْبُد
  ) ٧٢(ُه النَّاُر َوَما ِللظَّاِلِمَني ِمْن أَْنصَارٍ ُيشْرِْك بِاللَِّه فَقَْد َحرََّم اللَُّه َعلَْيِه الَْجنَّةَ َوَمأْوَا

إِنَّهُ { مل يفرق عيسى عليه الصالة والسالم بينه وبينهم يف أنه عبد مربوب كمثلهم ، وهو احتجاج على النصارى 
اليت هي دار } ِه اجلنة فَقَدْ َحرََّم اهللا َعلَي{ يف عبادته ، أو فيما هو خمتص به من صفاته أو أفعاله } َمن ُيْشرِْك باهللا 

من كالم اهللا على } َوَما للظاملني ِمْن أَنصَارٍ { املوحدين أي حّرمه دخوهلا ومنعه منه ، كما مينع احملّرم من احملّرم عليه 
أهنم ظلموا وعدلوا عن سبيل احلق فيما تقّولوا على عيسى عليه السالم ، فلذلك مل يساعدهم عليه ومل ينصر قوهلم 

وال : أو من قول عيسى عليه السالم ، على معىن . ره ، وإن كانوا معظمني له بذلك ورافعني من مقداره رّده وأنك
ال ينصركم ناصر يف ] و [ أو . ينصركم أحد فيما تقولون وال يساعدكم عليه الستحالته وبعده عن املعقول 

  .اآلخرة من عذاب اهللا 

ُروا ثَاِلثُ ثَلَاثٍَة َوَما ِمْن إِلٍَه إِلَّا إِلٌَه وَاِحٌد َوإِنْ لَمْ َيْنَتهُوا َعمَّا َيقُولُونَ لََيَمسَّنَّ الَِّذيَن كَفَ لَقَْد كَفََر الَِّذيَن قَالُوا إِنَّ اللََّه
سِيُح اْبُن مَْرَيَم إِلَّا َرُسولٌ َما الَْم) ٧٤(أَفَلَا َيُتوُبونَ إِلَى اللَِّه وََيْسَتْغِفرُوَنُه وَاللَُّه غَفُوٌر َرحِيٌم ) ٧٣(ِمْنُهْم َعذَاٌب أَِليٌم 

  ) ٧٥(اِت ثُمَّ اْنظُْر أَنَّى ُيْؤفَكُونَ قَْد َخلَْت ِمْن قَْبِلِه الرُُّسلُ َوأُمُُّه ِصدِّيقَةٌ كَاَنا َيأْكُلَاِن الطََّعاَم انْظُْر كَْيَف ُنَبيُِّن لَُهُم الْآَي

الَ إله إِالَّ { اليت لنفي اجلنس يف قولك ) ال ( تغراق وهي القدرة مع لالس} َوَما ِمْن إله إِالَّ إله واحد { : من يف قوله 
من ( و : وما إله قط يف الوجود إال إله موصوف بالوحدانية ال ثاين له ، وهو اهللا وحده ال شريك له : واملعىن } اهللا 
: احلج [ } فاجتنبوا الرجس ِمَن األوثان { : ىل للبيان كاليت يف قوله تعا} لَيََمسَّنَّ الذين كَفَُرواْ مِْنُهْم { : يف قوله ) 
يف إقامة الظاهر مقام املضمر فائدة وهي تكرير : قلت . ليمسنهم َعذَاٌب أَلِيٌم : فهال قيل : فإن قلت ]  ٣٠

الذين ( ويف البيان فائدة أخرى وهي اإلعالم يف تفسري } لَّقَْد كَفََر الذين قَالُواْ { : الشهادة عليهم بالكفر يف قوله 
أي نوع } َعذَاٌب أَِليمٌ { ليمسّن الذين كفروا من النصارى خاصة : واملعىن . أهنم مبكان من الكفر ) كفروا منهم 

أعطين عشرين من الثياب ، تريد من الثياب خاصة ال من غريها من األجناس : شديد األمل من العذاب كما تقول 
ليمسّن الذين بقوا على الكفر منهم ، ألنّ : ن للتبعيض ، على معىن وجيوز أن تكو. اليت جيوز أن يتناوهلا عشرون 

وهذا الوعيد . أال يتوبون بعد هذه الشهادة املكّررة عليهم بالكفر } أَفَالَ َيُتوُبونَ { كثرياً منهم تابوا من النصرانية 
قَْد َخلَْت ِمن { ؤالء إن تابوا ولغريهم يغفر هل} واهللا غَفُورٌ رَّحِيٌم { وفيه تعجب من إصرارهم . الشديد مما هم عليه 

صفة لرسول ، أي ما هو إال رسول من جنس الرسل الذين خلوا من قبله جاء بآيات من اهللا كما أتوا } قَْبِلِه الرسل 
بأمثاهلا ، أن أبرأ اهللا األبرص وأحيا املوتى على يده ، فقد أحيا العصا وجعلها حية تسعى ، وفلق هبا البحر ، وطمس 

أي وما أمه أيضاً } َوأُمُُّه ِصّديقَةٌ { وإن خلقه من غري ذكر ، فقد خلق آدم من غري ذكر وال أنثى . لى يد موسى ع
أحدمها نيب ، واآلخر : إال كصديقة كبعض النساء املصّدقات لألنبياء املؤمنات هبم ، فما منزلتهما إال منزلة بشرين 

صفتمومها مبا مل يوصف به سائر األنبياء وصحابتهم؟ مع أنه ال متيز وال فمن أين اشتبه عليكم أمرمها حىت و. صحايب 
ألنّ } كَاَنا َيأْكُالَِن الطعام { : مث صرح ببعدمها عما نسب إليهما يف قوله . تفاوت بينهما وبينهم بوجه من الوجوه 

اً من عظم وحلم وعروق من احتاج إىل االغتذاء بالطعام وما يتبعه من اهلضم والنفض مل يكن إال جسماً مركب



{ وأعصاب وأخالط وأمزجة مع شهوة وقرم وغري ذلك مما يدل على أنه مصنوع مؤلف مدبر كغريه من األجسام 
كيف يصرفون عن } أىن ُيؤْفَكُونَ { : أي األعالم من األدلة الظاهرة على بطالن قوهلم } كَْيَف ُنَبّيُن لَُهُم األيات 

معناه ما بني العجبني ، يعين أنه بني هلم : ما معىن التراخي يف قوله مث انظر؟ قلت :  فإن قلت. استماع احلق وتأمله 
  .اآليات بياناً عجيباً ، وإنّ إعراضهم عنها أعجب منه 

  ) ٧٦(قُلْ أََتعُْبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه َما لَا َيْمِلُك لَكُمْ ضَرا َولَا َنفًْعا َواللَُّه ُهَو السَِّميُع الَْعِليُم 

هو عيسى ، أي شيئاً ال يستطيع أن يضركم مبثل ما يضركم به اهللا من الباليا واملصائب يف األنفس } َما الَ َيْمِلُك { 
واألموال ، وال أن ينفعكم مبثل ما ينفعكم به من صحة األبدان والسعة واخلصب ، وألنّ كل ما يستطيعه البشر من 

وهذا دليل قاطع على أن أمره مناف للربوبية ، حيث . ، فكأنه ال ميلك منه شيئاً املضاّر واملنافع فبإقدار اهللا ومتكينه 
واهللا ُهوَ { وصفة الرب أن يكون قادراً على كل شيء ال خيرج مقدور على قدرته . جعله ال يستطيع ضراً وال نفعاً 

يسمع ما تقولون ويعلم ما  ، أي أتشركون باهللا وال ختشونه ، وهو الذي) أتعبدون ( متعلق ب } السميع العليم 
تعتقدون أو أتعبدون العاجز واهللا هو السميع العليم الذي يصح منه أن يسمع كل مسموع ويعلم كل معلوم ، ولن 

  .يكون كذلك إال وهو حي قادر 

قَْد َضلُّوا ِمْن قَْبلُ َوأََضلُّوا كَِثًريا َوَضلُّوا َعْن  قُلْ َيا أَْهلَ الِْكتَابِ لَا َتْغلُوا ِفي ِدينِكُْم غَْيَر الَْحقِّ َولَا تَتَّبُِعوا أَهَْواَء قَْومٍ
  ) ٧٧(َسَواِء السَّبِيلِ 

صفة للمصدر أي ال تغلوا يف دينكم غلوا غري احلق أي غلوا باطالً؛ ألنّ الغلو يف الدين غلوَّان غلّو } غَْيَر احلق { 
يف حتصيل حججه كما يفعل املتكلمون من أهل  وهو أن يفحص عن حقائقه ويفتش عن أباعد معانيه ، وجيتهد: حق 

وغلّو باطل وهو أن يتجاوز احلق ويتخطاه باإلعراض عن األدلة واتباع الشبه . العدل والتوحيد رضوان اهللا عليهم 
هم أئمتهم يف النصرانية ، كانوا على الضالل قبل مبعث } قَدْ َضلُّواْ ِمن قَْبلُ { ، كما يفعل أهل األهواء والبدع 

ملا بعث رسول اهللا صلى اهللا } َوَضلُّواْ { ممن شايعهم على التثليث } وَأََضلُّواْ كَثِرياً { لنيب صلى اهللا عليه وسلم ا
  .حني كذبوه وحسدوه وبغوا عليه } َعن َسَواء السبيل { عليه وسلم 

كَانُوا ) ٧٨(ى اْبنِ َمرَْيَم ذَِلَك بَِما َعصَْوا َوكَانُوا َيعَْتُدونَ لُِعَن الَِّذيَن كَفَُروا ِمْن بَنِي إِْسرَاِئيلَ َعلَى ِلَساِن َداُووَد َوِعيَس
َتَرى كَِثًريا مِْنُهْم َيَتَولَّْونَ الَِّذيَن كَفَُروا لَبِئَْس َما قَدََّمْت لَُهمْ ) ٧٩(لَا َيتََناَهْونَ َعْن ُمْنكَرٍ فََعلُوُه لَبِئَْس َما كَاُنوا َيفَْعلُونَ 

َولَْو كَاُنوا ُيْؤِمُنونَ بِاللَِّه َوالنَّبِيِّ َوَما أُْنزِلَ إِلَْيِه َما ) ٨٠(نْ َسِخطَ اللَُّه َعلَْيهِْم َوِفي الَْعذَابِ ُهمْ َخاِلُدونَ أَْنفُُسُهْم أَ
  ) ٨١(اتََّخذُوُهْم أَْوِلَياَء َولَِكنَّ كَثًِريا ِمْنُهْم فَاِسقُونَ 

وقيل إن أهل أيلة ، ملا اعتدوا يف . ويف اإلجنيل على لسان عيسى } َداوُوُد على ِلَساِن { نّزل اهللا لعنهم يف الزبور 
وملا كفر أصحاب عيسى عليه السالم . اللَّهم العنهم واجعلهم آية ، فمسخوا قردة : السبت قال داود عليه السالم 

اً مل تعذبه أحداً من العاملني ، اللَّهم عذب من كفر بعد ما أكل من املائدة عذاب: بعد املائدة قال عيسى عليه السالم 
ذلك { والعنهم كما لعنت أصحاب السبت ، فأصبحوا خنازير وكانوا مخسة آالف رجل ، ما فيهم امرأة وال صيبّ 

أي مل يكن ذلك اللعن الشنيع الذي كان سبب املسخ ، إال ألجل املعصية واالعتداء ، ال لشيء آخر؛ } بَِما َعَصواْ 



{ : مث قال } َعن مُّنكَرٍ فََعلُوُه { ال ينهى بعضهم بعضاً } كَاُنواْ الَ يتناهون { : تداء بقوله مث فسر املعصية واالع
للتعجيب من سوء فعلهم ، مؤكداً لذلك بالقسم ، فيا حسرة على املسلمني يف إعراضهم } لَبِئَْس َما كَاُنواْ َيفَْعلُونَ 

نه ليس من ملة اإلسالم يف شيء مع ما يتلون من كالم اهللا وما عن باب التناهي عن املناكري ، وقلة عبثهم به ، كأ
من : فإن قلت كيف وقع ترك التناهي عن املنكر تفسرياً للمعصية واالعتداء؟ قلت . فيه من املبالغات يف هذا الباب 

لفساد فكان تركه قبل أنّ اهللا تعاىل أمر بالتناهي ، فكان اإلخالل به معصية وهو اعتداء ، ألنّ يف التناهي حسماً ل
معناه ال يتناهون عن : ما معىن وصف املنكر بفعلوه ، وال يكون النهي بعد الفعل؟ قلت : فإن قلت . على عكسه 

معاودة منكر فعلوه ، أو عن مثل منكر فعلوه ، أو عن منكر أرادوا فعله ، كما ترى أمارات اخلوض يف الفسق 
ال ينتهون وال ميتنعون عن منكر فعلوه ، بل يصربون عليه ويداومون : وجيوز أن يراد . وآالته تسّوى وهتيأ فتنكر 

هم منافقو أهل الكتاب ، } ترى كَثِرياً ّمْنُهمْ { تناهى عن األمر وانتهى عنه إذا امتنع منه وتركه : يقال . على فعله 
لبئس : ، وحمله الرفع ، كأنه قيل  هو املخصوص بالذّم} أَن َسِخطَ اهللا َعلَْيهِمْ { كانوا يوالون املشركني ويصافوهنم 

إمياناً خالصاً غري نفاق ما } َولَْو كَانُوا ُيْؤِمُنونَ { موجب سخط اهللا : واملعىن . زادهم إىل اآلخرة سخط اهللا عليهم 
ولكن { ن يعين أنّ مواالة املشركني كفى هبا دليالً على نفاقهم ، وأنّ إمياهنم ليس بإميا} أَوِْلَياء { اختذوا املشركني 

ولو كانوا يؤمنون باهللا وموسى كما يّدعون ، ما : وقيل معناه . متمّردون يف كفرهم ونفاقهم } كَِثرياً ّمنُْهْم فاسقون 
  .اختذوا املشركني أولياء كما مل يواهلم املسلمون 

كُوا َولََتجَِدنَّ أَقَْربَُهْم َمَودَّةً ِللَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن قَالُوا إِنَّا لََتجَِدنَّ أََشدَّ النَّاسِ َعَداَوةً ِللَِّذيَن آَمُنوا الَْيُهوَد َوالَِّذيَن أَْشَر
وَإِذَا َسِمعُوا َما أُْنزِلَ إِلَى الرَُّسولِ َتَرى أَْعيَُنُهمْ ) ٨٢(َنصَاَرى ذَِلَك بِأَنَّ مِْنُهْم ِقسِّيِسَني َوُرْهبَاًنا وَأَنَُّهْم لَا َيْسَتكْبُِرونَ 

َوَما لََنا لَا ُنْؤِمُن بِاللَِّه َوَما َجاَءَنا ) ٨٣(ِمَن الدَّْمعِ ِممَّا َعَرفُوا ِمَن الَْحقِّ َيقُولُونَ َربََّنا آَمنَّا فَاكُْتْبَنا َمَع الشَّاِهِديَن َتِفيُض 
ُم اللَُّه بَِما قَالُوا َجنَّاتٍ َتْجرِي ِمْن َتحِْتَها الْأَْنَهارُ فَأَثَابَُه) ٨٤(ِمَن الَْحقِّ َوَنطَْمُع أَنْ ُيْدِخلََنا َربَُّنا َمَع الْقَْومِ الصَّاِلِحَني 

  ) ٨٦(وَالَِّذيَن كَفَُروا َوكَذَُّبوا بِآَياتَِنا أُولَِئَك أَْصحَاُب الَْجِحيمِ ) ٨٥(َخاِلِديَن ِفيَها وَذَِلَك َجَزاُء الُْمْحِسنَِني 

ق ولني عريكة النصارى وسهولة ارعوائهم وميلهم إىل وصف اهللا شّدة شكيمة اليهود وصعوبة إجابتهم إىل احل
اإلسالم ، وجعل اليهود قرناء املشركني يف شّدة العداوة للمؤمنني ، بل نبه على تقّدم قدمهم فيها بتقدميهم على 

 ٩٦: البقرة [ }  َولََتجِدَنَُّهْم أَْحَرَص الناس على حياة َوِمَن الذين أَْشَركُواْ{ : الذين أشركوا ، وكذلك فعل يف قوله 
  :وعن النّيب صلى اهللا عليه وسلم . ولعمري إهنم لكذلك وأشّد ] 
بِأَنَّ ِمنُْهمْ { وعلل سهولة مأخذ النصارى وقرب موّدهتم للمؤمنني " ما خال يهوديان مبسلم إال مها بقتله ) "  ٣٦٢( 

تواضع واستكانة وال كرب فيهم ، واليهود على خالف  قوم فيهم} وَإِنَُّهْم { أي علماء وعباداً } ِقّسيِسَني َوُرهَْباناً 
وفيه دليل بني على أنّ التعلم أنفع شيء وأهداه إىل اخلري وأدله على الفوز حىت علم القسيسني ، وكذلك . ذلك 

ووصفهم اهللا برقة . غم اآلخرة والتحّدث بالعاقبة وإن كان يف راهب ، والرباءة من الكرب وإن كانت يف نصراين 
وب وأهنم يبكون عند استماع القرآن ، وذلك حنو ما حيكى عن النجاشّي رضي اهللا عنه أنه قال جلعفر بن أيب القل

 -حني اجتمع يف جملسه املهاجرون إىل احلبشة واملشركون لعنوا وهم يغرونه عليهم ويتطلبون عنتهم عنده  -طالب 
[ } ذلك عِيَسى ابن َمْرَيمَ { : ، فقرأها إىل قوله فيه سورة تنسب إليها : هل يف كتابكم ذكر مرمي؟ قال جعفر : 

فبكى النجاشي وكذلك فعل ]  ٩: طه [ } وََهلْ أََتاَك َحِديثُ موسى { : وقرأ سورة طه إىل قوله ]  ٣٤: مرمي 
قومه الذين وفدوا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهم سبعون رجالً حني قرأ عليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه 



بعداوة وموّدة ، على : ؟ قلت } ِللَِّذيَن ءاَمُنواْ { : مب تعلقت الالم يف قوله : فإن قلت . فبكوا . وسلم سورة يس 
أنّ عداوة اليهود اليت اختصت املؤمنني أشّد العداوات وأظهرها ، وأن موّدة النصارى اليت اختصت املؤمنني أقرب 

ووصف اليهود بالعداوة والنصارى باملوّدة مما يؤذن بالتفاوت ، مث .  املودّات ، وأدناها وجوداً ، وأسهلها حصوالً
معناه متتلىء من : قلت } َتِفيُض ِمَن الدمع { : ما معىن قوله : فإن قلت . وصف العداوة واملوّدة باألشّد واألقرب 

وضع الفيض الذي هو من الدمع حىت تفيض ، ألن الفيض أن ميتلىء اإلناء أو غريه حىت يطلع ما فيه من جوانبه ، ف
االمتالء موضع اإلمتالء ، وهو من إقامة املسبب مقام السبب ، أو قصدت املبالغة يف وصفهم بالبكاء فجعلت 

أي فرق : أعينهم كأهنا تفيض بأنفسها ، أي تسيل من الدمع من أجل البكاء من قولك دمعت عينه دمعاً فإن قلت 
؟ قلت األوىل البتداء الغاية ، على أن فيض الدمع ابتدأ ونشأ من } اْ ِمَن احلق ِممَّا َعَرفُو{ : بني من ومن يف قوله 

وحتتمل معىن التبعيض على أهنم . والثانية لتبيني املوصول الذي هو ما عرفوا . معرفة احلق ، وكان من أجله وبسببه 
ترى «طوا بالسنة؟ وقرىء عرفوا بعض احلق ، فأبكاهم وبلغ منهم ، فكيف إذا عرفوه كله وقرؤا القرآن وأحا

مع أّمة } فاكتبنا َمَع الشاهدين { املراد به إنشاء اإلميان ، والدخول فيه } َربََّنا ءاَمنَّا { على البناء للمفعول » أعينهم
  حممد صلى اهللا عليه وسلم الذين هم شهداء على سائر األمم يوم القيامة

َوَما لََنا الَ { وقالوا ذلك ألهنم وجدوا ذكرهم يف اإلجنيل كذلك ]  ١٤٣:  البقرة[ } لَّتكُونُواْ شَُهَداء َعلَى الناس { 
: إنكار استبعاد النتفاء اإلميان مع قيام موجبه وهو الطمع يف إنعام اهللا عليهم بصحبة الصاحلني ، وقيل } ُنْؤِمُن باهللا 

ن باهللا وحده ألهنم كانوا مثلثني ، وذلك وما لنا ال نؤم: أو أرادوا . ملا رجعوا إىل قومهم الموهم فأجابوهم بذلك 
{ والواو يف . غري مؤمنني ، كقولك مالك قائماً : النصب على احلال ، مبعىن ) ال نؤمن ( وحمل : ليس بإميان باهللا 

عىن العامل يف األوىل ما يف الالم من م: ما العامل يف احلال األوىل والثانية؟ قلت : فإن قلت . واو احلال } َوَنطَْمُع 
أي شيء حصل لنا غري مؤمنني ، ويف الثانية معىن هذا الفعل ، ولكن مقيداً باحلال األوىل؛ ألنك : الفعل ، كأنه قيل 
حاالً من ال نؤمن ، على أهنم أنكروا ) ونطمع ( وجيوز أن يكون . وما لنا ونطمع ، مل يكن كالماً : لو أزلتها وقلت 

معون مع ذلك أن يصحبوا الصاحلني ، وأن يكون معطوفاً على ال نؤمن على نفوسهم أهنم ال يوحدون اهللا ، ويط
وما لنا ال جنمع بينهما : وما لنا جنمع بني التثليث وبني الطمع يف صحبة الصاحني ، أو على معىن : على معىن 

} بَِما قَالُواْ { » فآتاهم«: قرأ احلسن . بالدخول يف اإلسالم ، ألن الكافر ما ينبغي له أن يطمع يف صحبة الصاحلني 
  .هذا قول فالن ، أي اعتقاده وما يذهب إليه : مبا تكلموا به عن اعتقاد وإخالص ، من قولك 

لُوا ِممَّا َوكُ) ٨٧( الُْمْعَتِديَن َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا ُتَحرِّمُوا طَيِّبَاِت َما أََحلَّ اللَُّه لَكُْم َولَا تَْعَتدُوا إِنَّ اللََّه لَا ُيِحبُّ
  ) ٨٨(َرَزقَكُُم اللَُّه َحلَالًا طَيًِّبا َواتَّقُوا اللََّه الَِّذي أَْنُتْم بِِه ُمْؤِمُنونَ 

أو . ال متنعوها أنفسكم كمنع التحرمي } الَ ُتَحّرمُواْ { ومعىن . ما طاب ولذ من احلالل } طيبات َما أََحلَّ اهللا لَكُمْ { 
  :مبالغة منكم يف العزم على تركها تزهداً منكم وتقشفاً وروي  ال تقولوا حّرمناها على أنفسنا

أنّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وصف القيامة يوماً ألصحابه ، فبالغ وأشبع الكالم يف اإلنذار ، فرقوا )  ٣٦٣( 
ى الفرش وال واجتمعوا يف بيت عثمان بن مظعون ، واتفقوا على أن ال يزالوا صائمني قائمني ، وأن ال يناموا عل

يأكلوا اللحم والودك ، وال يقربوا النساء والطيب ، ويرفضوا الدنيا ويلبسوا املسوح ويسيحوا يف األرض ، وجيبوا 
إين مل أومر بذلك ، إن ألنفسكم عليكم حقاً ، « : مذاكريهم فبلغ ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال هلم 



 أقوم وأنام وأصوم وأفطر ، وآكل اللحم والدسم ، وآيت النساء ، فمن فصوموا وأفطروا ، وقوموا وناموا ، فإين
  :وروي . ونزلت » رغب عن سنيت فليس مين 

: وقال . أنّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يأكل الدجاج والفالوذ ، وكان يعجبه احللواء والعسل )  ٣٦٤( 
من : إين حرمت الفراش فتال هذه اآلية وقال : جالً قال له ، وعن ابن مسعود أن ر» إن املؤمن حلو حيب احلالوة « 

وعن احلسن أنه دعي إىل طعام ومعه فرقد السنجّي وأصحابه ، فقعدوا على املائدة . على فراشك وكفر عن ميينك 
: أهو صائم؟ قالوا : وعليها األلوان من الدجاج املسمن والفالوذ وغري ذلك ، فاعتزل فرقد ناحية ، فسأل احلسن 

يا فريقد ، أترى لعاب النحل بلباب الّرب خبالص السمن : فأقبل احلسن عليه وقال . ال ، ولكنه يكره هذه األلوان 
: أفيشرب املاء البارد؟ قالوا : قال . ال أؤّدي شكره : فالن ال يأكل الفالوذ ويقول . وعنه أنه قيل له . يعيبه مسلم 

وعنه أن اهللا تعاىل أّدب . يه يف املاء البارد أكثر من نعمته عليه يف الفالوذ إنه جاهل ، إن نعمة اهللا عل: قال . نعم 
ما عاب اهللا قوماً وسع عليهم ]  ٧: الطالق [ } لُِينِفْق ذُو َسَعٍة ّمن َسَعِتِه { : قال اهللا تعاىل . عباده فأحسن أدهبم 

وال تتعدوا حدود ما أحل اهللا لكم إىل } تَْعَتدُواْ  َوالَ{ الدنيا فتنعموا وأطاعوا ، وال عذر قوماً زواهاً عنهم فعصوه 
أو جعل حترمي الطيبات اعتداء وظلماً ، فنهى عن االعتداء . أو وال تسرفوا يف تناول الطيبات . ما حّرم عليكم 

} َرَزقَكُُم اهللا َوكُلُواْ ِممَّا { ليدخل حتته النهي عن حترميها دخوالً أولياً لوروده على عقبه أو أراد وال تعتدوا بذلك 
. تأكيد للتوصية مبا أمر به } واتقوا اهللا { حال مما رزقكم اهللا } حالال { أي من الوجوه الطيبة اليت تسمى رزقاً 

ألنّ اإلميان به يوجب التقوى يف االنتهاء إىل ما أمر به وعما هنى عنه } الذى أَنُتم بِِه ُمْؤِمُنونَ { : وزاده تأكيداً بقوله 
.  

اُم َعشََرِة َمَساِكَني ِمْن أَْوَسِط َما ؤَاِخذُكُُم اللَُّه بِاللَّْغوِ ِفي أَْيَمانِكُْم وَلَِكْن ُيؤَاِخذُكُْم بَِما َعقَّْدُتُم الْأَْيَمانَ فَكَفَّاَرُتُه إِطَْعلَا ُي
َياُم ثَلَاثَِة أَيَّامٍ ذَِلَك كَفَّاَرةُ أَْيَمانِكُْم إِذَا َحلَفُْتْم َواْحفَظُوا ُتطِْعُمونَ أَْهِليكُمْ أَْو ِكْسوَُتُهْم أَوْ َتْحرِيرُ َرقََبٍة فََمْن لَْم َيجِْد فَِص

  ) ٨٩(أَْيَماَنكُْم كَذَِلَك ُيَبيُِّن اللَُّه لَكُْم آيَاِتِه لََعلَّكُْم َتْشكُُرونَ 

ا أهنا سئلت عنه فقالت واختلف فيه ، فعن عائشة رضي اهللا عنه: الساقط الذي ال يتعلق به حكم : اللغو يف اليمني 
هو الرجل حيلف على الشيء يرى أنه : وعن جماهد . وهو مذهب الشافعي » ال واهللا ، بلى واهللا«هو قول الرجل : 

بتعقيدكم األميان وهو توثيقها } بَِما َعقَّدتُُّم األميان { وهو مذهب أيب حنيفة رمحه اهللا . كذلك وليس كما ظن 
يا أبا سعيد ، : سن رضي اهللا عنه سئل عن لغو اليمني وكان عنده الفرزدق فقال وروي أن احل. بالقصد والنية 

  :دعين أجب عنك فقال 
  إِذَا لَْم َتَعمَّْد َعاِقَداتِ الْعََزاِئمِ... َولَْسُت بِمَأُْخوِذ بِلَْغوٍ َتقُولُه 

إذا حنثتم ، فحذف وقت ولكن يؤاخذكم مبا عقدمت : واملعىن . » وعاقدمت«. ، بالتخفيف » عقدمت«: وقرىء 
: والكفارة . فكفارة نكثه } فَكَفَّاَرُتُه { فحذف املضاف . ألنه كان معلوماً عندهم ، أو بنكث ما عقدمت . املؤاخذة 

من أقصده ، ألنّ منهم من يسرف يف } ِمْن أَْوَسِط َما ُتطِْعُمونَ { الفعلة اليت من شأهنا أن تكفر اخلطيئة أي تسترها 
، ومنهم من يقتر وهو عند أيب حنيفة رمحه اهللا نصف صاع من بّر أو صاع من غريه لكل مسكني ، أو إطعام أهله 

، بسكون الياء ، » أهاليكم«: وقرأ جعفر بن حممد . مّد لكل مسكني : وعند الشافعي رمحه اهللا . يغديهم ويعشيهم 
أرضون ( كقوهلم ) أهلون : ( وقوهلم . ع أرض كالليايل يف مجع ليلة ، واألراضي يف مج: اسم مجع ألهل : واألهايل 

رأيت معد يكرب ، تشبيها للياء : وأما تسكني الياء يف حال النصب فللتخفيف ، كما قالوا . بسكون الراء ) 



قُدوة يف ِقدوة ، وأسوة يف : وقرىء بضم الكاف ، وحنوه ) من أوسط ( عطف على حمل } أَْو ِكْسَوتُُهْم { باأللف 
: وعن ابن عمر . سوة ثوب يغطي العورة ، وعن ابن عباس رضي اهللا عنه كانت العباءة جتزىء يومئٍذ إسوة ، والك

وقرأ سعيد بن املسيب . ثوبان أبيضان : وعن احلسن . ثوب جامع : وعن جماهد . إزار أو قميص أو رداء أو كساء 
ال تنقصوهنم عن مقدار نفقتهم . كان أو تقترياً أو مثل ماتطعمون أهليكم إسرافاً : ، مبعىن » أو كأسوهتم«: واليماين 

: أو طعامهم كأسوهتم ، مبعىن : الرفع ، تقديره : ما حمل الكاف؟ قلت : فإن قلت . ، ولكن تواسون بينهم وبينهم 
. القتل  شرط الشافعي رمحه اهللا اإلميان قياساً على كفارة} أَْو َتْحرِيُر َرقََبٍة { كمثل طعامهم إن مل يطعموهم األوسط 

ما معىن : فإن قلت . وأما أبو حنيفة وأصحابه ، فقد جّوزوا حترير الرقبة الكافرة يف كل كفارة سوى كفارة القتل 
فََمن لَّْم َيجِدْ { التخيري وإجياب إحدى الكفارات الثالث على االطالق ، بأيتها أخذ املكفر فقد أصاب : أو؟ قلت 

: متتابعات عند أيب حنيفة رمحه اهللا ، متسكاً بقراءة أّيب وابن مسعود رضي اهللا عنهما }  فَِصَياُم ثالثة أَيَّامٍ{ إحداها } 
} ذلك { كل صوم متتابع إال قضاء رمضان ، وخيري يف كفارة اليمني : وعن جماهد . » فصيام ثالثة أيام متتابعات«

  .حيحاً مبعىن تلك األشياء أو لتأنيث الكفارة تلك كفارة أميانكم ، لكان ص: ولو قيل } كَفَّاَرةُ أميانكم { املذكور 

فترك ذكر احلنث لوقوع العلم بأنّ الكفارة إمنا جتب باحلنث يف احللف ، ال بنفس . وحنثتم } إِذَا َحلَفُْتمْ { واملعىن 
{  احللف ، والتكفري قبل احلنث ال جيوز عند أيب حنيفة وأصحابه وجيوز عند الشافعي باملال إذا مل يعص احلانث

فربوا فيها وال حتنثوا أراد األميان اليت احلنث فيها معصية ، ألن األميان اسم جنس جيوز إطالقه } واحفظوا أميانكم 
احفظوها كيف حلفتم هبا ، وال تنسوها : وقيل . احفظوها بأن تكفروها : وقيل . على بعض اجلنس وعلى كله 

نعمته } لََعلَّكُْم َتْشكُُرونَ { أعالم شريعته وأحكامه } هللا لَكُْم آياته يَُبّيُن ا{ مثل ذلك البيان } كذلك { هتاوناً هبا 
  .فيما يعلمكم ويسهل عليكم املخرج منه 

لَّكُْم ُتفِْلُحونَ فَاْجَتنُِبوُه لََع َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِنََّما الَْخْمُر وَالَْمْيِسُر َوالْأَْنصَاُب وَالْأَْزلَاُم رِْجٌس ِمْن َعَملِ الشَّْيطَاِن
ْن ِذكْرِ اللَِّه َوَعنِ الصَّلَاةِ إِنََّما ُيرِيُد الشَّْيطَانُ أَنْ ُيوِقَع َبيَْنكُمُ الَْعَداَوةَ َوالْبَْغَضاَء ِفي الَْخْمرِ َوالْمَْيِسرِ وََيُصدَّكُْم َع) ٩٠(

  ) ٩١(فََهلْ أَْنُتْم ُمْنَتهُونَ 

لتأكيد منها تصدير اجلملة بإمنا ، ومنها أنه قرهنما بعبادة األصنام ، ومنه قوله أكد حترمي اخلمر وامليسر وجوهاً من ا
  عليه الصالة والسالم

فاجتنبوا الرجس ِمَن { : ومنها أنه جعلهما رجساً ، كما قال تعاىل » شارب اخلمر كعابد الوثن « )  ٣٦٥( 
شيطان ال يأيت منه إال الشر البحت ، ومنها أنه ومنها أنه جعلهما من عمل الشيطان ، وال]  ٣٠: احلج [ } األوثان 

. ومنها أنه جعل االجتناب من الفالح ، وإذا كان االجتناب فالحاً ، كان االرتكاب خيبة وحمقة . أمر باالجتناب 
ومنها أنه ذكر ما ينتج منهما من الوبال ، وهو وقوع التعادي والتباغض من أصحاب اخلمر والقمر ، وما يؤّديان 

من أبلغ ما ينهى عنه ، } فََهلْ أَنُْتْم مُّنَتُهونَ { : وقوله . من الصّد عن ذكر اهللا ، وعن مراعاة أوقات الصالة إليه 
أم أنتم . قد تلي عليكم ما فيهما من أنواع الصوارف واملوانع ، فهل أنتم مع هذه الصوارف منتهون : كأنه قيل 

إىل : ؟ قلت } فاجتنبوه { : إالم يرجع الضمري يف قوله : ؟ فإن قلت على ما كنتم عليه ، كأن مل توعظوا ومل تزجروا
رِْجٌس ّمْن { : ولذلك قال . إمنا شأن اخلمر وامليسر أو تعاطيهما أو ما أشبه ذلك : املضاف احملذوف ، كأنه قيل 

ألن اخلطاب : خراً؟ قلت مل مجع اخلمر وامليسر مع األنصاب واألزالم أوالً مث أفردمها آ: فإن قلت } َعَملِ الشيطان 



وإمنا هناهم عما كانوا يتعاطونه من شرب اخلمر واللعب بامليسر ، وذكر األنصاب واألزالم لتأكيد . مع املؤمنني 
حترمي اخلمر وامليسر ، وإظهار أنّ ذلك مجيعاً من أعمال اجلاهلية وأهل الشرك ، فوجب اجتنابه بأسره ، وكأنه ال 

وأشرك باهللا يف علم الغيب ، وبني من شرب مخراً أو قامر ، مث أفردمها بالذكر لريى أن مباينة بني من عبد صنماً 
وعن : اختصاص للصالة من بني الذكر كأنه قيل } َوَعنِ الصالة { : وقوله . املقصود بالذكر اخلمر وامليسر 

  .الصالة خصوصاً 

  ) ٩٢(تََولَّيُْتْم فَاْعلَُموا أَنََّما َعلَى َرسُوِلَنا الَْبلَاغُ الُْمبُِني  َوأَِطيعُوا اللََّه َوأَِطيُعوا الرَُّسولَ وَاْحذَُروا فَإِنْ

وجيوز . وكونوا حذرين خاشني ، ألهنم إذا حذروا دعاهم احلذر إىل اتقاء كل سيئة وعمل كل حسنة } واحذروا { 
أنكم مل } فَإِن َتوَلَّْيُتْم فاعلموا  {واحذروا ما عليكم يف اخلمر ومليسر ، أو يف ترك طاعة اهللا والرسول : أن يراد 

تضروا بتوليكم الرسول ، ألنّ الرسول ما كلف إال البالغ املبني باآليات ، وإن ضررمت أنفسكم حني أعرضتم عما 
  .كلفتم 

وا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت ثُمَّ اتَّقَْوا َوآَمُنوا لَْيَس َعلَى الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت ُجنَاٌح ِفيَما طَِعُموا إِذَا َما اتَّقَْوا َوآَمُن
  ) ٩٣(ثُمَّ اتَّقَْوا وَأَْحَسُنوا وَاللَُّه ُيِحبُّ الُْمْحِسنَِني 

ما حرم عليهم منها } إِذَا َما اتقوا { رفع اجلناح عن املؤمنني يف أي شيء طعموه من مستلذات املطاعم ومشتهياهتا 
ثُمَّ { مث ثبتوا على التقوى واإلميان } ثُمَّ اتَّقَواْ َوءاَمنُواْ { اإلميان والعمل الصاحل وازدادوه وثبتوا على } َوءاَمُنواْ { 

واسوهم مبا رزقهم اهللا من : مث ثبتوا على اتقاء املعاصي وأحسنوا أعماهلم ، أو أحسنوا إىل الناس } اتَّقَواْ وَّأَْحَسُنواْ 
  وقيل. الطيبات 

يا رسول اهللا ، فكيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يشربون اخلمر : اخلمر قالت الصحابة ملا نزل حترمي )  ٣٦٦( 
يعين أن املؤمنني ال جناح عليهم يف أي شيء طعموه من املباحات إذا ما اتقوا احملارم ، . ويأكلون مال امليسر فنزلت 

هذه الصفة ثناء عليهم ومحداً ألحواهلم يف أنّ أولئك كانوا على : مث اتقوا وآمنوا ، مث اتقوا وأحسنوا ، على معىن 
وقد علمت أن ذلك أمر  -هل على زيد فيما فعل جناح؟ فتقول : ومثاله أن يقال لك . اإلميان والتقوى واإلحسان 

أن زيداً تقّي مؤمن حمسن؛ : ليس على أحد جناح يف املباح ، إذا اتقى احملارم ، وكان مؤمناً حمسناً ، تريد :  -مباح 
  .غري مؤاخذ مبا فعل وأنه 

َم اللَُّه َمْن َيَخافُُه بِالَْغْيبِ فََمنِ اْعَتَدى َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لََيْبلَُونَّكُُم اللَُّه بَِشْيٍء ِمَن الصَّْيدِ َتنَالُُه أَْيدِيكُْم َورَِماُحكُْم ِلَيْعلَ
  ) ٩٤(َبْعَد ذَِلَك فَلَُه َعذَاٌب أَلِيٌم 

بية ابتالهم اهللا بالصيد وهم حمرمون ، وكثر عندهم حىت كان يغشاهم يف رحاهلم فيستمكنون من نزلت عام احلدي
ليتميز من خياف عقاب اهللا وهو غائب منتظر } ِلَيْعلَمَ اهللا َمن َيَخافُُه بالغيب { صيده ، أخذاً بأيديهم وطعناً برماحهم 

. االبتالء فالوعيد الحق به } َبْعَد ذَِلكَ { فصاد } نِ اعتدى فََم{ يف اآلخرة فيتقي الصيد ، ممن ال خيافه فيقدم عليه 
قلل وصغر ليعلم أنه ليس بفتنة من : ؟ قلت } بَِشْىء ّمَن الصيد { : ما معىن التقليل والتصغري يف قوله : فإن قلت 



هو شبيه مبا ابتلى به أهل الفنت العظام اليت تدحض عندها أقدام الثابتني ، كاالبتالء ببذل األرواح واألموال ، وإمنا 
  .يناله ، بالياء : وقرأ إبراهيم . أيلة من صيد السمك ، وأهنم إذا مل يثبتوا عنده فكيف شأهنم عند ما هو أشّد منه 

ِمثْلُ َما قََتلَ ِمَن النََّعمِ َيْحكُُم بِِه ذََوا َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا تَقُْتلُوا الصَّْيَد َوأَْنُتْم ُحُرٌم َوَمْن قََتلَُه ِمْنكُْم ُمَتَعمًِّدا فَجََزاٌء 
أَمْرِِه َعفَا اللَُّه َعمَّا َسلََف َعْدلٍ ِمْنكُْم َهدًْيا بَاِلغَ الْكَْعَبِة أَْو كَفَّاَرةٌ طََعاُم َمَساِكنيَ أَْو َعْدلُ ذَِلكَ ِصَياًما ِلَيذُوَق َوبَالَ 

  ) ٩٥(َواللَُّه َعزِيٌز ذُو اْنِتقَامٍ َوَمْن َعاَد فََيْنَتِقُم اللَُّه ِمْنُه 

أن يقتله وهو ذاكر إلحرامه ، أو عامل أن ما يقتله : والتعمد . حمرمون ، مجع حرام ، كردح يف مجع رداح } َحرََّم { 
مما حيرم عليه قتله ، فإن قتله وهو ناس إلحرامه أو رمى صيداً وهو يظن أنه ليس بصيد فإذا هو صيد ، أو قصد 

فمحظورات اإلحرام يستوي فيها : فإن قلت . ري صيد فعدل السهم عن رميته فأصاب صيداً فهو خمطىء برميه غ
ألن مورد اآلية فيمن تعمد؛ فقد روي أنه عّن هلم يف عمرة : العمد واخلطأ ، فما بال التعمد مشروطاً يف اآلية؟ قلت 

إنك قتلت الصيد وأنت حمرم فنزلت : فقيل له  احلديبية محار وحش ، فحمل عليه أبو اليسر فطعنه برحمه فقتله ،
َوَمْن َعادَ } { لَّيذُوَق َوبَالَ أَمْرِِه { : ويدل عليه قوله تعاىل . وألن األصل فعل التعمد ، واخلطأ الحق به للتغليظ 

ال أرى يف اخلطأ : نزل الكتاب بالعمد ووردت السنة باخلطأ وعن سعيد بن جبري : وعن الزهري } فََيْنَتِقُم اهللا ِمْنُه 
: برفع جزاء ومثل مجيعاً ، مبعىن } فََجَزاء مّثْلُ َما قََتلَ { وعن احلسن روايتان . شيئاً أخذاً باشتراط العمد يف اآلية 

فإن بلغت قيمته مثن هدى ، . فعليه جزاء مياثل ما قتل من الصيد ، وهو عند أيب حنيفة قيمة املصيد يقّوم حيث صيد 
من النعم ما قيمته قيمة الصيد ، وبني أن يشتري بقيمته طعاماً ، فيعطي كل مسكني نصف صاع  ختري بني أن يهدي

من بّر أو صاع من غريه ، وإن شاء صام عن طعام كل مسكني يوماً ، فإن فضل ما ال يبلغ طعام مسكني صام عنه 
فإن مل يوجد له نظري من النعم عدل إىل  وعند حممد والشافعي رمحهما اهللا مثله نظريه من النعم ،. يوماً أو تصّدق به 

وهو تفسري للمثل ، } ِمَن النعم { : فما يصنع من يفسر املثل بالقيمة بقوله : فإن قلت . قول أيب حنيفة رمحه اهللا 
قد خري من أوجب القيمة بني أن يشتري هبا هدياً أو طعاماً أو يصوم ، كما خري : هدياً بالغ الكعبة؟ قلت : وبقوله 

بياناً للهدى املشترى بالقيمة يف أحد وجوه التخيري؛ ألن من قوم } ِمَن النعم { : فكان قوله .  تعاىل يف اآلية اهللا
على أن التخيري الذي يف اآلية بني أن جيزي . الصيد واشترى بالقيمة هدياً فأهداه ، فقد جزى مبثل ما قتل من النعم 

يستقيم استقامة ظاهرة بغري تعسف إذا قّوم ونظر بعد التقومي أّي الثالثة باهلدى أو يكفر باإلطعام أو بالصوم ، إمنا 
فإذا كان شيئاً ال نظري له قّوم حينئٍذ ، مث خيري  -خيتار ، فأما إذا عمد إىل النظري وجعله الواجب وحده من غري ختيري 

ْو كَفَّاَرةٌ طََعاُم مساكني أَو َعْدلُ ذلك أَ{ : أال ترى إىل قوله تعاىل . ففيه نبّو عما يف اآلية  -بني اإلطعام والصوم 
  .كيف خري بني األشياء الثالثة ، وال سبيل إىل ذلك إال بالتقومي } ِصَياماً 

فجزاء مثل ما قتل ، . فجزاء مثل ما قتل ، على اإلضافة ، وأصله : فجزاؤه مثل ما قتل ، وقرىء : وقرأ عبد اهللا 
عجبت من ضرب زيد ، وقرأ السلمّي على : ما قتل ، مث أضيف كما تقول  فعليه أن جيزى مثل: بنصب مثل مبعىن 

من : وقرأ احلسن . فليجز جزاء مثل ما قتل : األصل وقرأ حممد بن مقاتل ، فجزاء مثل ما قتل ، بنصبهما ، مبعىن 
} ذََوا َعْدلٍ مّْنكُْم { مبثل ما قتل } َيْحكُُم بِهِ { بسكون العني ، استثقل احلركة على حرف احللق فسكنه . النعم 

وفيه دليل على أن املثل القيمة ، ألنّ التقومي مما حيتاج إىل النظر واالجتهاد : قالوا . حكمان عادالن من املسلمني 
وعن قبيصة أنه أصاب ظبياً وهو حمرم فسأل عمر ، فشاور عبد الرمحن بن عوف ، مث أمره . دون األشياء املشاهدة 



: واهللا ما علم أمري املؤمنني حىت سأل غريه ، فأقبل عليه ضرباً بالدّرة وقال : ة لصاحبه بذبح شاة ، فقال قبيص
فأنا عمر ، وهذا عبد الرمحن } َيْحكُُم بِِه ذََوا َعْدلٍ مّْنكُْم { : قال اهللا تعاىل . أتغمص الفتيا وتقتل الصيد وأنت حمرم 

َهْدياً { وقيل أراد اإلمام . من يعدل منكم ومل يرد الوحدة  ، أراد حيكم به) ذو عدل منكم ( وقرأ حممد بن جعفر . 
حال عن جزاء فيمن وصفه مبثل ، ألنّ الصفة خصصته فقرّبته من املعرفة ، أو بدل عن مثل فيمن نصبه ، أو عن } 

ري ألن إضافته غ} بالغ الكعبة { ووصف هدياً ب . وجيوز أن ينتصب حاالً عن الضمري يف به . حمله فيمن جّره 
ومعىن بلوغه الكعبة أن يذبح باحلرم ، فأما التصّدق به فحيث شئت عند أيب حنيفة ، وعند الشافعي يف . حقيقية 
أو الواجب : جيعلها خرب مبتدأ حمذوف ، كأنه قيل : من ينصب جزاء؟ قلت } كَفَّاَرةٌ { مب يرفع : فإن قلت . احلرم 

أو كفارة طعام مساكني : وقرىء . فيعطفها على أن جيزي . كفارة  فعليه أن جيزي جزاء أو: أو يقدر . عليه كفارة 
خامت فضة ، مبعىن خامت من : أو كفارة من طعام مساكني ، كقولك : على اإلضافة ، وهذه اإلضافة مبينة ، كأنه قيل 

حد الدال على وإمنا وحد ، ألنه واقع موقع التبيني ، فاكتفى بالوا. أو كفارة طعام مسكني : وقرأ األعرج . فضة 
والفرق بينهما أن عدل الشيء ما عادله من غري جنسه ، كالصوم . أو عدل ذلك ، بكسر العني : وقرىء . اجلنس 

وعدله ما عدل به يف املقدار ، ومنه عدال احلمل ، ألن كل واحد منهما عدل باآلخر حىت اعتدال ، كأن . واإلطعام 
إشارة } ذلك { و . فعول به ، كالذبح وحنوه ، وحنومها احلمل واحلمل املفتوح تسمية املصدر ، واملكسور مبعىن امل

واخليار يف ذلك إىل قاتل الصيد عند أيب حنيفة وأيب . يل مثله رجالً : متييز للعدل كقولك } وصياماً { إىل الطعام 
ي أو يكفر ، ليذوق سوء أي فعليه أن جياز) فجزاء : ( متعلق بقوله } لَّيذُوَق { وعند حممد إىل احلكمني . يوسف 

  .عاقبة هتكه حلرمة اإلحرام 

} فأخذناه أَْخذاً وَبِيالً { : املكروه والضرر الذي يناله يف العاقبة من عمل سوء لثقله عليه ، كقوله تعاىل : والوبال 
لكم من } َسلَف  َعفَا اهللا َعمَّا{ الذي يثقل على املعدة فال يستمرأ : والطعام الوبيل . ثقيالً ]  ١٦: املزمل [ 

عما سلف : وقيل . الصيد يف حال اإلحرام قبل أن تراجعوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وتسألوه عن جوازه 
إىل قتل الصيد } َوَمْن َعاَد { لكم يف اجلاهلية منه ، ألهنم كانوا متعبدين بشرائع من قبلهم وكان الصيد فيها حمرماً 

فهو ينتقم اهللا منه ، ولذلك . خرب مبتدأ حمذوف تقديره : ينتقم } ْنتَِقُم اهللا ِمْنُه فََي{ وهو حمرم بعد نزول النهي 
واختلف يف . يعين ينتقم منه يف اآلخرة ]  ١٣: احلجر [ } فََمن ُيْؤِمن بَِرّبِه فَالَ َيَخافُ { وحنوه . دخلت الفاء 

وعن . وجوهبا ، وعليه عامة العلماء : حلسن وجوب الكفارة على العائد ، فعن عطاء وإبراهيم وسعيد بن جبري وا
  .أنه ال كفارة عليه تعلقاً بالظاهر ، وأنه مل يذكر الكفارة : ابن عباس وشريح 

قُوا اللََّه الَِّذي إِلَْيِه  ُحُرًما َواتَّأُِحلَّ لَكُْم َصْيُد الَْبْحرِ َوطََعاُمُه َمَتاًعا لَكُْم َوِللسَّيَّاَرِة َوُحرَِّم َعلَْيكُْم صَْيُد الَْبرِّ َما ُدمُْتْم
  ) ٩٦(ُتْحَشُرونَ 

أحل لكم : وما يطعم من صيده واملعىن } َوطََعاُمُه { مصيدات البحر مما يؤكل وما ال يؤكل } صَْيُد البحر { 
وعند ابن أيب . االنتفاع جبميع ما يصاد يف البحر ، وأحل لكم أكل املأكول منه وهو السمك وحده عند أيب حنيفة 

مفعول } متاعا لَّكُمْ { لى مجيع ما يصاد منه ، على أن تفسري اآلية عنده أحل لكم صيد حيوان البحر وأن تطعموه لي
: األنبياء [ } َوَوهَْبَنا لَُه إسحاق َوَيْعقُوَب َناِفلَةً { : له ، أي أحل لكم متتيعاً لكم وهو يف املفعول له مبنزلة قوله تعاىل 

مفعول له خمتص بالطعام ، كما أن نافلة حال خمتصة بيعقوب ، } متاعا لَّكُْم { : قوله  يف باب احلال ، ألن]  ٧٢



يعين أحل لكم طعامه متتيعاً لتنائكم يأكلونه طرياً ، ولسيارتكم يتزّودونه قديداً ، كما تزّود موسى عليه السالم 
وهو ما يفّرخ فيه . ما صيد فيه :  وصيد الرب. » وطعمه«: وقرىء . احلوت يف مسريه إىل اخلضر عليهما السالم 

واختلف فيه فمنهم من حّرم على احملرم كل . وإن كان يعيش يف املاء يف بعض األوقات ، كطري املاء عند أيب حنيفة 
أهنم : شيء يقع عليه اسم الصيد ، وهو قول عمر وابن عباس ، وعن أيب هريرة وعطاء وجماهد وسعيد بن جبري 

صاده احلالل ، وإن صاده ألجله ، إذا مل يدل ومل يشر ، وكذلك ما ذحبه قبل إحرامه وهو  أجازوا للمحرم أكل ما
فإن . ال يباح له ما صيد ألجله : مذهب أيب حنيفة وأصحابه رمحه اهللا ، وعند مالك والشافعي وأمحد رمحهم اهللا 

َوُحّرمَ { : ه اهللا باملفهوم من قوله صيد الرب؟ قلت قد أخذ أبو حنيفة رمح: ما يصنع أبو حنيفة بعموم قوله : قلت 
: ألن ظاهره أنه صيد احملرمني دون صيد غريهم ، ألهنم هم املخاطبون فكأنه قيل } َعلَْيكُْم صَْيُد الرب َما ُدْمُتمْ ُحُرماً 

ويدل عليه قوله . وحرم عليكم ما صدمت يف الرب ، فيخرج منه مصيد غريهم ، ومصيدهم حني كانوا غري حمرمني 
وحّرم عليكم صيد «: وقرأ ابن عباس رضي اهللا عنه } ياأيها الذين ءاَمُنواْ الَ تَقُْتلُواْ الصيد وَأَْنُتمْ ُحُرٌم { : عاىل ت

  .بكسر الدال ، فيمن يقول دام يدام » ما دمتم«وقرىء . ، أي اهللا عّز وجلّ » الّرب

لنَّاسِ َوالشَّْهرَ الْحََراَم َوالَْهْدَي وَالْقَلَاِئَد ذَِلَك ِلَتْعلَُموا أَنَّ اللََّه َيْعلَُم َما ِفي َجَعلَ اللَُّه الْكَْعَبةَ الَْبْيتَ الْحََراَم ِقَياًما ِل
حِيمٌ اْعلَُموا أَنَّ اللََّه َشِديدُ الِْعقَابِ َوأَنَّ اللََّه غَفُوٌر َر) ٩٧(السََّماَواِت َوَما ِفي الْأَْرضِ َوأَنَّ اللََّه بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم 

)٩٨ (  

} ِقَياماً لّلنَّاسِ { عطف بيان على جهة املدح ، ال على جهة التوضيح ، كما جتيء الصفة كذلك } البيت احلرام { 
انتعاشاً هلم يف أمر دينهم ودنياهم ، وهنوضاً إىل أغراضهم ومقاصدهم يف معاشهم ومعادهم ، ملا يتم هلم من أمر 

لو تركوه عاماً واحداً مل ينظروا ومل يؤخروا : وعن عطاء ابن أيب رباح . افعهم حجهم وعمرهتم وجتارهتم ، وأنواع من
الشهر الذي يؤدى فيه احلج ، وهو ذو احلجة ، ألنّ الختصاصه من بني األشهر بإقامة موسم } والشهر احلرام { 

واملقلد منه خصوصاً } الئد واهلدى والق{ عىن به جنس األشهر احلرم : وقيل . احلج فيه شأناً قد عّرفه اهللا تعاىل 
إشارة إىل جعل الكعبة قياماً للناس ، أو إىل ما } ذلك { وهو البدن ، ألن الثواب فيه أكثر ، وهباء احلج معه أظهر 

كل شيء وهو عامل مبا يصلحكم وما } ِلَتْعلَُمواْ أَنَّ اهللا َيعْلَُم { ذكر من حفظ حرمة اإلحرام بترك الصيد وغريه 
  .ملن حافظ عليها } غَفُوٌر رَِّحيٌم { ملن انتهك حمارمه } َشِديدُ العقاب { مركم به وكلفكم ينعكشم مما أ

  ) ٩٩(َما َعلَى الرَّسُولِ إِلَّا الَْبلَاغُ َواللَُّه َيْعلَُم َما ُتْبُدونَ َوَما َتكُْتُمونَ 

وأن الرسول قد فرغ مما وجب عليه من التبليغ ، تشديد يف إجياب القيام مبا أمر به ، } مَّا َعلَى الرسول إِالَّ البالغ { 
  .وقامت عليكم احلجة ، ولزمتكم الطاعة ، فال عذر لكم يف التفريط 

  ) ١٠٠(َعلَّكُْم ُتفِْلُحونَ قُلْ لَا َيْسَتوِي الَْخبِيثُ وَالطَّيُِّب َولَْو أَْعَجَبَك كَثَْرةُ الْخَبِيِث فَاتَّقُوا اللََّه َيا أُوِلي الْأَلْبَابِ لَ

البون بني اخلبيث والطيب بعيد عند اهللا تعاىل وإن كان قريباً عندكم ، فال تعجبوا بكثرة اخلبيث حىت تؤثروه 
لكثرته على القليل الطيب ، فإنّ ما تتومهونه يف الكثرة من الفضل ، ال يوازي النقصان يف اخلبيث ، وفوات الطيب 

{ وطاحله ، وصحيح املذاهب وفاسدها ، وجيد الناس ورديهم  ، وهو عام يف حالل املال وحرامه ، وصاحل العمل



ومن حق هذه اآلية أن تكفح هبا وجوه اجملربة إذا . وآثروا الطيب ، وإن قل ، على اخلبيث وإن كثر } فاتقوا اهللا 
  :افتخروا بالكثرة كما قيل 

  َوفَاءاً َوالَ َنْصرَا َوالَ تَْرُج ِمْن َسْعٍد... َوكَاِثْر بَِسْعٍد إِنَّ َسْعداً كَِثَريةٌ 
  :وكما قيل 

  فَإِنَّ ُجلَُّهمُ َبلْ كُلَُّهمْ َبقَُر... الَ َيْدَهمَنََّك ِمْن َدْهَماِئهِْم َعَدٌد 
  .نزلت يف حجاج اليمامة ، حني أراد املسلمون أن يوقعوا هبم ، فنهوا عن اإليقاع هبم وإن كانوا مشركني : وقيل 

ْم َعفَا اللَُّه ا لَا َتْسأَلُوا َعْن أَْشَياَء إِنْ ُتْبدَ لَكُْم َتُسؤْكُْم َوإِنْ َتْسأَلُوا َعْنَها ِحَني ُيَنزَّلُ الْقُْرآنُ ُتْبدَ لَكَُيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنو
  ) ١٠٢(قَْد سَأَلََها قَْوٌم ِمْن قَْبِلكُْم ثُمَّ أَصَْبُحوا بَِها كَاِفرِيَن ) ١٠١(َعْنَها َواللَُّه غَفُوٌر َحلِيٌم 

ال تكثروا مسألة : واملعىن . صفة لألشياء } إِن تُْبَد لَكُْم َتُسْؤكُمْ { : اجلملة الشرطية واملعطوفة عليها أعين قوله 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت تسألوه عن تكاليف شاقة عليكم ، إن أفتاكم هبا وكلفكم إياها تغمكم وتشق 

  :ذلك حنو ما روي و. عليكم وتندموا على السؤال عنها 
يا رسول اهللا ، احلج علينا كل عام؟ فأعرض عنه رسول : أن سراقة بن مالك أو عكاشة بن حمصن قال )  ٣٦٧( 

ما يؤمنك أن أقول ! وحيك« : اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت أعاد مسألته ثالث مرّات ، فقال صلى اهللا عليه وسلم 
بت ما استطعتم ، ولو تركتم لكفرمت ، فاتركوين ما تركتكم ، فإمنا هلك نعم لوجبت ، ولو وج: نعم؟ واهللا لو قلت 

من كان قبلكم بكثرة سؤاهلم واختالفهم على أنبيائهم ، فإذا أمرتكم بأمر فخذوا منه ما استطعتم ، وإذا هنيتكم عن 
هذه التكاليف الصعبة يف زمان الوحي  ، وإن تسألوا عن} َوإِن َتْسئَلُواْ َعْنَها ِحَني ُيَنزَّلُ القرءان { » شيء فاجتنبوه 

تلك التكاليف الصعبة اليت تسؤكم ، وتؤمروا بتحملها ، . وهو ما دام الرسول بني أظهركم يوحى إليه ، تبد لكم 
عفا اهللا عما سلف ، من مسألتكم ، فال تعودوا إىل } َعفَا اهللا َعْنَها { فتعّرضون أنفسكم لغضب اهللا بالتفريط فيها 

} الَ َتسْأَلُواْ َعْن أَْشَياء { : كيف قال : فإن قلت . ال يعاجلكم فيما يفرط منكم بعقوبته } اهللا غَفُوٌر َحِليمٌ و{ مثلها 
ليس براجع إىل أشياء حىت َتجب } َسأَلََها { الضمري يف : قد سأل عنها؟ قلت . ومل يقل } قَْد َسأَلََها { : مث قال 

ثُمَّ { يعين قد سأل قوم هذه املسألة من األولني } الَ َتْسئَلُواْ { سألة اليت دل عليها تعديته بعن ، وإمنا هو راجع إىل امل
وذلك أنّ بين إسرائيل كانوا يستفتون أنبيائهم عن أشياء ، فإذا } كافرين { أي مبرجوعها أو بسببها } أَْصَبحُواْ بَِها 

  .أمروا هبا تركوها فهلكوا 

 لَا ٍة وَلَا سَاِئَبٍة َولَا َوِصيلٍَة َولَا َحامٍ وَلَِكنَّ الَِّذيَن كَفَرُوا َيفَْتُرونَ َعلَى اللَِّه الْكَِذَب َوأَكْثَرُُهْمَما َجَعلَ اللَُّه ِمْن َبِحَري
  ) ١٠٣(َيْعِقلُونَ 

كان أهل اجلاهلية إذا نتجت الناقة مخسة أبطن آخرها ذكر ، حبروا أذهنا ، أي شقوها وحّرموا ركوهبا ، وال تطرد 
إذا قدمت من سفري أو : وكان يقول الرجل . وامسها البحرية . ن ماء وال مرعى ، وإذا لقيها املعّيي مل يركبها ع

: كان الرجل إذا أعتق عبداً قال : وقيل . وجعلها كالبحرية يف حترمي االنتفاع هبا . برئت من مرضي فناقيت سائبة 
فإن ولدت . لشاة أنثى فهي هلم ، وإن ولدت ذكراً فهو آلهلتهم وإذا ولدت ا. هو سائبة فال عقل بينهما وال مرياث 

وإذا نتجت من صلب الفحل عشرة أبطن قالوا من . وصلت أخاها ، فلم يذحبوا الذكر آلهلتهم : ذكراً وأنثى قالوا 
ك وال أمر ما شرع ذل} مَّا َجَعلَ { ومعىن . محى ظهره ، فال يركب ، وال حيمل عليه ، وال مينع من ماء وال مرعى 



فال } َيفَْتُرونَ على اهللا الكذب َوأَكْثَرُُهْم الَ َيْعِقلُونَ { بالتبحري والتسييب وغري ذلك ، ولكنهم بتحرميهم ما حّرموا 
  .ينسبون التحرمي إىل اهللا حىت يفتروا ، ولكنهم يقلدون يف حترميها كبارها 

ُه وَإِلَى الرَُّسولِ قَالُوا َحْسُبَنا َما َوَجدَْنا َعلَْيِه آَباَءَنا أَوَلَْو كَانَ آَباُؤُهْم لَا َيْعلَُمونَ َوإِذَا قِيلَ لَُهْم َتَعالَْوا إِلَى َما أَنَْزلَ اللَّ
  ) ١٠٤(َشْيئًا وَلَا َيهَْتُدونَ 

ك ولو أحسبهم ذل: وتقديره . واو احلال قد دخلت عليها مهزة اإلنكار } أََولَْو كَانَ َءاَبآُؤُهمْ { : الواو يف قوله 
واملعىن أنّ االقتداء إمنا يصح بالعامل املهتدي ، وإمنا يعرف اهتداؤه } الَ َيْعلَُمونَ َشْيئاً َوالَ َيهَْتُدونَ { كان آباؤهم 

  .باحلجة 

ْرجُِعكُْم َجِميًعا فَيَُنبِّئُكُْم بَِما كُنُْتْم َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َعلَْيكُْم أَْنفَُسكُمْ لَا َيُضرُّكُْم َمْن َضلَّ إِذَا اهَْتَديُْتْم إِلَى اللَِّه َم
  ) ١٠٥(َتْعَملُونَ 

{ كان املؤمنون تذهب أنفسهم حسرة على أهل العتّو والعناد من الكفرة ، يتمنون دخوهلم يف اإلسالم ، فقيل هلم 
الضالل عن دينكم إذا كنتم } كُمْ الَ َيُضرُّ{ وما كلفتم من إصالحها واملشي هبا يف طرق اهلدى } َعلَْيكُْم أَنْفَُسكُْم 

]  ٨: فاطر [ } فَالَ َتذَْهبْ َنفُْسَك َعلَْيهِْم حسرات { : مهتدين ، كما قال عز وجل لنبيه عليه الصالة والسالم 
فهو خماطب . وكذلك من يتأسف على ما فيه الفسقة من الفجور واملعاصي ، وال يزال يذكر معايبهم ومناكريهم 

اد ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر ، فإن من تركهما مع القدرة عليهما فليس مبهتد ، وإمنا هو به ، وليس املر
إن هذا ليس بزماهنا إهنا : أهنا قرئت عنده فقال : بعض الضالل الذين فصلت اآلية بينهم وبينه ، وعن ابن مسعود 

، فحينئٍذ عليكم أنفسكم ، فهي على هذا تسلية  ولكن يوشك أن يأيت زمان تأمرون فال يقبل منكم. اليوم مقبولة 
إذا جعل دوهنا : فمىت؟ قال : قيل . ليس هذا زمان تأويلها : وعنه . ملن يأمر وينهى فال يقبل منه ، وبسط لعذره 

  .السيف والسوط والسجن 
  :وعن أيب ثعلبة اخلشين 

: سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عنها فقال سألت ر. سألت عنها خبرياً : أنه سئل عن ذلك فقال للسائل )  ٣٦٨( 
ائتمروا باملعروف ، وتناهوا عن املنكر ، حىت إذا ما رأيت شحاً مطاعاً وهوى متبعاً ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي " 

وإنّ من ورائكم أياماً الصرب فيهّن كقبض على اجلمر ، للعامل منهم . رأي برأيه ، فعليك نفسك ودع أمر العوام 
{ فنزلت . سفهت آباءك ، والموه : وقيل كان الرجل إذا أسلم قالوا له " مخسني رجالً يعملون مثل عمله  مثل أجر

: وعن نافع . الزموا إصالح أنفسكم ، ولذلك جزم جوابه : من أمساء الفعل ، مبعىن : عليكم } َعلَْيكُْم أَنْفَُسكُْم 
ال «ن أن يكون خرباً مرفوعاً وتنصره قراءة أيب حيوة ، وفيه وجها» ال يضركم«وقرىء . عليكم أنفسكم ، بالرفع 

. ؛ وأن يكون جواباً لألمر جمزوماً ، وإمنا ضمت الراء إتباعاً لضمة الضاد املنقولة إليها من الراء املدغمة »يضريكم
  .ال يضرركم ، وجيوز أن يكون هنياً ، وال يضركم ، بكسر الضاد وضمها من ضاره يضريه ويضوره : واألصل 

 مِْنكُْم أَْو آَخَراِن ِمْن غَْيرِكُمْ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َشهَاَدةُ بَْينِكُْم إِذَا َحَضَر أََحَدكُُم الَْمْوُت ِحنيَ الَْوِصيَِّة اثَْناِن ذََوا َعْدلٍ
ا ِمْن َبْعِد الصَّلَاِة فَُيقِْسَمانِ بِاللَِّه إِِن ارَْتْبُتمْ لَا َنْشَترِي إِنْ أَنُْتْم َضَربُْتْم ِفي الْأَْرضِ فَأََصابَْتكُْم ُمِصيَبةُ الَْمْوِت َتحْبُِسوَنُهَم

فَإِنْ ُعِثَر َعلَى أَنَُّهَما اسَْتَحقَّا إِثًْما فَآَخَرانِ ) ١٠٦(بِِه ثََمًنا َولَْو كَانَ ذَا قُْرَبى وَلَا َنكُْتُم َشَهاَدةَ اللَِّه إِنَّا إِذًا لَِمَن الْآِثِمَني 



َهاَدِتهَِما َوَما اعَْتَديَْنا إِنَّا إِذًا لَِمَن وَماِن َمقَاَمُهَما ِمَن الَِّذيَن اْسَتَحقَّ َعلَْيهِمُ الْأَْولََياِن فَُيقِْسَمانِ بِاللَِّه لََشَهاَدُتَنا أََحقُّ ِمْن َشَيقُ
ا أَْو َيَخافُوا أَنْ ُتَردَّ أَْيَمانٌ بَْعَد أَْيمَانِهِْم َواتَّقُوا اللََّه ذَِلَك أَْدَنى أَنْ َيأْتُوا بِالشََّهاَدِة َعلَى َوجْهَِه) ١٠٧(الظَّاِلِمَني 

  ) ١٠٨(َواْسَمُعوا َواللَُّه لَا َيْهِدي الْقَْوَم الْفَاِسِقَني 

أو على أنه . شهادة بينكم شهادة اثنني : على تقدير } شهادة َبيْنِكُمْ { ارتفع اثنان على أنه خرب للمبتدأ الذي هو 
وقرأ . بالتنوين » شهادة بينكم«. وقرأ الشعيب : فيما فرض عليكم أن يشهد اثنان : اعل شهادة بينكم على معىن ف

ِحَني { و . ظرف للشهادة } إِذَا َحَضَر { و . ليقم شهادة اثنان : ، بالنصب والتنوين على » شهادة«: احلسن 
وأهنا من األمور الالزمة اليت ما ينبغي أن يتهاون هبا  بدل منه ، إبداله منه دليل على وجوب الوصية ،} الوصية 

ِمْن { و . من أقاربكم } مِّْنكُمْ { مشارفته وظهور أمارات بلوغ األجل : وحضور املوت . مسلم ويذهل عنها 
حد من يعين إن وقع املوت يف السفر ومل يكن معكم أ} إِنْ أَنُتْم َضَربُْتْم ِفى األرض { من األجانب } غَْيرِكُْم 

عشريتكم ، فاستشهدوا أجنبيني على الوصية ، جعل األقارب أوىل ألهنم أعلم بأحوال امليت وما هو أصلح وهم له 
هو منسوخ ال جتوز شهادة : وقيل . من أهل الذمة } ِمْن غَْيرِكُْم { من املسلمني ، و } منكم { وقيل . أنصح 

: وعن مكحول . قلة املسلمني وتعذر وجودهم يف حال السفر الذمي على املسلم ، وإمنا جازت يف أّول اإلسالم ل
  :وروي } وَأَْشهِدُواْ ذَوِى َعْدلٍ ّمْنكُْم { : نسخها قوله تعاىل 

أنه خرج ُبديل بن أيب مرمي موىل عمرو بن العاص وكان من املهاجرين ، مع عدي بن زيد ومتيم بن أوس )  ٣٦٩( 
فمرض بديل وكتب كتاباً فيه ما معه ، وطرحه يف متاعه ومل خيرب به صاحبيه ،  جتاراً إىل الشام ، -وكانا نصرانيني  -

ومات ففتشا متاعه ، فأخذا إناء من فضة فيه ثلثمائة مثقال منقوشاً بالذهب ، . وأمرمها أن يدفعا متاعه إىل أهله 
 صلى اهللا عليه وسلم ، فغيباه ، فأصاب أهل بديل الصحيفة فطالبومها باإلناء ، فجحدا فرفعومها إىل رسول اهللا

من بعد صالة العصر ، ألن وقت } ِمْن بعدالصالوة { تقفوهنما وتصربوهنما للحلف } َتْحبِسُوَنُهَما { فنزلت 
ويف . بعد صالة العصر أو الظهر؛ ألن أهل احلجاز كانوا يقعدون للحكومة بعدمها : وعن احلسن . اجتماع الناس 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صالة العصر ودعا بعدّي ومتيم فاستحلفهما عند أهنا ملا نزلت صلى : حديث بديل 

هي صالة أهل الذّمة ، وهم : وقيل . إنا اشتريناه من متيم وعدي : املنرب ، فحلفا ، مث وجد اإلناء مبكة ، فقالوا 
ن ارتبتم يف شأهنما واهتمتمومها إ: واملعىن . اعتراض بني القسم واملقسم عليه } إِِن ارتبتم { يعظمون صالة العصر 

وإن أريد الوصيان فليس مبنسوخ حتليفهما : إن أريد هبما الشاهدان فقد نسخ حتليف الشاهدين : وقيل . فحلفومها 
} كَانَ { ويف . للقسم } بِهِ { أنه كان حيلف الشاهد والراوي إذا اهتمهما والضمري يف : وعن علّي رضي اهللا عنه . 

ال نستبدل بصحة القسم باهللا عرضاً من الدنيا ، أي ال حنلف كاذبني ألجل املال ، ولو كان من :  للمقسم له يعين
  :أن هذه عادهتم يف صدقهم وأمانتهم أبداً ، وأهنم داخلون حتت قوله تعاىل : نقسم له قريباً منا ، على معىن 

شهادة اهللا { ] .  ١٣٥: النساء [ } ِسكُْم أَوِ الوالدين واألقربني كُوُنواْ قَوَّاِمنيَ بالقسط شَُهَداء للَِّه َولَْو َعلَى أَنفُ{ 
وعن الشعيب أنه وقف على شهادة ، مث ابتدأ اهللا باملّد ، على طرح . أي الشهادة اليت أمر اهللا حبفظها وتعظيمها } 

حيذف حرف وروي عنه بغري مّد على ما ذكر سيبويه أن منهم من . حرف القسم وتعويض حرف االستفهام منه 
حبذف اهلمزة وطرح » ملالمثني«: وقرىء . أهللا لقد كان كذا : القسم وال يعوض منه مهزة االستفهام ، فيقول 

هو استئناف : ما موقع حتبسوهنما؟ قلت : فإن قلت : عاد لويل : حركتها على الالم وإدغام نون من فيها ، كقوله 
كيف : حتبسوهنما فإن قلت : يف نعمل إن ارتبنا هبما ، فقيل كالم ، كأنه قيل بعد اشتراط العدالة فيهما ، فك



ملا كانت معروفة عندهم بالتحليف بعدها ، أغىن ذلك عن التقييد : فسرت الصالة بصالة العصر وهي مطلقة؟ قلت 
نس وجيوز أن تكون الالم للج. إذا صلّى أخذ يف الدرس علم أهنا صالة الفجر : ، كما لو قلت يف بعض أئمة الفقه 

إن { ، وأن يقصد بالتحليف على أثر الصالة أن تكون الصالة لطفاً يف النطق بالصدق ، وناهية عن الكذب والزور 
أي } على أَنَُّهَما استحقا إِثْماً { فإن اطلع } فَإِنْ ُعِثَر { ]  ٤٥: العنكبوت [ } الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر 
يِقُوَمانُ َمقَاَمُهَما ِمَن الذين { فشاهدان آخران } فَآخََراِن { ال إهنما ملن اآلمثني فعال ّما أوجب إمثاً ، واستوجبا أن يق

ويف . معناه من الذين جين عليهم وهم أهل امليت وعشريهتم . أي من الذين استحق عليهم اإلمث } استحق َعلَْيهُِم 
ناء صاحبهما ، وأن شهادهتما أحق من أنه ملا ظهرت خيانة الرجلني ، حلف رجالن من ورثته أنه إ: قصة بديل 
مها األوليان كأنه قيل ومن : األحقان بالشهادة لقرابتهما ومعرفتهما ، وارتفاعهما على } األوليان { . شهادهتما 
وجيوز أن يرتفعا باستحق ، أي من . مها بدل من الضمري يف يقومان ، أو من آخران : وقيل . األوليان : مها؟ فقيل 

على أنه » األّولني«وقرىء . عليهم انتداب األوليني منهم للشهادة إلطالعهم على حقيقة احلال  الذين استحق
ومعىن األولية التقدم على األجانب يف الشهادة . وصف للذين استحق عليهم ، جمرور ، أو منصوب على املدح 

، وحيتج به من » األوالن«: وقرأ احلسن . على التثنية ، وانتصابه على املدح » األولني«: وقرىء . لكوهنم أحّق هبا 
فوجهه عندهم أن الورثة قد ادعوا على . وأبو حنيفة وأصحابه ال يرون ذلك . يرى رد اليمني على املدعي 

النصرانيني أهنما قد اختانا فحلفا ، فلما ظهر كذهبما ادعيا الشراء فيما كتما ، فأنكر الورثة فكانت اليمني على 
فما وجه قراءة من قرأ استحق عليهم األوليان على البناء للفاعل ، وهم علي : فإن قلت . شراء الورثة إلنكارهم ال

معناه من الورثة الذي استحق عليهم األوليان من بينهم بالشهادة ، أن جيردومها للقيام : وأّيب وابن عباس؟ قلت : 
أن يأيت الشهداء على حنو } أدىن { كم الذي تقدم من بيان احل} ذلك { بالشهادة ويظهروا هبما كذب الكاذبني 

أن تكّر أميان شهود آخرين بعد إمياهنم فيفتضحوا } بالشهادة على َوْجهَِها أَْو خيافوا أَن تَُردَّ أميان { تلك احلادثة 
  .مسع إجابة وقبول } وامسعوا { . بظهور كذهبم كما جرى يف قصة بديل 

إِذْ قَالَ اللَُّه َيا ِعيَسى اْبَن ) ١٠٩(ولُ َماذَا أُجِْبُتْم قَالُوا لَا ِعلَْم لََنا إِنََّك أَْنَت َعلَّاُم الُْغيُوبِ َيْوَم َيْجَمُع اللَُّه الرُُّسلَ فََيقُ
ا وَإِذْ َعلَّْمُتَك الِْكتَاَب كَْهلًَمْرَيَم اذْكُْر نِْعمَِتي َعلَْيَك َوَعلَى َواِلدَِتَك إِذْ أَيَّْدُتَك بُِروحِ الْقُُدسِ ُتكَلُِّم النَّاَس ِفي الَْمْهِد َو

َتكُونُ طَيًْرا بِإِذْنِي َوُتْبرِئُ الْأَكَْمهَ َوالِْحكَْمةَ وَالتَّْوَراةَ َوالْإِْنجِيلَ َوإِذْ َتْخلُُق ِمَن الطِّنيِ كََهْيئَِة الطَّْيرِ بِإِذْنِي فََتْنفُُخ ِفيَها فَ
بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفُْت َبنِي إِسَْراِئيلَ عَْنَك إِذْ جِئَْتُهمْ بِالَْبيِّنَاِت فَقَالَ الَِّذيَن كَفَُروا ِمنُْهْم  َوالْأَْبَرَص بِإِذْنِي َوإِذْ ُتخْرُِج الَْمْوَتى

  ) ١١٠(إِنْ َهذَا إِلَّا ِسْحٌر ُمبٌِني 

اتقوا اهللا يوم مجعه و: وهو من بدل االشتمال ، كأنه قيل ) واتقوا اهللا : ( بدل من املنصوب يف قوله } َيْوَم َيْجَمُع { 
. أو ينصب على إضمار اذكر . أي ال يهديهم طريق اجلنة يومئذ كما يفعل بغريهم ) ال يهدي : ( أو ظرف لقوله . 

أي إجابة : منتصب بأجبتم انتصاب مصدره ، على معىن } َماذَا { و . أو يوم جيمع اهللا الرسل كان كيت وكيت 
توبيخ قومهم ، كما كان سؤال : ما معىن سؤاهلم؟ قلت : فإن قلت . ا أجبتم مباذ: ولو أريد اجلواب لقيل . أجبتم 

يعلمون أن الغرض : وقد علموا مبا أجيبوا؟ قلت } الَ ِعلَْم لََنا { : كيف يقولون : فإن قلت . املوؤدة توبيخاً للوائد 
وا من سوء إجابتهم ، إظهاراً بالسؤال توبيخ أعدائهم فيكلون األمر إىل علمه وإحاطته مبا منوا به منهم وكابد

للتشكي واللجإ إىل رهبم يف االنتقام منهم ، وذلك أعظم على الكفرة وأفت يف أعضادهم وأجلب حلسرهتم 
ومثاله أن ينكب بعض اخلوارج على السلطان . وسقوطهم يف أيديهم إذا اجتمع توبيخ اهللا وتشكي أنبيائه عليهم 



واطلع على كنهها وعزم على االنتصار له منه ، فيجمع بينهما ويقول له  خاصة من خواصه نكبة قد عرفها السلطان
أنت أعلم مبا فعل يب تفويضاً : ما فعل بك هذا اخلارجي وهو عامل مبا فعل به ، يريد توبيخه وتبكيته ، فيقول له : 

من هول ذلك اليوم : وقيل  .لألمر إىل علم سلطانه ، واتكاالً عليه ، وإظهاراً للشكاية ، وتعظيماً ملا حلّ به منه 
معناه علمنا : وقيل . يفزعون ويذهلون عن اجلواب ، مث جييبون بعدما تثوب إليهم عقوهلم بالشهادة على أممهم 

ومن علم اخلفيات مل ختف عليه الظواهر اليت منها إجابة األمم . ساقط مع علمك ومغمور به ، ألنك عالم الغيوب 
وكيف . ال علم لنا مبا كان منهم بعدنا ، وإمنا احلكم للخامتة : وقيل .  جنب علمك لرسلهم ، فكأنه ال علم لنا إىل

بالنصب على أنّ » عالم الغيوب«: وقرىء . خيفى عليهم أمرهم وقد رأوهم سود الوجوه زرق العيون موخبني 
ريه مث نصب عالم الغيوب أي أنك املوصوف بأوصافك املعروفة من العلم وغ} إِنََّك أَنَت { : الكالم قد مت بقوله 

أنه : واملعىن ) يوم جيمع ( بدل من } إِذْ قَالَ اهللا { على االختصاص ، أو على على النداء ، أو هو صفة السم أنّ 
يوبخ الكافرين يومئذ بسؤال الرسل عن إجابتهم ، وبتعديد ما أظهر على أيديهم من اآليات العظام ، فكذبوهم 

التصديق إىل أن اختذوهم آهلة ، كما قال بعض بين إسرائيل فيما أظهر على يد  أو جاوزوا حّد. ومسوهم سحرة 
{ واختذه بعضهم وأمه إهلني ]  ٧: األحقاف [ } هذا سحر مبني { عيسى عليه السالم من البينات واملعجزات 

ا به الدين ، وأضافه إىل بالكالم الذي حيي} بِرُوحِ القدس { ، على أفعلتك » أيدتك«: وقرىء . قّويتك } أَيَّدتَُّك 
  .القدس ، ألنه سبب الطهر من أوضار اآلثام 

} َوكَْهالً { يف موضع احلال ، ألنّ املعىن تكلمهم طفالً } ِفى املهد { و } ُتكَلَّم الناس { : والدليل عليه قوله تعاىل 
. لسالم ، أّيد به لتثبيت احلجة جربيل عليه ا: وقيل روح القدس . إال أن يف املهد فيه دليل على حّد من الطفولة 

معناه تكلمهم يف هاتني احلالتني ، من غري أن يتفاوت : ؟ قلت ) يف املهد وكهالً : ( ما معىن قوله : فإن قلت 
{ كالمك يف حني الطفولة وحني الكهولة الذي هو وقت كمال العقل وبلوغ األشد واحلّد الذي يستنبأ فيه األنبياء 

: ( وقيل . خّصا بالذكر مما تناوله الكتاب واحلكمة ، ألن املراد هبما جنس الكتاب واحلكمة  }والتوراة واإلجنيل 
{ بتسهيلي } بِإِذْنِى { هيئة مثل هيئة الطري } كََهْيئَِة الطري { الكالم احملكم الصواب ) احلكمة ( و . اخلط ) الكتاب 

 كان خيلقها عيسى عليه السالم وينفخ فيها ، وال يرجع إىل الضمري للكاف ، ألهنا صفة اهليئة اليت} فََتنفُُخ ِفيَها 
} ُتخْرُِج املوتى { وكذلك الضمري يف فتكون . اهليئة املضاف إليها؛ ألهنا ليست يف خلقه وال من نفخه يف شيء 

سراءيل َعنكَ َوإِذَا كَفَفْتُ َبنِى إ{ أخرج سام ابن نوح ورجلني وامرأة وجارية : قيل . خترجهم من القبور وتبعثهم 
كان يلبس الشعر ويأكل } اذكر نِْعَمِتى َعلَْيكَ { ملا قال اهللا تعاىل لعيسى : وقيل . يعين اليهود حني مهوا بقتله } 

مع كل يوم رزقه ، مل يكن له بيت فيخرب ، وال ولد فيموت ، أينما أمسى بات : الشجر وال يدخر شيئاً لغد يقول 
.  

إِذْ قَالَ الْحََوارِيُّونَ َيا ) ١١١(َحوَارِيَِّني أَنْ آِمنُوا بِي َوبَِرُسوِلي قَالُوا آَمنَّا وَاشَْهْد بِأَنََّنا ُمْسِلُمونَ َوإِذْ أَْوَحْيُت إِلَى الْ
قَالُوا ) ١١٢(كُنُْتْم ُمْؤِمنَِني  ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم َهلْ َيْسَتِطيُع َربُّكَ أَنْ ُينَزِّلَ َعلَْيَنا َماِئَدةً ِمَن السََّماِء قَالَ اتَّقُوا اللََّه إِنْ
قَالَ ِعيَسى اْبُن َمْرَيمَ ) ١١٣( ُنرِيُد أَنْ َنأْكُلَ ِمْنَها َوَتطَْمِئنَّ قُلُوُبَنا َوَنْعلََم أَنْ قَدْ َصَدقْتََنا َوَنكُونَ َعلَْيَها ِمَن الشَّاِهِديَن

) ١١٤(َماِء َتكُونُ لََنا ِعيًدا ِلأَوَِّلَنا َوآخِرَِنا َوآَيةً مِْنَك َواْرُزقَْنا وَأَْنَت خَْيُر الرَّازِِقَني اللَُّهمَّ َربََّنا أَْنزِلْ َعلَْيَنا َماِئَدةً ِمَن السَّ
  ) ١١٥(الَِمَني َحًدا ِمَن الَْعقَالَ اللَُّه إِنِّي ُمنَزِّلَُها َعلَْيكُْم فََمْن َيكْفُْر َبْعُد مِْنكُْم فَإِنِّي أَُعذُِّبُه َعذَاًبا لَا أَُعذُِّبُه أَ



يف حمل } ِعيَسى { خملصون ، من أسلم وجهه هللا } مُّْسِلُمونَ { أمرهتم على ألسنة الرسل } أَْوَحْيُت إِلَى احلواريني { 
يا زيد بن عمرو ، وهي اللغة الفاشية وجيوز أن يكون مضموماً كقولك : النصب على إتباع حركة االبن ، كقولك 

  :ل عليه قوله والدلي. يا زيد بن عمرو : 
  َويَْبُدو َعلَى الَْمْرِء َما يَأَْتمِْر... أَحَارِ ْبَن َعْمرٍو كَأَنِّي َخْمر 

بعد إمياهنم وإخالصهم؟ } َهلْ َيْستَِطيُع َربَُّك { : كيف قالوا : فإن قلت . ألنّ الترخيم ال يكون إال يف املضموم 
فآذن إنّ } إِذَ قَالُواْ { : ادعاءهم هلما ، مث أتبعه قوله ما وصفهم اهللا باإلميان واإلخالص ، وإمنا حكى : قلت 

كالم ال يرد مثله عن مؤمنني معظمني ) هل يستطيع ربك : ( دعواهم كانت باطلة ، وإهنم كانوا شاكني ، وقوله 
رحوا عليه اتقوا اهللا وال تشكوا يف اقتداره واستطاعته ، وال تقت: لرهبم ، وكذلك قول عيسى عليه السالم هلم معناه 

إن كانت دعواكم لإلميان } إِن كُنُتم مُّْؤِمنِنيَ { ، وال تتحكموا ما تشتهون من اآليات فتهلكوا إذا عصيتموه بعدها 
هل تسأله ذلك من غري صارف : ، أي هل تستطيع سؤال ربك ، واملعىن » هل تستطيع ربك«: وقرىء . صحيحة 

إذا أعطاه ورفده كأهنا متيد من تقدّم ) ماّدة ( عليه الطعام ، وهي من  اخلوان إذا كان: واملائدة . يصرفك عن سؤاله 
نشهد عليها عند الذين مل حيضروها من بين إسرائيل ، أو نكون من الشاهدين } َوَنكُونَ َعلَْيَها ِمَن الشاهدين { إليه 

كانت دعواهم إلرادة ما ذكروا هللا بالوحدانية ولك وبالنبّوة ، عاكفني عليها ، على أن عليها يف موضع احلال ، و
. وإمنا سأل عيسى وأجيب ليلزموا احلجة بكماهلا ويرسل عليهم العذاب إذا خالفوا . كدعواهم اإلميان واإلخالص 

} اللهم { والضمري للقلوب . ، بالتاء » وتكون«. » وتعلم«. ، بالياء على البناء للمفعول » ويعلم«: وقرىء 
أي يكون يوم } َتكُونُ لََنا ِعيداً { نداء ثان } َربََّنا { و . نداء ، وعوضت منه امليم فحذف حرف ال. أصله يا أهللا 
: العيد السرور العائد ، ولذلك يقال : ومن مث اختذه النصارى عيداً ، وقيل . هو يوم األحد : قيل . نزوهلا عيداً 

يرثين . ونظريمها . ، على جواب األمر » تكون«: تكون لنا سروراً وفرحاً ، وقرأ عبد اهللا : فكأنّ معناه . يوم عيد 
: وقيل . بدل من لنا بتكرير العامل ، أي ملن يف زماننا من أهل ديننا ، وملن يأيت بعدنا } َألوَِّلَنا َوءاِخرَِنا { ، ويرثين 

، » نا وأخراناألوال«: ويف قراءة زيد . وجيوز للمقّدمني منا واألتباع : يأكل منها آخر الناس كما يأكل أوهلم 
للمصدر ، ولو أريد بالعذاب ما ) ال أعذبه ( والضمري يف . مبعىن تعذيباً } َعذَاباً { والتأنيث مبعىن األّمة واجلماعة 
اللَّهم أنزل : وروي أن عيسى عليه السالم ملا أراد الدعاء لبس صوفاً ، مث قال . يعذب به ، مل يكن بّد من الباء 

غمامة فوقها وأخرى حتتها ، وهم ينظرون إليها حىت سقطت بني أيديهم ، : اء بني غمامتني علينا ، فنزلت سفرة محر
اللَّهم اجعلين من الشاكرين ، اللَّهم اجعلها رمحة وال جتعلها مثلة وعقوبة ، وقال : فبكى عيسى عليه السالم وقال 

  .ليقم أحسنكم عمالً يكشف عنها ويذكر اسم اهللا عليها ويأكل منها : هلم 

بسم : أنت أوىل بذلك ، فقام عيسى وتوضأ وصلّى وبكى ، مث كشف املنديل وقال : فقال مشعون رأس احلواريني 
وعند رأسها ملح ، وعند ذنبها خل ، وحوهلا . اهللا خري الرازقني ، فإذا مسكة مشوية بال فلوس وال شوك تسيل دمساً 

لى واحد منها زيتون ، وعلى الثاين عسل ، وعلى الثالث من ألوان البقول ما خال الكرّاث ، وإذا مخسة أرغفة ع
يا روح اهللا ، أمن طعام الدنيا أم من طعام اآلخرة؟ : فقال مشعون . مسن ، وعلى الرابع جنب ، وعلى اخلامس قديد 

زدكم من ليس منهما ، ولكنه شيء اخترعه اهللا بالقدرة العالية ، كلوا ما سألتم واشكروا اهللا ميددكم اهللا وي: فقال 
يا مسكة أحيي بإذن اهللا ، : يا روح اهللا ، لو أريتنا من هذه اآلية آية أخرى ، فقال : فقال احلواريون : فضله 

مث طارت املائدة ، مث عصوا بعدها فمسخوا قردة . عودي كما كنت ، فعادت مشوية : مث قال هلا . فاضطربت 
ال نريد فلم : قالوا } فََمن َيكْفُْر بَْعُد ِمنكُْم فَإِّنى أَُعذُّبهُ { : تعاىل وروي أهنم ملا مسعوا بالشريطة وهي قوله . وخنازير 



والصحيح أهنا ) . وآخرنا : ( واهللا ما نزلت ، ولو نزلت لكان عيداً إىل يوم القيامة ، لقوله : وعن احلسن . تنزل 
  .نزلت 

ِللنَّاسِ اتَِّخذُونِي َوأُمَِّي إِلََهْينِ ِمْن ُدوِن اللَِّه قَالَ سُْبحَاَنَك َما َيكُونُ ِلي أَنْ  َوإِذْ قَالَ اللَُّه َيا ِعيَسى اْبَن َمرَْيَم أَأَْنَت قُلَْت
لُْغُيوبِ  إِنََّك أَْنَت َعلَّاُم اأَقُولَ َما لَْيَس ِلي بَِحقٍّ إِنْ كُْنُت قُلُْتُه فَقَْد َعِلْمَتُه َتْعلَُم َما ِفي َنفِْسي َولَا أَْعلَُم َما ِفي نَفِْسَك

)١١٦ (  

ِفى { قوالً ال حيق يل أن أقوله } أَنْ أَقُولَ { ما ينبغي يل } َما َيكُونُ ِلى { من أن يكون لك شريك } سبحانك { 
تعلم معلومي وال أعلم معلومك ، ولكنه سلك بالكالم طريق املشاكلة وهو من فصيح : واملعىن : يف قليب } َنفِْسى 

تقرير للجملتني معاً ، ألن ما } إِنََّك أَنَت عالم الغيوب { لقوله يف نفسي } ى نَفِْسكَ ِف{ : الكالم وبينه ، فقيل 
  .انطوت عليه النفوس من مجلة الغيوب ، وألن ما يعلمه عالم الغيوب ال ينتهي إليه علم أحد 

ْم َوكُْنُت َعلَيْهِْم َشهِيًدا َما ُدْمُت ِفيهِْم فَلَمَّا َتَوفَّْيَتنِي كُْنتَ أَْنتَ َما قُلُْت لَُهْم إِلَّا َما أََمرَْتنِي بِهِ أَِن اْعُبدُوا اللََّه َربِّي َورَبَّكُ
 إِنْ تَُعذِّبُْهْم فَإِنَُّهْم ِعَباُدَك َوإِنْ َتْغِفْر لَُهْم فَإِنَّكَ أَْنتَ الْعَزِيُز الَْحكِيُم) ١١٧(الرَّقِيَب َعلَْيهِْم َوأَْنَت َعلَى كُلِّ َشْيٍء َشهِيٌد 

)١١٨ (  

واملفسر إما فعل القول وإما فعل . إن جعلتها مفسرة مل يكن هلا بّد من مفسر } أَنِ اعبدوا اهللا { يف قوله ) أن ( 
أما فعل القول فيحكى بعده الكالم من غري أن يتوسط بينهما حرف التفسري ، ال تقول . األمر ، وكالمها ال وجه له 

وأما فعل األمر ، فمسند إىل ضمري اهللا عّز . ما قلت هلم إال اعبدوا اهللا : لكن و. ما قلت هلم إال أن اعبدوا اهللا : 
اعبدوا اهللا ريب وربكم ، وإن جعلتها : فلو فسرته باعبدوا اهللا ريب وربكم مل يستقم؛ ألن اهللا تعاىل ال يقول . وجلّ 

ألن البدل هو : به ، وكالمها غري مستقيم  موصولة بالفعل مل ختل من أن تكون بدالً من ما أمرتين به ، أو من اهلاء يف
ما قلت هلم إال أن اعبدوا اهللا ، مبعىن ما قلت هلم إال عبادته؛ ألن العبادة ال : وال يقال . الذي يقوم مقام املبدل منه 

ين بأن إال ما أمرت: مقام اهلاء ، فقلت ) أن اعبدوا اهللا ( وكذلك إذا جعلته بدالً من اهلاء ألنك لو أقمت . تقال 
حيمل فعل القول : فكيف يصنع؟ قلت : فإن قلت . اعبدوا اهللا ، مل يصح ، لبقاء املوصول بغري راجع إليه من صلته 

ما أمرهتم إال مبا أمرتين به ، حىت يستقيم تفسريه بأن اعبدوا ) . ما قلت هلم إال ما أمرتين به ( على معناه؛ ألن معىن 
رقيباً كالشاهد } َوكُنُت َعلَْيهِْم شَهِيداً { موصولة عطف بيان للهاء ال بدالً ) أن  (وجيوز أن تكون . اهللا ريب وربكم 

متنعهم من } فَلَمَّا َتَوفَّْيتَنِى كُنَت أَنَت الرَِّقيَب َعلَْيهِْم { على املشهود عليه ، أمنعهم من أن يقولوا ذلك ويتدينوا به 
إِن تَُعذّْبُهْم فَإِنَُّهمْ { م من البينات ، وأرسلت إليهم من الرسل القول به مبا نصبت هلم من األدلة ، وأنزلت عليه

القوي القادر } َوإِن َتْغِفْر لَُهْم فَإِنَّكَ أَنتَ العزيز { الذين عرفتهم عاصني جاحدين آلياتك مكذبني ألنبيائك } ِعَباُدَك 
املغفرة ال تكون : فإن قلت . وصواب الذي ال يثيب وال يعاقب إال عن حكمة } احلكيم { على الثواب والعقاب 

: إن غفرت ، فقال : ما قال إنك تغفر هلم ، ولكنه بىن الكالم على : ؟ قلت ) وإن تغفر هلم : ( للكفار فكيف قال 
إن عذبتهم عدلت ، ألهنم أحقاء بالعذاب ، وإن غفرت هلم مع كفرهم مل تعدم يف املغفرة وجه حكمة ألن املغفرة 

  .املعقول ، بل مىت كان اجلرم أعظم جرماً كان العفو عنه أحسن  حسنة لكل جمرم يف



يَها أََبًدا َرِضيَ اللَُّه َعْنُهمْ قَالَ اللَُّه َهذَا َيْوُم َيْنفَُع الصَّاِدِقَني ِصْدقُُهْم لَُهْم َجنَّاتٌ َتْجرِي ِمْن َتحِْتَها الْأَْنَهارُ َخاِلِديَن ِف
  ) ١١٩(الْعَِظيُم َوَرضُوا َعْنُه ذَِلَك الْفَْوُز 

مبتدأ ، ) هذا ( وإما على أنّ : وبالنصب إما على أنه ظرف لقال . بالرفع واإلضافة » هذا يوم ينفع«: قرىء 
: وال جيوز أن يكون فتحاً ، كقوله تعاىل . هذا الذي ذكرنا من كالم عيسى واقع يوم ينفع : ومعناه . والظرف خرب 

: بالتنوين ، كقوله تعاىل » يوٌم ينفع«: وقرأ األعمش . ألنه مضاف إىل متمكن ]  ٩: ر االنفطا[ } َيْوَم الَ َتْمِلُك { 
ينفع الصادقني صدقهم؟ إن أريد : ما معىن قوله : فإن قلت ]  ٤٨: البقرة [ } واتقوا َيْوًما الَّ َتْجرِى نَفٌْس { 

ليس مبطابق ملا ورد فيه؛ ألنه يف معىن صدقهم يف اآلخرة فليست اآلخرة بدار عمل ، وإن أريد صدقهم يف الدنيا ف
معناه الصدق املستمر بالصادقني يف دنياهم : الشهادة لعيسى عليه السالم بالصدق فيما جييب به يوم القيامة؟ قلت 

إنّ اهللا وعدكم وعد احلق ، فصدق يومئذ : أّما إبليس فقال . متكلمان تكلما يوم القيامة : وعن قتادة . وآخرهتم 
وأما عيسى عليه السالم فكان صادقاً يف احلياة وبعد املمات فنفعه صدقه . ذلك كاذباً ، فلم ينفعه صدقه وكان قبل 

.  

  ) ١٢٠(ِللَِّه ُملُْك السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َوَما ِفيهِنَّ َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر 

يتناول ) ما : ( ومن فيهّن؟ قلت : ء ، فقيل يف السموات واألرض العقالء وغريهم ، فهال غلب العقال: قإن قلت 
ما هو؟ قبل أن تعرف أعاقل هو أم غريه ، : أال تراك تقول إذا رأيت شبحاً من بعيد . األجناس كلها تناوالً عاماً 
  .فكان أوىل بإرادة العموم 

  :عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
حسنات وحمي عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات من قرأ سورة املائدة أعطى من األجر عشر « )  ٣٧٠( 

  .» بعدد كل يهودي ونصراين يتنفس يف الدنيا 

  ) ١(ْم يَْعِدلُونَ الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي َخلََق السََّماَواِت َوالْأَْرَض َوَجَعلَ الظُّلَُماِت وَالنُّوَر ثُمَّ الَِّذيَن كَفَُروا بِرَبِّهِ

وإىل مفعولني } َوَجَعلَ الظلمات والنور { : ول واحد إذا كان مبعىن أحدث وأنشأ ، كقوله يتعّدى إىل مفع} َجَعلَ { 
والفرق بني ]  ١٩: الزخرف [ } َوَجَعلُواْ امللئكة الذين ُهْم ِعبَاُد الرمحن إناثا { : إذا كان مبعىن صيَّر ، كقوله 

لتضمني ، كإنشاء شيء من شيء ، أو تصيري شيء أن اخللق فيه معىن التقدير ، ويف اجلعل معىن ا: اخللق واجلعل 
َوَجَعلَ الظلمات { ]  ١٨٩: األعراف [ } َوَجَعلَ مِْنَها زَْوَجَها { ومن ذلك . شيئاً ، أو نقله من مكان إىل مكان 

َعلَ أََج{ ]  ١١: فاطر [ } مث جعلكم أزواجاَ { ؛ ألن الظلمات من األجرام املتكاثفة ، والنور من النار } والنور 
وامللك { : للقصد إىل اجلنس ، كقوله تعاىل : مل أفرد النور؟ قلت : فإن قلت ] .  ٥: ص [ } االهلة إهلا واحدا 

أو ألن الظلمات كثرية ، ألنه ما من جنس من أجناس األجرام إالّ وله ظلّ ، وظلّه ]  ١٧: احلاقة [ } على أَْرجَاِئَها 
ثْمَّ الذين كَفَُرواْ بَِربّهِمْ { : عالم عطف قوله : فإن قلت . واحد وهو النار هو الظلمة ، خبالف النور فإنه من جنس 

على معىن أن اهللا حقيق باحلمد على ما خلق؛ ألنه ما خلقه إالّ } احلمد للَِّه { : إما على قوله : ؟ قلت } َيْعِدلُونَ 
على معىن أنه خلق ما } َخلََق السماوات  {: نعمة ، مث الذين كفروا به يعدلون فيكفرون نعمته ، وإما على قوله 

: فما معىن مث؟ قلت : فإن قلت . خلق مما ال يقدر عليه أحد سواه ، مث هم يعدلون به ما ال يقدر على شيء منه 



استبعاد ألن ميتروا ]  ٢: األنعام [ } ثُمَّ أَنُتمْ َتْمَتُرونَ { استبعاد أن يعدلوا به بعد وضوح آيات قدرته ، وكذلك 
  .يه بعد ما ثبت أنه حمييهم ومميتهم وباعثهم ف

  ) ٢(ُهَو الَِّذي َخلَقَكُْم ِمْن ِطنيٍ ثُمَّ قََضى أََجلًا َوأََجلٌ ُمسَمى ِعْنَدُه ثُمَّ أَْنُتْم َتمَْتُرونَ 

ما بني أن خيلق إىل أن  :األجل األّول : وقيل . أجل القيامة } وَأََجلٌ مُّسمى ِعنَدهُ { أجل املوت } ثُمَّ قََضى أََجالً { 
املبتدأ : فإن قلت . املوت : والثاين . األّول النوم : وقيل . ما بني املوت والبعث وهو الربزخ : والثاين . ميوت 

ألنه ختصص : ؟ قلت } وَأََجلٌ مُّسمى ِعنَدهُ { : النكرة إذا كان خربه ظرفاً وجب تأخريه ، فلم جاز تقدميه يف قوله 
الكالم السائر أن : فإن قلت ]  ٢٢١: البقرة [ } َولَعَْبٌد مُّْؤِمٌن َخْيٌر ّمن مُّْشرِكٍ { : املعرفة ، كقوله بالصفة فقارب 

وأي أجل : أوجبه أن املعىن : عندي ثوب جيد ، ويل عبد كيس ، وما أشبه ذلك؛ فما أوجب التقدمي؟ قلت : يقال 
  .ا املعىن وجب التقدمي مسمًى عنده تعظيماً لشأن الساعة ، فلما جرى فيه هذ

  ) ٣(َوُهَو اللَُّه ِفي السََّماوَاِت َوِفي الْأَْرضِ َيْعلَُم ِسرَّكُْم َوَجْهَركُْم َوَيْعلَُم َما َتكِْسُبونَ 

َوُهَو الذى ِفى السماء إله { : ومنه قوله . وهو املعبود فيها : متعلق مبعىن اسم اهللا ، كأنه قيل } ِفى السماوات { 
اهللا : أو وهو املعروف باإلهلية أو املتوحد باإلهلية فيها ، أو هو الذي يقال له ]  ٨٤: الزخرف [ } رض إله َوِفى اال
أنه اهللا وأنه يف : خرباً بعد خرب على معىن } اهللا ِفي السموات { ال يشرك به يف هذا االسم ، وجيوز أن يكون  -فيها

: كيف موقع قوله : فى عليه منه شيء ، كأن ذاته فيهما ، فإن قلت السموات واألرض مبعىن أنه عامل مبا فيهما ال خي
إن أردت التوحد باإلهلية كان تقريراً له؛ ألن الذي استوى يف علمه السر : ؟ قلت } َيْعلَُم ِسرَّكُْم َوَجْهَركُمْ { 

هو يعلم : تدأ مبعىن والعالنية هو اهللا وحده ، وكذلك إذا جعلت يف السموات خرباً بعد خرب ، وإال فهو كالم مب
  .من اخلري والشّر ، ويثيب عليه ، ويعاقب } َوَيْعلَُم َما َتكِْسُبونَ { أو خرب ثالث . سركم وجهركم 

ْوَف يَأِْتيهِْم أَْنَباُء َما فَقَْد كَذَّبُوا بِالَْحقِّ لَمَّا َجاَءُهْم فََس) ٤(َوَما َتأْتِيهِْم ِمْن آَيٍة ِمْن آَياِت َربِّهِمْ إِلَّا كَاُنوا َعْنَها ُمعْرِِضَني 
  ) ٥(كَاُنوا بِهِ َيسَْتْهزِئُونَ 

وما يظهر هلم دليل قط من األدلة اليت : يعين . للتبعيض } من آيات رهبم { ويف . لالستغراق } مِّْن َءاَيٍة { مِّْن يف { 
يلتفتون إليه وال يرفعون به رأساً ،  تاركني للنظر ال: جيب فيها النظر واالستدالل واالعتبار ، إال كانوا عنه معرضني 

إن كانوا معرضني عن : مردود على كالم حمذوف كأنه قيل } فقد كذبوا { لقلة خوفهم وتدبرهم للعواقب ، 
يعين القرآن الذي حتدُّوا به على تبالغهم يف } لَمَّا َجاءُهْم { اآليات فقد كذبوا مبا هو أعظم آية وأكربها وهو احلق 

وهو القرآن ، أي أخباره } كَانُواْ بِِه َيْستَْهزِءونَ { الشيء الذي } فَسَْوَف َيأِْتيهِمْ أَنَْباء { ا عنه الفصاحة فعجزو
وسيظهر هلم أنه مل يكن مبوضع استهزاء ، وذلك عند إرسال . سيعلمون بأي شيء استهزءوا : وأحواله ، مبعىن 

  .إلسالم وعلّو كلمته العذاب عليهم يف الدنيا أو يوم القيامة أو عند ظهور ا

ُنَمكِّْن لَكُْم وَأَْرَسلَْنا السََّماَء َعلَْيهِْم ِمْدرَاًرا َوَجَعلَْنا  أَلَْم َيَرْوا كَْم أَْهلَكَْنا ِمْن قَْبِلهِْم ِمْن قَْرٍن َمكَّنَّاُهْم ِفي الْأَْرضِ َما لَْم
  ) ٦(الْأَْنهَاَر َتْجرِي ِمْن َتْحتِهِْم فَأَْهلَكَْناُهمْ بِذُُنوبِهِْم وَأَْنشَأَْنا ِمْن َبْعدِِهْم قَْرًنا آخَرِيَن 



: الكهف [ } إِنَّا َمكَّنَّا لَُه ِفى األرض { : ومنه قوله . أّرض له : وحنوه . جعل له مكاناً له فيها : مكن له يف األرض 
َولَقَْد مكناهم { : ومنه قوله . وأّما مكنته يف األرض فأثبته فيها ]  ٥٧: القصص [ } أََو لَْم نَُمكّن لَُّهمْ { ]  ٨٤

مكناهم ِفى االرض َما لَْم { : ولتقارب املعنيني مجع بينهما يف قوله ]  ٢٦: األحقاف [ } ِفيَما إِن مكناكم ِفيِه 
واملعىن مل نعط أهل مكة حنو ما أعطينا عاداً ومثود وغريهم ، من البسطة يف األجسام ، والسعة يف } ُنَمكّن لَّكُْم 

. والسماء املظلة؛ ألن املاء ينزل منها إىل السحاب ، أو السحاب أو املطر . األموال واالستظهار بأسباب الدنيا 
الداللة على أنه ال يتعاظمه أن : أي فائدة يف ذكر إنشاء قرن آخرين بعدهم؟ قلت : فإن قلت . غزار امل: واملدرار 

َوالَ { : يهلك قرناً وخيرب بالده منهم؟ فإنه قادر على أن ينشىء مكاهنم آخرين يعمر هبم بالده ، كقوله تعاىل 
  ] . ١٥: الشمس [ } َيخَاُف عقباها 

َوقَالُوا لَوْلَا أُْنزِلَ ) ٧(ِكتَاًبا ِفي ِقْرطَاسٍ فَلََمُسوُه بِأَْيِديهِْم لَقَالَ الَِّذيَن كَفَُروا إِنْ َهذَا إِلَّا ِسْحٌر ُمبٌِني  َولَْو َنزَّلَْنا َعلَْيَك
لََجَعلْنَاُه َرُجلًا َولَلََبْسَنا َعلَْيهِْم َما َيلْبُِسونَ َولَْو َجَعلَْناُه َملَكًا ) ٨(َعلَْيِه َملٌَك َولَْو أَْنزَلَْنا َملَكًا لَقُِضَي الْأَْمُر ثُمَّ لَا ُيْنظَُرونَ 

)٩ (  

ومل يقتصر هبم على الرؤية ، لئال يقولوا سكرت } فَلََمُسوُه بِأَْيِديهِْم { يف ورق } ِفى ِقرْطَاسٍ { مكتوباً } كتابا { 
} لَّقُِضَى االمر { تعنتاً وعناداً للحق بعد ظهوره  }إِنْ هذا إِالَّ ِسْحٌر مُّبِنيٌ { لقالوا . أبصارنا ، وال تبقى هلم علة 

إما ألهنم إذا عاينوا امللك قد نزل على رسول اهللا . بعد نزوله طرفة عني } ثُمَّ الَ ُينظَُرونَ { لقضي أمر إهالكهم 
ناَ نَزلَْنا إِلَيْهُِم َولَْوأن{ : صلى اهللا عليه وسلم يف صورته وهي آية ال شيء أبني منها وأيقن ، مث ال يؤمنون كما قال 

مل يكن بّد من إهالكهم ، كما أهلك أصحاب املائدة ، وإما ألنه يزول ]  ١١١: األنعام [ } امللئكة َوكَلََّمُهُم املوتى 
وإما ألهنم إذا شاهدوا ملكاً يف صورته . االختيار الذي هو قاعدة التكليف عند نزول املالئكة ، فيجب إهالكهم 

جعل عدم . قضاء األمر ، وعدم اإلنظار : بعد ما بني األمرين } ثُمَّ { هول ما يشاهدون ومعىن زهقت أرواحهم من 
ولو جعلنا الرسول } َولَْو جعلناه َملَكاً { اإلنظار أشّد من قضاء األمر ، ألنّ مفاجأة الشّدة أشّد من نفس الشّدة 

[ } َما هذا إِالَّ َبَشٌر ّمثْلُكُْم { : وتارة يقولون . ملك لوال أنزل على حممد : ملكاً كما اقترحوا ألهنم كانوا يقولون 
ألرسلناه يف صورة رجل } جلعلناه َرُجالً { ]  ١٤: فصلت [ } َولَْو َشاء رَبَُّنا الَنَزلَ مالئكة { ، ]  ٣٣: املؤمنون 

  .، كما 
ألهنم ال يبقون مع رؤية . ة كان ينزل جربيل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف أعم األحوال يف صورة دحي

إذا رأوا : وخللطنا عليهم ما خيلطون على أنفسهم حينئذ ، فإهنم يقولون } َولَلََبْسَنا َعلَيْهِم { املالئكة يف صورهم 
الدليل على أين ملك أين جئت بالقرآن املعجز ، : هذا إنسان وليس مبلك ، فإن قال هلم : امللك يف صورة إنسان 

كذبوه كما كذبوا حممداً صلى اهللا عليه وسلم ، فإذا فعلوا ذلك خذلوا كما هم  -ملك ال بشروهو ناطق بأين 
حينئذ مثل ما يلبسون على أنفسهم } َولَلََبْسَنا َعلَيْهِم { : وجيوز أن يراد . خمذولون اآلن ، فهو لبس اهللا عليهم 

وللبَّْسنا «: وقرأ الزهري . ، بالم واحدة » عليهمولبسنا «: وقرأ ابن حميصن : الساعة يف كفرهم بآيات اهللا البينة 
  .، بالتشديد » عليهم ما يلبُِّسون

  ) ١٠(َولَقَِد اْسُتهْزَِئ بُِرُسلٍ ِمْن قَْبِلَك فَحَاَق بِالَِّذيَن َسِخُروا ِمنُْهْم َما كَانُوا بِِه َيْسَتهْزِئُونَ 



هبم فأحاط هبم } فََحاَق { لم عما كان يلقى من قومه تسلية لرسول اهللا صلى اهللا عليه وس} َولَقَدِ استهزىء { 
  .الشيء الذي كانوا يستهزؤن به وهو احلق ، حيث أهلكوا من أجل االستهزاء به 

  ) ١١(قُلْ ِسُريوا ِفي الْأَْرضِ ثُمَّ اْنظُرُوا كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الُْمكَذِّبَِني 

جعل النظر مسبباً عن السري يف قوله : ؟ قلت } ثُمَّ انظروا { : ه وبني قول} فانظروا { أي فرق بني قوله : فإن قلت 
سُِريواْ ِفى االرض ثُمَّ انظروا { : وأما قوله . فكأنه قيل سريوا ألجل النظر ، وال تسريوا سري الغافلني } فانظروا { : 
ونبه على ذلك بثم ، . هلالكني فمعناه إباحة السري يف األرض للتجارة وغريها من املنافع وإجياب النظر يف آثار ا} 

  .لتباعد ما بني الواجب واملباح 

لِْقَياَمِة لَا َرْيَب ِفيِه الَِّذيَن قُلْ ِلَمْن َما ِفي السََّماَواِت وَالْأَْرضِ قُلْ ِللَِّه كََتَب َعلَى َنفِْسِه الرَّْحَمةَ لََيْجَمعَنَّكُمْ إِلَى َيْومِ ا
  ) ١٢(ُيْؤِمُنونَ  َخِسرُوا أَنْفُسَُهْم فَُهْم لَا

تقرير هلم ، أي هو اهللا ال خالف بيين وبينكم ، } قُل ِللَِّه { سؤال تبكيت ، و } لَّمن مَّا ِفى السماوات واالرض { 
أي أوجبها على ذاته يف هدايتكم إىل معرفته } كََتَب على َنفِْسهِ الرمحة { وال تقدرون أن تضيفوا شيئاً منه إىل غريه 

لكم على توحيده مبا أنتم مقرون به من خلق السموات األرض ، مث أوعدهم على إغفاهلم النظر ، ونصب األدلة 
: وقوله . فيجازيكم على إشراككم } لََيْجَمَعنَّكُْم إىل َيْومِ القيامة { وإشراكهم به من ال يقدر على خلق شيء بقوله 

ريد الذين خسروا أنفسهم ، أو أنتم الذين خسروا أي أ: نصب على الذم ، أو رفع } الذين َخِسرُواْ أَنفُسَُهم { 
الذين : معناه : كيف جعل عدم إمياهنم مسبباً عن خسراهنم ، واألمر على العكس؟ قلت : فإن قلت . أنفسهم 

  .فهم ال يؤمنون . الختيارهم الكفر : خسروا أنفسهم يف علم اهللا 

  ) ١٣(لسَِّميُع الَْعِليُم َولَُه َما َسكََن ِفي اللَّْيلِ وَالنََّهارِ َوُهَو ا

َوَسكَنُتْم ِفى { : من السكىن وتعديه بفي كما يف قوله } َما َسكََن ِفى اليل والنهار { عطف على اهللا } َولَُه { 
يسمع كل مسموع ويعلم كل معلوم ، فال خيفى عليه } َوُهَو السميع العليم { . } مساكن الذين ظَلَُمواْ أَنفُسَُهْم 

  .ل عليه امللوان شيء مما يشتم

 أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ َمْن أَْسلََم َولَا قُلْ أَغَْيَر اللَِّه أَتَِّخذُ وَِليا فَاِطرِ السََّماَواِت وَالْأَْرضِ َوُهَو ُيطِْعُم َولَا ُيطَْعُم قُلْ إِنِّي أُِمْرُت
َمْن ُيصَْرْف َعْنُه َيْوَمِئٍذ فَقَدْ ) ١٥(بِّي َعذَاَب َيْومٍ َعِظيمٍ قُلْ إِنِّي أَخَاُف إِنْ َعَصْيتُ َر) ١٤(َتكُوَننَّ ِمَن الُْمْشرِِكَني 

  ) ١٦(َرِحَمُه َوذَِلَك الْفَْوُز الُْمبُِني 

ألن اإلنكار يف اختاذ غري اهللا ولياً ، ال يف اختاذ } اختذ { ؟ مهزة االستفهام دون الفعل الذي هو } أَغَْيرَ اهللا { أَويلّ 
} َءآُهللا أَِذنَ لَكُمْ { ]  ٦٤: الزمر [ } أَفََغْيَر اهللا َتأُْمرُوّنى أَْعُبُد أَيَُّها اجلاهلون { وحنوه . التقدمي الويل ، فكان أوىل ب

. » فَطََر«: وقرأ الزهري . باجلرّ صفة هللا ، وبالرفع على املدح } فَاِطرِ السماوات { وقرىء ] .  ٥٩: يونس [ 
رفت ما فاطر السموات واألرض ، حىت أتاين أعرابيان خيتصمان يف بئر فقال ما ع: وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما 

َما أُرِيُد مِْنُهم ّمن ّرْزقٍ { : وهو يرُزق وال ُيْرَزق ، كقوله } َوُهَو ُيطِْعُم َوالَ ُيطَْعمُ { أنا فطرهتا أي ابتدعتها : أحدمها 



: وقرىء . أن املنافع كلها من عنده ، وال جيوز عليه االنتفاع :  واملعىن]  ٥٩: الذاريات [ } َوَما أُرِيُد أَن ُيطِْعُمونِ 
، على بناء األول للمفعول » وهو ُيطَْعُم وال ُيطِْعُم«: وروى ابن املأمون عن يعقوب . ، بفتح الياء » وال َيطعم«

وفسر بأن . للفاعل ، على بنائهما » وهو يطعم وال يطعم«: والثاين للفاعل ، والضمري لغري اهللا ، وقرأ األشهب 
وجيوز أن يكون . أطعمت ، مبعىن استطعمت ، وحنوه أفدت : وحكى األزهري . وهو يطعم ، وال يستطعم : معناه 
وهو يعطي ومينع ، ويبسط ، ويقدر ، : وهو يطعم تارة وال يطعم أخرى على حسب املصاحل ، كقولك : املعىن 

[ } وبذلك أُمِْرُت َوأََناْ أَوَّلُ املسلمني { لنيب سابق أمته يف اإلسالم ، كقوله ألنّ ا} أَوَّلَ َمْن أَْسلَمَ { ويغين ويفقر 
َوالَ َتكُوَننَّ { ]  ١٤٣: األعراف [ } سبحانك ُتْبتُ إِلَْيَك وَأََناْ أَوَّلُ املؤمنني { : وكقول موسى ]  ١٦٣: األنعام 

} ِمْن ُيْصَرْف َعْنُه { و . الم وهنيت عن الشرك أمرت باإلس: ومعناه } ِمَن املشركني { وقيل يل ال تكونن } 
إن أطعمت زيداً من جوعه فقد أحسنت : اهللا الرمحة العظمى وهي النجاة ، كقولك } َيْومَِئٍذ فَقَْد َرِحَمُه { العذاب 

: وقرىء .  فقد أمتمت اإلحسان إليه أو ، فقد أدخله اجلنة ، ألن من مل يعذب مل يكن له بّد من الثواب: إليه؟ تريد 
من يدفع اهللا : من يصرف اهللا عنه يف ذلك اليوم فقد رمحه ، مبعىن : على البناء للفاعل ، واملعىن » من َيصْرِْف عنه«

. وترك ذكر املصروف؛ لكونه معلوماً أو مذكوراً قبله وهو العذاب . وحيفظه ، وقد علم من املدفوع عنه . عنه 
. أي هوله ، فقد رمحه : ملفعول به ، أي من بيصرف اهللا عنه ذلك اليوم وجيوز أن ينتصب يومئذ يصرف انتصاب ا

  .من يصرف اهللا عنه : وينصر هذه القراءة قراءة أّيب رضي اهللا عنه 

  ) ١٧( َوإِنْ َيْمَسْسَك اللَُّه بُِضرٍّ فَلَا كَاِشَف لَهُ إِلَّا ُهَو َوإِنْ َيْمَسْسَك بَِخْيرٍ فَُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر

َوإِن َيْمَسْسكَ { من مرض أو فقر أو غري ذلك من بالياه ، فال قادر على كشفه إال هو } َوإِن َيْمَسْسكَ اهللا بُِضرّ { 
  .فكان قادراً على إدامته أو إزالته } فَُهَو على كُلّ َشْىء قَُديٌر { من غىن أو صحة } بِخَْيرٍ 

  ) ١٨(لَْحِكيمُ الَْخبُِري َوُهَو الْقَاِهُر فَْوَق ِعبَاِدِه َوُهَو ا

]  ١٢٧: األعراف [ } َوإِنَّا فَْوقَُهْم قاهرون { : تصوير للقهر والعلّو بالغلبة والقدرة ، كقوله } فَْوَق ِعَباِدهِ { 
الشيء أعم العام لوقوعه على كل ما يصح أن يعلم وخيرب عنه ، فيقع على القدمي واجلرم والعرض واحملال واملستقيم 

معلوم ال كسائر املعلومات ، وال يصح : شيء ال كاألشياء ، كأنك قلت : صّح أن يقال يف اهللا عّز وجلّ ولذلك . 
  .جسم ال كاألجسام : 

َبلَغَ أَئِنَّكُْم لََتشَْهُدونَ ْم بِِه َوَمْن قُلْ أَيُّ َشْيٍء أَكَْبُر َشَهاَدةً قُلِ اللَُّه َشهِيٌد بَْينِي وََبْيَنكُْم َوأُوِحَي إِلَيَّ َهذَا الْقُْرآنُ لِأُْنِذَركُ
  ) ١٩(أَنَّ َمَع اللَِّه آِلَهةً أُْخَرى قُلْ لَا أَْشَهُد قُلْ إِنََّما ُهَو إِلٌَه َواِحٌد وَإِنَّنِي َبرِيٌء ِممَّا ُتْشرِكُونَ 

حيتمل } بِيْنِى َوَبيَْنكُمْ  قُلِ اهللا َشهِيٌد{ فوضع شيئاً مقام شهيد ليبالغ يف التعميم } أَكَْبرُ شهادة { أي شهيد : وأراد 
أي هو } َشهِيٌد بِْينِى وََبْيَنكُْم { مبعىن اهللا أكرب شهادة ، مث ابتدىء } قُلِ اهللا { : أن يكون متام اجلواب عند قوله 
إذا كان هو  هو اجلواب ، لداللته على أنّ اهللا عّز وجلّ} اهللا شَهِيٌد بِْينِى َوَبْيَنكُْم { شهيد بيين وبينكم ، وأن يكون 

: أي . عطف على ضمري املخاطبني من أهل مكة } َوَمن َبلَغَ { الشهيد بينه وبينهم ، فأكرب شيء شهادة شهيد له 
. من بلغه إىل يوم القيامة : وقيل . من الثقلني : وقيل . ألنذركم به وأنذر كل من بلغه القرآن من العرب والعجم 



تقرير هلم مع } أئنكم لتشهدون { كأمنا رأى حممداً صلى اهللا عليه وسلم من بلغه القرآن ف: وعن سعيد بن جبري 
  .شهادتكم } قُل الَّ أَشَْهُد { إنكار واستبعاد 

َمْن أَظْلَُم ِممَّنِ َو) ٢٠(ْؤِمُنونَ الَِّذيَن آَتيَْناُهُم الِْكَتاَب يَْعرِفُوَنُه كََما َيْعرِفُونَ أَْبَناَءُهمُ الَِّذيَن َخِسُروا أَْنفَُسُهْم فَُهمْ لَا ُي
  ) ٢١(افَْتَرى َعلَى اللَِّه كَِذًبا أَْو كَذََّب بِآيَاِتِه إِنَُّه لَا ُيفِْلُح الظَّاِلُمونَ 

يعين اليهود والنصارى يعرفون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حبليته ونعته الثابت يف } الذين ءاتيناهم الكتاب { 
وهذا . حبالهم ونعوهتم ال خيفون عليهم وال يلتبسون بغريهم } رِفُونَ أَْبَناءُهمُ كََما َيْع{ الكتابني معرفة خالصة 

من املشركني من } الذين َخِسُرواْ أَنفَُسُهم { : مث قال . استشهاد ألهل مكة مبعرفة أهل الكتاب به وبصحة نبّوته 
متناقضني ، فكذبوا على اهللا مبا ال حجة عليه ، به ، مجعوا بني أمرين } فَُهْم الَ ُيْؤِمُنونَ { أهل الكتاب اجلاحدين 

: األنعام [ } لَْو َشاء اهللا َما أَْشَركَْنا َوالَ َءاَباُؤَنا { : وكذبوا مبا ثبت باحلجة البينة ، والربهان الصحيح ، حيث قالوا 
َهُؤالء شفعاؤنا ِعندَ { و } اهللا  املالئكة َبنَاُت{ : وقالوا ]  ٢٨: األعراف [ } واهللا أَمََرَنا بَِها { : وقالوا ]  ١٤٨

ونسبوا إليه حترمي البحائر والسوائب ، وذهبوا فكذبوا القرآن واملعجزات ، ومسوها سحراً ، ]  ١٨: يونس [ } اهللا 
  .ومل يؤمنوا بالرسول صلى اهللا عليه وسلم 

ثُمَّ لَْم َتكُْن ِفْتَنُتُهمْ إِلَّا أَنْ ) ٢٢(َركَاُؤكُُم الَِّذيَن كُْنُتمْ َتْزُعُمونَ َوَيْوَم َنْحُشرُُهْم َجِميًعا ثُمَّ َنقُولُ ِللَِّذيَن أَْشَركُوا أَْيَن ُش
  ) ٢٤(اْنظُْر كَْيَف كَذَُبوا َعلَى أَْنفُِسهِْم َوَضلَّ َعنُْهْم َما كَاُنوا َيفَْتُرونَ ) ٢٣(قَالُوا وَاللَِّه َربَِّنا َما كُنَّا ُمْشرِِكَني 

ويوم حنشرهم كان كيت وكيت ، فترك ليبقى على اإلهبام الذي هو : ناصبه حمذوف تقديره } ْم َوَيْوَم َنْحُشرُُه{ 
} الذين كُنُتْم َتْزُعُمونَ { : وقوله . أي آهلتكم اليت جعلتموها شركاء هللا } أَْيَن ُشَركَاؤُكُُم { داخل يف التخويف 

وإمنا يقال هلم ذلك . بالياء فيهما : » مث يقول«.  »حيشرهم«: وقرىء . معناه تزعموهنم شركاء ، فحذف املفعوالن 
فكأهنم . على وجه التوبيخ ، وجيوز أن يشاهدوهم ، إال أهنم حني ال ينفعوهنم وال يكون منهم ما رجوا من الشفاعة 

مكان غيب عنهم ، وأن حيال بينهم وبينهم يف وقت التوبيخ ليفقدوهم يف الساعة اليت علقوا هبم الرجاء فيها ، فريوا 
الذي لزموه أعمارهم ، وقاتلوا عليه  -مث مل تكن عاقبة كفرهم : واملعىن . كفرهم } ِفْتَنتُُهْم { خزيهم ، وحسرهتم 

مث : وجيوز أن يراد . إال جحوده والتربؤ منه ، واحللف على االنتفاء من التدين به  -وافتخروا به ، وقالوا دين آبائنا
{ وإمنا أنث . ، بالنصب ) فتنتهم ( بالتاء و » تكن«: وقرىء . فتنة؛ ألنه كذب  مل يكن جواهبم إال أن قالوا فسمي

وبالياء والتاء مع رفع . من كانت أّمك؟ وقرىء بالياء ونصب الفتنة : لوقوع اخلرب مؤنثاً ، كقولك } أَن قَالُواْ 
أي يفترون إهليته } مَّا كَانُواْ َيفَْتُرونَ { وغاب عنهم } َوَضلَّ َعنُْهم { بالنصب على النداء » ربنا«: وقرىء . الفتنة 

كيف يصّح أن يكذبوا حني يطلعون على حقائق األمور على أن الكذب واجلحود ال وجه : فإن قلت . وشفاعته 
َربََّنا { : أال تراهم يقولون : املمتحن ينطق مبا ينفعه ومبا ال ينفعه من غري متييز بينهما حرية ودهشاً : ملنفعته؟ قلت 

َونَاَدْواْ يامالك { وقد أيقنوا باخللود ومل يشكوا فيه ، ]  ١٠٧: املؤمنون [ } أَخْرِْجَنا ِمنَْها فَإِنْ ُعْدَنا فَإِنَّا ظاملون 
ما : معناه : وأما قول من يقول . وقد علموا أنه ال يقضى عليهم ]  ٧٧: الزخرف [ } مالك ِلَيقْضِ َعلَْيَنا َربُّكَ 
} انظر كَْيَف كَذَُبواْ على أَنفُِسهِْم { : سنا وما علمنا أنا على خطأ يف معتقدنا ، ومحلُ قوله كنا مشركني عند أنف

يعين يف الدنيا فتمحل وتعسف وحتريف ألفصح الكالم إىل ما هو عّي وإقحام ، ألن املعىن الذي ذهبوا إليه ليس هذا 
{ : وما أدري ما يصنع من ذلك تفسريه بقوله تعاىل . ّو الكالم مبترجم عنه وال منطبق عليه ، وهو نابٍ عنه أشّد النب



: اجملادلة [ } ْم ُهُم الكاذبون َيْوَم َيْبَعثُُهُم اهللا َجِميعاً فََيْحِلفُونَ لَُه كََما َيْحِلفُونَ لَكُْم وََيْحَسُبونَ أَنَُّهْم على َشْىء أَالَ إِنَُّه
فشبه كذهبم يف اآلخرة بكذهبم يف ]  ١٤: اجملادلة [ } ْم َيْعلَُمونَ وََيْحِلفُونَ َعلَى الكذب وَُه{ : بعد قوله ]  ١٨

  .الدنيا 

َيرَْوا كُلَّ آَيٍة لَا ُيْؤِمنُوا بَِها َحتَّى َوِمْنُهْم َمْن َيْسَتِمعُ إِلَْيَك َوَجَعلَْنا َعلَى قُلُوبِهِمْ أَِكنَّةً أَنْ َيفْقَُهوُه َوِفي آذَانِهِْم َوقًْرا َوإِنْ 
َوُهمْ َيْنَهْونَ َعْنُه َوَيْنأَْونَ َعْنُه َوإِنْ ُيْهِلكُونَ ) ٢٥(اُءوَك ُيَجاِدلُوَنَك َيقُولُ الَِّذيَن كَفَُروا إِنْ َهذَا إِلَّا أََساِطُري الْأَوَِّلَني إِذَا َج

  ) ٢٦(إِلَّا أَْنفَُسُهْم َوَما َيْشُعُرونَ 

  :روي . القرآن حني تتلوا } َوِمْنُهْم مَّن َيْسَتِمُع إِلَْيكَ { 
أنه اجتمع أبو سفيان والوليد والنضر وعتبة وشيبة وأبو جهل ، وأضراهبم يستمعون تالوة رسول اهللا )  ٣٧٢( 

ما  -يعين الكعبة  -والذي جعلها بيته : يا أبا قَُتْيلَة ، ما يقول حممد؟ فقال : صلى اهللا عليه وسلم ، فقالوا للنضر 
سانه ويقول أساطري األّولني ، مثل ما حدثتكم عن القرون املاضية ، فقال أبو سفيان أدري ما يقول ، إال أنه حيّرك ل

مثلٌ يف نبّو قلوهبم : واألكنة على القلوب ، والوقر يف األذان . كال ، فنزلت : فقال أبو جهل . إين ألراه حقاً : 
للداللة على أنه أمر } َوَجَعلَْنا { : ووجه إسناد الفعل إىل ذاته وهو قوله . ومسامعهم عن قبوله واعتقاد صحته 

ويف آذاننا وقر ، { أو هي حكاية ملا كانوا ينطقون به من قوهلم . ثابت فيهم ال يزول عنهم ، كأهنم جمبولون عليه 
هي } حىت إِذَا جاءوك جيادلونك { بكسر الواو » وقراً«: وقرأ طلحة ]  ٥: فصلت [ } ومن بيننا وبينك حجاب 

موضع احلال } جيادلونك { و } َيقُولُ الذين كَفَُرواْ } { إِذَا جاءوك { : واجلملة قوله . دها اجلمل حىت اليت تقع بع
{ يقول : وجيوز أن تكون اجلارة ويكون إذا جاؤك يف حمل اجلّر مبعىن حىت وقت جميئهم ، وجيادلونك حال ، وقوله . 

وفسر جمادلتهم بأهنم . آليات إىل أهنم جيادلونك ويناكرونك واملعىن بأنه بلغ تكذيبهم ا. وتفسري له . } الذين كفروا 
فيجعلون كالم اهللا وهو أصدق احلديث ، خرافات وأكاذيب ، وهي الغاية } إِنْ هذا إِالَّ أساطري االولني { : يقولون 

ويثبطوهنم عن الناس عن القرآن أو عن الرسول عليه الصالة والسالم وأتباعه ، } َوُهْم َيْنَهْونَ { يف التكذيب 
وال يتعداهم الضرر } إِالَّ أَنفُُسُهْم { بذلك } َوإِن ُيْهِلكُونَ { بأنفسهم فيضلون ويضلون } َعْنُه َويَْنئَْونَ { اإلميان به 

هو أبو طالب ألنه كان ينهى : وقيل . إىل غريهم ، وإن كانوا يظنون أهنم يضرون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
وروي أهنم اجتمعوا إىل أيب طالب . ض لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وينأى عنه وال يؤمن به قريشاً عن التعر

  :فقال . وأرادوا برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سوءاً 
  حَتَّى أَُوسََّد ِفي التَُّرابِ َدفِينَا... َواللَِّه لَْن َيِصلُوا إلَْيَك بَِجْمعِهِم 

  وَاْبِشْر بِذَاَك َوقَرَّ ِمْنُه ُعُيونَا... لَْيَك غَضَاَضةٌ فَاْصَدْع بِأَْمرَِك َما َع
  َولَقَْد َصَدقَْت َوكُْنَت ثَمَّ أَِمينَا... َوَدَعوَتنِي َوَزَعْمَت أَنََّك نَاِصٌح 

  ِمْن خَْيرِ أَْدياِن الْبَرِيَِّة ِدينَا... َوَعَرْضُت ِديناً الَ َمَحالَةَ أَنَُّه 
  لََوَجْدتَنِي سَْمحاً بِذَاَك ُمبِينَا... وْ َحذَارِيَ ُسبَّةً لَْوالَ الَْمالََمةُ أَ

  .فنزلت 

َبلْ َبَدا لَُهْم َما ) ٢٧(ُمْؤِمنَِني َولَْو َتَرى إِذْ ُوِقفُوا َعلَى النَّارِ فَقَالُوا َيا لَْيَتَنا ُنَردُّ َولَا ُنكَذَِّب بِآَياِت َربَِّنا وََنكُونَ ِمَن الْ
  ) ٢٨(ِمْن قَْبلُ َولَْو ُردُّوا لََعاُدوا ِلَما ُنهُوا َعْنُه َوإِنَُّهْم لَكَاِذُبونَ كَاُنوا ُيْخفُونَ 



أو . أروها حىت يعاينوها } ُوِقفُواْ َعلَى النار { ولو ترى لرأيت أمراً شنيعاً . جوابه حمذوف تقديره } َولَْو تََرى { 
وقفته على كذا إذا فهمته وعرفته ، : ار عذاهبا من قولك اطلعوا عليها اطالعاً هي حتتهم ، أو أدخلوها فعرفوا مقد

َوالَ ُنكَذّبَ { مث ابتدؤا . مت متنيهم } ياليتنا ُنَردُّ { على البناء للفاعل ، ومن وقف عليه وقوفاً » وقفوا«: وقرىء 
شبهة . من على وجه اإلثبات وحنن ال نكذب ونؤ: واعدين اإلميان ، كأهنم قالوا } بئايات َرّبَنا َوَنكُونَ ِمَن املؤمنني 

وجيوز أن يكون معطوفاً على . دعين وأنا ال أعود ، تركتين أو مل تتركين : دعين وال أعود ، مبعىن : سيبويه بقوهلم 
: فإن قلت . يا ليتنا نرد غري مكذبني وكائنني من املؤمنني ، فيدخل حتت حكم التمين : نرّد ، أو حاالً على معىن 

هذا متنٍّ قد تضمن معىن العدة ، فجاز : قلت . ألن املتمّني ال يكون كاذباً } وَإِنَُّهْم لكاذبون { : يدفع ذلك قوله 
ليت اهللا يرزقين ماالً فأحسن إليك وأكافئك على صنيعك ، فهذا متمّن : أن يتعلق به التكذيب ، كما يقول الرجل 

إن رزقين اهللا ماالً كافأتك على : فئه كذب ، كأنه قال يف معىن الواعد ، فلو رزق ماالً ومل حيسن إىل صاحبه ومل يكا
إن رددنا مل نكذب : بالنصب بإضمار أن على جواب التمين ومعناه » وال نكذب ونكون«: وقرىء . اإلحسان 

 من قبائحهم وفضائحهم يف صحفهم وبشهادة} َبلْ َبَدا لَُهْم مَّا كَانُواْ ُيْخفُونَ ِمن قَْبلُ { ونكن من املؤمنني 
هو يف املنافقني : وقيل . جوارحهم عليهم؛ فلذلك متنوا ما متنوا ضجراً؛ ال أهنم عازمون على أهنم لو ردّوا آلمنوا 

هو يف أهل الكتاب وأنه يظهر هلم ما كانوا خيفونه من صحة نبوة : وقيل . وأنه يظهر نفاقهم الذي كانوا يسرونه 
من الكفر } لعادوا ِلَما ُنُهواْ َعْنُه { إىل الدنيا بعد وقوفهم على النار } اْ َولَْو ُردُّو{ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .فيما وعدوا من أنفسهم ال يفون به } وَإِنَُّهْم لكاذبون { واملعاصي 

  ) ٢٩(َوقَالُوا إِنْ ِهيَ إِلَّا َحيَاُتَنا الدُّْنَيا َوَما َنْحُن بَِمْبُعوِثَني 

كما كانوا يقولون } إِنْ ِهىَ إِالَّ َحَياتَُنا الدنيا { : ولو ردّوا لكفروا ولقالوا : أي . ا عطف على لعادو} َوقَالُواْ { 
وإهنم لقوم كاذبون يف كل شيء ، : وإهنم لكاذبون ، على معىن : وجيوز أن يعطف على قوله . قبل معاينة القيامة 
  .ى كذهبم وكفى به دليالً عل. إن هي إال حياتنا الدنيا : وهم الذين قالوا 

قَْد ) ٣٠( بَِما كُنُْتْم َتكْفُرُونَ َولَْو َتَرى إِذْ ُوِقفُوا َعلَى َربِّهِْم قَالَ أَلَْيَس َهذَا بِالَْحقِّ قَالُوا َبلَى َوَربَِّنا قَالَ فَذُوقُوا الَْعذَاَب
ْغَتةً قَالُوا َيا َحسَْرَتَنا َعلَى َما فَرَّطَْنا ِفيَها وَُهْم َيْحِملُونَ َخِسَر الَِّذيَن كَذَّبُوا بِِلقَاِء اللَِّه َحتَّى إِذَا َجاَءتُْهُم السَّاَعةُ َب

  ) ٣١(أَْوَزارَُهْم َعلَى ظُُهورِِهْم أَلَا َساَء َما َيزُِرونَ 

: وقيل . جماز على احلبس للتوبيخ والسؤال ، كما يوقف العبد اجلاين بني يدي سيده ليعاتبه } ُوِقفُواْ على َربّهِْم { 
ماذا قال هلم رهبم إذ : مردود على قول قائل قال } قَالَ { عرفوه حق التعريف : وقيل . قفوا على جزاء رهبم و

ملا كانوا  -وقوهلم . وهذا تعيري من اهللا تعاىل هلم على التكذيب } أَلَْيَس هذا باحلق { : قال : وقفوا عليه؟ فقيل 
بكفركم بلقاء اهللا } بَِما كُْنُتمْ َتكْفُُرونَ { ا هو إال باطل ما هو حبق وم:  -يسمعون من حديث البعث واجلزاء 

غاية لكذبوا ال خلسر ، ألن } حىت { و . وقد حقق الكالم فيه يف مواضع أخر . ببلوغ اآلخرة وما يتصل هبا 
ند أما يتحسرون ع: فإن قلت . أي ما زال هبم التكذيب إىل حسرهتم وقت جميء الساعة . خسراهنم ال غاية له 

ملا كان املوت وقوعاً يف أحوال اآلخرة ومقدماهتا جعل من جنس الساعة ومسي بامسها ، ولذلك قال : موهتم؟ قلت 
  :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

} بَْغَتةً { أو جعل جميء الساعة بعد املوت لسرعته كالواقع بغري فترة » من مات فقد قامت قيامته « )  ٣٧٣( 



الضمري } فَرَّطَْنا ِفيَها { بغتتهم الساعة بغتة : احلال مبعىن باغتة ، أو على املصدر كأنه قيل  فجأة وانتصاهبا على
قصرنا يف شأهنا ويف اإلميان : للحياة الدنيا ، جيء بضمريها وإن مل جير هلا ذكر لكوهنا معلومة ، أو للساعة على معىن 

فَبَِما { : كقوله } َيْحِملُونَ أَْوَزارَُهْم على ظُُهورِِهْم { اهللا ومنه فرّطت يف جنب . فّرطت يف فالن : هبا ، كما تقول 
َساء َما { ألنه اعتيد محل األثقال على الظهور ، كما ألف الكسب باأليدي ]  ٣٠: الشورى [ } كََسَبْت أَْيِديكُْم 

  ] . ١٧٧: األعراف [ } َساء َمثَالً القوم { بئس شيئاً يزرون وزرهم ، كقوله } َيزُِرونَ 

  ) ٣٢(َوَما الَْحَياةُ الدُّْنَيا إِلَّا لَِعٌب َولَْهٌو َولَلدَّاُر الْآِخَرةُ خَْيٌر ِللَِّذيَن َيتَّقُونَ أَفَلَا َتْعِقلُونَ 

. جعل أعمال الدنيا لعباً وهلواً واشتغاالً مبا ال يعين وال يعقب منفعة ، كما تعقب أعمال اآلخرة املنافع العظيمة 
ولدار : ( وقرأ ابن عباس رضي اهللا عنه . دليل على أن ما عدا أعمال املتقني لعب وهلو } لَِّذيَن َيتَّقُونَ لّ{ : وقوله 

  .بالتاء والياء » تعقلون«: وقرىء ) اآلخرة 

  ) ٣٣(آيَاِت اللَِّه َيْجَحُدونَ قَْد َنْعلَُم إِنَّهُ لََيْحزُُنَك الَِّذي َيقُولُونَ فَإِنَُّهْم لَا ُيكَذِّبُوَنَك وَلَِكنَّ الظَّاِلِمَني بِ

  :الذي جييء لزيادة الفعل وكثرته ، كقوله » رمبا«مبعىن } قد نعلم { يف } قَْد { 
  َولَِكنَُّه قَدْ ُيْهِلُك الَْمالَ َناِئلُْه... أَُخو ِثقٍَة الَ ُتْهِلُك الَْخْمُر َمالَه 

ساحر : هو قوهلم } الذى َيقُولُونَ { و . بفتح الياء وضمها  قرىء} لََيحُْزُنكَ { ضمري الشأن } إِنَّهُ { واهلاء يف 
. قرىء بالتشديد والتخفيف من كذبه إذا جعله كاذباً يف زعمه وأكذبه إذا وجده كاذباً } الَ ُيكَذُّبوَنَك { كذاب 

وإمنا يكذبون  واملعىن أن تكذيبك أمر راجع إىل اهللا ، ألنك رسوله املصدق باملعجزات فهم ال يكذبونك يف احلقيقة
اهللا جبحود آياته ، فاله عن حزنك لنفسك وإن هم كذبوك وأنت صادق ، وليشغلك عن ذلك ما هو أهّم وهو 

إهنم مل  -إذا أهانه بعض الناس -وحنوه قول السيد لغالمه . استعظامك جبحود آيات اهللا تعاىل واالستهانة بكتابه 
وقيل ]  ١٠: الفتح [ } إِنَّ الذين ُيَبايِعُوَنَك إِنََّما يَُبايُِعونَ اهللا { : تعاىل ويف هذه الطريقة قوله . يهينوك وإمنا أهانوين 

فإهنم ال يكذبونك ألنك عندهم الصادق : وقيل . فإهنم ال يكذبونك بقلوهبم ، ولكنهم جيحدون بألسنتهم : 
ن رسول اهللا صلى اهللا عليه كا: وعن ابن عباس رضي اهللا عنه . املوسوم بالصدق ، ولكنهم جيحدون بآيات اهللا 

ما نكذبك : وكان أبو جهل يقول . وسلم يسمى األمني فعرفوا أنه ال يكذب يف شيء ، ولكنهم كانوا جيحدون 
  :وروي . ألنك عندنا صادق ، وإمنا نكذب ما جئتنا به 

م كاذب ، فإنه ليس يا أبا احلكم ، أخربين عن حممد ، أصادق هو أ: أنّ األخنس بن شريق قال أليب جهل )  ٣٧٤( 
واهللا إن حممداً لصادق وما كذب قط ، ولكن إذا ذهب بنو قصّي باللواء والسقاية : عندنا أحد غرينا؟ فقال له 

من إقامة الظاهر مقام املضمر ، } ولكن الظاملني { : واحلجابة والنبّوة ، فماذا يكون لسائر قريش ، فنزلت ، وقوله 
  .دهم للداللة على أهنم ظلموا يف جحو

كَِلَماِت اللَِّه َولَقَْد َجاَءكَ َولَقَْد كُذَِّبْت ُرُسلٌ ِمْن قَْبِلَك فََصَبرُوا َعلَى َما كُذِّبُوا َوأُوذُوا حَتَّى أََتاُهْم َنْصرَُنا َولَا ُمَبدِّلَ ِل
  ) ٣٤(ِمْن َنَبإِ الْمُْرَسِلَني 



[ } فَإِنَُّهمْ الَ ُيكَذّبُوَنكَ { : م وهذا دليل على أن قوله تسلية لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسل} َولَقَْد كُذَّبتْ { 
على َما كُذُّبواْ { ما أهانوك ولكنهم أهانوين : ليس بنفي لتكذيبه ، وإمنا هو من قولك لغالمك ]  ٣٣: األنعام 
قَْد َسبَقَْت كَِلَمُتَنا ِلِعَباِدَنا َولَ{ : ملواعيده من قوله } َوالَ ُمَبّدلَ لكلمات اهللا { على تكذيبهم وإيذائهم } َوأُوذُواْ 

بعض أنبائهم وقصصهم وما } َولَقْد َجآَءَك ِمن نََّبإِ املرسلني { ]  ١٧١: الصافات [ } املرسلني إِنَُّهْم لَُهُم املنصورون 
  .كابدوا من مصابرة املشركني 

ْبَتِغَي َنفَقًا ِفي الْأَْرضِ أَْو ُسلًَّما ِفي السََّماِء فََتأْتَِيُهْم بِآَيٍة َولَْو َشاَء اللَّهُ َوإِنْ كَانَ كَُبَر َعلَْيَك إِْعرَاضُُهْم فَإِِن اْسَتطَْعَت أَنْ َت
إِلَْيهِ  إِنََّما َيسَْتجِيبُ الَِّذيَن َيْسَمُعونَ َوالَْموَْتى َيبَْعثُُهمُ اللَُّه ثُمَّ) ٣٥(لََجَمعَُهْم َعلَى الُْهَدى فَلَا َتكُوَننَّ ِمَن الَْجاِهِلَني 

  ) ٣٦(ُيْرَجُعونَ 

[ } لََعلََّك باخع نَّفَْسكَ { : كان يكرب على النيب صلى اهللا عليه وسلم كفر قومه وإعراضهم عما جاء به فنزل 
َوإِن كَانَ كَُبَر َعلَْيَك إِعْرَاُضُهْم فَإِن { ، ]  ٥٦: القصص [ } إِنََّك الَ َتْهِدى َمْن أَْحَبْبتَ { ، ]  ٣: الشعراء 

أَوْ ُسلَّماً ِفى { منفذاً تنفذ فيه إىل ما حتت األرض حىت تطلع هلم آية يؤمنون هبا } استطعت أَن َتْبتَِغَى َنفَقاً ِفى األرض 
واملراد بيان حرصه على إسالم قومه وهتالكه . يعين أنك ال تستطيع ذلك . فافعل } بئَاَيٍة { منها } السماء فَتَأِْتيَُهْم 
كانوا : وقيل . تطاع أن يأتيهم بآية من حتت األرض أو من فوق السماء ألتى هبا رجاء إمياهنم عليه ، وأنه لو اس

إن استطعت ذلك فافعل ، داللة : فقيل له . يقترحون اآليات فكان يودُّ أن جيابوا إليها لتمادي حرصه على إمياهنم 
وجيوز أن . حوا من اآليات لعلهم يؤمنون على أنه بلغ من حرصه أنه لو استطاع ذلك لفعله حىت يأتيهم مبا اقتر

لو استطعت النفوذ إىل ما حتت : يكون ابتغاء النفق يف األرض أو السلم يف السماء هو اإلتيان باآليات ، كأنه قيل 
كما تقول إن » إن«وحذف جواب . األرض أو الرقي إىل السماء لفعلت ، لعل ذلك يكون لك آية يؤمنون عندها 

إىل فالن نزوره ولو شاء اهللا جلمعهم على اهلدى بأن يأتيهم بآية ملجئة ، ولكنه ال يفعل خلروجه شئت أن تقوم بنا 
إِنََّما َيسَْتجِيُب الذين { من الذين جيهلون ذلك ويرومون ما هو خالفه } فَالَ َتكُوَننَّ ِمَن اجلاهلني { عن احلكمة 

لة املوتى الذين ال يسمعون ، وإمنا يستجيب من يسمع ، يعين أن الذين حترص على أن يصّدقوك مبنز} َيْسَمُعونَ 
مثل لقدرته على إجلائهم إىل االستجابة } واملوتى َيْبَعثُُهُم اهللا { ]  ٨٠: النمل [ } إِنََّك الَ ُتْسِمُع املوتى { : كقوله 

ء فكان قادراً على هؤالء املوتى بالكفر للجزا} ثُمَّ إِلَْيِه ُيْرَجُعونَ { بأنه هو الذي يبعث املوتى من القبور يوم القيامة 
مث إليه . يبعثهم اهللا  -يعين الكفرة  -وهؤالء املوتى : معناه : وقيل . وأنت ال تقدر على ذلك . أن حيييهم باإلميان 

  .، بفتح الياء » يرجعون«: وأما قبل ذلك فال سبيل إىل استماعهم وقرىء . يرجعون ، فحينئذ يسمعون 

  ) ٣٧(ُمونَ ا نُزِّلَ َعلَْيِه آَيةٌ ِمْن َربِِّه قُلْ إِنَّ اللََّه قَاِدٌر َعلَى أَنْ ُينَزِّلَ آَيةً وَلَِكنَّ أَكْثَرَُهْم لَا َيْعلََوقَالُوا لَْولَ

وذكر الفعل والفاعل مؤنث . بالتشديد والتخفيف » أن ينزل«: وقرىء . نزل مبعىن أنزل } لَْوالَ ُنّزلَ َعلَْيِه ءاَيةٌ { 
وإمنا قالوا ذلك مع تكاثر ما أنزل من اآليات على رسول اهللا . ن التأنيث آية غري حقيقي ، وحسن للفصل أل. 

قُلْ إِنَّ اهللا { صلى اهللا عليه وسلم ، لتركهم االعتداد مبا أنزل عليه ، كأنه مل ينزل عليه شيء من اآليات عناداً منهم 
كنتق اجلبل على بين إسرائيل وحنوه ، أو آية إن جحدوها جاءهم . اإلميان تضطرهم إىل } قَاِدٌر على أَن ُينَّزلٍ ءاَيةً 

أن اهللا قادر على أن ينزل تلك اآلية ، وأن صارفاً من احلكمة يصرفه عن } ولكن أَكْثَرَُهْم الَ َيْعلَُمونَ { العذاب 
  .إنزاهلا 



ِه إِلَّا أَُمٌم أَْمثَالُكُْم َما فَرَّطَْنا ِفي الِْكتَابِ ِمْن َشْيٍء ثُمَّ إِلَى رَبِّهِْم ُيْحَشُرونَ َوَما ِمْن َدابٍَّة ِفي الْأَْرضِ َولَا طَاِئرٍ َيِطريُ بَِجَناَحْي
)٣٨ (  

ما تركنا } مَّا فَرَّطَْنا { مكتوبة أرزاقها وآجاهلا وأعماهلا كما كتبت أرزاقكم وآجالكم وأعمالكم } أَُممٌ أمثالكم { 
من ذلك مل نكتبه ومل نثبت ما وجب أن يثبت مما خيتص } ِمن َشْىء { اللوح احملفوظ  يف} ِفى الكتاب { وما أغفلنا 

  :يعين األمم كلها من الدواب والطري فيعوضها وينصف بعضها من بعض ، كما روي } ثُمَّ إىل رَّبهِْم ُيْحَشُرونَ { به 
: مع إفراد الدابة والطائر؟ قلت } أَُممٌ  إِالَّ{ : كيف قيل : ، فإن قلت " أنه يأخذ للجماء من القرناء ) "  ٣٧٥( 

وما من : داالً على معىن االستغراق ومغنياً عن أن يقال } َوَما ِمن َدابٍَّة ِفى األرض َوالَ طَاِئرٍ { : ملا كان قوله تعاىل 
طائر إال أمم أمثالكم؟ وما من دابة وال : هال قيل : على املعىن ، فإن قلت } إِالَّ أَُمٌم { : دواب وال طري ، محل قوله 

معىن ذلك زيادة التعميم واإلحاطة ، كأنه قيل : قلت } َيِطريُ بَِجَناَحْيِه { و } وِفى األرض { : وما معىن زيادة قوله 
وما من دابة فقط يف مجيع األرضني السبع ، وما من طائر قط يف جو السماء من مجيع ما يطري جبناحيه إال أمم : 

الداللة على عظم قدرته ، : فما الغرض يف ذكر ذلك؟ قلت : فإن قلت . اهلا غري مهمل أمرها أمثالكم حمفوظة أحو
ولطف علمه ، وسعة سلطانه وتدبريه تلك اخلالئق املتفاوتة األجناس ، املتكاثرة األصناف ، وهو حافظ ملا هلا وما 

وا مبخصوصني بذلك دون من عداهم من عليها ، مهيمن على أحواهلا ، ال يشغله شأن عن شأن ، وأنّ املكلفني ليس
وقرأ علقمة . وما دابة وال طائر : ، بالرفع على احملل ، كأنه قيل » وال طائر«: وقرأ ابن أيب عبلة . سائر احليوان 

  .بالتخفيف » ما فرطنا«

  ) ٣٩(لُْه َوَمْن َيَشأْ َيْجَعلُْه َعلَى ِصرَاٍط ُمْسَتقِيمٍ َوالَِّذيَن كَذَُّبوا بِآيَاِتَنا ُصمٌّ َوُبكٌْم ِفي الظُّلَُماِت َمْن َيَشإِ اللَُّه ُيْضِل

ملا ذكر من خالئقه وآثار قدرته ما يشهد لربوبيته : ؟ قلت } والذين كَذَُّبواْ بئاياتنا { : كيف أتبعه قوله : فإن قلت 
نطقون باحلق ، خابطون يف ال ي} وَُبكْمٌ { اليسمعون كالم املنبه } ُصمٌّ { واملكذبون : وينادي على عظمته قال 

} َمن َيَشإِ اهللا ُيْضِللُْه { ظلمات الكفر ، فهم غافلون عن تأمل ذلك والتفكر فيه ، مث قال إيذاناً بأهنم من أهل الطبع 
أي } َوَمن َيَشأْ َيْجَعلُْه على صراط مُّْسَتِقيمٍ { أي خيذله وخيله وضالله مل يلطف به ، ألنه ليس من أهل اللطف 

  .ه ألنّ اللطف جيدي عليه يلطف ب

َبلْ إِيَّاُه َتْدُعونَ فََيكِْشفُ ) ٤٠(َني قُلْ أََرأَيَْتكُمْ إِنْ أََتاكُْم َعذَاُب اللَِّه أَْو أََتْتكُُم السَّاَعةُ أَغَْيَر اللَِّه َتْدُعونَ إِنْ كُْنُتْم َصاِدِق
  ) ٤١( َما َتْدُعونَ إِلَْيِه إِنْ َشاَء َوتَْنَسْونَ َما ُتْشرِكُونَ

أرأيتك زيداً ما شأنه ، فلو جعلت : والضمري الثاين ال حمل له من اإلعراب؛ ألنك تقول . أخربوين } أََرأَْيُتكُم { 
أرأيت نفسك زيداً ما شأنه؟ وهو خلف من القول ، ومتعلق االستخبار حمذوف ، : للكاف حمالً لكنت كأنك تقول 

مبعىن } أَغَْيرَ اهللا َتْدُعونَ { : مث بكتهم بقوله . من تدعون } كُْم الساعة أَْو أَتَْت{ إن أتاكم عذاب اهللا : تقديره 
بل ختصونه } َبلْ إياه َتْدُعونَ { أختصون آهلتكم بالدعوة فيما هو عادتكم إذا أصابكم ضّر ، أم تدعون اهللا دوهنا 

إن أراد أن يتفضل عليكم ومل } إِن َشاء { ىل كشفه أي ما تدعونه إ} فََيكِْشُف َما َتْدُعونَ إِلَْيِه { بالدعاء دون اآلهلة 
ألن أذهانكم يف ذلك : وتتركون آهلتكم أو ال تذكروهنا يف ذلك الوقت } وََتنَسْونَ َما ُتْشرِكُونَ { يكن مفسدة 

: الوقت مغمورة بذكر ربكم وحده ، إذ هو القادر على كشف الضّر دون غريه ، وجيوز أن يتعلق االستخبار بقوله 



إن علقت الشرط به فما تصنع : فإن قلت . أغري اهللا تدعون إن أتاكم عذاب اهللا : كأنه قيل } أَغَْيَر اهللا َتْدُعونَ  {
وقوارع الساعة ال تكشف عن املشركني؟ } أَْو أَتَْتكُْم الساعة { : مع قوله } فََيكِْشُف َما َتْدُعونَ إِلَْيهِ { : بقوله 
إيذاناً بأنه إن فعل كان له وجه من احلكمة ، إال أنه } إِن َشاء { : شيئة ، وهو قوله قد اشترط يف الكشف امل: قلت 

  .ال يفعل لوجه آخر من احلكمة أرجح منه 

ذْ َجاَءُهْم بَأُْسَنا َتَضرَّعُوا فَلَْولَا إِ) ٤٢(َولَقَْد أَْرَسلَْنا إِلَى أَُممٍ ِمْن قَْبِلَك فَأََخذَْناُهْم بِالَْبأَْساِء َوالضَّرَّاِء لََعلَُّهْم يََتَضرَُّعونَ 
فَلَمَّا َنُسوا َما ذُكُِّروا بِِه فََتْحَنا َعلَيْهِْم أَبَْواَب كُلِّ ) ٤٣(َولَِكْن قََسْت قُلُوُبُهْم َوَزيََّن لَُهُم الشَّيْطَانُ َما كَاُنوا َيْعَملُونَ 

فَقُِطَع َدابُِر الْقَْومِ الَِّذيَن ظَلَُموا َوالَْحْمدُ ِللَِّه ) ٤٤(َتةً فَإِذَا ُهْم ُمبِْلُسونَ َشْيٍء حَتَّى إِذَا فَرُِحوا بَِما أُوتُوا أََخذَْناُهمْ َبْغ
  ) ٤٥(َربِّ الَْعالَِمَني 

املرض ونقصان األموال : والضراء . القحط واجلوع : البأساء : وقيل . البؤس ، والضر : البأساء ، والضراء 
يتذللون ويتخشعون لرهبم } لََعلَُّهمْ َيَتَضرَُّعونَ { ا إليهم الرسل فكذبوهم فأخذناهم ولقد أرسلن: واملعىن . واألنفس 

فلم يتضرعوا إذ جاءهم : نفي الّتضرع ، كأنه قيل : معناه } فَلَْوال إِذْ َجاءُهْم بَأُْسَنا َتَضرَُّعواْ { ويتوبون عن ذنوهبم 
يف ترك التضرع إال عنادهم وقسوة قلوهبم ، وإعجاهبم بأعماهلم ولكنه جاء بلوال ليفيد أنه مل يكن هلم عذر . بأسنا 

أي تركوا االتعاظ به ومل ينفع فيهم ومل : من البأساء والضراء } فَلَمَّا َنُسواْ َما ذُكّرُواْ بِِه { اليت زينها الشيطان هلم 
لنعمة ، ليزاوج عليهم بني نوبيت الضراء من الصحة والسعة وصنوف ا} فََتْحَنا َعلَْيهِمْ أَبَْواَب كُلّ َشْىء { يزجرهم 

} حىت إِذَا فَرُِحواْ بَِما أُوُتواْ { والسراء ، كما يفعل األب املشفق بولده خياشنه تارة ويالطفه أخرى ، طلباً لصالحه 
َتةً أخذناهم بَْغ{ من اخلري والنعم ، مل يزيدوا على الفرح والبطر ، من غري انتداب لشكر وال تصّد لتوبة واعتذار 

آخرهم مل يترك منهم أحد ، قد استؤصلت } فَقُِطَع دَابُِر القوم { وامجون ، متحسرون آيسون } فَإِذَا ُهْم مُّْبِلُسونَ 
. إيذان بوجوب احلمد عند هالك الظلمة ، وأنه من أجلّ النعم وأجزل القسم } واحلمد للَِّه َرّب العاملني { شأفتهم 
  .يد بالتشد} فََتْحَنا { : وقرىء 

يكُْم بِهِ اْنظُْر كَْيفَ ُنصَرُِّف الْآَياتِ قُلْ أََرأَيُْتْم إِنْ أََخذَ اللَُّه َسْمَعكُْم َوأَْبصَاَركُْم َوَخَتَم َعلَى قُلُوبِكُْم َمْن إِلٌَه غَْيُر اللَِّه يَأِْت
  ) ٤٦(ثُمَّ ُهْم َيْصِدفُونَ 

بأن يغطي عليها ما يذهب عنده } َوَخَتَم على قُلُوبِكُْم { ويعميكم بأن يصمكم } إِنْ أََخذَ اهللا َسمَْعكُْم وأبصاركم { 
{ أي يأتيكم بذلك ، إجراء للضمري جمرى اسم اإلشارة أو مبا أخذ وختم عليه } َيأِْتيكُْم بِِه { فهمكم وعقلكم 

  .يعرضون عن اآليات بعد ظهورها } َيْصِدفُونَ 

  ) ٤٧(اللَِّه َبْغَتةً أَْو َجْهَرةً َهلْ ُيْهلَُك إِلَّا الْقَْوُم الظَّاِلُمونَ قُلْ أََرأَيَْتكُمْ إِنْ أََتاكُْم َعذَاُب 

ليالً أو : وعن احلسن } بَْغَتةً أَْو َجهَْرةً { : ملا كانت البغتة أن يقع األمر من غري أن يشعر به وتظهر أماراته ، قيل 
هل : ( وقرىء . هلك هالك تعذيب وسخط إال الظاملون أي ما ي} َهلْ ُيْهلَُك { » بغتة أو جهرة«: وقرىء . هناراً 

  .بفتح الياء ) يهلك 



  ) ٤٨(ْحَزُنونَ َوَما ُنْرِسلُ الُْمْرَسِلَني إِلَّا ُمَبشِّرِيَن َوُمْنِذرِيَن فََمْن آَمَن َوأَْصلََح فَلَا َخْوٌف َعلَْيهِْم َولَا ُهمْ َي

ؤا به وأطاعهم ، ومن كذهبم وعصاهم ومل يرسلهم ليتلهى هبم ويقترح من آمن هبم ومبا جا} ُمَبشّرِيَن َوُمنِذرِيَن { 
  .ما جيب عليه إصالحه مما كلف } وَأَصْلََح { عليهم اآليات بعد وضوح أمرهم بالرباهني القاطعة 

  ) ٤٩(َوالَِّذيَن كَذَُّبوا بِآيَاِتَنا َيَمسُُّهُم الَْعذَاُب بَِما كَانُوا يَفُْسقُونَ 

لقيت منه األمّرين واألقورين ، حيث : ومنه قوهلم . ، كأنه حّي يفعل هبم ما يريد من اآلالم  جعل العذاب ماساً
  ] . ١٢: الفرقان [ } إِذَا َرأَتُْهْم ّمن مَّكَاٍن َبعِيٍد َسِمُعواْ لََها َتَغيُّظاً َوَزِفرياً { : وقوله . مجعوا مجع العقالء 

وِي اللَِّه َولَا أَْعلَُم الَْغْيَب َولَا أَقُولُ لَكُْم إِنِّي َملٌَك إِنْ أَتَّبُِع إِلَّا َما يُوَحى إِلَيَّ قُلْ َهلْ َيْسَت قُلْ لَا أَقُولُ لَكُْم عِْنِدي خََزاِئُن
  ) ٥٠(الْأَْعَمى وَالَْبِصُري أَفَلَا َتتَفَكَُّرونَ 

بني اخللق وإرزاقه ، وعلم  وهي قسمة -أي ال أدعي ما يستبعد يف العقول أن يكون لبشر من ملك خزائن اهللا 
أي مل أّدع إهلية وال . الغيب ، وأين من املالئكة الذين هم أشرف جنس خلقه اهللا تعاىل وأفضله وأقربه منزلة منه 

وإمنا أّدعي ما . ملكية؛ ألنه ليس بعد اإلهلية منزلة أرفع من منزل املالئكة ، حىت تستبعدوا دعواي وتستنكروهنا 
مثل للضالّ واملهتدي وجيوز أن يكون مثالً } َهلْ َيْسَتوِى األعمى والبصري { البشر وهو النبّوة كان مثله لكثري من 

أَفَالَ { واحملال وهو اإلهلية أو امللكية . أو ملن اّدعى املستقيم وهو النبوة . ومن مل يتبع . ملن اتبع ما يوحي إليه 
أو فتعلموا أن اتباع ما . أو فتعلموا أين ما ادعيت ما ال يليق بالبشر . فال تكونوا ضالني أشباه العميان } َتَتفَكَُّرونَ 

{ : النصب عطفاً على قوله : ما حمله من اإلعراب؟ قلت } أَْعلَُم الغيب { : فإن قلت . يوحى إيلَّ مما ال بّد يل منه 
  .وال هذا القول  ال أقول لكم هذا القول: ، ألنه من مجلة املقول كأنه قال } ِعنِدى خََزاِئُن اهللا 

  ) ٥١(ُهْم َيتَّقُونَ َوأَْنِذْر بِِه الَِّذيَن َيَخافُونَ أَنْ ُيْحَشُروا إِلَى َربِّهِْم لَْيَس لَُهْم ِمْن ُدونِِه َوِليٌّ َولَا َشفِيٌع لََعلَّ

إّما قوم داخلون يف } ن ُيْحَشُرواْ الذين َيَخافُونَ أَ{ و } َوَما ُيوِحى إِلَىَّ { و : الضمري راجع إىل قوله } َوأَنِذرْ بِِه { 
أي يدخلون يف زمرة } لََعلَُّهْم َيتَّقُونَ { اإلسالم مقّرون بالبعث إالّ أهنم مفرطون يف العمل فينذرهم مبا يوحي إليه 

ن إذا وإّما ناس من املشركني علم من حاهلم أهنم خيافو. وأّما أهل الكتاب ألهنم مقّرون بالبعث . املتقني من املسلمني 
مسعوا حبديث البعث أن يكون حقاً فيهلكوا ، فهم ممن يرجى أن ينجع فيهم اإلنذار ، دون املتمرّدين منهم ، فأمر أن 

يف موضع احلال من حيشروا ، مبعىن خيافون أن حيشروا } لَْيَس لَُهْم ّمن ُدونِِه وَِلىٌّ َوالَ َشفِيٌع { : وقوله . ينذر هؤالء 
اً هلم ، وال بّد من هذه احلال ، ألنّ كالًّ حمشور ، فاملخوف إمنا هو احلشر على هذه احلال غري منصورين وال مشفوع

.  

َشْيٍء َوَما ِمْن ِحسَابَِك َعلَيْهِْم  َولَا َتطُْردِ الَِّذيَن َيْدُعونَ َربَُّهْم بِالَْغَداِة وَالَْعِشيِّ يُرِيُدونَ َوْجَهُه َما َعلَْيَك ِمْن ِحَسابِهِْم ِمْن
  ) ٥٢(ْن َشْيٍء فََتطُْرَدُهْم فََتكُونَ ِمَن الظَّاِلِمَني ِم



ذكر غري املتقني من املسلمني وأمر بإنذارهم ليتقوا ، مث أردفهم ذكر املتقني منهم وأمره بتقريبهم وإكرامهم ، وأن ال 
ون عليها ، واملراد يطيع فيهم من أراد هبم خالف ذلك ، وأثىن عليهم بأهنم يواصلون دعاء رهبم أي عبادته ويواظب

يصلون صالة الصبح والعصر ، وومسهم باإلخالص يف عبادهتم بقوله : وقيل معناه . الدوام : بذكر الغداة والعشي 
  :روي . والوجه يعرب به عن ذات الشيء وحقيقته } يُرِيُدونَ َوْجَهُه { : 
لو طردت عنا هؤالء األعبد يعنون :  أن رؤوساً من املشركني قالوا لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم)  ٣٧٦( 

 -وأرواح جباهبم  -فقراء املسلمني ، وهم عمار وصهيب وبالل وخباب وسلمان وأضراهبم رضوان اهللا عليهم 
. ما أنا بطارد املؤمنني : وكانت عليهم جباب من صوف جلسنا إليك وحادثناك ، فقال عليه الصالة والسالم 

أن عمر : وروي . نعم ، طمعاً يف إمياهنم : فقال . فإذا قمنا فأقعدهم معك إن شئت  فأقمهم عنا إذا جئنا ،: فقالوا 
قال فاكتب بذلك كتاباً ، فدعا بصحيفة وبعلّي رضي اهللا . لو فعلت حىت ننظر إىل ما يصريون : رضي اهللا عنه قال 

  .فرمى بالصحيفة ، واعتذر عمر من مقالته . فنزلت . عنه ليكتب 
فينا نزلت فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقعد معنا ويدنو منا حىت متس : ان وخباب قال سلم)  ٣٧٧( 

فترك القيام عنا } واصرب َنفَْسَك َمَع الذين َيْدُعونَ َربَُّهم { : وكان يقوم عنا إذا أراد القيام فنزلت . ركبتنا ركبته 
معكم احمليا ومعكم .  أن أصرب نفسي مع قوم من أّميت احلمد هللا الذي مل ميتين حىت أمرين: إىل أن نقوم عنه وقال 

وذلك ]  ١١٣: الشعراء [ } إِنْ ِحسَاُبُهمْ إِالَّ على َرّبى { : كقوله } َما َعلَْيَك ِمْن ِحسَابِهِم ّمن َشْىء { املمات و 
شهادته هلم باإلخالص وبإرادة  بعد} َما َعلَْيَك ِمْن ِحسَابِهِم ّمن َشْىء { : أهنم طعنوا يف دينهم وإخالصهم ، فقال 

وإن كان األمر على ما يقولون عند اهللا ، فما يلزمك إال اعتبار الظاهر واالتسام : وجه اهللا يف أعماهلم على معىن 
بسيمة املتقني وإن كان هلم باطن غري مرضي فحساهبم عليهم الزم هلم ال يتعّداهم إليك ، كما أن حسابك عليك ال 

َما َعلَْيَك ِمْن { : أما كفى قوله : فإن قلت ] .  ٧: الزمر [ } َوالَ َتزُِر َوازَِرةٌ وِْزَر أخرى { : قوله يتعّداك إليهم ، ك
قد جعلت اجلملتان مبنزلة مجلة : ؟ قلت } َوَما ِمْن ِحَسابَِك َعلَْيهِْم ّمن َشْىء { حىت ضم إليه } ِحسَابِهِم ّمن َشْىء 

وال يستقل ]  ٧: الزمر [ } َوالَ َتزُِر وَازَِرةٌ وِْزرَ أخرى { : املعينّ يف قوله  واحدة ، وقصد هبما مؤدى واحد وهو
. الضمري للمشركني : وقيل . ال تؤاخذ أنت وال هم حبساب صاحبه : هبذا املعىن إال اجلملتان مجيعاً ، كأنه قيل 

{ احلرص عليه إىل أن تطرد املؤمنني ال يؤاخذون حبسابك وال أنت حبساهبم ، حىت يهمك إمياهنم وحيّرك : واملعىن 
على } فََتطُْردَُهْم { وجيوز أن يكون عطفاً على . جواب النهي } فََتكُونَ ِمَن الظاملني { جواب النفي } فََتطُْرَدُهْم 

  .» بالغدوة والعشي«: وقرىء . وجه التسبيب ، ألن كونه ظاملاً مسبب عن طردهم 

  ) ٥٣(َبْعضٍ ِلَيقُولُوا أََهؤُلَاِء َمنَّ اللَُّه َعلَْيهِْم ِمْن َبْينَِنا أَلَْيسَ اللَُّه بِأَْعلََم بِالشَّاكِرِيَن َوكَذَِلَك فََتنَّا َبْعَضُهْم بِ

وذلك أنّ املشركني كانوا . ومثل ذلك الفنت العظيم ، فتنا بعض الناس ببعض ، أي ابتليناهم هبم } وكذلك فََتنَّا { 
أي أنعم عليهم بالتوفيق إلصابة احلق وملا يسعدهم } َمنَّ اهللا َعلَْيهِم ّمن َبيْنَِنا { الذين } أهؤالء { يقولون للمسلمني 

عنده من دوننا ، وحنن املقدمون والرؤساء ، وهم العبيد والفقراء ، إنكاراً ألن يكون أمثاهلم على احلق وممنوناً 
َولَْو كَانَ َخيْراً مَّا َسَبقُوَنا إِلَْيِه { ، ]  ٢٥: القمر [ } ِمن َبْينَِنا  أَءلِْقَى الذّكُْر َعلَْيِه{ عليهم من بينهم باخلري ، وحنوه 

خذلناهم فافتتنوا ، حىت كان افتناهنم سبباً هلذا القول ، ألنه : ومعىن فتناهم ليقولوا ذلك ] .  ١١: األحقاف [ } 
أي اهللا أعلم مبن يقع منه اإلميان والشكر } بالشاكرين  أَلَْيَس اهللا بِأَْعلََم{ ال يقول مثل قوهلم هذا إالّ خمذول مفتون 

  .ومبن يصمم على كفره فيخذله ومينعه التوفيق . فيوفقه لإلميان 



كُْم ُسوًءا بَِجَهالَةٍ ُه َمْن َعِملَ ِمْنَوإِذَا َجاَءَك الَِّذيَن ُيؤِْمُنونَ بِآيَاِتَنا فَقُلْ َسلَاٌم َعلَْيكُْم كََتَب رَبُّكُْم َعلَى نَفِْسِه الرَّْحَمةَ أَنَّ
  ) ٥٤(ثُمَّ تَاَب ِمْن َبْعِدِه َوأَصْلََح فَأَنَُّه غَفُوٌر َرِحيٌم 

وإما أن يكون أمراً بأن يبدأهم بالسالم إكراماً هلم . إما أن يكون أمراً بتبليغ سالم اهللا إليهم } فَقُلْ سالم َعلَْيكُْم { 
من مجلة ما يقول هلم ليسرهم ويبشرهم بسعة } بُّكُْم على نَفِْسِه الرمحة كََتَب َر{ : وكذلك قوله . وتطييباً لقلوهبم 

أَنَُّه َمن { : فإنه بالكسر على االستئناف كأن الرمحة استفسرت فقيل » إنه«: وقرىء . رمحة اهللا وقبوله التوبة منهم 
وفيه معنيان ، . ال ، أي عمله وهو جاهل يف موضع احل} بَِجَهالَةٍ { وبالفتح على اإلبدال من الرمحة } َعِملَ ِمنكُْم 

أنه فاعل فعل اجلهلة ألنّ من عمل ما يؤدي إىل الضرر يف العاقبة وهو عامل بذلك أو ظانّ فهو من أهل : أحدمها 
  :ومنه قول الشاعر . السفه واجلهل ، ال من أهل احلكمة والتدبري 

  َعلَى َعْمٍد وَلَْم َتُك َجاِهال َجهِلَْت... َعلَى أَنََّها قَالَْت َعِشيَّةَ ُزْرُتَها 
ومن حق احلكيم أن ال يقدم على شيء حىت يعلم حاله . أنه جاهل مبا يتعلق به من املكروه واملضرة : والثاين 

  .إهنا نزلت يف عمر رضي اهللا عنه حني أشار بإجابة الكفرة إىل ما سألوا ومل يعلم أهنا مفسدة : وقيل . وكيفيته 

  ) ٥٥(لُ الْآَياِت َوِلَتْسَتبَِني َسبِيلُ الُْمْجرِِمَني َوكَذَِلَك ُنفَصِّ

وبالتاء على خطاب الرسول مع نصب . بالتاء والياء مع رفع السبيل ألهنا تذكر وتؤنث » ولتستبني«: وقرىء 
قرآن ومثل ذلك التفصيل البني نفصل آيات ال: واملعىن . استبان األمر وتبني واستبنته وتبينته : يقال . السبيل 

من هو مطبوع على قلبه ال يرجى إسالمه ، ومن يرى فيه إمارة القبول وهو . ونلخصها يف صفة أحوال اجملرمني 
الذي خياف إذا مسع ذكر القيامة ، ومن دخل يف اإلسالم إال أنه ال حيفظ حدوده ، ولتستوضح سبيلهم فتعامل كالً 

  .منهم مبا جيب أن يعامل به ، فصلنا ذلك التفصيل 

قُلْ ) ٥٦(َما أََنا ِمَن الُْمهَْتِديَن لْ إِنِّي ُنهِيُت أَنْ أَْعُبدَ الَِّذيَن َتْدُعونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه قُلْ لَا أَتَّبُِع أَهَْواَءكُْم قَْد َضلَلُْت إِذًا َوقُ
) ٥٧(إِنِ الُْحكُْم إِلَّا ِللَِّه َيقُصُّ الَْحقَّ َوُهَو َخْيُر الْفَاِصِلَني  إِنِّي َعلَى َبيَِّنٍة ِمْن رَبِّي َوكَذَّْبُتْم بِِه َما ِعْنِدي َما َتْستَْعجِلُونَ بِِه

  ) ٥٨(قُلْ لَْو أَنَّ ِعْنِدي َما َتْستَْعجِلُونَ بِِه لَقُِضَي الْأَْمُر َبْينِي َوَبيَْنكُْم وَاللَُّه أَْعلَُم بِالظَّاِلِمَني 

ِمن { العقل ، ومبا أوتيت من أدلة السمع عن عبادة ما تعبدون صرفت وزجرت ، مبا ركب يفّ من أدلة } ُنهِيُت { 
أي ال } قُلْ الَّ أَتَّبُِع أَهَْواءكُْم { وفيه استجهال هلم ووصف باالقتحام فيما كانوا فيه على غري بصرية } ُدوِن اهللا 

للسبب الذي منه وقعوا  أجري يف طريقتكم اليت سلكتموها يف دينكم من اتباع اهلوى دون اتباع الدليل ، وهو بيان
أي إن اتبعت أهواءكم فأنا ضال } قَْد َضلَلُْت إِذاً { يف الضالل ، وتنبيه لكل من أراد إصابة احلق وجمانبة الباطل 

قُلْ { : وملا نفى أن يكون اهلوى متبعاً نبه على ما جيب اتباعه بقوله . وما أنا من اهلدى يف شيء يعين أنكم كذلك 
إين من معرفة ريب وأنه ال معبود سواه : } إِّنى على بَّيَنٍة ّمن رَّّبى َوكَذَّبُْتم بِِه { : ومعىن قوله } ٍة ّمن رَّّبى إِّنى على َبّيَن

أنا على بينة من هذا : ويقال . أنتم حيث أشركتم به غريه } َوكَذَّْبُتم بِهِ { ، على حجة واضحة وشاهد صدق 
مث عقبه مبا دل على استعظام تكذيبهم باهللا وشدة غضبه . ابتاً عندك بدليل األمر وأنا على يقني منه ، إذا كان ث

يعين العذاب الذي } َما ِعنِدى َما َتْسَتْعجِلُونَ بِهِ { : عليهم لذلك وأهنم أحقاء بأن يغافصوا بالعذاب املستأصل فقال 
يف تأخري } إِِن احلكم إِالَّ للَِّه { ]  ٣٢: ألنفال ا[ } فَأَْمِطْر َعلَْيَنا ِحَجاَرةً ّمَن السماء { : استعجلوه يف قوهلم 



} َوُهَو َخْيرُ الفاصلني { أي القضاء احلق يف كل ما يقضي من التأخري والتعجيل يف أقسامه } َيقْضي احلق { عذابكم 
} أَنَّ ِعنِدى لَّْو { أي يتبع احلق واحلكمة فيما حيكم به ويقّدره ، من قص أثره » يقص احلق«: وقرىء . أي القاضني 

ألهلكتكم عاجالً غضباً لريب } لَقُِضَى االمر َبْينِى َوَبيَْنكُْم { من العذاب } َما َتْستَْعجِلُونَ بِِه { أي يف قدريت وإمكاين 
. ومبا جيب يف احلكمة من كنه عقاهبم } واهللا أَْعلَُم بالظاملني { ولتخلصت منكم سريعاً . وامتعاضاً من تكذيبكم به 

وذكر الضمري على . أي بالبينة } َوكَذَّْبُتم بِهِ { على حجة من جهة ريب وهي القرآن } على َبّيَنٍة ّمن رَّّبى { وقيل 
. بأنه صفة ملصدر يقضي أي يقضي القضاء احلق : مب انتصب احلق؟ قلت : فإن قلت . تأويل البيان أو القرآن 

: ويف قراءة عبد اهللا . صنعها ، أي يصنع احلق ويدبره  قضى الدرع إذا: وجيوز أن يكون مفعوالً به من قوهلم 
إتباعاً للخط اللفظ ، وسقوطها يف اللفظ اللتقاء : مل أسقطت الياء يف اخلط؟ قلت : فإن قلت » يقضى باحلق«

  .الساكنني 

ْحرِ َوَما َتْسقُطُ ِمْن َوَرقٍَة إِلَّا َيْعلَُمَها َولَا َحبٍَّة ِفي ظُلَُماتِ َوِعْنَدُه َمفَاِتُح الَْغْيبِ لَا َيْعلَُمَها إِلَّا ُهَو َوَيْعلَُم َما ِفي الَْبرِّ وَالَْب
  ) ٥٩(الْأَْرضِ َولَا رَطْبٍ َولَا يَابِسٍ إِلَّا ِفي كَِتابٍ ُمبِنيٍ 

. فال جعل للغيب مفاتح على طريق االستعارة ، ألنّ املفاتح يتوصل هبا إىل ما يف املخازن املتوثق منها باألغالق واألق
ومن علم مفاحتها وكيف تفتح ، توصل إليها ، فأراد أنه هو املتوصل إىل املغيبات وحده ال يتوصل إليها غريه كمن 

. مجع مفتح وهو املفتاح : واملفاتح . عنده مفاتح أقفال املخازن ويعلم فتحها ، فهو املتوصل إىل ما يف املخازن 
عطف } َوالَ َحبٍَّة َوالَ َرطْبٍ َوالَ يَابِسٍ { . وهو املخزن  -فتح امليم ب -هي مجع مفتح : ، وقيل » مفاتيح«: وقرىء 

إِالَّ ِفى { : وقوله . وما يسقط من شيء من هذه األشياء إال يعلمه : على ورقة وداخل يف حكمها ، كأنه قيل 
. واحد } إِالَّ ِفى كتاب مُّبِنيٍ { ومعىن } ُمَها إِالَّ َيْعلَ{ ألنّ معىن } إِالَّ َيْعلَُمَها { : كالتكرير لقوله } كتاب مُّبِنيٍ 

: وفيه وجهان . بالرفع » وال حبةٌ ، وال رطٌب ، وال يابٌس«: وقرىء : علم اهللا تعاىل ، أو اللوح : والكتاب املبني 
ال : كقولك : }  إِالَّ ِفى كتاب مُّبِنيٍ{ وأن يكون رفعاً على االبتداء وخربه } ِمن َوَرقٍَة { أن يكون عطفاً على حمل 

  .رجل منهم وال امرأة إالّ يف الدار 

َسمى ثُمَّ إِلَْيِه مَْرجُِعكُْم ثُمَّ ُيَنبِّئُكُمْ َوُهَو الَِّذي َيَتَوفَّاكُمْ بِاللَّْيلِ َوَيْعلَُم َما َجَرحُْتْم بِالنََّهارِ ثُمَّ َيْبعَثُكُْم ِفيِه ِلُيقَْضى أََجلٌ ُم
  ) ٦٠(ونَ بَِما كُْنُتْم َتْعَملُ

َوَيْعلَُم َما جََرْحُتم بالنهار { اخلطاب للكفرة ، أي أنتم منسدحون الليل كله كاجليف } َوُهَو الذى يتوفاكم باليل { 
مث يبعثكم من القبور يف شأن ذلك الذي قطعتم به أعماركم ، من } ثُمَّ َيْبَعثُكُْم ِفيِه { ما كسبتم من اآلثام فيه } 

ليقضى أََجلٌ { يف أمر كذا : فيم دعوتين؟ فتقول : األثام بالنهار ، ومن أجله ، كقولك النوم بالليل ، وكسب 
وهو املرجع إىل } ثُمَّ إِلَْيِه َمْرجُِعكُْم { . وهو األجل الذي مساه وضربه لبعث املوتى وجزائهم على أعماهلم } ّمَسمى 

  .يف ليلكم وهناركم }  ثُمَّ ُيَنبّئُكُم بَِما كُنُتْم َتْعَملُونَ{ موقف احلساب 

ثُمَّ ) ٦١(ا َوُهْم لَا ُيفَرِّطُونَ َوُهَو الْقَاِهُر فَْوَق ِعبَاِدِه َويُْرِسلُ َعلَْيكُْم َحفَظَةً َحتَّى إِذَا َجاَء أََحدَكُُم الَْمْوُت َتَوفَّْتُه ُرُسلَُن
  ) ٦٢(أَسَْرُع الَْحاِسبَِني  ُردُّوا إِلَى اللَِّه َمْولَاُهُم الَْحقِّ أَلَا لَُه الُْحكُْم َوُهَو



وعن أيب حامت السجستاين أنه كان يكتب عن . مالئكة حافظني ألعمالكم وهم الكرام الكاتبون } َحفَظَةً { 
فقال أبو : أنت شبيه احلفظة ، تكتب لغط اللفظة : األصمعي كل شيء يلفظ به من فوائد العلم ، حىت قال فيه 

فيها لطف : اهللا تعاىل غّين بعلمه عن كتبة املالئكة ، فما فائدهتا؟ قلت : إن قلت ف. وهذا أيضاً مما يكتب : حامت 
للعباد ، ألهنم إذا علموا أن اهللا رقيب عليهم واملالئكة الذين هم أشرف خلقه موكلون هبم حيفظون عليهم أعماهلم 

م عن القبيح وأبعد عن ويكتبوهنا يف صحائف تعرض على رؤس األشهاد يف مواقف القيامة ، كان ذلك أزجر هل
جعلت األرض له مثل الطست : وعن جماهد . أي استوفت روحه وهم ملك املوت وأعوانه } َتَوفَّْتُه ُرُسلَُنا { السوء 

، وجيوز أن يكون » توفاه«: وقرىء . وما من أهل بيت إالّ ويطوف عليهم يف كل يوم مّرتني . يتناول من يتناوله 
بالتشديد والتخفيف ، فالتفريط التواين والتأخري عن احلّد ، واإلفراط } يُفَّرطُونَ { و . وفاه ماضياً ومضارعاً مبعىن تت

} موالهم { أي إىل حكمه وجزائه } ثُمَّ ُردُّواْ إىل اهللا { جماوزة احلدّ أي ال ينقصون مما أمروا به أو ال يزيدون فيه 
يومئذ ال حكم فيه } أَالَ لَُه احلكم { حيكم إالّ باحلق  العدل الذي ال} احلق { مالكهم الذي يلي عليهم أمورهم 

: بالنصب على املدح كقولك » احلقَّ«: وقرىء . ال يشغله حساب عن حساب } َوُهَو أَسَْرُع احلاسبني { لغريه 
  .احلمد هللا احلقَّ 

قُلِ ) ٦٣(َوُخفَْيةً لَِئْن أَْنجَاَنا ِمْن َهِذِه لََنكُوَننَّ ِمَن الشَّاكِرِيَن  قُلْ َمْن ُيَنجِّيكُْم ِمْن ظُلَُماِت الَْبرِّ وَالَْبْحرِ َتْدُعوَنُه َتَضرًُّعا
  ) ٦٤(اللَُّه يَُنجِّيكُْم ِمنَْها َوِمْن كُلِّ كَْربٍ ثُمَّ أَنُْتْم ُتْشرِكُونَ 

أي . كواكب يوم مظلم ، ويوم ذو : يقال لليوم الشديد . جماز عن خماوفهما وأهواهلما } ظلمات الرب والبحر { 
ما يشفون عليه من اخلسف يف الرب والغرق يف البحر بذنوهبم ، . اشتدت ظلمته حىت عاد كالليل؛ وجيوز أن يراد 

ِمْن { على إرادة القول } لَِئْن أَْنَجْيتََنا { فإذا دعوا وتضرعوا كشف اهللا عنهم اخلسف والغرق فنجوا من ظلماهتا 
  .بالتشديد والتخيف ، وأجنانا ، وخفية ، بالضم والكسر } ُيَنّجيكُْم { : ء وقرى. من هذه الظلمة الشديدة } هذه 

ِشَيًعا وَُيِذيَق بَْعَضكُْم بَأْسَ قُلْ ُهَو الْقَاِدُر َعلَى أَنْ َيْبَعثَ َعلَْيكُْم َعذَاًبا ِمْن فَْوِقكُْم أَْو ِمْن َتْحِت أَْرُجِلكُْم أَْو َيلْبَِسكُمْ 
) ٦٦(َوكَذََّب بِِه قَْوُمَك َوُهَو الَْحقُّ قُلْ لَْسُت َعلَْيكُمْ بَِوِكيلٍ ) ٦٥(َصرُِّف الْآيَاِت لََعلَُّهمْ َيفْقَُهونَ َبْعضٍ اْنظُْر كَْيَف ُن

  ) ٦٧(ِلكُلِّ َنَبإٍ ُمْسَتقَرٌّ َوَسْوفَ َتْعلَُمونَ 

كما أمطر على قوم لوط وعلى } ِقكُْم َعذَاباً ّمن فَْو{ هو الذي عرفتموه قادراً وهو الكامل القدرة } ُهَو القادر { 
كما أغرق فرعون وخسف } أَْو ِمن َتْحِت أَْرُجِلكُْم { أصحاب الفيل احلجارة ، وأرسل على قوم نوح الطوفان 

. من قبل سفلتكم وعبيدكم : ومن حتت أرجلكم . من قبل أكابركم وسالطينكم : بقارون ، وقيل من فوقكم 
أو خيلطكم فرقاً خمتلفني على أهواء شىت ، كل فرقة منكم } أَْو َيلْبَِسكُْم ِشَيعاً {  هو حبس املطر والنبات: وقيل 

  :أن ينشب القتال بينهم فيختلطوا ويشتبكوا يف مالحم القتال ، من قوله : ومعىن خلطهم . مشايعة إلمام 
  ا َيِديَحتَّى إذَا الْتََبَسْت نَفَْضُت لََه... َوكَِتيَبٍة لَبَّْسُتَها بِكَِتيَبة 

  :وعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
سألت اهللا أن ال يبعث على أميت عذاباً من فوقهم أو من حتت أرجلهم فأعطاين ذلك ، وسألته أن ال « )  ٣٧٨( 

  :، وعن جابر بن عبد اهللا » جيعل بأسهم بينهم فمنعين ، وأخربين جربيل أنّ فناء أميت بالسيف 
أَْو ِمن { : فلما نزل » أعوذ بوجهك « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم } ْوِقكُْم ّمن فَ{ ملا نزل )  ٣٧٩( 



. الوعيد بأحد أصناف العذاب املعدودة : ومعىن اآلية » هاتان أهون « : قال } َتْحِت أَْرُجِلكُمْ أَْو َيلْبَِسكُمْ ِشَيعاً 
قُل لَّْسُت َعلَْيكُْم { أي ال بّد أن ينزل هبم } َوُهَو احلق  {راجع إىل العذاب } َوكَذََّب بِِه { : والضمري يف قوله 

لكل شيء ينبأ به ، يعين } لِّكُلِّ َنَبإٍ { حبفيظ وكُل إيلَّ أمركم أمنعكم من التكذيب إجباراً ، إمنا أنا منذر } بَِوِكيلٍ 
للقرآن } َنَبإٍ { الضمري يف : وقيل . منه  وقت استقرار وحصول ال بّد} مُّْسَتِقرٌّ { إنباءهم بأهنم يعذبون وإيعادهم به 

.  

َينَّكَ الشَّْيطَانُ فَلَا َتقُْعدْ َوإِذَا َرأَْيَت الَِّذيَن َيخُوُضونَ ِفي آيَاِتَنا فَأَعْرِْض َعْنُهْم َحتَّى َيخُوُضوا ِفي َحِديٍث غَْيرِِه َوإِمَّا ُيْنِس
َوَما َعلَى الَِّذيَن َيتَّقُونَ ِمْن ِحسَابِهِْم ِمْن َشْيٍء َولَِكْن ِذكَْرى لََعلَُّهمْ َيتَّقُونَ  )٦٨(َبْعَد الذِّكَْرى َمَع الْقَْومِ الظَّاِلِمَني 

)٦٩ (  

} فَأَْعرِْض َعنُْهْم { يف االستهزاء هبا والطعن فيها؛ وكانت قريش يف أنديتهم يفعلون ذلك } َيُخوُضونَ ِفى ءاياتنا { 
} َوإِمَّا يُنِسيَنََّك الشيطان { فال بأس أن جتالسهم حينئذ } واْ ِفى َحِديٍث غَْيرِهِ حىت َيخُوُض{ فال جتالسهم وقم عنهم 

. بعد أن تذكر النهي } بَْعَد الذكرى { معهم } فَالَ َتقُْعْد { وإن شغلك بوسوسته حىت تنسى النهي عن جمالستهم 
ينك قبل النهي قبح جمالسة املستهزئني ألهنا وإن كان الشيطان ينس: وجيوز أن يراد . بالتشديد » ينسينك«: وقرىء 

َوَما َعلَى الذين َيتَّقُونَ ِمْن { بعد أن ذكرناك قبحها ونبهناك عليه معهم } فَالَ َتقُْعْد َبْعدَ الذكرى { مما تنكره العقول 
عليهم أن } ولكن { وما يلزم املتقني الذين جيالسوهنم شيء مما حياسبون عليه من ذنوهبم } ِحسَابِهِم ّمن َشْىٍء 

} لََعلَُّهمْ َيتَّقُونَ { إذا مسعوهم خيوضون ، بالقيام عنهم ، وإظهار الكراهة هلم ، وموعظتهم } ذكرى { يذكروهم 
وجيوز أن يكون الضمري للذين يتقون ، أي يذكروهنم إرادة أن . لعلهم جيتنبون اخلوض حياء أو كراهة ملساءهتم 

لئن كنا نقوم كلما استهزؤا بالقرآن مل نستطع أن : أن املسلمني قالوا : وروي . يثبتوا على تقواهم ويزدادوها 
جيوز أن يكون نصباً : ؟ قلت } ذكرى { ما حمل : فإن قلت . جنلس يف املسجد احلرام وأن نطوف ، فرخص هلم 

ن عطفاً على وال جيوز أن يكو. ولكن عليهم ذكرى : ورفعاً على . ولكن يذكروهنم ذكرى ، أي تذكرياً : على 
  .يأىب ذلك } ِمْن ِحسَابِهِم { : ما يف الدار من أحد ولكن زيد ، ألنّ قوله : ، كقولك } ِمن َشْىٍء { حمل 

لَْيَس لََها ِمْن ُدوِن  ٌس بَِما كََسَبْتَوذَرِ الَِّذيَن اتََّخذُوا ِديَنُهْم لَِعًبا َولَهًْوا َوغَرَّتُْهُم الَْحَياةُ الدُّْنَيا َوذَكِّرْ بِِه أَنْ تُْبَسلَ نَفْ
لَُهمْ َشرَاٌب ِمْن َحِميمٍ َوَعذَابٌ  اللَِّه َوِليٌّ َولَا َشفِيٌع َوإِنْ تَْعِدلْ كُلَّ َعْدلٍ لَا يُْؤَخذْ مِْنَها أُولَِئكَ الَِّذيَن أُْبِسلُوا بَِما كََسُبوا

  ) ٧٠(أَلِيٌم بَِما كَانُوا َيكْفُُرونَ 

وذلك أن عبدة األصنام وما كانوا . أي دينهم الذي كان جيب أن يأخذوا به لعباً وهلواً } َولَهْواً اختذوا دِيَنُهمْ لَِعباً { 
عليه من حترمي البحائر والسوائب وغري ذلك ، من باب اللعب واللهو واتباع هوى النفس والعمل بالشهوة ، ومن 

أواختذوا دينهم الذي كلفوه . غريها ديناً هلم أواختذوا ما هو لعب وهلو من عبادة األصنام و. جنس اهلزل دون اجلد 
جعل اهللا لكل قوم عيداً يعظمونه : وقيل . ودعوا إليه وهو دين اإلسالم لعباً وهلواً ، حيث سخروا به واستهزؤا 

ويصلون فيه ويعمرونه بذكر اهللا والناس كلهم من املشركني وأهل الكتاب اختذوا عيدهم لعباً وهلواً ، وغري املسلمني 
أعرض عنهم ، وال تبال بتكذيبهم واستهزائهم وال تشغل » ذرهم«ومعىن . فإهنم اختذوا عيدهم كما شرعه اهللا 

خمافة أن تسلم إىل اهللكة والعذاب وترهتن بسوء كسبها } أَن تُْبَسلَ نَفٌْس { بالقرآن : أي } َوذَكّْر بِهِ { قلبك هبم ، 
  :نع املسلم ، قال وأصل اإلبسال املنع ، ألن املسلم إليه مي. 



  َبعَْوَناُه َوالَ بَِدمٍ ُمرَاقِ... َوإْبَساِلي بَنِيَّ بَِغْيرِ ُجْرم 
: يقال . الشجاع المتناعه من قرنه ، أو ألنه شديد البسور : والباسل . هذا عليك بسل ، أي حرام حمظور : ومنه 

َوإِن َتْعِدلْ كُلَّ َعْدلٍ الَّ يُْؤَخذْ { بض الوجه منق: والعابس . بسل : فإذا زاد قالوا . بسر الرجل إذا اشتد عبوسه 
. نصب على املصدر : وكلّ عدل . ألن الفادي يعدل املفدي مبثله . الفدية : وإن تفد كل فداء ، والعدل } ِمْنَها 

يف قوله تعاىل  وأما. ال ضمري العدل ألن العدل ههنا مصدر فال يسند إليه األخذ } ِمْنَهآ { : قوله } ُيْؤَخذْ { وفاعل 
إشارة إىل املتخذين } أولئك { فبمعىن املفدّي به ، فصّح إسناده إليه ]  ٤٨: البقرة [ } َوالَ يُْؤَخذُ ِمْنَها َعْدلٌ { : 

  .نزلت يف أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه حني دعاه ابنه عبد الرمحن إىل عبادة األوثان : قيل . دينهم لعباً وهلواً 

ْسَتهَْوْتُه الشََّياِطُني ِفي ِمْن ُدوِن اللَِّه َما لَا َيْنفَُعَنا َولَا َيُضرَُّنا َوُنَردُّ َعلَى أَْعقَابَِنا بَْعَد إِذْ َهَداَنا اللَُّه كَالَِّذي اقُلْ أََنْدُعو 
  ) ٧١(الُْهَدى َوأُِمرَْنا ِلُنسِْلَم لَِربِّ الَْعالَِمَني  الْأَْرضِ َحيَْرانَ لَُه أَْصَحابٌ َيْدُعوَنهُ إِلَى الُْهَدى ائْتَِنا قُلْ إِنَّ ُهَدى اللَِّه ُهَو

راجعني } َونَُردُّ على أعقابنا { الضاّر النافع ما ال يقدر على نفعنا وال مضرتنا } ِمن ُدوِن اهللا { أنعبد } قُلْ أََنْدُعواْ { 
كالذي ذهبت به مردة اجلن } ني كالذى استهوته الشياط{ إىل الشرك بعد إذ أنقذنا اهللا منه وهدانا لإلسالم 

{ أي هلذا املستهوى } لَُه { تائهاً ضاالً عن اجلادة ال يدري كيف يصنع } َحْيَرانَ { املهمه } ِفى األرض { والغيالن 
أو مسي الطريق املستقيم باهلدى ، يقولون . إىل أن يهدوه الطريق املستوي } َيْدُعوَنهُ إِلَى اهلدى { رفقة } أصحاب 

أن : وهذا مبين على ما تزعمه العرب وتعتقده . وقد اعتسف املهمه تابعاً للجن ال جييبهم وال يأتيهم } ائتنا { له 
 ٢٧٥: البقرة [ } كالذى يََتَخبَّطُُه الشيطان ِمَن املس { : والغيالن تستويل عليه ، كقوله . اجلّن تستهوي اإلنسان 

قُلْ إِنَّ ُهَدى { الشيطان واملسلمون يدعونه إليه فال يلتفت إليهم  فشبه الضالّ عن طريق اإلسالم التابع خلطوات] 
: آل عمران [ } َوَمن َيْبَتغِ غَْيَر اإلسالم ِديًنا { وحده وما وراءه ضالل وغيّ } ُهَو اهلدى { وهو اإلسالم } اهللا 
كالذى { : ل الكاف يف قوله فما حم: فإن قلت ] .  ٣٢: يونس [ } فََماذَا َبْعَد احلق إِالَّ الضالل { ] .  ٨٥

أننكص مشبهني من استهوته : أي } نَُردُّ على أعقابنا { ؟ قلت النصب على احلال من الضمري يف } استهوته 
هو استفعال ، من هوى يف األرض إذا ذهب فيها ، كأن معناه : ؟ قلت } استهوته { ما معىن : الشياطني؟ فإن قلت 

إِنَّ ُهَدى اهللا { : النصب عطفاً على حمل قوله : قلت } أَْمُرَنا { : ما حمل : قلت فإن . طلبت هويه وحرصت عليه : 
ِلُنسِْلَم { ما معىن الالم يف : فإن قلت . قل هذا القول وقل أمرنا لنسلم : على أهنما مقوالن ، كأنه قيل } ُهَو اهلدى 

فإذا كان هذا وارداً يف : فإن قلت . أن نسلم  أمرنا وقيل لنا أسلموا ألجل: هي تعليل لألمر ، مبعىن : ؟ قلت } 
لالحتاد الذي كان : شأن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه فكيف قيل للرسول عليه الصالة والسالم قل أندعو؟ قلت 

  .بني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واملؤمنني ، خصوصاً بينه وبني الصديق أيب بكر رضي اهللا تعاىل عنه 

َوُهَو الَِّذي َخلََق السََّماوَاِت َوالْأَْرَض بِالَْحقِّ َوَيْوَم َيقُولُ ) ٧٢(وا الصَّلَاةَ َواتَّقُوُه َوُهَو الَِّذي إِلَْيِه ُتْحَشُرونَ َوأَنْ أَِقيُم
  ) ٧٣(َوُهَو الَْحكِيُم الَْخبُِري كُْن فََيكُونُ قَْولُُه الَْحقُّ َولَهُ الُْملُْك َيْوَم ُيْنفَُخ ِفي الصُّورِ َعاِلُم الَْغْيبِ وَالشََّهاَدِة 

وأمرنا أن نسلم ، وأن : كأنه قيل } لُِنْسِلَم { على موضع : ؟ قلت } َوأَنْ أَِقيُمواْ { : عالم عطف قوله : فإن قلت 
. مبتدأ } قَْولُهُ احلق { أي لإلسالم وإلقامة الصالة : أقيموا وجيوز أن يكون التقدير وأمرنا ألن نسلم وألن أقيموا 

. واليوم مبعىن احلني . يوم اجلمعة القتال : خربه مقّدماً عليه ، وانتصابه مبعىن االستقراء ، كقولك : ويوم يقول 
فيكون ذلك } كُن { أنه خلق السموات واألرض قائماً باحلق واحلكمة ، وحني يقول لشيء من األشياء : واملعىن 



و . السموات واألرض وسائر املكونات إال عن حكمة وصواب الشيء قوله احلق واحلكمة ، أي ال يكون شيئاً من 
{ وجيوز أن يكون ]  ١٦: غافر [ ؟ } لَّمنِ امللك اليوم { : كقوله } َولَُه امللك { : ظرف لقوله } َيْوَم ُينفَُخ { 

. له احلق فيكون قو} كُن { وحني يقول لقوله احلق ، أي لقضائه احلق : فاعل يكون ، على معىن } قَْولُُه احلق 
هو عامل } عامل الغيب { وحني يكّون ويقّدر يقوم باحلق : كأنه قيل } باحلق { وانتصاب اليوم حملذوف دلّ عليه قوله 

  .الغيب ، وارتفاعه على املدح 

َوكَذَِلَك ُنرِي إِْبَراِهيَم َملَكُوتَ ) ٧٤(ُمبِنيٍ  َوإِذْ قَالَ إِْبَراِهيُم ِلأَبِيِه آَزَر أَتَتَِّخذُ أَصَْناًما آِلَهةً إِنِّي أََراَك َوقَْوَمَك ِفي َضلَالٍ
فَلَمَّا َجنَّ َعلَْيِه اللَّْيلُ رَأَى كَْوكًَبا قَالَ َهذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا ) ٧٥(السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َولَِيكُونَ ِمَن الُْموِقنَِني 

َمَر بَازِغًا قَالَ َهذَا َربِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَِئْن لَْم يَْهدِنِي َربِّي لَأَكُوَننَّ ِمَن الْقَْومِ الضَّالَِّني فَلَمَّا َرأَى الْقَ) ٧٦(أُِحبُّ الْآِفِلَني 
إِنِّي ) ٧٨(ُتْشرِكُونَ  فَلَمَّا َرأَى الشَّْمَس َبازِغَةً قَالَ َهذَا رَبِّي َهذَا أَكَْبُر فَلَمَّا أَفَلَْت قَالَ َيا قَْومِ إِنِّي َبرِيٌء ِممَّا) ٧٧(

  ) ٧٩(َوجَّْهُت َوْجهَِي ِللَِّذي فَطََر السََّماوَاِت َوالْأَْرَض حَنِيفًا َوَما أََنا ِمَن الُْمْشرِِكَني 

{ واألقرب أن يكون وزن . ويف كتب التواريخ أنّ امسه بالسريانية تارح . اسم أيب إبراهيم عليه السالم } َءاَزَر { 
: وقرىء . مثل تارح وعابر وعازر وشاخل وفالغ وما أشبهها من أمسائهم ، وهو عطف بيان ألبيه فاعل } َءاَزرَ 

اسم صنم ، فيجوز أن ينبز به للزومه عبادته ، كما نبز ابن قيس » آزر«: وقيل . بالضم على النداء » آزر«
  :دثني ويف شعر بعض احمل. ابن قيس الرقيات : بالرقيات الاليت كان يشبب هبّن ، فقيل 

  كَأَنَّ أَْسَماَء أَْضَحْت َبْعدُ أَْسمَاِئي... أُْدَعى بَأَْسَماَء َنبْزاً يف قَبَاِئِلَها 
تتخذ أصناماً آهلة بفتح اهلمزة » ءأزر«: وقرىء . أو أريد عابد آزر ، فحذف املضاف وأقيم املضاف إليه مقامه 
أتعبد آزراً على اإلنكار؟ : ومعناه . ، وهو اسم صنم  وكسرها بعد مهزة االستفهام وزاي ساكنة وراء منصوبة منونة

فَلَمَّا َجنَّ َعلَْيِه اليل { تتخذ أصناماً آهلة تثبيتاً لذلك وتقريراً ، وهو داخل يف حكم اإلنكار ، ألنه كالبيان له : مث قال 
بني املعطوف واملعطوف عليه  مجلة معترض هبا} وَكَذَِلَك ُنرِى إبراهيم { : وقوله : عطف على قال إبراهيم ألبيه } 
يعين الربوبية : ملكوت السموات واألرض . مثل ذلك التعريف والتبصري نعرف إبراهيم ونبصره : واملعىن . 

: وليكون من املوقنني . واإلهلية ونوفقه ملعرفتها ونرشده مبا شرحنا صدره وسّددنا نظره وهديناه لطريق االستدالل 
وقومه يعبدون األصنام والشمس والقمر ] آزر [ حال ماضية ، وكان أبوه حكاية : ونروي . فعلنا ذلك 

والكواكب ، فأراد أن ينبههم على اخلطأ يف دينهم ، وأن يرشدهم إىل طريق النظر واالستدالل ، ويعرفهم أن النظر 
ا حمدثاً أحدثها ، الصحيح مؤّد إىل أن شيئاً منها ال يصّح أن يكون إهلا ، لقيام دليل احلدوث فيها ، وأن وراءه

قول من ينصف خصمه } هذا رَّبى { وصانعاً صنعها ، مدبراً دبر طلوعها وأفوهلا وانتقاهلا ومسريها وسائر أحواهلا 
ألن ذلك أدعى إىل احلق وأجنى من الشغب ، مث . مع علمه بأنه مبطل ، فيحكي قوله كما هو غري متعصب ملذهبه 

ال أحّب عبادة األرباب املتغريين من حال إىل حال ، } ال أُِحبُّ األفلني {  يكّر عليه بعد حكايته فيبطله باحلجة
لَِئن لَّمْ { مبتدئاً يف الطلوع } َبازِغاً { املتنقلني من مكان إىل آخر ، احملتجبني بستر ، فإنّ ذلك من صفات األجرام 

كوكب يف األفول ، فهو ضال ، وأنّ اهلداية إىل تنبيه لقومه على أنّ من اختذ القمر إهلا وهو نظري ال} َيْهِدنِى رَّبى 
من } إِّنى بَرِىء ّممَّا ُتْشرِكُونَ { من باب استعمال النصفة أيضاً مع خصومه } هذا أَكَْبرُ { احلق بتوفيق اهللا ولطفه 

أي للذي دلت هذه  }إِّنى َوجَّْهُت َوْجهَِى ِللَِّذى فَطََر السماوات واألرض { األجرام اليت جتعلوهنا شركاء خلالقها 



واألّول أظهر . هذا كان نظره واستدالله يف نفسه ، فحكاه اهللا : وقيل . احملدثات عليه وعلى أنه مبتدؤها ومبتدعها 
  .} قَالَ ياقوم إِّنى َبرِىء ّممَّا ُتْشرِكُونَ { : وقوله } لَِئن لَّْم َيْهِدنِى َرّبى { : لقوله 

االحتجاج باألفول : ون البزوغ ، وكالمها انتقال من حال إىل حال؟ قلت مل احتج عليهم باألفول د: فإن قلت 
واإلشارة للشمس؟ } هذا رَّبى { : ما وجه التذكري يف قوله : فإن قلت . أظهر ، ألنه انتقال مع خفاء واحتجاب 

ت أمك ، و ما جاءت حاجتك ، ومن كان: جعل املبتدأ مثل اخلرب لكوهنما عبارة عن شيء واحد ، كقوهلم : قلت 
وكان اختيار هذه الطريقة واجباً لصيانة الرب عن شبهة التأنيث ]  ٢٣: األنعام [ } لَمْ َتكُْن ِفْتَنتُُهْم إِالَّ أَن قَالُواْ { 
. وإن كان العالمة أبلغ ، احترازاً من عالمة التأنيث » عالمة«ومل يقولوا » عالم«أال تراهم قالوا يف صفة اهللا . 

  .تبصره دالئل الربوبية : ومعناه . بالتاء ورفع امللكوت » براهيَم ملكوُت السموات واألرضتري إ«: وقرىء 

بِّي شَْيئًا َوِسَع رَبِّي كُلَّ َشْيٍء َوَحاجَُّه قَْوُمُه قَالَ أَُتَحاجُّونِّي ِفي اللَِّه َوقَْد َهَداِن وَلَا أََخاُف َما ُتْشرِكُونَ بِِه إِلَّا أَنْ َيَشاَء َر
اًنا َوكَْيَف أََخاُف َما أَْشَركُْتْم َولَا َتَخافُونَ أَنَّكُْم أَْشَركُْتمْ بِاللَِّه َما لَْم ُينَزِّلْ بِِه َعلَْيكُمْ ُسلْطَ) ٨٠(ا أَفَلَا َتَتذَكَُّرونَ ِعلًْم

مْ َيلْبِسُوا إِميَانَُهْم بِظُلْمٍ أُولَِئَك لَُهُم الْأَْمُن َوُهمْ الَِّذيَن آَمُنوا َولَ) ٨١(فَأَيُّ الْفَرِيقَْينِ أََحقُّ بِالْأَْمنِ إِنْ كُنُْتْم َتْعلَُمونَ 
َوَوَهْبَنا ) ٨٣(َوتِلَْك ُحجَُّتَنا آَتْيَناَها إِبَْراِهيَم َعلَى قَْوِمِه َنْرفَُع َدَرجَاٍت َمْن َنَشاُء إِنَّ َربَّكَ َحكِيٌم َعِليٌم ) ٨٢(ُمْهَتُدونَ 

ونَ لًّا َهَدْيَنا َوُنوًحا َهَديَْنا ِمْن قَْبلُ َوِمْن ذُرِّيَِّتِه َداوُوَد َوُسلَْيَمانَ وَأَيُّوَب َويُوُسَف َوُموَسى َوَهاُرلَُه إِْسحَاَق َوَيْعقُوَب كُ
َوالَْيَسعَ  َوإِْسَماعِيلَ) ٨٥(َوزَكَرِيَّا َوَيْحَيى َوِعيَسى وَإِلْيَاَس كُلٌّ ِمَن الصَّاِلِحَني ) ٨٤(َوكَذَِلَك َنْجزِي الُْمْحِسنَِني 

َوِمْن آَباِئهِْم وَذُرِّيَّاتِهِْم َوإِخَْوانِهِْم وَاْجتََبْيَناُهْم َوَهدَْيَناُهْم إِلَى صَِراطٍ ) ٨٦(َوُيوُنَس َولُوطًا َوكُلًّا فَضَّلَْنا َعلَى الَْعالَِمَني 
) ٨٨(َولَْو أَْشَركُوا لََحبِطَ َعْنُهْم َما كَاُنوا َيْعَملُونَ  ذَِلَك ُهَدى اللَِّه َيْهِدي بِِه َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه) ٨٧(ُمْسَتِقيمٍ 

) ٨٩(ا قَْوًما لَْيسُوا بَِها بِكَافِرِيَن أُولَِئَك الَِّذيَن آَتْيَناُهُم الِْكتَاَب َوالُْحكَْم وَالنُّبُوَّةَ فَإِنْ َيكْفُْر بَِها َهُؤلَاِء فَقَْد َوكَّلَْنا بَِه
  ) ٩٠(َدى اللَُّه فَبُِهَداُهُم اقَْتِدْه قُلْ لَا أَْسأَلُكُْم َعلَْيِه أَْجًرا إِنْ ُهَو إِلَّا ِذكَْرى ِللَْعالَِمَني أُولَِئَك الَِّذيَن َه

َوقَْد { وكانوا حاجوه يف توحيد اهللا ونفي الشركاء عنه منكرين لذلك } َوحَاجَُّه قَْوُمُه قَالَ أَُتَحاجُّوّنى ِفى اهللا { 
إِالَّ أَن َيَشاء رَّبى { وقد خوفوه أن معبوداهتم تصيبه بسوء } َوالَ أََخاُف َما ُتْشرِكُونَ بِِه { التوحيد  يعين إىل} هدان 
إالّ وقت مشيئة ريب شيئاً خياف ، فحذف الوقت ، يعين ال أخاف معبوداتكم يف وقت قط؛ ألهنا ال تقدر على } َشْيئاً 

ين مبخوف من جهتها إن أصبت ذنباً استوجب به إنزال املكروه ، مثل منفعة وال مضرة ، إالّ إذا شاء ريب أن يصيب
أي } َوِسَع رَّبى كُلَّ َشْىء ِعلْماً { أن يرمجين بكوكب أو بشقة من الشمس أو القمر ، أو جيلعها قادرة على مضريت 

فتميزوا بني الصحيح }  أَفَالَ تََتذَكَُّرونَ{ ليس بعجب وال مستبعد أن يكون يف علمه إنزال املخوف يب من جهتها 
ال { أنتم } و { لتخويفكم شيئاً مأمون اخلوف ال يتعلق به ضرر بوجه } َوكَْيَف أََخافُ { والفاسد والقادر والعاجز 

أي حجة ، ألن اإلشراك ال } سلطانا { ما يتعلق به كل خموف وهو إشراككم باهللا ما مل ينزل بإشراكه } ختافون 
وما لكم تنكرون علي األمن يف موضع األمن ، وال تنكرون على أنفسكم : كأنه قال  يصّح أن يكون عليه حجة ،

{ : فأينا أحق باألمن أنا أم أنتم ، احترازاً من تزكيته نفسه ، فعدل عنه إىل قوله : ومل يقل . األمن يف موضع اخلوف 
الذين ءاَمنُواْ َولَمْ { : ى السؤال بقوله مث استأنف اجلواب عل. يعين فريقي املشركني واملوحدين } فَأَىُّ الفريقني 

إشارة } َوِتلْكَ { وأىب تفسري الظلم بالكفر لفظ اللبس . أي مل خيلطوا إمياهنم مبعصية تفسقهم } َيلْبُِسواْ إمياهنم بِظُلْمٍ 
} َوُهْم مُّهَْتُدونَ { : ىل قوله إ} فَلَمَّا َجنَّ َعلَْيِه اليل { : إىل مجيع ما احتج به إبراهيم عليه السالم على قومه من قوله 



وقرىء . يعين يف العلم واحلكمة } َنْرفَُع درجات مَّن نََّشاء { أرشدناه إليها ووفقناه هلا } ءاتيناهآ { ومعىن . 
َوِمْن { عطف على نوحاً ، أي وهدينا داود } َداوُوُد { و . الضمري لنوح أو إلبراهيم } َوِمن ذُّريَِّتِه { بالتنوين 

مع فضلهم وتقدمهم } َولَْو أَْشَركُواْ { وفضلنا بعض آبائهم : يف موضع النصب عطفاً على كالًّ ، مبعىن } اَباِئهِمْ ء
لَِئْن أَْشَركَْت لََيْحَبطَنَّ { لكانوا كغريهم يف حبوط أعماهلم ، كما قال تعاىل وتقّدس . وما رفع هلم من الدرجات 

أو . بالكتاب واحلكمة والنبّوة } فَإِن َيكْفُْر بَِها { يريد اجلنس } ينامهالكتاب ءات{ ] .  ٦٥: الزمر [ } َعَملَُك 
أُوْلَِئَك الذين َهَدى { : هم األنبياء املذكورون ومن تابعهم بدليل قوله } قَْوماً { يعين أهل مكة } هؤالء { بالنبّوة 

هم أصحاب النيب صلى اهللا : وقيل . مبا قبله } بَِها َهُؤالء  فَإِن َيكْفُْر{ : وبدليل وصل قوله } اهللا فَبُِهَداُهُم اقتده 
  .كل مؤمن من بين آدم : وقيل . عليه وسلم وكل من آمن به 

أهنم وفقوا لإلميان هبا : ومعىن توكيلهم هبا . هم الفرس : وعن جماهد . املالئكة واّدعى األنصار أهنا هلم : وقيل 
ويف . صلة كافرين } بَِها { والباء يف . شيء ليقوم به ، ويتعهده وحيافظ عليه والقيام حبقوقها كما يوكّل الرجل بال

وهذا معىن تقدمي . فاختص هداهم باالقتداء ، وال تقتد إالّ هبم } فَبُِهَداُهُم اقتده { . تأكيد النفي } بكافرين { 
ن الشرائع ، فإهنا خمتلفة وهي هدى ، ما املفعول ، واملراد هبداهم طريقتهم يف اإلميان باهللا وتوحيده وأصول الدين دو

للوقف تسقط يف } اقتده { واهلاء يف . فإذا نسخت مل تبق هدى ، خبالف أصول الدين فإهنا هدى أبداً . مل تنسخ 
  .واستحسن إيثار الوقف لثبات اهلاء يف املصحف . الدرج 

اللَُّه َعلَى َبَشرٍ ِمْن َشْيٍء قُلْ َمْن أَنَْزلَ الِْكتَاَب الَِّذي َجاَء بِِه ُموَسى ُنوًرا َوَما قََدُروا اللََّه َحقَّ قَْدرِهِ إِذْ قَالُوا َما أَنَْزلَ 
ُهْم ِفي آَباُؤكُْم قُلِ اللَُّه ثُمَّ ذَْر َوُهًدى ِللنَّاسِ َتْجَعلُوَنُه قَرَاِطيسَ ُتْبدُوَنَها َوُتْخفُونَ كَثًِريا َوُعلِّْمُتْم َما لَْم َتْعلَُموا أَنُْتْم َولَا

  ) ٩١(َخْوِضهِْم َيلَْعُبونَ 

وما عرفوه حق معرفته يف الرمحة على عباده واللطف هبم حني أنكروا بعثة الرسل } َوَما قََدرُواْ اهللا َحقَّ قَْدرِهِ { 
ما عرفوه أو ]  ١٠٧: األنبياء [ } َوَما أرسلناك إِالَّ َرْحَمةً للعاملني { والوحي إليهم ، وذلك من أعظم وأجلّ نعمته 

حق معرفته يف سخطه على الكافرين وشّدة بطشه هبم ، ومل خيافوه حني جسروا على تلك املقالة العظيمة من إنكار 
وإمنا قالوا } تُْبُدوَنَها وَُتْخفُونَ { وكذلك . بالتاء » جتعلونه«: والقائلون هم اليهود ، بدليل قراءة من قرأ . النبّوة 

القرآن على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فألزموا ما ال بد هلم من اإلقرار به من ذلك مبالغة يف إنكار إنزال 
إنزال التوراة على موسى عليه السالم وأدرج حتت اإللزام توبيخهم وأن نعي عليهم سوء جهلهم لكتاهبم وحتريفهم 

غريوه ، ونقصوه وجعلوه  وهو نور وهدى للناس ، حىت} َجاء بِِه موسى { : ، وإبداء بعض وإخفاء بعض فقيل 
  :وروي . قراطيس مقطعة وورقات مفرقة ، ليتمكنوا مما راموا من اإلبداء واإلخفاء 

أنشدك : " أن مالك بن الصيف من أحبار اليهود ورؤسائهم قال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم )  ٣٨٠( 
لسمني؟ فأنت احلرب السمني ، قد مسنت من مالك بالذي أنزل التوراة على موسى هل جتد فيها أنّ اهللا يبغض احلرب ا

ما أنزل اهللا على بشر من شيء ، فقال : فضحك القوم ، فغضب ، مث التفت إىل عمر فقال " الذي يطعمك اليهود 
: وقيل . إنه أغضبين ، فنزعوه وجعلوا مكانه كعب بن األشرف : ويلك ما هذا الذي بلغنا عنك؟ قال : له قومه 

وقد ألزموا إنزال التوراة ألهنم كانوا يسمعون من اليهود باملدينة ذكر موسى والتوراة ، وكانوا القائلون قريش 
اخلطاب لليهود ، } َوُعلّْمُتْم مَّا لَْم َتْعلَُمواْ أَنُتْم َوالَ ءاَباُؤكُمْ { يقولون لو أنا أنزل علينا الكتاب ، لكنا أهدى منهم 



وسلم مما أوحى إليه ما مل تعلموا أنتم ، وأنتم محلة التوراة ، ومل يعلمه  أي علمتم على لسان حممد صلى اهللا عليه
} إِنَّ هذا القرءان يَقُصُّ على بَنِى إسراءيل أَكْثََر الذى ُهْم ِفيِه َيْخَتِلفُونَ { آباؤكم األقدمون الذين كانوا أعلم منكم 

] .  ٦: يس [ } لتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم  {: وقيل اخلطاب ملن آمن من قريش ، كقوله تعاىل ]  ٧٦: النمل [ 
يف باطلهم الذي خيوضون فيه ، } ثُمَّ ذَرُْهْم ِفى خَْوضِهِْم { أي أنزله اهللا ، فإهنم ال يقدرون أن يناكروك } قُلِ اهللا { 

حال من }  َيلَْعُبونَ{ و . إمنا أنت العب : ويقال ملن كان يف عمل ال جيدي عليه . وال عليك بعد إلزام احلجة 
  .حاالً من يلعبون ، وأن يكون صلة هلم أو لذرهم } ِفى خَْوضِهِْم { ذرهم ، أو من خوضهم ، وجيوز أن يكون 

لْآِخَرِة ُيؤِْمُنونَ بِِه ِذيَن ُيؤِْمُنونَ بِاَوَهذَا ِكتَاٌب أَْنَزلَْناُه ُمَباَرٌك ُمَصدُِّق الَِّذي َبْيَن َيَدْيِه وَِلُتْنِذَر أُمَّ الْقَُرى َوَمْن َحْولََها َوالَّ
  ) ٩٢(َوُهْم َعلَى َصلَاتِهِْم ُيَحاِفظُونَ 

أنزلناه للربكات ، : معطوف على ما دلّ عليه صفة الكتاب ، كأنه قيل } َولُِتنِذَر { كثري املنافع والفوائد } مَُّباَرٌك { 
ألهنا مكان } أُمَّ القرى { ومسيت مكة  .بالياء والتاء » ولينذر«: وقرىء . وتصديق ما تقدمه من الكتب واإلنذار 

  :ألهنا أعظم القرى شأناً لبعض اجملاورين . أول بيت وضع للناس ، وألهنا قبلة أهل القرى كلها وحمجهم 
  فَأُمُّ الْقَُرى ُملْقَى رِحَاِلي َوُمنَْتابِي... فََمْن َيلْقَى ِفي الْقَُريَّاِت َرْحلَه 

وذلك أنّ أصل الدين خوف . هبذا الكتاب } ُيْؤِمُنونَ { يصّدقون بالعاقبة وخيافوهنا  }والذين ُيؤِْمُنونَ باالخرة { 
ومن حافظ عليها كانت لطفاً . وخّص الصالة ألهنا عماد الدين . العاقبة ، فمن خافها مل يزل به اخلوف حىت يؤمن 

  .يف احملافظة على أخواهتا 

كَِذًبا أَْو قَالَ أُوِحَي إِلَيَّ َولَْم يُوَح إِلَْيِه َشْيٌء َوَمْن قَالَ سَأُنْزِلُ ِمثْلَ َما أَْنَزلَ اللَُّه َولَوْ  َوَمْن أَظْلَُم ِممَّنِ افَْتَرى َعلَى اللَِّه
َعذَاَب الُْهوِن بَِما  َزْونََتَرى إِذِ الظَّاِلُمونَ ِفي غََمَراِت الَْمْوِت وَالَْملَاِئكَةُ بَاِسطُو أَْيدِيهِْم أَخْرُِجوا أَْنفَُسكُُم الَْيْوَم ُتْج

  ) ٩٣(كُْنُتْم َتقُولُونَ َعلَى اللَِّه غَْيَر الَْحقِّ َوكُنُْتْم َعْن آَياِتِه َتْسَتكْبُِرونَ 

وهو مسيلمة احلنفي } أَْو قَالَ أُْوِحى إِلَىَّ وَلَْم ُيوحَ إِلَْيهِ َشْىء { فزعم أن اهللا بعثه نبياً } افترى َعلَى اهللا كَِذًبا { 
رأيت فيما يرى النائم كأنّ يف « : وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم . أو كذاب صنعاء األسود العنسي . ب الكذا

يدّي سوارين من ذهب فكربا علّي وأمهاين فأوحى اهللا إيلّ أن أنفخهما ، فنفختهما فطارا عين ، فأولتهما الكذابني 
} َوَمن قَالَ سَأُنزِلُ ِمثْلَ َما أَنَزلَ اهللا { » ألسود العنسي وكذاب صنعاء ا. كذاب اليمامة مسيلمة : الذين أنا بينهما 

  .هو عبد اهللا بن سعد بن أيب سرح القرشي 
عليماً : كان يكتب لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فكان إذا أملى عليه مسيعاً عليماً ، كتب هو )  ٣٨٢( 

} َولَقَْد َخلَقَْنا اإلنسان ِمن ساللة ّمن ِطنيٍ { : فلما نزلت .  عليماً حكيماً ، كتب غفوراً رحيماً: وإذا قال . حكيماً 
. تبارك اهللا أحسن اخلالقني : فقال : إىل آخر اآلية ، عجب عبد اهللا من تفصيل خلق اإلنسان ]  ١٢: املؤمنون [ 

قاً لقد أوحي إيلّ لئن كان حممداً صاد: فكذلك نزلت ، فشك عبد اهللا وقال : فقال عليه الصالة والسالم اكتبها 
فارتّد عن اإلسالم وحلق مبكة ، مث رجع مسلماً قبل فتح : ولئن كان كاذباً فلقد قلت كما قال . مثل ما أُوحي إليه 

إِذِ { رأيت أمراً عظيماً : أي . جوابه حمذوف } َولَْو تََرى { هو النضر بن احلرث واملستهزؤن : وقيل . مكة 
وجيوز أن تكون للجنس فيدخل فيه هؤالء . من اليهود واملتنبئة ، فتكون الالم للعهد يريد الذين ذكرهم } الظاملون 
{ ما يغمر من املاء فاستعريت للشّدة الغالبة : شدائده وسكراته ، وأصل الغمرة } غََمَراِت املوت { و . الشتماله 



وهذه عبارة عن . جوها إلينا من أجسادكم هاتوا أرواحكم أخر: يبسطون إليهم أيديهم يقولون } َباِسطُواْ أَْيدِيهِمْ 
، من غري تنفيس وإمهال ، وإهنم يفعلون هبم فعل الغرمي ] اإلزهاق [ العنف يف السياق ، واإلحلاح ، والتشديد يف 

إيلّ ما يل عليك ] أخرج : [ املسلط يبسط يده إىل من عليه احلق ، ويعنف عليه يف املطالبة وال ميهله ، ويقول له 
أَخْرُِجواْ { معناه باسطو أيديهم عليهم بالعذاب : وقيل . ، وال أرمي مكاين ، حىت أنزعه من أحداقك الساعة 

جيوز أن يريدوا وقت اإلماتة وما } اليوم ُتْجَزْونَ { خلصوها من أيدينا ، أي ال تقدرون على اخلالص } أَنفَُسكُُم 
. تطاول الذي يلحقهم فيه العذاب يف الربزخ والقيامة يعذبون به من شدة النزع ، وأن يريدوا الوقت املمتدّ امل

َعْن ءاياته { رجل سوء يريد العراقة يف اهلوان والتمكن فيه : واهلون الشديد ، وإضافة العذاب إليه كقولك 
  .فال تؤمنون هبا } َتسَْتكْبُِرونَ 

َركُْتْم َما َخوَّلَْناكُْم َوَراَء ظُُهورِكُْم َوَما نََرى َمَعكُمْ ُشفََعاَءكُُم الَِّذيَن َولَقَْد جِئُْتُموَنا فُرَاَدى كََما َخلَقَْناكُمْ أَوَّلَ َمرٍَّة َوَت
  ) ٩٤(َزَعْمُتْم أَنَُّهْم ِفيكُْم ُشرَكَاُء لَقَْد َتقَطََّع َبيَْنكُْم َوَضلَّ عَْنكُْم َما كُنُْتْم َتْزُعُمونَ 

عليه ، وآثرمتوه من دنياكم ، وعن أوثانكم اليت زعمتم  منفردين عن أموالكم وأوالدكم وما حرصتم} فرادى { 
َوَتَركُْتْم مَّا { على اهليئة اليت ولدمت عليها يف االنفراد } كََما خلقناكم أَوَّلَ َمرَّةٍ { أهنا شفعاؤكم وشركاء هللا 

نفعكم ومل حتتملوا منه نقرياً مل ي} َوَراء ظُُهورِكُْم { ما تفضلنا به عليكم يف الدنيا فشغلتم به عن اآلخرة } خولناكم 
يف استبعادكم ، ألهنم حني دعوهم آهلة وعبدوها ، فقد جعلوها هللا شركاء } فِيكُْم ُشَركَاء { وال قّدمتموه ألنفسكم 

كما : فإن قلت : وفردى ، حنو سكرى . وفراد ، مثل ثالث . بالتنوين » فرادى«: وقرىء . فيهم ويف استعبادهم 
} تَّقَطََّع َبيَْنكُمْ { يف حمل النصب صفة ملصدر جئتمونا ، أي جميئنا مثل خلقنا لكم : ل هو؟ قلت خلقناكم ، يف أي حم

مجع بني الشيئني ، تريد أوقع اجلمع بينهما على إسناد الفعل إىل مصدره هبذا : وقع التقطع بينكم ، كما تقول 
لقد تقطع «: ويف قراءة عبد اهللا . م وأمامكم التأويل ومن رفع فقد أسند الفعل إىل الظرف كما تقول قوتل خلفك

  .» ما بينكم

  ) ٩٥(ُه فَأَنَّى ُتؤْفَكُونَ إِنَّ اللََّه فَاِلُق الَْحبِّ َوالنََّوى ُيخْرُِج الَْحيَّ ِمَن الَْميِِّت َوُمْخرُِج الَْميِِّت ِمَن الَْحيِّ ذَِلكُُم اللَّ

ُيْخرُِج احلى ِمَن { أراد الشقني الذين يف النواة واحلنطة : جماهد وعن . بالنبات والشجر } فَاِلُق احلب والنوى { 
هذه األشياء امليتة من احليوان } وَُمخْرُِج { والبيض واحلب والنوى . أي احليوان ، والنامي من النطف } امليت 

ُيخْرُِج احلى ِمنَ { : بلفظ اسم الفاعل ، بعد قوله } ُمخَْرَج امليت ِمَن احلى { : كيف قال : فإن قلت . والنامي 
موقعة موقع اجلملة املبينة : وخيرج احليَّ من امليت . عطفه على فالق احلب والنوى ، ال على الفعل : قلت } امليت 
ألنّ فلق احلب والنوى بالنبات والشجر الناميني من جنس إخراج احلّي من امليت ، } فَاِلُق احلب والنوى { : لقوله 

أي } ذَِلكُُم اهللا { ، ]  ٥٠: الروم [ } حييي األرض بعد موهتا { : أال ترى إىل قوله . احليوان ألنّ النامي يف حكم 
  .فكيف تصرفون عنه وعن توليه إىل غريه } فأىن ُتْؤفَكُونَ { ذلكم احملي واملميت هو اهللا الذي حتق له الربوبية 

  ) ٩٦(َوالْقََمرَ ُحسَْباًنا ذَِلَك تَقْدِيُر الَْعزِيزِ الَْعلِيمِ  فَاِلُق الْإِْصبَاحِ َوجََعلَ اللَّْيلَ َسكًَنا وَالشَّْمَس



  :وقرأ احلسن بفتح اهلمزة مجع صبح ، وأنشد قوله . مصدر مسي به الصبح } اإلصباح { 
  تَناُسُخ اإلْمَساِء وَاإلْصبَاح... َربَاحاً وََبنِي َربَاح ] أفَْنى [ 

فما معىن فلق الصبح ، والظلمة هي اليت تنفلق عن : فإن قلت .  بالكسر والفتح مصدرين ، ومجع مساء وصبح
  :كما قال . الصبح 

  َتفَرَّى لَْيلٍ َعْن َبَياضِ َنَهارٍ... َترَدَّْت بِِه ثُمَّ اْنفََري َعْن أِدِميَها 
يلي أن يراد فالق ظلمة اإلصباح ، وهي الغبش يف آخر الليل ، ومنقضاه الذي : فيه وجهان ، أحدمها : قلت 

انشق عمود : وقالوا . أن يراد فالق اإلصباح الذي هو عمود الفجر عن بياض النهار وإسفاره : والثاين . الصبح 
  :وقال الطائي . ومسوا الفجر فلقاً مبعىن مفلوق . وانصدع الفجر . الفجر 

  َيْنَسِكُب َوأَوَّلُ الَْغْيِث قَطٌْر ثُمَّ... َوأْزَرقُ الْفَْجرِ يَْبُدو قَْبلَ أبَْيِضِه 
» فلق اإلصباح وجعل الليل«: وقرأ النخعي . بالنصب على املدح » فالق اإلصباح ، وجاعل الليل سكناً«: وقرىء 
سكن؛ : ومنه قيل للنار . ما يسكن إليه الرجل ويطمئن استئناساً به واسترواحاً إليه ، من زوج أو حبيب : السكن 

سة ، والليل يطمئن إليه التعب بالنهار الستراحته فيه ومجامه ، وجيوز أن يراد أال تراهم مسوها املؤن. ألنه يستأنس هبا 
قرئاً باحلركات الثالث ، فالنصب } والشمس والقمر } { لتسكنوا فيه { : وجعل الليل مسكوناً فيه من قوله : 

فإن قلت . ل الليل أو يعطفان على حم. على إضمار فعل دلّ عليه جاعل الليل ، أي وجعل الشمس والقمر حسباناً 
زيد ضارب : كيف يكون لليل حمل واإلضافة حقيقية ، ألنّ اسم الفاعل املضاف إليه يف معىن املضّي ، وال تقول 

ما هو يف معىن املضّي ، وإمنا هو دال على جعل مستمّر يف األزمنة املختلفة ، وكذلك فالق احلب : عمراً أمس؟ قلت 
هللا قادر عامل ، فال تقصد زماناً دون زمان ، واجلر عطف على لفظ الليل ، والرفع ا: ، وفالق اإلصباح ، كما تقول 

ومعىن جعل . والشمس والقمر جمعوالن حسباناً ، أو حمسوبان حسباناً : على االبتداء ، واخلرب حمذوف تقديره 
بالضم  -واحلسبان .  جعلهما على حسبان ، ألنّ حساب األوقات يعلم بدورمها وسريمها: الشمس والقمر حسباناً 

إشارة } ذلك { ونظريه الكفران والشكران . مصدر حسب  -بالكسر  -مصدر حسب ، كما أنّ احلسبان :  -
} العليم { الذي قهرمها وسخرمها } تَقْدِيُر العزيز { إىل جعلهما حسباناً ، أي ذلك التسيري باحلساب املعلوم 

  .بتدبريمها وتدويرمها 

  ) ٩٧(لَ لَكُُم النُُّجوَم لَِتْهَتدُوا بَِها ِفي ظُلَُماِت الَْبرِّ وَالَْبْحرِ قَْد فَصَّلَْنا الْآَياتِ ِلقَْومٍ َيْعلَُمونَ َوُهَو الَِّذي َجَع

يف ظلمات الليل بالرب والبحر ، وأضافها إليهما ملالبستها هلما ، أو شبه مشتبهات } ِفى ظلمات الرب والبحر { 
  .الطرق بالظلمات 

  ) ٩٨(لَِّذي أَْنَشأَكُْم ِمْن نَفْسٍ َواِحَدٍة فَُمْسَتقَرٌّ وَُمْسَتوَْدٌع قَْد فَصَّلَْنا الْآَياتِ ِلقَْومٍ َيفْقَُهونَ َوُهَو ا

ومن كسرها ، كان اسم فاعل واملستودع اسم . من فتح قاف املستقر ، كان املستودع اسم مكان مثله أو مصدراً 
أو . ومستودع يف الصلب ، أو مستقر فوق األرض ومستودع حتتها . رحم واملعىن فلكم مستقرّ يف ال. مفعول 

مع ذكر إنشاء بين } َيفْقَُهونَ { مع ذكر النجوم و } َيْعلَُمونَ { مل قيل : فإن قلت . فمنكم مستقر ومنكم مستودع 
برياً ، فكان كان إنشاء اإلنس من نفس واحدة وتصريفهم بني أحوال خمتلفة ألطف وأدق صنعة وتد: آدم؟ قلت 

  .ذكر الفقه الذي هو استعمال فطنة وتدقيق نظر مطابقاً له 



ْنُه حَبا ُمَتَراِكًبا َوِمَن النَّْخلِ َوُهَو الَِّذي أَنَْزلَ ِمَن السََّماِء َماًء فَأَْخَرْجَنا بِِه َنبَاَت كُلِّ َشْيٍء فَأَخَْرْجَنا ِمْنُه َخِضًرا ُنْخرُِج ِم
 إِذَا أَثَْمَر َوَيْنِعهِ إِنَّ انٌ َدانَِيةٌ َوَجنَّاٍت ِمْن أَْعنَابٍ وَالزَّْيُتونَ َوالرُّمَّانَ ُمْشتَبًِها َوغَْيَر ُمَتشَابٍِه اْنظُُروا إِلَى ثََمرِِهِمْن طَلِْعَها ِقْنَو

  ) ٩٩(ِفي ذَِلكُْم لَآيَاٍت ِلقَْومٍ ُيْؤِمُنونَ 

. نبت كل صنف من أصناف النامي ، يعين أن السبب واحد وهو املاء } ْىء نََباَت كُلّ َش{ باملاء } فَأَخَْرْجَنا بِهِ { 
] .  ٤: الرعد [ } يسقى بَِماء واحد َوُنفَّضلُ بَْعَضَها على بَْعضٍ ِفى األكل { : واملسببات صنوف مفتنة ، كما قال 

ر ، كأعور وعور ، وهو ما تشعب يقال أخضر وخض. شيئاً غضاً أخضر } َخضًِرا { من النبات } فَأَخَْرْجَنا ِمْنُه { 
رفع } قنوان { و . وهو السنبل } َحّباً مَُّتَراكِباً { من اخلضر } ُنخْرُِج ِمْنُه { من أصل النبات اخلارج من احلبة 

وجيوز . وحاصلة من طلع النخل قنوان : بدل منه ، كأنه قيل } ِمن طَلِْعَها { و . خربه } ِمْن النخل { و . االبتداء 
كون اخلرب حمذوفاً لداللة أخرجنا عليه تقديره وخمرجة من طلع النخل قنوان ومن قرأ خيرج منه حب متراكب ، أن ي
بضم القاف : وقرىء . صنو وصنوان : مجع قنو ، ونظريه : والقنوان . عنده معطوفاً على حب } قنوان { كان 

سهلة اجملتىن معرضة للقاطف ، } دَانَِيةٌ { سري وبفتحها ، على أنه اسم مجع كركب؛ ألنّ فعالن ليس من زيادة التك
وقال . كالشيء الداين القريب املتناول؛ وألنّ النخلة وإن كانت صغرية يناهلا القاعد فإهنا تأيت بالثمر ال تنتظر الطول 

لّ بذكر ذكر القريبة وترك ذكر البعيدة ، ألنّ النعمة فيها أظهر وأد: وقيل . دانية قريب بعضها من بعض : احلسن 
فيه } وجنات ّمْن أعناب { : وقوله ]  ٨١: النحل [ } َسرَابِيلَ َتقِيكُُم احلر { : القريبة على ذكر البعيدة ، كقوله 

على معىن } قنوان { أن يعطف على : والثاين . ومث جنات من أعناب ، أي مع النخل : أن يراد : وجهان ، أحدمها 
بالنصب » وجنات«: وقرىء . ن وجنات من أعناب ، أي من نبات أعناب وحاصلة ، أو وخمرجة من النخل قنوا: 

} والزيتون والرمان { : وأخرجنا به جنات من أعناب ، وكذلك قوله : أي } َنَباَت كُلّ َشْىء { عطفاً على 
{  لفضل هذين الصنفني]  ١٦٢: النساء [ } واملقيمني الصالة { : واألحسن أن ينتصبا على االختصاص ، كقوله 

واالفتعال والتفاعل يشتركان كثرياً . يقال اشتبه الشيئان وتشاهبا ، كقولك استويا وتساويا } ُمْشَتبِهاً َوغَْيَر متشابه 
  :والزيتون متشاهباً وغري متشابه ، والرّمان كذلك كقوله : وتقديره » متشاهباً وغري متشابه«: وقرىء . 

وذلك دليل على . بعضه متشاهباً وبعضه غري متشابه ، يف القدر واللون والطعم : واملعىن ... كُْنُت ِمْنُه َوَواِلَديَّ بَرِيا 
. إذا أخرج مثره كيف خيرجه ضئيالً ضعيفاً ال يكاد ينتفع به } انظروا إىل ثََمرِِه إِذَا أَثَْمَر { التعمد دون اإلمهال 

ذ ، نظر اعتبار واستبصار واستدالل على قدرة وانظروا إىل حال ينعه ونضجه كيف يعود شيئاً جامعاً ملنافع ومال
وقرأ ابن . ينعت الثمرة ينعاً وينعاً : يقال . بالضم } َوَيْنِعهِ { وقرىء . مقّدره ومدبره وناقله من حال إىل حال 

  .، بالضم » ومثره«: وقرىء . » ويانعه«: حميصن 

  ) ١٠٠(وا لَُه َبنَِني َوَبنَاٍت بَِغْيرِ ِعلْمٍ سُْبحَاَنُه َوَتعَالَى َعمَّا َيصِفُونَ َوَجَعلُوا ِللَِّه ُشَركَاَء الْجِنَّ َوَخلَقَُهْم َوَخَرقُ

ُشَركَاء { لغواً كان } للَِّه { مفعويل جعلوا ، نصبت اجلّن بدالً من شركاء ، وإن جعلت } للَِّه ُشرَكَاء { إن جعلت 
فائدته استعظام أن يتخذ هللا شريك : ائدة التقدمي؟ قلت فما ف: فإن قلت . مفعولني قدم ثانيهما على األول } اجلن 

بالرفع ، كأنه » اجلن«: وقرىء . ولذلك قّدم اسم اهللا على الشركاء . َمن كان ملكاً أو جنياً أو إنسياً أو غري ذلك 
أطاعوهم كما  واملعىن أشركوهم يف عبادته ، ألهنم. وباجلّر على اإلضافة اليت للتبيني . اجلن : من هم؟ فقيل : قيل 

} َوَخلَقَُهمْ { هم الذين زعموا أنّ اهللا خالق اخلري وكل نافع ، وإبليس خالق الشر وكل ضارّ : وقيل . يطاع اهللا 



وعلموا أن اهللا خالقهم دون اجلن ، ومل مينعهم علمهم أن يتخذوا من ال خيلق : ومعناه . وخلق اجلاعلني هللا شركاء 
وجعلوا هللا خلقهم : ، أي اختالقهم اإلفك ، يعين » وخلقهم«: وقرىء . للجن  الضمري: وقيل . شريكاً للخالق 

وخلقوا له ، أي } َوَخَرقُواْ لَُه { ، ]  ٢٨: األعراف [ } واهللا أَمََرَنا بَِها { حيث نسبوا قبائحهم إىل اهللا يف قوهلم 
خلق اإلفك : ر ، وقول قريش يف املالئكة يقال وهو قول أهل الكتابني يف املسيح وعزي} َبنَِني َوَبنَاٍت { افتعلوا له 

كان الرجل إذا : كلمة عربية كانت العرب تقوهلا : وسئل احلسن عنه فقال : وخرقه واختلفه واخترقه ، مبعىن 
قد خرقها واهللا ، وجيوز أن يكون من خرق الثوب إذا شقه ، أي : كذب كذبة يف نادي القوم يقول له بعضهم 

وقرأ ابن عمر وابن عباس } َبنَِني َوَبنَاٍت { : بالتشديد للتكثري ، لقوله » وخّرقوا«: ات ، وقرىء اشتقوا له بنني وبن
من } بَِغْيرِ ِعلْمٍ { وزّوروا له أوالداً ألنّ املزّور حمّرف مغري للحق إىل الباطل : له ، مبعىن » وحّرفوا«رضي اهللا عنهما 

  .من غري فكر وروية . اب ، ولكن رمياً بقول عن عمى وجهالة غري أن يعلموا حقيقة ما قالوه من خطأ أو صو

  ) ١٠١( َشْيٍء َعِليٌم َبِديُع السََّماوَاِت وَالْأَْرضِ أَنَّى َيكُونُ لَُه َولٌَد وَلَْم َتكُْن لَُه صَاِحَبةٌ َوَخلََق كُلَّ َشْيٍء َوُهَو بِكُلِّ

فالن بديع الشعر أي بديع شعره أو هو بديع : لها ، كقولك من إضافة الصفة املشبهة إىل فاع} َبِديُع السماوات { 
البديع : وقيل . يف السموات واألرض كقولك فالن ثبت الغدر ، أي ثابت فيه ، واملعىن أنه عدمي النظري واملثل فيها 

أو فاعل تعاىل ،  }أىن َيكُونُ لَُه َولَدٌ { مبعىن املبدع ، وارتفاعه على أنه خرب مبتدأ حمذوف ، أو هو مبتدأ وخربه 
وبالنصب على املدح ، وفيه إبطال الولد من . } سبحانه { أو على } َوَجَعلُواْ للَِّه { وقرىء باجلّر رّداً على قوله 

مبدع السموات واألرض وهي أجسام عظيمة ال يستقيم أن يوصف بالوالدة ألن الوالدة من : ثالثة أوجه ، أحدها 
أن الوالدة ال تكون إال بني زوجني : والثاين .  يكون جسماً حىت يكون والداً صفات األجسام وخمترع األجسام ال

أنه ما من : والثالث . من جنس واحد وهو متعال عن جمانس ، فلم يصّح أن تكون له صاحبة ، فلم تصّح الوالدة 
: وقرىء . ا يطلبه احملتاج شيء إال وهو خالقه والعامل به ، ومن كان هبذه الصفة كان غنياً عن كل شيء ، والولد إمن

  :بالياء وإمنا جاز للفصل كقوله » ومل يكن له صاحبة«
  . ...لقد ولد األخيطل أم سوء 

  ) ١٠٢(ذَِلكُُم اللَُّه َربُّكُْم لَا إِلََه إِلَّا ُهَو خَاِلُق كُلِّ َشْيٍء فَاْعُبدُوُه َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء َوِكيلٌ 

اهللا رَبُّكُْم ال إله { مما تقدم من الصفات ، وهو مبتدأ وما بعده أخبار مترادفة وهي  إشارة إىل املوصوف} ذلكم { 
أن : مسبب عن مضمون اجلملة على معىن } فاعبدوه { أي ذلكم اجلامع هلذه الصفات } إِالَّ ُهَو خالق كُلّ َشْىء 

{ : مث قال . دونه من بعض خلقه  من استجمعت له هذه الصفات كان هو احلقيق بالعبادة فاعبدوه وال تعبدوا من
يعين وهو مع تلك الصفات مالك لكل شيء من األرزاق واآلجال ، رقيب على } َوُهَو على كُلّ َشْىء َوِكيلٌ 

  .األعمال 

  ) ١٠٣(لَا ُتْدرِكُُه الْأَْبصَاُر َوُهَو ُيْدرُِك الْأَْبَصاَر َوُهَو اللَِّطيُف الَْخبُِري 

الذي ركبه اهللا يف حاسة النظر ، به تدرك املبصرات ، فاملعىن أن األبصار ال تتعلق به وال هو اجلهر اللطيف : البصر 
تدركه؛ ألنه متعال أن يكون مبصراً يف ذاته ، ألن األبصار إمنا تتعلق مبا كان يف جهة أصالً أو تابعاً ، كاألجسام 



رك تلك اجلواهر اللطيفة اليت ال يدركها مدرك وهو للطف إدراكه للمدركات يد} َوُهَو ُيْدرُِك االبصار { واهليآت 
بكل لطيف فهو يدرك األبصار ، ال تلطف عن إدراكه } اخلبري { يلطف عن أن تدركه األبصار } َوُهَو اللطيف { 

  .وهذا من باب اللطف 

  ) ١٠٤(ا َوَما أََنا َعلَْيكُْم بِحَِفيٍظ قَْد َجاَءكُْم َبَصاِئُر ِمْن َربِّكُْم فََمْن أَْبَصَر فَِلَنفِْسِه َوَمْن َعِمَي فََعلَْيَه

َوَما أََناْ َعلَْيكُمْ { : هو وارد على لسان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، لقوله } قَْد َجاءكُمْ َبصَاِئُر ِمن رَّّبكُمْ { 
كم من الوحي ، والبصرية نور القلب الذي به يستبصر ، كما أن البصر نور العني الذي به تبصر أي جاء} بَِحِفيظٍ 

أبصر } فَِلَنفِْسِه { احلق وآمن } فََمْن أَْبَصَر { والتنبيه على ما جيوز على اهللا وما ال جيوز ما هو للقلوب كالبصائر 
أحفظ أعمالكم } َوَما أََناْ َعلَْيكُْم بَِحِفيٍظ { عنه فعل نفسه عمى وإياها ضرَّ بالعمى } َوَمْن َعِمَى { وإياها نفع 
  .ليها ، إمنا أنا منذر واهللا هو احلفيظ عليكم وأجازيكم ع

  ) ١٠٥(َوكَذَِلَك ُنَصرُِّف الْآَياِت وَِلَيقُولُوا َدَرْسَت َولُِنَبيَِّنُه ِلقَْومٍ َيْعلَُمونَ 

: وقرىء . قرأت وتعلمت } َدَرْسَت { ومعىن . وليقولوا درست تصّرفها . جوابه حمذوف تقديره } َوِلَيقُولُواْ { 
أساطري األولني ، ودرست : ودرست مبعىن قّدمت هذه اآليات وعفت كما قالوا . أي دارست العلماء » دارست«

. مبعىن قرئت أو عفيت  -على البناء للمفعول  -ودرست . بضم الراء ، مبالغة يف درست ، أي اشتد دروسها 
ألن الشهرة بالدراسة كانت  وفسروها بدارست اليهود حممداً صلى اهللا عليه وسلم ، وجاز اإلضمار؛. ودارست 

وجيوز أن يكون الفعل لآليات ، وهو ألهلها ، أي دارس أهل اآليات ومحلتها حممداً ، وهم أهل . لليهود عندهم 
أو ذات دروس ، كعيشة . هي دارسات ، أي قدميات : ودارسات ، على . ودرس أي درس حممد . الكتاب 

جماز ] األوىل [ الفرق بينهما أنّ : ؟ قلت } َوِلنَُبّيَنُه { ، } لَّيقُولواْ  {أي فرق بني الالمني يف : راضية ، فإن قلت 
والثانية حقيقة ، وذلك أن اآليات صرفت للتبيني ومل تصرف ليقولوا دارست ، ولكن ألنه حصل هذا القول 

إالم يرجع : إن قلت ف: ليقولوا كما قيل لنبينه : وقيل . بتصريف اآليات كما حصل التبيني ، شبه به فسيق مساقه 
أو . وكذلك نصرف القرآن : إىل اآليات ألهنا يف معىن القرآن ، كأنه قيل : ؟ قلت } وَِلُنَبّيَنهُ { : الضمري يف قوله 

وجيوز أن . ضربته زيداً : إىل القرآن وإن مل جير له ذكر ، لكونه معلوماً إىل التبيني الذي هو مصدر الفعل ، كقوهلم 
  .درست الكتاب ودارسته ، فريجع إىل الكتاب املقّدر : رست ودارست يراد فيمن قرأ د

َولَوْ َشاَء اللَُّه َما أَْشَركُوا َوَما َجَعلَْناكَ ) ١٠٦(اتَّبِْع َما أُوِحَي إِلَْيَك ِمْن رَبَِّك لَا إِلََه إِلَّا ُهَو َوأَعْرِْض َعنِ الُْمْشرِِكَني 
  ) ١٠٧(ْيهِْم بِوَِكيلٍ َعلَْيهِْم َحِفيظًا َوَما أَْنَت َعلَ

وجيوز أن يكون حاالً من ربك ، . اعتراض أكد به إجياب اتباع الوحي ال حملّ له من اإلعراب } الَ إله إِالَّ ُهَو { 
  ] . ٩١: البقرة [ } َوُهَو احلق ُمَصّدقًا { وهي حال مؤكدة كقوله 

ُسبُّوا اللََّه َعْدًوا بِغَْيرِ ِعلْمٍ كَذَِلكَ َزيَّنَّا ِلكُلِّ أُمٍَّة َعَملَُهْم ثُمَّ إِلَى رَبِّهِْم مَْرجُِعُهمْ َولَا َتُسبُّوا الَِّذيَن َيْدُعونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه فََي
  ) ١٠٨(فَُيَنبِّئُُهمْ بَِما كَانُوا َيْعَملُونَ 



إِنَّكُْم َوَما { : أهنم قالوا عند نزول قوله تعاىل وذلك } الذين َيْدُعونَ ِمن ُدوِن اهللا فََيُسبُّواْ اهللا { اآلهلة } َوالَ َتُسبُّواْ { 
كان : وقيل . لتنتهّني عن سّب آهلتنا أو لنهجونّ إهلك ]  ٩٨: األنبياء [ } َتْعُبُدونَ ِمن ُدوِن اهللا َحَصُب َجهَنََّم 

حق وطاعة ، فكيف سب اآلهلة : فإن قلت . املسلمون يسبون آهلتهم ، فنهوا لئال يكون سبهم سبباً لسبّ اهللا تعاىل 
رّب طاعة علم أهنا تكون مفسدة فتخرج عن أن تكون طاعة : صّح النهي عنه ، وإمنا يصحّ النهي عن املعاصي قلت 

، فيجب النهي عنها ألهنا معصية ، ال ألهنا طاعة كالنهي عن املنكر هو من أجلّ الطاعات ، فإذا علم أنه يؤّدي إىل 
فقد روي عن : فإن قلت . كما جيب النهي عن املنكر . لنهي عن ذلك النهي زيادة الشّر انقلب معصية ، ووجب ا

لو تركنا الطاعة ألجل املعصية : أهنما حضرا جنازة فرأى حممد نساء فرجع ، فقال احلسن : احلسن وابن سريين 
ب حلضور ليس هذا ممن حنن بصدده ، ألنّ حضور الرجال اجلنازة طاعة وليس بسب: قلت . ألسرع ذلك يف ديننا 

وإمنا خيل إىل حممد أنه مثله حىت نبه عليه . النساء فإهنّن حيضرهنا حضر الرجال أو مل حيضروا ، خبالف سّب اآلهلة 
فالن ] عدا : [ ويقال . بضم العني وتشديد الواو مبعناه » ُعدوّاً«: وقرىء . ظلماً وعدواناً } َعدَْوا { . احلسن 

على جهالة باهللا } بَِغْيرِ ِعلْمٍ { ، بفتح العني مبعىن أعداء » عدوّاً«: ن ابن كثري وع. عدواً وعدواً وعدواناً وعداء 
أو . مثل ذلك التزيني زينا لكل أّمة من أمم الكفار سوء عملهم } كذلك زَيَّنَّا ِلكُلِّ أُمَّةٍ { ومبا جيب أن يذكر به 

لنا الشيطان حىت زين هلم أو زيناه يف زعمهم خليناهم وشأهنم ، ومل نكفهم حىت حسن عندهم سوء عملهم ، أو أمه
  .فيوخبهم عليه ويعاتبهم ويعاقبهم } فَيَُنبِّئُُهم { إن اهللا أمرنا هبذا وزينه لنا : وقوهلم . 

لَِّه َوَما ُيْشِعرُكُْم أَنََّها إِذَا َجاَءتْ لَا َوأَقَْسُموا بِاللَِّه جَْهَد أَْيمَانِهِْم لَِئْن َجاءَْتُهْم آَيةٌ لَُيْؤِمُننَّ بَِها قُلْ إِنََّما الْآيَاُت ِعْنَد ال
  ) ١٠٩(ُيْؤِمُنونَ 

وهو قادر عليها ، ولكنه ال ينزهلا إالّ } لَُّيْؤِمُننَّ بَِها قُلْ إِنََّما األيات عِنَد اهللا { من مقترحاهتم } لَِئن جآَءتُْهْم ءاَيةٌ { 
وما } َوَما ُيْشِعرُكُْم { فكيف أجيبكم إليها وآتيكم هبا .  على موجب احلكمة ، أو إمنا اآليات عند اهللا ال عندي

يعين أنا أعلم أهنا إذا جاءت ال يؤمنون هبا وأنتم } إِذَا َجاءْت الَ ُيؤِْمُنونَ { أن اآلية اليت تقترحوهنا } أَنََّهآ { يدريكم 
فقال عّز وجلّ . ية ويتمنون جميئها وذلك أن املؤمنني كانوا يطمعون يف إمياهنم إذا جاءت تلك اآل. ال تدرون بذلك 

{ وما يدريكم أهنم ال يؤمنون على معىن أنكم ال تدرون ما سبق علمي به من أهنم ال يؤمنون به أال ترى إىل قوله 
. ماً ائت السوق أنك تشتري حل: من قول العرب » لعلها«مبعىن } أَنََّهآ { : وقيل } كََما لَْم ُيْؤِمنُواْ بِِه أَوَّلَ َمرٍَّة 

  :وقال امرؤ القيس 
  نَْبِكي الدِّيَاَر كََما َبكَى اْبُن ُخذَامِ... ُعوَجا َعلَى الطَّلَلِ الُْمِحيلِ َألنََّنا 

وما يشعركم : ، وقرىء بالكسر على أن الكالم قد متّ قبله مبعىن » لعلها إذا جاءت ال يؤمنون«وتقويها قراءة أّيب 
مزيدة يف » ال«ومنهم من جعل . أهنا إذا جاءت ال يؤمنون البتة : هم فقال ما يكون منهم ، مث أخربهم بعلمه في

وما يشعرهم . أي حيلفون بأهنم يؤمنون عند جميئها » وما يشعرهم أهنا إذا جاءت ال يؤمنون«: قراءة الفتح وقرىء 
  .نوا هبا أن تكون قلوهبم حينئذ كما كانت عند نزول القرآن وغريه من اآليات مطبوعاً عليها فال يؤم

  ) ١١٠(ونَ َوُنقَلُِّب أَفِْئَدَتُهْم َوأَْبَصارَُهْم كََما لَمْ ُيْؤِمُنوا بِِه أَوَّلَ َمرٍَّة َوَنذَُرُهْم ِفي طُغَْيانِهِْم َيْعَمُه

يشعركم وما : ، داخل يف حكم وما يشعركم ، مبعىن ) يؤمنون ( عطف على } َوَنذَُرُهمْ . . . . َوُنقَلُِّب أَفِْئَدتَُهْم { 
أي نطبع على قلوهبم وأبصارهم فال يفقهون وال : أهنم ال يؤمنون ، وما يشعركم أّنا نقلب أفئدهتم وأبصارهم 



يبصرون احلق كما كانوا عند نزول آياتنا ، أو ال يؤمنون هبا لكوهنم مطبوعاً على قلوهبم ، وما يشعركم أنا نذرهم 
بالياء أي اهللا » ويقلب ويذرهم«: وقرىء . غيان حىت يعمهوا فيه يف طغياهنم أي خنليهم وشأهنم ال نكفهم عن الط

  .على البناء للمفعول » وتقلب أفئدهتم وأبصارهم: وقرأ األعمش . عّز وجلّ 

كَاُنوا ِلُيْؤِمنُوا إِلَّا أَنْ َيَشاَء اللَُّه وَلَِكنَّ  َولَْو أَنََّنا نَزَّلَْنا إِلَيْهُِم الَْملَاِئكَةَ َوكَلََّمُهُم الَْموَْتى َوَحَشْرَنا َعلَْيهِْم كُلَّ َشْيٍء قُُبلًا َما
  ) ١١١(أَكْثَرَُهْم َيْجَهلُونَ 

كما } َوكَلََّمُهُم املوتى { ، ]  ٢١: الفرقان [ } لَْوالَ أُنزِلَ َعلَْيَنا امللئكة { كما قالوا } َولَْو أَنََّنا نَزَّلَْنا إِلَْيهُِم امللئكة { 
أَْو َتأِْتَى باهللا واملالئكة { كما قالوا } َوَحشَْرَنا َعلَْيهِْم كُلَّ َشْىء قُُبالً { ، ]  ٣٦: الدخان [ } بآبائنا  فَأْتُواْ{ : قالوا 
وقرىء . مقابلة } قُُبالً { : وقيل . قبالً كفالء بصحة ما بشرنا به وأنذرنا ، أو مجاعات ]  ٩٢: اإلسراء [ } قَبِيالً 

فيقسمون باهللا جهد } ولكن أَكْثََرُهْم َيْجَهلُونَ { مشيئة إكراه واضطرار } أَن َيَشاء اهللا إآل { أي عياناً » قبال«: 
أو ولكن أكثر املسلمني جيهلون أن هؤالء ال يؤمنون . إمياهنم على ما ال يشعرون من حال قلوهبم عند نزول اآليات 
  .إال أن يضطّرهم فيطمعون يف إمياهنم إذا جاءت اآلية املقترحة 

غُُروًرا َولَْو َشاَء َربَُّك مَا  كَذَِلَك َجَعلَْنا ِلكُلِّ َنبِيٍّ َعدُوا َشيَاِطَني الْإِْنسِ َوالْجِنِّ يُوِحي بَْعضُُهْم إِلَى بَْعضٍ ُزْخُرَف الْقَْولَِو
  ) ١١٢(فََعلُوُه فَذَْرُهْم َوَما َيفَْتُرونَ 

وكما خلينا بينك وبني أعدائك ، وكذلك فعلنا مبن قبلك من األنبياء وأعدائهم  }َوكَذَِلَك َجَعلَْنا ِلكُلِّ نَبِىٍّ َعُدّواً { 
. ، مل مننعهم من العداوة ، ملا فيه من االمتحان الذي هو سبب ظهور الثبات والصرب ، وكثرة الثواب واألجر 

: األنعام [ } لَِّه ُشَركَاء اجلن َوَجَعلُواْ ِل{ أو على أهنما مفعوالن كقوله . على البدل من عدّواً } شياطني { وانتصب 
وكذلك بعض اجلّن إىل بعض . يوسوس شياطني اجلّن إىل شياطني اإلنس } ُيوِحى َبْعضُُهْم إىل بَْعضٍ { ]  ١٠٠

إن شيطان اإلنس أشّد علّي من شيطان اجلّن ، ألين إذا تعوّذت باهللا : وعن مالك ابن دينار . وبعض اإلنس إىل بعض 
ما يزينه من القول } ُزْخُرَف القول { عين ، وشيطان األنس جييئين فيجّرين إىل املعاصي عياناً  ذهب شيطان اجلّن

ما فعلوا } َولَْو َشآء َربَُّك َما فََعلُوُه { خدعاً وأخذاً على غّرة } غُُروراً { والوسوسة واإلغراء على املعاصي وميّوهه 
  .زخرف القول بأن يكفهم وال خيليهم وشأهنم ذلك ، أي ما عادوك ، أو ما أوحى بعضهم إىل بعض 

  ) ١١٣( َوِلَتصَْغى إِلَْيِه أَفِْئَدةُ الَِّذيَن لَا ُيْؤِمُنونَ بِالْآِخَرِة َوِليَْرَضْوُه وَِلَيقَْترِفُوا َما ُهْم ُمقَْترِفُونَ

م الصريورة وحتقيقها ما وليكون ذلك جعلنا لكل نّيب عدّواً ، على أن الالم ال: جوابه حمذوف تقديره } ولتصغى { 
يرجع إىل ما رجع إليه الضمري يف فعلوه ، أي ولتميل إىل ما ذكر من عداوة األنبياء } إِلَْيهِ { والضمري يف . ذكر 

  .من األثام } َوِلَيقَْترِفُواْ َما ُهم مُّقَْترِفُونَ { ألنفسهم } َولَِيْرضَْوُه { الكفار } أَفِْئَدةُ { ووسوسة الشياطني 

َيْعلَُمونَ أَنَُّه ُمَنزَّلٌ ِمْن َربِّكَ  َغْيَر اللَِّه أَْبتَِغي َحكًَما َوُهَو الَِّذي أَْنَزلَ إِلَْيكُُم الْكَِتاَب ُمفَصَّلًا وَالَِّذيَن آَتيَْناُهُم الْكَِتاَبأَفَ
  ) ١١٤(بِالَْحقِّ فَلَا َتكُوَننَّ ِمَن الُْمْمتَرِيَن 



أفغري اهللا أطلب حاكماً حيكم بيين وبينكم ، ويفصل : على إرادة القول ، أي قل يا حممد } ماً أَفََغْيَر اهللا أَْبتَِغى َحكَ{ 
مبيناً فيه الفصل بني احلق والباطل ، } ُمفَصَّالً { املعجز } وُهَو الذى أَنَزلَ إِلَْيكُُم الكتاب { احملق منا من املبطل 

اللة على أنّ القرآن حق بعلم أهل الكتاب أنه حق لتصديقه مث عضد الد. والشهادة يل بالصدق وعليكم باالفتراء 
َوالَ َتكُوَننَّ ِمَن { : من باب التهييج واإلهلاب ، كقوله تعاىل } فَالَ َتكُوَننَّ ِمَن املمترين { ما عندهم وموافقته له 

ب يعلمون أنه منزل باحلق ، وال يف أنّ أهل الكتا} فَالَ َتكُوَننَّ ِمَن املمترين { أو ]  ١٤: األنعام [ } املشركني 
خطاباً لكل أحد ، على معىن أنه إذا تعاضدت } فَالَ َتكُوَننَّ { وجيوز أن يكون . يريبك جحود أكثرهم وكفرهم به 

اخلطاب لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خطاب : وقيل . األدلة على صحته وصدقه ، فما ينبغي أن ميتري فيه أحد 
  .ألمته 

  ) ١١٥(كَِلَمُت َربِّكَ ِصْدقًا َوَعْدلًا لَا مَُبدِّلَ ِلكَِلَماِتِه َوُهَو السَِّميعُ الَْعِليُم َوَتمَّْت 

ال } ِصْدقاً َوَعْدالً الَّ ُمَبدِّلَ لكلماته { أي متّ كل ما أخرب به ، وأمر وهنى ، ووعد وأوعد } َوَتمَّْت كَِلَمُت رَبَِّك { 
، أي » كلمة ربك«: وقرىء . نصب على احلال . وصدقاً وعدالً . دق وأعدل أحد يبّدل شيئاً من ذلك مما هو أص

  .هي القرآن : وقيل . ما تكلم به 

  ) ١١٦(ا َيخُْرُصونَ َوإِنْ ُتِطْع أَكْثََر َمْن ِفي الْأَْرضِ ُيِضلُّوَك َعْن َسبِيلِ اللَِّه إِنْ َيتَّبُِعونَ إِلَّا الظَّنَّ َوإِنْ ُهْم إِلَّ

{ : أي من الناس أضلوك ، ألن األكثر يف غالب األمر يتبعون هواهم ، مث قال } عْ أَكْثََر َمن ِفى األرض َوإِن ُتِط{ 
يقّدرون أهنم } َوإِنْ ُهْم إِالَّ َيخُْرُصونَ { وهو ظنهم أنّ آباءهم كانوا على احلق فهم يقلدوهنم } إِن َيتَّبُِعونَ إِالَّ الظن 

  . حّرم كذا وأحلّ كذا أو يكذبون يف أنّ اهللا. على شيء 

فَكُلُوا ِممَّا ذُِكَر اْسمُ اللَِّه َعلَْيِه إِنْ كُْنُتْم بِآَياِتهِ ) ١١٧(إِنَّ رَبََّك ُهَو أَْعلَُم َمْن َيِضلُّ َعْن َسبِيِلِه َوُهَو أَْعلَُم بِالُْمهَْتِديَن 
ُم اللَِّه َعلَْيِه َوقَْد فَصَّلَ لَكُْم َما َحرََّم َعلَْيكُمْ إِلَّا َما اْضطُرِرُْتْم إِلَْيِه َوإِنَّ َوَما لَكُْم أَلَّا َتأْكُلُوا ِممَّا ذُِكَر اْس) ١١٨(ُمْؤِمنَِني 

  ) ١١٩(كَِثًريا لَُيِضلُّونَ بِأَهَْوائِهِْم بَِغْيرِ ِعلْمٍ إِنَّ رَبََّك ُهَو أَْعلَُم بِالُْمعَْتِديَن 

مسبب عن إنكار اتباع املضلني ، الذي حيلون احلرام } كُلُواْ فَ{ بضم الياء أي يضله اهللا » من يضل«: وقرىء 
إنكم تزعمون أنكم تعبدون اهللا ، فما قتل اهللا أحّق أن : وذلك أهنم كانوا يقولون للمسلمني . وحيّرمون احلالل 

خاصة دون ما }  َعلَْيِه ِممَّا ذُِكَر اسم اهللا{ إن كنتم متحققني باإلميان فكلوا : تأكلوا مما قتلتم أنتم ، فقيل للمسلمني 
َوَما لَكُمْ أَالَّ { ذكر عليه اسم غريه من آهلتهم أو مات حتف أنفه ، وما ذكر اسم اهللا عليه هو املذكى ببسم اهللا 

{ : وقد بني لكم ما حّرم عليكم مما مل حيّرم وهو قوله } َوقَْد فَصَّلَ لَكُم { وأي غرض لكم يف أن ال تأكلوا } َتأْكُلُواْ 
على تسمية الفاعل ، وهو اهللا عزّ » فصل لكم ما حّرم عليكم«: وقرىء ]  ٣: املائدة [ } رَِّمْت َعلَْيكُمُ امليتة ُح

قرىء بفتح } َوإِنَّ كَثًِريا لَُّيِضلُّونَ { مما حّرم عليكم فإنه حالل لكم يف حال الضرورة } إِالَّ َما اضطررمت إِلَْيِه { وجلّ 
  .وشهواهتم من غري تعلق بشريعة } بِأَْهَوآئِهِم { ن فيحّرمون وحيللون الياء وضمها ، أي يضلو

  ) ١٢٠(َوذَُروا ظَاِهَر الْإِثْمِ َوَباِطَنُه إِنَّ الَِّذيَن َيكِْسُبونَ الْإِثَْم سَُيْجَزْونَ بَِما كَاُنوا يَقَْترِفُونَ 



ظاهره الزنا يف احلوانيت ، : وقيل . عملتم وما نويتم  ما: وقيل . ما أعلنتم منه وما أسررمت } ظاهر اإلمث َوَباِطَنُه { 
  .وباطنه الصديقة يف السّر 

يَائِهِْم لُِيَجاِدلُوكُْم َوإِنْ أَطَْعُتُموُهْم َولَا َتأْكُلُوا ِممَّا لَْم ُيذْكَرِ اْسُم اللَِّه َعلَْيِه َوإِنَُّه لَِفْسٌق َوإِنَّ الشََّياِطَني لَُيوُحونَ إِلَى أَْوِل
  ) ١٢١(كُْم لَُمْشرِكُونَ إِنَّ

أو إىل . الضمري راجع إىل مصدر الفعل الذي دخل عليه حرف النهي ، يعين وإنّ األكل منه لفسق } َوإِنَّهُ لَِفْسٌق { 
قد ذهب مجاعة من : فإن قلت . وإنّ أكله لفسق ، أو جعل ما مل يذكر اسم اهللا عليه يف نفسه فسقاً : املوصول على 
قد تأوله هؤالء بامليتة ومبا ذكر غري اسم : قلت . جواز أكل ما مل يذكر اسم اهللا عليه بنسيان أو عمد  اجملتهدين إىل

من } إىل أَوِْلَياِئهِْم { ليسوسون } لَُيوُحونَ { ]  ١٤٥: األنعام [ } أَْو ِفسْقًا أُِهلَّ ِلَغْيرِ اهللا بِهِ { : كقوله : اهللا عليه 
} إِنَّكُْم لَُمْشرِكُونَ { وهبذا يرجع تأويل من تأوله بامليتة . وال تأكلوا مما قتله اهللا : م بقوهل} ليجادلوكم { املشركني 

ومن حق ذي البصرية يف دينه أن ال يأكل مما مل يذكر اسم اهللا . ألنّ من اتبع غري اهللا تعاىل يف دينه فقد أشرك به 
إن كان أبو حنيفة رمحة اهللا مرخصاً يف النسيان دون العمد عليه كيفما كان؛ ملا يرى يف اآلية من التشديد العظيم ، و

  .، ومالك والشافعي رمحهما اهللا فيهما 

َس بَِخارِجٍ ِمْنَها كَذَِلكَ ُزيِّنَ أََوَمْن كَانَ َمْيًتا فَأَْحَييَْناُه َوَجَعلَْنا لَهُ ُنوًرا َيْمِشي بِِه ِفي النَّاسِ كََمْن َمثَلُُه ِفي الظُّلَُماِت لَْي
َوكَذَِلَك َجَعلَْنا ِفي كُلِّ قَْرَيٍة أَكَابَِر ُمْجرِِميَها ِلَيْمكُُروا ِفيَها َوَما يَْمكُُرونَ إِلَّا ) ١٢٢(ِللْكَاِفرِيَن َما كَاُنوا َيْعَملُونَ 

  ) ١٢٣(بِأَنْفُِسهِْم َوَما َيْشُعُرونَ 

ه بني احملق واملبطل واملهتدي والضال ، مبن كان مثل الذي هداه اهللا بعد الضاللة ومنحه التوفيق لليقني الذي مييز ب
ميتاً فأحياه اهللا وجعل له نوراً ميشي به يف الناس مستضيئاً به ، فيميز بعضهم من بعض ، ويفصل بني حالهم ومن 

 كََمن مَّثَلُُه ِفي الظلمات لَْيَس{ : بقي على الضاللة باخلابط يف الظلمات ال ينفك منها وال يتخلص ومعىن قوله 
هو يف الظلمات ليس خبارج : مبعىن } ِفى الظلمات لَْيَس بِخَارِجٍ ّمنَْها { : كمن صفته هذه وهي قوله } بِخَارِجٍ مّْنَها 

{ : أي صفتها هذه ، وهي قوله ]  ١٥: حممد [ } مَّثَلُ اجلنة الىت ُوِعَد املتقون ِفيَها أَْنَهارٌ { : منها ، كقوله تعاىل 
: النمل [ } زَيَّنَّا لَُهْم أعماهلم { : أي زينه الشيطان ، أو اهللا عّز وعال على قوله } ُزّيَن للكافرين { . } ِفيَها أَنَْهاٌر 

وكما جعلنا يف مكة صناديدها : يعين } وكذلك َجَعلَْنا ِفي كُلّ قَْرَيٍة أكابر ُمْجرِِميَها { : ويدل عليه قوله ]  ٤
خليناهم ليمكروا وما كففناهم عن املكر ، : ومعناه . أكابر جمرميها لذلك ليمكروا فيها ، كذلك جعلنا يف كل قرية 

]  ١٦: اإلسراء [ } أََمْرَنا ُمْتَرفِيَها { : وخّص األكابر ألهنم هم احلاملون على الضالل واملاكرون بالناس ، كقوله 
ألنّ مكرهم } كُُرونَ إِالَّ بِأَنفُسِهِْم َوَما َيْم{ هم أكرب قومهم ، وأكابر قومهم : على قولك » أكرب جمرميها«: وقرىء 

روي أن الوليد بن املغرية . وهذه تسلية لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وتقدمي موعد بالنصرة عليهم . حييق هبم 
: أن أبا جهل قال : وروي . لو كانت النبوة حقاً لكنت أوىل هبا منك ، ألين أكرب منك سناً وأكثر منك ماالً : قال 
منا نيبّ يوحى إليه ، واهللا ال نرضى به وال : امحنا بين عبد مناف يف الشرف ، حىت إذا صرنا كفرسي رهان قالوا ز

َبلْ يُرِيُد كُلُّ امرىء ّمنُْهْم أَن يؤتى ُصُحفاً { : نتبعه أبداً إالّ أن يأتينا وحي كما يأتيه ، فنزلت وحنوها قوله تعاىل 
  ] . ٥٢: املدثر [ } ُمَنشََّرة 



َعلُ رَِسالََتُه سَُيِصيُب الَِّذيَن َوإِذَا َجاَءتُْهْم آَيةٌ قَالُوا لَْن ُنْؤِمَن َحتَّى ُنؤَْتى ِمثْلَ َما أُوِتيَ ُرُسلُ اللَِّه اللَُّه أَْعلَُم َحْيثُ َيْج
  ) ١٢٤(أَْجَرمُوا َصغَاٌر ِعْنَد اللَِّه َوَعذَاٌب َشِديدٌ بَِما كَاُنوا َيْمكُُرونَ 

كالم مستأنف لإلنكار عليهم ، وأن ال يصطفى للنبوة إالّ من علم أنه يصلح هلا وهو أعلم باملكان } ْعلَُم اهللا أَ{ 
َوَعذَابٌ { وقماءة بعد كربهم وعظمتهم } َصغَاٌر { من أكابرها } سَُيِصيُب الذين أَْجَرُمواْ { الذي يضعها فيه منهم 

  .لنار يف الدارين من األسر والقتل وعذاب ا} َشِديٌد 

حََرًجا كَأَنََّما َيصَّعَُّد ِفي السََّماِء  فََمْن ُيرِِد اللَُّه أَنْ يَْهِدَيُه َيشَْرْح َصْدَرُه ِللْإِْسلَامِ َوَمْن ُيرِْد أَنْ ُيِضلَُّه َيجَْعلْ َصْدَرُه َضيِّقًا
ذَا صَِراطُ َربَِّك ُمْسَتِقيًما قَْد فَصَّلَْنا الْآَياتِ ِلقَْومٍ َوَه) ١٢٥(كَذَِلَك َيجَْعلُ اللَُّه الرِّْجَس َعلَى الَِّذيَن لَا ُيؤِْمُنونَ 

  ) ١٢٧(لَُهْم َدارُ السَّلَامِ ِعْنَد َربِّهِْم َوُهَو َوِليُُّهْم بَِما كَاُنوا َيْعَملُونَ ) ١٢٦(َيذَّكَُّرونَ 

يلطف به } َيشَْرْح َصْدَرهُ لإلسالم { ه لطف أن يلطف به وال يريد أن يلطف إالّ مبن ل} فََمن ُيرِِد اهللا أَن يَْهِدَيُه { 
أن خيذله وخيليه وشأنه ، وهو } َوَمن ُيرِدْ أَن ُيِضلَُّه { حىت يرغب يف اإلسالم وتسكن إليه نفسه وحيّب الدخول فيه 

ق وينسّد فال مينعه ألطافه ، حىت يقسو قلبه ، وينبو عن قبول احل} َيْجَعلْ َصْدَرهُ َضّيقاً حََرجاً { الذي ال لطف له 
{ وصفاً باملصدر  -بالفتح  -بالكسر ، حرجاً } حََرجاً { : بالتخفيف والتشديد » ضيقاً«: وقرىء . يدخله اإلميان 

ألن صعود السماء مثل فيما ميتنع ويبعد من االستطاعة ، . كأمنا يزاول أمراً غري ممكن } كَأَنََّما َيصَّعَُّد ِفى السماء 
: وأصله . » يصاعد«و . » يتصعد«: وقرأ عبد اهللا . ، وأصله يتصعد » يصعد«: وقرىء . وتضيق عنه املقدرة 

يعين اخلذالن ومنع التوفيق ، وصفه بنقيض } َيْجَعلُ اهللا الرجس { يتصاعد ويصعد ، من صعد ، ويصعد من أصعد 
{ رجتاس وهو االضطراب أو أراد الفعل املؤّدي إىل الرجس وهو العذاب من اال. ما يوصف به التوفيق من الطيب 

. عادالً مطرداً } مُّْسَتِقيماً { وهذا طريقه الذي اقتضته احلكمة وعادته يف التوفيق واخلذالن } وهذا صراط رَّبَك 
َدارُ { لقوم يذكرون } لَُهْم { ]  ٩١: البقرة [ } َوُهَو احلق ُمَصّدقًا { : وانتصابه على أنه حال مؤكدة كقوله 

يف } ِعندَ َربّهِْم {  ، يعين اجلنة أضافها إىل نفسه تعظيماً هلا أو دار السالمة من كل آفة وكدر دار اهللا} السالم 
فَالَ َتْعلَُم نَفٌْس مَّا أُخِْفىَ { : ضمانه كما تقول لفالن عندي حق ال ينسى ، أو ذخرية هلم ال يعلمون كنهها ، كقوله 

بَِما كَاُنواْ { مواليهم وحمبهم أو ناصرهم على أعدائهم } َوُهَو َولِيُُّهم { ، ]  ١٧: السجدة [ } لَُهم ّمن قُرَِّة أَْعُينٍ 
  .بسبب أعماهلم ، أو متوليهم جبزاء ما كانوا يعملون } َيْعَملُونَ 

َن الْإِْنسِ رَبََّنا اْسَتْمَتَع بَْعُضَنا بَِبْعضٍ َوَيْوَم َيْحُشرُُهْم َجِميًعا َيا مَْعَشَر الْجِنِّ قَِد اْسَتكْثَرُْتْم ِمَن الْإِْنسِ َوقَالَ أَوِْلَياُؤُهْم ِم
  ) ١٢٨(َك َحِكيٌم َعِليٌم َوَبلَْغَنا أََجلََنا الَِّذي أَجَّلَْت لََنا قَالَ النَّاُر َمثَْواكُْم َخاِلِديَن ِفيَها إِلَّا َما َشاَء اللَُّه إِنَّ رَبَّ

أو ويوم } يامعشر اجلن { يوم حنشرهم ، أو يوم حنشرهم قلنا  منصوب مبحذوف ، أي واذكر} َوَيْوَم َيْحُشرُُهْم { 
واجلّن هم . حنشرهم وقلنا يا معشر اجلّن كان ما ال يوصف لفظاعته ، والضمري ملن حيشر من الثقلني وغريهم 

فري ، أضللتم منهم كثرياً أو جعلتموهم أتباعكم فحشر معكم منهم اجلم الغ} قَِد استكثرمت ّمَن اإلنس { الشياطني 
الذين أطاعوهم } َوقَالَ أَْوِلَياؤُُهم ّمَن اإلنس { استكثر األمري من اجلنود ، واستكثر فالن من األشياع : كما تقول 

أي انتفع اإلنس بالشياطني حيث دلوهم على الشهوات } َربََّنا استمتع بَْعُضَنا بَِبْعضٍ { واستمعوا إىل وسوستهم 
فع اجلّن باإلنس حيث أطاعوهم وساعدوهم على مرادهم وشهوهتم يف إغوائهم ، وعلى أسباب التوصل إليها ، وانت



]  ٦٠: اجلن [ } وَأَنَُّه كَانَ رَِجالٌ ّمَن اإلنس َيُعوذُونَ بِرِجَالٍ ّمَن اجلن { : استمتاع اإلنس باجلّن ما يف قوله : وقيل 
واستمتاع اجلّن واإلنس . يعين به كبري اجلّن  أعوذ برّب هذا الوادي ،: وأن الرجل كان إذا نزل وادياً وخاف قال 

يعنون يوم البعث } َوَبلَْغَنا أََجلََنا الذى أَجَّلْتَ لََنا { اعتراف اإلنس هلم بأهنم يقدرون على الدفع عنهم إجارهتم هلم : 
م وحتسر وهذا الكالم اعتراف مبا كان منهم من طاعة الشياطني واتباع اهلوى والتكذيب بالبعث واستسالم لرهب

أي خيلدون يف عذاب النار األبد كله ، إالّ ما شاء اهللا إالّ األوقات اليت } خالدين ِفيَها إِالَّ َما َشاء اهللا { على حاهلم 
ينقلون فيها من عذاب النار إىل عذاب الزمهرير ، فقد روي أهنم يدخلون وادياً فيه من الزمهرير ما مييز بعض 

أو يكون من قول املوتور الذي ظفر بواتره ومل يزل حيرق . ويطلبون الرّد إىل اجلحيم أوصاهلم من بعض ، فيتعاوون 
أهلكين اهللا إن نفست عنك إالّ إذا شئت ، وقد علم أنه ال يشاء إالّ . عليه أنيابه وقد طلب إليه أن ينفس عن خناقه 

إذا شئت ، من أشد الوعيد ، مع هتكم  إالّ: التشفي منه بأقصى ما يقدر عليه من التعنيف والتشديد ، فيكون قوله 
} َعِليمٌ { ال يفعل شيئاً إالّ مبوجب احلكمة } إِنَّ رَبََّك َحِكيمٌ { باملوعد خلروجه يف صورة االستثناء الذي فيه إطماع 

  .بأن الكفار يستوجبون عذاب األبد 

  ) ١٢٩(ونَ َوكَذَِلَك ُنوَلِّي بَْعَض الظَّاِلِمَني َبْعًضا بَِما كَانُوا َيكِْسُب

خنليهم حىت يتوىل بعضهم بعضاً كما فعل الشياطني وغواة اإلنس ، أو جنعل بعضهم } ُنوَلّى بَْعَض الظاملني َبْعضاً { 
بسبب ما كسبوا من الكفر واملعاصي } بَِما كَاُنواْ َيكِْسُبونَ { أولياء بعض يوم القيامة وقرناءهم كما كانوا يف الدنيا 

.  

الُوا َشهِْدَنا َعلَى نِّ َوالْإِْنسِ أَلَْم َيأِْتكُْم ُرُسلٌ ِمْنكُْم يَقُصُّونَ َعلَْيكُْم آيَاِتي َوُيْنِذُروَنكُمْ ِلقَاَء َيْوِمكُْم َهذَا قََيا َمْعَشَر الْجِ
  ) ١٣٠(أَْنفُِسَنا َوغَرَّتُْهُم الَْحَياةُ الدُّْنَيا َوَشهِدُوا َعلَى أَنْفُِسهِمْ أَنَُّهْم كَانُوا كَاِفرِيَن 

واختلف يف أن اجلّن هل بعث إليهم رسل منهم ، } أَلَْم يَأِْتكُْم ُرُسلٌ مّنكُمْ { يقال هلم يوم القيامة على جهة التوبيخ 
فتعلق بعضهم بظاهر اآلية ومل يفرق بني مكلفني ومكلفني أن يبعث إليهم رسول من جنسهم ، ألهنم به آنس وله 

رسل منكم ألنه ملا مجع الثقالن يف اخلطاب صحَّ ذلك : خاصة ، وإمنا قيل الرسل من اإلنس : وقال آخرون . آلف 
أراد رسل الرسل من : وقيل ]  ٢٢: الرمحن [ } َيْخُرُج مِْنُهَما الُّلْؤلُُؤ َواملَْرَجانُ { : وإن كان من أحدمها ، كقوله 

كانت الرسل قبل أن : وعن الكليب ]  ٢٩: األحقاف [ } َولَّْواْ إىل قَْوِمهِم مُّنِذرِينَ { : اجلّن إليهم ، كقوله تعاىل 
{ يبعث حممد صلى اهللا عليه وسلم يبعثون إىل اإلنس ، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث إىل اإلنس واجلّن 

ة على نفي إتيان ألن اهلمزة الداخل} أَلَْم يَأِْتكُْم { : حكاية لتصديقهم وإجياهبم قوله } قَالُواْ شَهِدَْنا َعلَى أَنْفُِسَنا 
إقرار منهم بأن حجة اهللا الزمة هلم ، وأهنم } شَهِدَْنا َعلَى أَْنفُِسَنا { : وقوهلم . الرسل لإلنكار ، فكان تقريراً هلم 

: األنعام [ } واهللا َرّبَنا َما كُنَّا ُمْشرِِكَني { : ما هلم مقّرين يف هذه اآلية جاحدين يف قوله : فإن قلت . حمجوجون هبا 
تتفاوت األحوال واملواطن يف ذلك اليوم املتطاول ، فيقّرون يف بعضها ، وجيحدون يف بعضها أو : ؟ قلت ]  ٢٣

مل كّرر ذكر شهادهتم على أنفسهم؟ : فإن قلت . أريد شهادة أيديهم وأرجلهم وجلودهم حني خيتم على أفواههم 
ذّم هلم ، وختطئة لرأيهم ، ووصف لقلة نظرهم : األوىل حكاية لقوهلم كيف يقولون ويعترفون؟ والثانية : قلت 

ألنفسهم ، وأهنم قوم غرهتم احلياة الدنيا واللذات احلاضرة ، وكان عاقبة أمرهم أن اضطروا إىل الشهادة على 
  .أنفسهم بالكفر واالستسالم لرهبم واستيجاب عذابه وإمنا قال ذلك حتذيراً للسامعني من مثل حاهلم 



َوِلكُلٍّ َدَرجَاٌت ِممَّا َعِملُوا َوَما َربَُّك بَِغاِفلٍ َعمَّا ) ١٣١(ْن رَبَُّك ُمْهِلَك الْقَُرى بِظُلْمٍ َوأَْهلَُها غَاِفلُونَ ذَِلَك أَنْ لَْم َيكُ
  ) ١٣٢(َيْعَملُونَ 

 أي األمر ذلك: إشارة إىل ما تقدم من بعثة الرسل إليهم وإنذارهم سوء العاقبة ، وهو خرب مبتدأ حمذوف } ذلك { 
تعليل ، أي األمر ما قصصناه عليك النتفاء كون ربك مهلك القرى بظلم ، } أَن لَّْم َيكُْن رَّبَُّك ُمْهِلَك القرى { و . 

ألن الشأن واحلديث مل : هي اليت تنصب األفعال ، وجيوز أن تكون خمففة من الثقيلة ، على معىن » أن«على أن 
َوقََضْيَنآ إِلَْيِه ذَِلَك االمر أَنَّ َدابَِر َهُؤْآلء { : دالً من ذلك ، كقوله ولك أن جتعله ب. يكن ربك مهلك القرى بظلم 

أو ظاملاً ، على أنه لو أهلكهم وهم غافلون ومل . بسبب ظلم قدموا عليه } بِظُلْمٍ { ، ]  ٦٦: احلجر [ } َمقْطُوٌع 
} درجات { من املكلفني } َوِلكُلٍّ  {ينبهوا برسول وكتاب ، لكان ظلماً ، وهو متعال عن الظلم وعن كل قبيح 

بساه عنه خيفى عليه مقاديره وأحواله وما } َوَما رَبَُّك بغافل َعمَّا َيْعَملُونَ { من جزاء أعماهلم } ّممَّا َعِملُواْ { منازل 
  .يستحق عليه من األجر 

) ١٣٣(ْف ِمْن َبْعِدكُْم َما َيَشاُء كََما أَْنَشأَكُْم ِمْن ذُرِّيَِّة قَْومٍ آَخرِيَن َورَبَُّك الْغَنِيُّ ذُو الرَّْحَمِة إِنْ َيَشأْ ُيذْهِْبكُْم َوَيسَْتْخِل
  ) ١٣٤(إِنَّ َما ُتوَعُدونَ لَآٍت َوَما أَنُْتْم بُِمْعجِزِيَن 

ن إِ{ يترحم عليهم بالتكليف ليعّرضهم للمنافع الدائمة } ذُو الرمحة { عن عباده وعن عبادهتم } َورَبَُّك الغىن { 
كََما أَنَشأَكُْم ّمن ذُّريَِّة قَْومٍ { من اخللق املطيع } َوَيْسَتْخِلْف ِمن َبْعدِكُم مَّا َيَشاء { أيها العصاة } َيَشأْ ُيذْهِْبكُمْ 

  .من أوالد قوم آخرين مل يكونوا على مثل صفتكم ، وهم أهل سفينة نوح عليه السالم } ءاخَرِيَن 

  ) ١٣٥( لَى َمكَاَنِتكُْم إِنِّي َعاِملٌ فَسَْوَف َتْعلَُمونَ َمْن َتكُونُ لَُه َعاِقَبةُ الدَّارِ إِنَُّه لَا ُيفِْلحُ الظَّاِلُمونَقُلْ َيا قَْومِ اْعَملُوا َع

مكان ومكانة ومقام : ومبعىن املكان ، يقال . مكن مكانة إذا متكن أبلغ التمكن : تكون مصدراً يقال » املكانة«
اعملوا على متكنكم من أمركم وأقصى استطاعتكم وإمكانكم : حيتمل } عملوا على َمكَانَِتكُمْ ا{ : وقوله . ومقامة 

يقال للرجل إذا أمر أن يثبت على حاله؛ على مكانتك يا فالن . أو اعملوا على جهتكم وحالكم اليت أنتم عليها . 
واملعىن اثبتوا على . كانيت اليت أنا عليها أي عامل على م} إِّنى عامل { ، أي اثبت على ما أنت عليه ال تنحرف عنه 

أينا تكون له العاقبة احملمودة } فََسْوَف َتْعلَُمونَ { كفركم وعداوتكم يل ، فإين ثابت على اإلسالم وعلى مصابرتكم 
نه ال وهي التخلية والتسجيل على املأمور بأ]  ٤٠: فصلت [ } اعملوا َما ِشئُْتْم { وطريقة هذا األمر طريقة قوله . 

ما : يأيت منه إالّ الشّر ، فكأنه مأمور به وهو واجب عليه حتم ليس له أن يتفصى عنه ويعمل خبالفه ، فإن قلت 
{ و » الذي«أو النصب إذا كان مبعىن . وعلق عنه فعل العلم » أي«الرفع إذا كان مبعىن : ؟ قلت } َمن { موضع 

وهذا طريق من اإلنذار لطيف املسلك ، فيه إنصاف . ىل هذه الدار هلا العاقبة احلسىن اليت خلق اهللا تعا} عاقبة الدار 
  .يف املقال وأدب حسن ، مع تضمن شدة الوعيد ، والوثوق بأنّ املنذر حمّق واملنذر مبطل 

َهذَا ِلُشَركَائَِنا فََما كَانَ ِلُشَركَاِئهِْم فَلَا َيِصلُ َوَجَعلُوا ِللَِّه ِممَّا ذََرأَ ِمَن الْحَْرِث وَالْأَنَْعامِ َنصِيًبا فَقَالُوا َهذَا ِللَِّه بَِزْعِمهِْم َو
  ) ١٣٦(إِلَى اللَِّه َوَما كَانَ ِللَِّه فَُهَو َيِصلُ إِلَى ُشرَكَائِهِْم َساَء َما َيْحكُُمونَ 



يزيد يف نفسه خرياً كانوا يعينون أشياء من حرث ونتاج هللا ، وأشياء منها آلهلتهم؛ فإذا رأوا ما جعلوه هللا زاكياً نامياً 
رجعوا فجعلوه لآلهلة ، وإذا زكا ما جعلوه لألصنام تركوه هلا واعتلوا بأنّ اهللا غّين ، وإمنا ذاك حلبهم آهلتهم 

فيه أن اهللا كان أوىل بأن جيعل له الزاكي ، ألنه هو الذي ذرأه وزكاه ، وال يرد } ِممَّا ذََرأَ { : وقوله : وإيثارهم هلا 
بالضم ، أي قد زعموا أنه هللا واهللا مل يأمرهم بذلك وال : وقرىء } بَِزْعِمهِْم { على ذرء وال تزكيه  إىل ما ال يقدر

} فَالَ َيِصلُ إِلَى اهللا { شرع هلم تلك القسمة اليت هي من الشرك ، ألهنم أشركوا بني اهللا وبني أصنامهم يف القربة 
فَُهَو َيِصلُ إىل { ن قرى الضيفان والتصدق على املساكني أي ال يصلّ إىل الوجوه اليت كانوا يصرفونه إليها م

يف إيثار } َساء َما َيْحكُُمونَ { من إنفاق عليها بذبح النسائك عندها واإلجراء على سدنتها وحنو ذلك } ُشَركَاِئهِمْ 
  .آهلتهم على اهللا تعاىل وعملهم ما مل يشرع هلم 

 ِكَني قَْتلَ أَْولَادِِهْم ُشَركَاُؤُهْم لُِيْرُدوُهْم َوِلَيلْبِسُوا َعلَْيهِْم ِدينَُهْم َولَْو َشاَء اللَُّه َما فََعلُوُهَوكَذَِلَك َزيََّن ِلكَِثريٍ ِمَن الُْمْشرِ
  ) ١٣٧(فَذَْرُهْم َوَما يَفَْتُرونَ 

ك التزيني ومثل ذلك التزيني وهو تزيني الشرك يف قسمة القربان بني اهللا تعاىل واآلهلة ، أو مثل ذل} وكذلك { 
أن شركاءهم من الشياطني ، أو من سدنة األصنام زينوا هلم قتل : واملعىن . البليغ الذي هو علم من الشياطني 

لئن ولد له كذا غالماً لينحرنّ أحدهم ، كما : أوالدهم بالوأد ، أو بنحرهم لآلهلة وكان الرجل يف اجلاهلية حيلف 
وزين ، } قَْتلَ أوالدهم { اء للفاعل الذي هو شركاؤهم ، ونصب على البن» زين«: وقرىء . حلف عبد املطلب 

ملا قيل زين هلم قتل : على البناء للمفعول الذي هو القتل ، ورفع شركاؤهم بإضمار فعل دلّ عليه زين ، كأنه قيل 
القتل ونصب برفع » قتل أوالدهم شركائهم«: وأما قراءة ابن عامر . زينه هلم شركاؤهم : أوالدهم من زينه؟ فقيل 

األوالد وجّر الشركاء على إضافة القتل إىل الشركاء ، والفصل بينهما بغري الظرف ، فشيء لو كان يف مكان 
  .الضرورات وهو الشعر ، لكان مسجاً مردوداً ، كما مسج ورّد 

والذي . سن نظمه وجزالته فكيف به يف الكالم املنثور فكيف به يف القرآن املعجز حب... َزجَّ الْقَلْوصِ أَبِي َمَزاَدْه 
ألن األوالد -ولو قرأ جبر األوالدوالشركاء. محله على ذلك أن رأى يف بعض املصاحف شركائهم مكتوباً بالياء 

َوِلَيلْبُِسواْ { ليهلكوهم باإلغواء } ِلُيْرُدوْهم { لوجد يف ذلك مندوحة عن هذا االرتكاب  -شركاؤهم يف أمواهلم 
ما كانوا عليه من دين إمساعيل عليه السالم حىت زلوا عنه : ودينهم . وليخلطوا ، عليهم ويشبهوه } َعلَْيهِْم ِدينَُهْم 

ما : فإن قلت . وقيل معناه وليوقعوهم يف دين ملتبس . دينهم الذي وجب أن يكونوا عليه : وقيل . إىل الشرك 
، وإن كان من السدنة فعلى معىن  إن كان التزيني من الشياطني فهي على حقيقة التعليل: معىن الالم؟ قلت 

أو ملا فعل الشياطني . ملا فعل املشركون ما زين هلم من القتل } مَّا فََعلُوُه { مشيئة قسر } َولَْو َشاء اهللا { الصريورة 
} ونَ َوَما َيفَْتُر{ أو السدنة التزيني أو اإلرداء أو اللبس أو مجيع ذلك ، إن جعلت الضمري جارياً جمرى اسم اإلشارة 

  .أو وافتراؤهم . وما يفترونه من اإلفك 

َوأَْنَعاٌم لَا َيذْكُُرونَ اْسَم اللَّهِ َوقَالُوا َهِذهِ أَْنَعاٌم َوَحْرثٌ ِحْجرٌ لَا َيطَْعُمَها إِلَّا َمْن َنَشاُء بَِزْعِمهِْم وَأَْنَعاٌم ُحرَِّمْت ظُُهوُرَها 
  ) ١٣٨(َما كَاُنوا يَفَْتُرونَ َعلَْيَها افِْتَراًء َعلَْيِه َسَيْجزِيهِْم بِ

فعل مبعىن مفعول كالذبح والطحن ، ويستوي يف الوصف به املذكر واملؤنث والواحد واجلمع؛ ألنّ } ِحْجٌر { 
، وهو » حرج«: وقرأ ابن عباس . بضم احلاء } ِحجٌر { وقرأ احلسن وقتادة : حكمه حكم األمساء غري الصفات 



يعنون خدم } الَّ َيطَْعمَُها إِالَّ َمن نََّشاء { : أشياء من حرثهم وأنعامهم آلهلتهم قالوا من التضييق وكانوا إذا عينوا 
وأنعام الَّ َيذْكُُرونَ { وهي البحائر والسوائب واحلوامي } وأنعام ُحّرَمْت ظُهُوُرَها { األوثان ، والرجال دون النساء 

. ال حيجون عليها وال يلبون على ظهورها : وقيل . أمساء األصنام  يف الذبح ، وإمنا يذكرون عليها} اسم اهللا َعلَْيَها 
. هذا أنعام حجر ، وأنعام حمّرمة الظهور ، وهذه أنعام ال يذكر عليها اسم اهللا : أهنم قسموا أنعامهم فقالوا : واملعىن 

 -ذلك كله على جهة االفتراء  أي فعلوا} افتراء َعلَْيِه { فجعلوها أجناساً هبواهم ، ونسبوا ذلك التجنيس إىل اهللا 
أو حال ، أو مصدر مؤكد ، ألنّ قوهلم : وانتصابه على أنه مفعول له  -تعاىل اهللا عما يقول الظاملون علواً كبرياً 

  .ذلك يف معىن االفتراء 

ا َوإِنْ َيكُْن َمْيَتةً فَُهْم ِفيِه ُشَركَاُء سََيجْزِيهِْم َوقَالُوا َما ِفي ُبطُوِن َهِذِه الْأَْنَعامِ خَاِلَصةٌ ِلذُكُورَِنا وَُمَحرٌَّم َعلَى أَزَْواجَِن
  ) ١٣٩(َوْصفَُهْم إِنَُّه َحكِيٌم َعِليٌم 

ما ولد منها حياً فهو خالص للذكور ال تأكل منه اإلناث ، وما ولد منها : كانوا يقولون يف أجنة البحائر والسوائب 
وَأَْنَعمٌ { للحمل على املعىن ، ألنّ مايف معىن األجنة وذكر } ةٌ خَاِلَص{ وأنث . ميتاً اشترك فيه الذكور اإلناث 

]  ١٦: حممد [ } َومِْنُهْم مَّن َيْسَتِمُع إِلَْيَك حىت إِذَا َخَرجُواْ ِمْن ِعنِدَك { ونظريه . للحمل على اللفظ } ُحرَِّمْت 
وقع موقع اخلالص ، كالعاقبة أي ذو  وأن تكون مصدراً. وجيوز أن تكون التاء للمبالغة مثلها يف رواية الشعر 

هو اخلرب ، وخالصة مصدر } لِّذُكُورَِنا { بالنصب على أنّ قوله » خالصة«: ويدلّ عليه قراءة من قرأ . خالصة 
على » خالصة«: وقرأ ابن عباس . مؤكد ، وال جيوز أن يكون حاالً متقدمة ، ألن اجملرور ال يتقدم عليه حاله 

وإن «: وقرىء . وإن يكن ما يف بطوهنا ميتة } َوإِن َيكُن مَّْيَتةً { . » خالص«: عبد اهللا ويف مصحف . اإلضافة 
بالتأنيث والرفع على كان » وإن تكن ميتة«: وقرأ أهل مكة . وإن تكن األجنة ميتة : ، بالتأنيث ، على » تكن

وإن يكن ميت : كل ميت ذكر أو أنثى ، فكأنه قيل ألن امليتة ل} فَُهْم ِفيِه ُشَركَاء { : التامة وتذكري الضمري يف قوله 
: جزاء وصفهم الكذب على اهللا يف التحليل والتحرمي من قوله تعاىل : أي } سََيجْزِيهِْم َوْصفَُهْم { فهم فيه شركاء 

  ] . ١١٦: النحل [ } وال تقولوا ملا َتِصُف أَلِْسنَُتكُُم الكذب هذا حالل وهذا َحَرامٌ { 

َوَما كَاُنوا ُمهَْتِدينَ  ِذيَن قََتلُوا أَوْلَاَدُهمْ َسفًَها بِغَْيرِ ِعلْمٍ َوَحرَُّموا َما َرَزقَُهمُ اللَُّه افْتَِراًء َعلَى اللَِّه قَْد َضلُّواقَْد َخِسَر الَّ
)١٤٠ (  

خلفة أحالمهم ، }  َسفَهاً بَِغْيرِ ِعلْمٍ{ نزلت يف ربيعة ومضر والعرب الذين كانوا يئدون بناهتم خمافة السيب والفقر 
من البحائر والسوائب } َما َرَزقَُهمُ اهللا { بالتشديد » قتلوا«: وقرىء . وجهلهم بأنّ اهللا هو رازق أوالدهم ، ال هم 

  .وغريها 

زَّْيُتونَ وَالرُّمَّانَ مَُتشَابًِها َوغَْيرَ َوُهَو الَِّذي أَْنَشأَ جَنَّاٍت َمْعرُوَشاٍت َوغَْيَر َمْعرُوَشاٍت َوالنَّْخلَ َوالزَّْرَع ُمْخَتِلفًا أُكُلُُه َوال
  ) ١٤١(رِِفَني ُمَتَشابٍِه كُلُوا ِمْن ثََمرِِه إِذَا أَثَْمَر َوآتُوا َحقَُّه َيْوَم َحَصاِدِه وَلَا ُتْسرِفُوا إِنَُّه لَا ُيِحبُّ الُْمْس

تروكات على وجه األرض مل تعّرش م} َوغَْيَر معروشات { مسموكات } معروشات { من الكروم } أَنَشأَ جنات { 
مما أنبته } َوغَْيَر معروشات { ما يف األرياف والعمران مما غرسه الناس واهتموا به فعّرشوه » املعروشات«: وقيل . 



عّرشت الكرم ، إذا جعلت له دعائم ومسكاً تعطف : يقال . وحشياً يف الرباري واجلبال ، فهو غري معروش ] اهللا [ 
» أكله«: وقرىء . يف اللون والطعم واحلجم والرائحة } ُمْخَتِلفًا أُكُلُُه { عّرشه : وسقف البيت . عليه القضبان 

: وخمتلفاً . والضمري للنخل والزرع داخل يف حكمه ، لكونه معطوفاً عليه . بالضم والسكون وهو مثره الذي يؤكل 
: وقرىء ] .  ٧٣: الزمر [ } فادخلوها خالدين { : حال مقّدرة ألنه مل يكن وقت اإلنشاء كذلك ، كقوله تعاىل 

ملا أبيح هلم : وقد علم أنه إذا مل يثمر مل يؤكل منه؟ قلت } إِذَا أَثَْمَر { : ما فائدة قوله : فإن قلت . بضمتني » مثرة«
 يباح إالّ إذا أمثر ، ليعلم أن أول وقت اإلباحة وقت إطالع الشجر الثمر ، لئال يتوهم أنه ال: األكل من مثره قيل 

اآلية مكية ، والزكاة إمنا فرضت باملدينة ، فأريد باحلق ما كان يتصّدق } َوءَاُتواْ َحقَُّه َيْوَم َحَصاِدِه { إذا أدرك وأينع 
وقيل مدنية ، واحلق . به على املساكني يوم احلصاد ، وكان ذلك واجباً حىت نسخه افتراض العشر ، ونصف العشر 

واعزموا على إيتاء احلق واقصدوه واهتموا به يوم احلصاد ، حىت ال تؤخروه عن : ومعناه  .هو الزكاة املفروضة 
أنه صرم مخسمائة : يف الصدقة كما روي عن ثابت بن قيس بن مشاس } َوالَ ُتْسرِفُواْ { أول وقت ميكن فيه اإليتاء 

: اإلسراء [ } ا كُلَّ البسط فََتقُْعَد َملُوًما مَّْحُسوراً َوالَ تَْبُسطَْه{ خنلة ففّرق مثرها كله ومل يدخل منه شيئاً إىل منزله 
٢٩ . [  

ثَمَانَِيةَ ) ١٤٢(ْم َعُدوٌّ ُمبٌِني َوِمَن الْأَْنَعامِ َحمُولَةً َوفَْرًشا كُلُوا ِممَّا َرزَقَكُُم اللَُّه َولَا تَتَّبُِعوا ُخطَُواتِ الشَّْيطَاِن إِنَُّه لَكُ
أُْنثََيْينِ نَبِّئُونِي بِِعلْمٍ ثَْنْينِ َوِمَن الَْمْعزِ اثَْنْينِ قُلْ آلذَّكََرْينِ َحرََّم أَمِ الْأُْنثََيْينِ أَمَّا اْشَتَملَْت َعلَْيِه أَْرَحاُم الْأَزَْواجٍ ِمَن الضَّأِْن ا
َرْينِ َحرََّم أَمِ الْأُْنثََيْينِ أَمَّا اْشَتَملَْت َعلَْيِه أَْرَحامُ َوِمَن الْإِبِلِ اثَْنْينِ َوِمَن الَْبقَرِ اثَْنْينِ قُلْ آلذَّكَ) ١٤٣(إِنْ كُْنُتمْ َصاِدِقَني 

ا ِلُيِضلَّ النَّاَس بَِغْيرِ ِعلْمٍ إِنَّ اللََّه لَا الْأُْنثََيْينِ أَْم كُنُْتْم شَُهَداَء إِذْ َوصَّاكُُم اللَُّه بَِهذَا فََمْن أَظْلَُم ِممَّنِ افَْتَرى َعلَى اللَِّه كَِذًب
  ) ١٤٤(ْهِدي الْقَْوَم الظَّاِلِمَني َي

وأنشأ من األنعام ما حيمل األثقال وما يفرش للذبح ، أو ينسج من : أي . عطف على جنات } َحُمولَةً َوفَْرًشا { 
الصغار كالفصالن » والفرش«الكبار اليت تصلح للحمل » احلمولة«: وقيل . وبره وصوفه وشعره الفرش 
َوالَ َتتَّبُِعواْ خطوات { دانية من األرض للطافة أجرامها ، مثل الفرش املفروش عليها  والعجاجيل والغنم ، ألهنا

{ بدل من محولة وفرشاً } مثانية أزواج { يف التحليل والتحرمي من عند أنفسكم فعل كما أهل اجلاهلية } الشيطان 
البقرة ، والكبش والنعجة ، والتيس والعنز زوجني اثنني ، يريد الذكر واألنثى ، كاجلمل والناقة ، والثور و} اثنني 

والواحد إذا كان وحده فهو فرد ، فإذا كان معه غريه من جنسه مسي كل واحد منها زوجاً ، ومها زوجان ،  -
مث } مثانية أزواج { : والدليل عليه قوله تعاىل ]  ٤٥: النجم [ } َخلََق الزوجني الذكر واالنثى { : بدليل قوله 

وحنو تسميتهم الفرد } َوِمَن اإلبل اثنني َوِمَن البقر اثنني { ، } ّمَن الضأن اثنني َوِمَن املعز اثنني { : فسرها بقوله 
والضأن واملعز . تسميتهم الزجاجة كأساً بشرط أن يكون فيها مخر : بالزوج ، بشرط أن يكون معه آخر من جنسه 

  .على االبتداء » اثنان«: وقرىء » ومن املعزى«: رأ أّيب وق. وقرئا بفتح العني . مجع ضائن وماعز ، كتاجر وجتر 
األنثى من : وباإلثنيني . الذكر من الضأن والذكر من املعز : لإلنكار واملراد بالذكرين } آلذكرين { اهلمزة يف 

ا ومعزها شيئاً واملعىن إنكار أن حيّرم اهللا تعاىل من جنسني الغنم ضأهن. الضأن واألنثى من املعز ، على طريق اجلنسية 
من نوعي ذكورها وإناثها ، وال مما حتمل إناث ، اجلنسني وكذلك الذكران من جنسي اإلبل والبقر واألنثيان منهما 
وما حتمل إناثهما وذلك أهنم كانوا حيّرمون ذكورة األنعام تارة ، وإناثها تارة ، وأوالدمها كيفما كانت ذكوراً وإناثاً 

أخربوين بأمر معلوم من جهة } نَّبئُونِي بِِعلْمٍ { ا يقولون قد حّرمها اهللا ، فأنكر ذلك عليهم ، أو خمتلطة تارة ، وكانو



. بل أكنتم شهداء } أَْم كُنُتْم ُشَهَداء { يف أنّ اهللا حّرمه } إِن كُنُتْم صادقني { اهللا تعاىل يدلّ على حترمي ما حّرمتم 
ني أمركم هبذا التحرمي؟ وذكر املشاهدة على مذهبهم ، ألهنم كانوا ومعىن اهلمزة اإلنكار ، يعين أم شاهدمت ربكم ح

: على معىن } أَْم كُنُتمْ ُشَهَداء { : اهللا حّرم هذا الذي حنّرمه ، فتهكم هبم يف قوله : ال يؤمنون برسول وهم يقولون 
فنسب إليه حترمي } رى َعلَى اهللا كَذًِبا فََمْن أَظْلَُم ِممَّنِ افت{ أعرفتم التوصية به مشاهدين ، ألنكم ال تؤمنون بالرسل 

  .وهو عمرو بن حلي بن قمعة الذي حبر البحائر وسيب السوائب } ِلُيِضلَّ الناس { ما مل حيّرم 

ْو لَْحمَ ِخنْزِيرٍ فَإِنَُّه رِْجسٌ ا أَقُلْ لَا أَجُِد ِفي َما أُوِحَي إِلَيَّ ُمَحرًَّما َعلَى طَاِعمٍ َيطَْعُمُه إِلَّا أَنْ َيكُونَ َمْيَتةً أَْو َدًما َمْسفُوًح
  ) ١٤٥(أَْو ِفْسقًا أُِهلَّ ِلَغْيرِ اللَِّه بِِه فََمنِ اْضطُرَّ غَْيَر بَاغٍ وَلَا َعاٍد فَإِنَّ َربََّك غَفُورٌ َرحِيٌم 

أجنيب قد وقع الفاصل بينهما اعتراضاً غري : كيف فصل بني بعض املعدود وبعضه ومل يوال بينه؟ قلت : فإن قلت 
وذلك أنّ اهللا عّز وجلّ مّن على عباده بإنشاء األنعام ملنافعهم وإباحتها هلم ، فاعترض باالحتجاج على . من املعدود 

{ من حّرمها ، واالحتجاج على من حّرمها تأكيد وتسديد للتحليل ، واالعتراضات يف الكالم ال تساق إالّ للتوكيد 
طعاماً } ُمَحرًَّما { أنّ التحرمي إمنا يثبت بوحي اهللا تعاىل وشرعه ، ال هبوى األنفس تنبيه على } ِفي َما أُوِحىَ إِلَىَّ 

: أي } أَْو َدًما مَّْسفُوًحا { إالّ أن يكون الشيء احملّرم ميتة } إِال أَن َيكُونَ َمْيَتةً { حمّرماً من املطاعم اليت حرّمتموها 
عطف } أَْو ِفْسقًا { وقد رّخص يف دم العروق بعد الذبح . لطحال مصبوباً سائالً كالدم يف العروق ، ال كالكبد وا

َوالَ َتأْكُلُواْ ِممَّا لَمْ { : ومنه قوله تعاىل . مسى ما أهلّ به لغري اهللا فسقاً لتوغله يف باب الفسق . على املنصوب قبله 
وجيوز أن يكون مفعوالً له من . صفة له منصوبة احملل : وأهل ]  ١٢١: األنعام [ } ُيذْكَرِ اسم اهللا َعلَْيِه وَإِنَُّه لَِفْسٌق 
على هذا } بِِه { ؟ وإالم يرجع الضمري يف } أُِهلَّ { فعالم تعطف : فإن قلت . أهلّ ، أي أهلّ لغري اهللا به فسقاً 

عته فمن د} فََمنِ اضطر { يعطف على يكون ، ويرجع الضمري إىل ما يرجع إليه املستكّن يف يكون : القول؟ قلت 
متجاوز قدر } َوالَ َعادٍ { على مضطر مثله تارك ملواساته } غَْيَر بَاغٍ { الضرورة إىل أكل شيء من هذه احملّرمات 

  .ال يؤاخذه } فَإِنَّ َربََّك غَفُورٌ رَّحِيٌم { حاجته من تناوله 

َنمِ َحرَّْمَنا َعلَْيهِْم ُشُحوَمُهَما إِلَّا َما َحَملَْت ظُهُوُرُهَما أَوِ َوَعلَى الَِّذيَن َهاُدوا َحرَّْمَنا كُلَّ ِذي ظُفُرٍ َوِمَن الْبَقَرِ َوالَْغ
فَإِنْ كَذَّبُوَك فَقُلْ رَبُّكُْم ذُو َرْحَمٍة وَاِسَعٍة ) ١٤٦(الَْحوَاَيا أَْو َما اْخَتلَطَ بَِعظْمٍ ذَِلكَ َجزَْيَناُهمْ بَِبْغيِهِْم وَإِنَّا لََصاِدقُونَ 

  ) ١٤٧(ُسُه َعنِ الْقَْومِ الُْمْجرِِمَني َولَا ُيَردُّ َبأْ

ذو الظفر ما له أصبع من دابة أو طائر ، وكان بعض ذات الظفر حالالً هلم ، فلما ظلموا حّرم ذلك عليهم فعمّ 
]  ١٦٠: النساء [ } فَبِظُلْمٍ ّمَن الذين َهادُواْ َحرَّْمَنا َعلَْيهِْم طيبات أُِحلَّْت لَُهْم { : التحرمي كل ذي ظفر بدليل قوله 

. من زيد أخذت ماله ، تريد اإلضافة زيادة الربط : كقولك } َوِمَن البقر والغنم َحرَّمَْنا َعلَْيهِْم ُشُحوَمُهَما { : وقوله 
واملعىن أنه حّرم عليهم حلم كل ذي ظفر وشحمه وكل شيء منه ، وترك البقر والغنم على التحليل مل حيّرم منهما إالّ 

يعين إالّ ما اشتمل على } إِالَّ َما َحَملَْت ظُُهوُرُهَما { : وقوله . ة ، وهي الثروب وشحوم الكلى الشحوم اخلالص
. وهو شحم اإللية } أَْو َما اختلط بَِعظْمٍ { أو اشتمل على األمعاء } أَوِ احلوايا { الظهور واجلنوب من السحقة 

} ذلك { جالس احلسن أو ابن سريين : ا يف قوهلم مبنزلته» أو«و . عطف على شحومهما } احلوايا { : وقيل 
فيما أوعدنا به العصاة ال } وِإِنَّا لصادقون { بسبب ظلمهم } بَِبغْيِهِْم { وهو حترمي الطيبات } جزيناهم { اجلزاء 

فَإِن { . فلما عصوا وبغوا أحلقناهم هبم الوعيد وأحللنا هبم العقاب . خنلفه ، كما ال خنلف ما وعدناه أهل الطاعة 



{ هلم } فَقُلْ { يف ذلك وزعموا أن اهللا واسع الرمحة ، وأنه ال يؤاخذ بالبغي وخيلف الوعيد جوداً وكرماً } كَذَُّبوكَ 
فال تغتّر برجاء رمحته } َعنِ القوم اجملرمني { مع سعة رمحته } َوالَ ُيَردُّ بَأُْسُه { ألهل طاعته } رَّبُّكُْم ذُو َرْحَمٍة واسعة 

  .نقمته  عن خوف

َب الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم َحتَّى َسَيقُولُ الَِّذيَن أَْشَركُوا لَوْ َشاَء اللَُّه َما أَْشَركَْنا َولَا آَباُؤَنا َولَا َحرَّْمَنا ِمْن َشْيٍء كَذَِلَك كَذَّ
قُلْ فَِللَِّه الُْحجَّةُ ) ١٤٨(نَ إِلَّا الظَّنَّ َوإِنْ أَنُْتْم إِلَّا َتخُْرُصونَ ذَاقُوا بَأَْسَنا قُلْ َهلْ ِعْنَدكُْم ِمْن ِعلْمٍ فَُتخْرُِجوُه لََنا إِنْ تَتَّبُِعو

  ) ١٤٩(الْبَاِلَغةُ فَلَْو َشاَء لََهَداكُْم أَْجَمِعَني 

َما َعَبْدَنا ِمن  َوقَالَ الذين أَْشَركُواْ لَْو َشآء اهللا{ : إخبار مبا سوف يقولونه وملا قالوه قال } َسَيقُولُ الذين أَْشَركُواْ { 
يعنون بكفرهم ومتردهم أن شركهم وشرك آبائهم ، وحترميهم ما أحلّ اهللا ، ]  ٣٥: النحل [ } ُدونِِه ِمن َشْىء 

} كذلك كَذََّب الذين ِمن قَْبِلهِْم { ولوال مشيئته مل يكن شيء من ذلك ، كمذهب اجملربة بعينه . مبشيئة اهللا وإرادته 
طلق؛ ألن اهللا عّز وجلّ ركب يف العقول وأنزل يف الكتب ما دلّ على غناه وبراءته من أي جاءوا بالتكذيب امل

فمن علق وجود القبائح من الكفر واملعاصي مبشيئة اهللا وإرادته . مشيئة القبائح وإرادهتا ، والرسل أخربوا بذلك 
حىت ذَاقُواْ َبأَْسنَا { ع وراء ظهره فقد كذب التكذيب كله ، وهو تكذيب اهللا وكتبه ورسله ، ونبذ أدلة العقل والسم

{ من أمر معلوم يصّح االحتجاج به فيما قلتم } قُلْ َهلْ ِعندَكُم ّمْن ِعلْمٍ { حىت أنزلنا عليهم العذاب بتكذيبهم } 
يف } الظن  إِن َتتَّبُِعونَ إِالَّ{ وهذا من التهكم ، والشهادة بأن مثل قوهلم حمال أن يكون له حجة } فَُتخْرُِجوُه لََنا 
كذلك كذب الذين «: وقرىء . تقّدرون أن األمر كما تزعمون أو تكذبون } َوإِنْ أَنُتْم إِالَّ َتخُْرُصونَ { قولكم هذا 
يعين فإن كان األمر كما زعمتم أن ما أنتم عليه مبشيئة اهللا فللَِّه } قُلْ فَِللَِّه احلجة البالغة { بالتخفيف » من قبلهم

منكم ومن خمالفيكم يف الدين ، فإن تعليقكم } فَلَْو َشاء لََهَداكُْم أَْجَمِعَني { يكم على قود مذهبكم احلجة البالغة عل
دينكم مبشيئة اهللا يقتضي أن تعلقوا دين من خيالفكم أيضاً مبشيئته ، فتوالوهم وال تعادوهم ، وتوافقوهم وال 

  .هم عليه ختالفوهم ، ألنّ املشيئة جتمع بني ما أنتم عليه وبني ما 

تَّبِعْ أَْهَواَء الَِّذيَن كَذَّبُوا بِآَياِتَنا قُلْ َهلُمَّ ُشَهَداَءكُُم الَِّذيَن َيشَْهُدونَ أَنَّ اللََّه َحرََّم َهذَا فَإِنْ َشهِدُوا فَلَا َتشَْهْد َمَعُهْم َولَا َت
  ) ١٥٠( َوالَِّذيَن لَا ُيؤِْمُنونَ بِالْآِخَرِة َوُهمْ بِرَبِّهِْم يَْعِدلُونَ

هاتوا : واملعىن . وبنو متيم تؤنث وجتمع . يستوي فيه الواحد واجلمع ، واملذكر واملؤنث عند احلجازيني } َهلُمَّ { 
كيف أمره باستحضار شهدائهم الذين يشهدون أنّ اهللا حرم ما زعموه حمّرماً ، مث : فإن قلت . شهداءكم وقّربوهم 

ستحضارهم وهم شهداء بالباطل ، ليلزمهم احلجة ويلقمهم احلجر ، ويظهر أمره با: أمره بأن ال يشهد معهم؟ قلت 
للمشهود هلم بانقطاع الشهداء أهنم ليسوا على شيء ، لتساوي أقدام الشاهدين واملشهود هلم يف أهنم ال يرجعون 

ألنه إذا سلم : وال تصدقهم  يعين فال تسلم هلم ما شهدوا به} فَالَ َتشَْهْد َمَعُهمْ { : وقوله . إىل ما يصّح التمسك به 
من وضع الظاهر } َوالَ َتتَّبِْع أَْهَواء الذين كَذَّبُواْ بأياتنا { هلم فكأنه شهد معهم مثل شهادهتم وكان واحداً منهم 

موضع املضمر للداللة على أنّ من كذب بآيات اهللا وعدل به غريه فهو متبع للهوى ال غري ، ألنه لو اتبع الدليل مل 
قل هلم شهداء يشهدون أنّ اهللا حّرم هذا؟ وأي : هالّ قيل : فإن قلت . مصدقاً باآليات موحداً هللا تعاىل  يكن إال

املراد أن حيضروا شهداءهم الذين علم أهنم يشهدون هلم وينصرون قوهلم ، وكان : فرق بينه وبني املنزل؟ قلت 
ما يقومون به فيحق احلق ويبطل الباطل ، فأضيفت  املشهود هلم يقلدوهنم ويثقون هبم ويعتضدون بشهادهتم ، ليهدم



الشهداء لذلك ، وجيء بالذين للداللة على أهنم شهداء معروفون موسومون بالشهادة هلم وبنصرة مذهبهم ، 
ناساً هلم شهداء يشهدون لكان معناه هاتوا أ: ولو قيل } فَإِن شَهُِدواْ فَالَ َتشَْهْد َمَعُهمْ { : والدليل عليه قوله تعاىل 

فَإِن َشهِدُواْ { : ويناقضه قوله تعاىل . يشهدون بتحرمي ذلك فكان الظاهر طلب شهداء باحلق وذلك ليس بالغرض 
  .} فَالَ َتشَْهْد َمَعُهمْ 

لَا تَقُْتلُوا أَوْلَاَدكُْم ِمْن إِْملَاقٍ َنْحُن قُلْ َتَعالَْوا أَْتلُ َما َحرََّم َربُّكُْم َعلَْيكُمْ أَلَّا ُتْشرِكُوا بِِه شَْيئًا َوبِالْوَاِلَدْينِ إِْحَساًنا َو
رََّم اللَُّه إِلَّا بِالَْحقِّ ذَِلكُْم َوصَّاكُمْ َنْرزُقُكُْم وَإِيَّاُهْم َولَا َتقَْرُبوا الْفََواِحَش َما ظََهَر ِمْنَها َوَما َبطََن َولَا َتقُْتلُوا النَّفَْس الَِّتي َح

  ) ١٥١( بِِه لََعلَّكُمْ َتْعِقلُونَ

، من اخلاص الذي صار عاماً ، وأصله أن يقوله من كان يف مكان عال ملن هو أسفل منه مث كثر واتسع فيه » تعال«
أقل أيّ شيء حّرم : أو حيرم مبعىن . منصوب بفعل التالوة ، أي أتل الذي حرمه ربكم } َما َحرََّم { و . حىت عّم 

هالّ قلت هي اليت : فإن قلت . النهي » ال«مفسرة و } أَالَّ ُتْشرِكُواْ {  يف» أن«ربكم ، ألنّ التالوة من القول ، و 
الَ { و } ال ُتْشرِكُواْ { وجب أن يكون : ؟ قلت } َما َحرََّم { تنصب الفعل ، وجعلت أن ال تشركوا بدالً من 

{ : نواهي النعطاف األوامر عليها ، وهي قوله ]  ١٥٣: األنعام [ } اَ َتتَّبِعُواْ السبل { و } الَ َتقُْتلُواْ { و } َتقَْربُواْ 
: األنعام [ } َوإِذَا قُلُْتْم فاعدلوا { ، } أَْوفُواْ { و . وأحسنوا بالوالدين إحساناً : ألنّ التقدير } وبالوالدين إحسانا 

أَنَّ هذا صراطي ُمْستَِقيًما َو{ : فما تصنع بقوله : فإن قلت ] .  ١٥٢: األنعام [ } َوبَِعْهِد اهللا أَْوفُواْ { ، ]  ١٥٢
فيمن قرأ بالفتح ، وإمنا يستقيم عطفه على أن ال تشركوا إذا جعلت أن هي الناصبة للفعل ، حىت يكون } فاتبعوه 

َوأَنَّ { : أجعل قوله : أتل عليكم نفي اإلشراك والتوحيد ، وأتل عليكم أن هذا صراطي مستقيماً؟ قلت : املعىن 
َوأَنَّ املساجد ِللَِّه فَالَ َتْدُعواْ { : علة لالتباع بتقدير الالم ، كقوله تعاىل ]  ١٥٣: األنعام [ } ا هذا صراطي ُمْستَِقيًم

والدليل عليه القراءة بالكسر ، كأنه . وألنّ هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه : مبعىن ]  ١٨: اجلن [ } َمَع اهللا أََحداً 
مفسرة لفعل } أن { إذا جعلت : فإن قلت . واتبعوا صراطي إنه مستقيم واتبعوا صراطي ألّنه مستقيم ، أو : قيل 

التالوة وهو معلق مبا حّرم ربكم ، وجب أن يكون ما بعده منهياً عنه حمرماً كله ، كالشرك وما بعده مما دخل عليه 
حرمي واشتركن يف حرف النهي فما تصنع باألوامر قلت ملا وردت هذه األوامر مع النواهي وتقدمهن مجيعاً فعل الت

. الدخول حتت حكمه ، علم أن التحرمي راجع إىل أضدادها ، وهي اإلساءة إىل الوالدين ، وخبس الكيل وامليزان 
َخْشَيةَ إمالق { : من أجل فقر ومن خشيته ، كقوله تعاىل } ّمْن إمالق { وترك العدل يف القول ، ونكث عهد اهللا 

إِالَّ { ] .  ١٢٠: األنعام [ } ظاهر اإلمث َوبَاِطَنُه { : مثل قوله } ِمنَْها َوَما َبطََن َما ظََهَر { ] .  ٣١: اإلسراء [ } 
  .كالقصاص ، والقتل على الردة ، والرجم } باحلق 

َزانَ بِالِْقْسِط لَا ُنكَلُِّف َنفًْسا إِلَّا ُوسَْعَها َولَا َتقَْرُبوا مَالَ الَْيتِيمِ إِلَّا بِالَِّتي ِهيَ أَْحَسُن َحتَّى َيْبلُغَ أَُشدَُّه َوأَْوفُوا الْكَْيلَ َوالْمِي
  ) ١٥٢(ُرونَ َوإِذَا قُلُْتْم فَاْعِدلُوا َولَْو كَانَ ذَا قُْرَبى َوبَِعْهدِ اللَِّه أَْوفُوا ذَِلكُْم َوصَّاكُْم بِِه لَعَلَّكُْم َتذَكَّ

احفظوه : يفعل مبال اليتيم ، وهي حفظه وتثمريه واملعىن إالّ باخلصلة اليت هي أحسن ما } إِالَّ بالىت ِهَى أَْحَسُن { 
إالّ ما يسعها وال } الَ ُنكَلُّف َنفًْسا إِالَّ ُوْسَعَها { بالسوية والعدل؛ } بالقسط { عليه حىت يبلغ أشّده فادفعوه إليه 

ذي ال زيادة فيه وال نقصان وإمنا أتبع األمر بإيفاء الكيل وامليزان ذلك؛ ألن مراعاة احلّد من القسط ال. تعجز عنه 
ولو كان املقول له أو عليه } َولَْو كَانَ ذَا قرىب { مما جيري فيه احلرج ، فأمر ببلوغ الوسع وأن ما وراءه معفوٌّ عنه 



 َولَْو َعلَى أَنفُِسكُْم أَوِ{ : يف شهادة أو غريها من أهل قرابة القاتل ، فما ينبغي أن يزيد يف القول أو ينقص ، كقوله 
  ] . ١٣٥: النساء [ } الوالدين واألقربني 

  ) ١٥٣(اكُمْ بِِه لََعلَّكُْم َتتَّقُونَ َوأَنَّ َهذَا ِصرَاِطي ُمْسَتِقيًما فَاتَّبِعُوُه َولَا تَتَّبُِعوا السُُّبلَ فََتفَرََّق بِكُْم َعْن َسبِيِلِه ذَِلكُْم َوصَّ

وأنه هذا صراطي ، على أن اهلاء ضمري الشأن : أصله و» أن«بتخفيف » وأَنْ هذا صراطي مستقيماً«: وقرىء 
: ويف مصحف أّيب . » هذا صراط ربكم«: ويف مصحف عبد اهللا . » وهذا صراطي«: وقرأ األعمش . واحلديث 

الطرق املختلفة يف الدين ، من اليهودية والنصرانية ، واجملوسية ، وسائر } َوالَ َتتَّبِعُواْ السبل { » وهذا صراط ربك«
. عن صراط اهللا املستقيم وهو دين اإلسالم } َعن َسبِيِلِه { فتفرقكم أيادي سبا } فََتفَرََّق بِكُْم { لبدع والضالالت ا

  :وروى أبو وائل عن ابن مسعود عن النّيب صلى اهللا عليه وسلم . بإدغام التاء » فَتَّفَرََّق«: وقرىء 
هذه سبل ، على : ، مث خط عن ميينه وعن مشاله خطوطاً مث قال هذا سبيل الرشد : أنه خط خطاً مث قال ) "  ٣٨٣( 

وعن ابن عباس رضي } َوأَنَّ هذا صراطي ُمْستَِقيًما فاتبعوه { " كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ، مث تال هذه اآلية 
ن عمل هبّن دخل إهنّن أّم الكتاب ، م: وقيل . هذه اآليات حمكمات مل ينسخهّن شيء من مجيع الكتب : اهللا عنهما 

والذي نفس كعب بيده إنّ هذه اآليات ألول شيء يف : اجلنة ، ومن تركهّن دخل النار ، وعن كعب األحبار 
: فإن قلت . } وصاكم بِهِ { على : قلت } ثُمَّ ءاَتْيَنا ُموَسى الكتاب { : عالم عطف قوله : فإن قلت . التوراة 

هذه التوصية قدمية ، مل تزل توصاها كل : ؟ قلت -توصية بدهر طويلواإليتاء قبل ال -كيف صّح عطفه عليه بثم 
حمكمات مل ينسخهّن شيء من مجيع الكتاب ، فكأنه : أّمة على لسان نبيهم ، كما قال ابن عباس رضي اهللا عنهما 

  .ذلكم وصاكم به يا بين آدم قدمياً وحديثاً : قيل 
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ِلقَاِء َربِّهِْم ُيْؤِمُنونَ ثُمَّ آتَْيَنا ُموَسى الِْكتَاَب َتَماًما َعلَى الَِّذي أَْحَسَن َوتَفِْصيلًا ِلكُلِّ َشْيٍء َوُهًدى َوَرْحَمةً لََعلَُّهْم بِ
)١٥٤ (  

هو معطوف على ما تقّدم : وقيل . وأنزلنا هذا الكتاب املبارك } َءاَتْيَنا ُموَسى الكتاب  {أعظم من ذلك أنا } ثُمَّ { 
} َتَماًما َعلَى الذى أَْحَسَن { ]  ٨٤: األنعام [ } َوَوَهبَْنا لَُه إسحاق َوَيْعقُوَب { : قبل شطر السورة من قوله تعاىل 

وتدلّ عليه قراءة . ن حمسناً صاحلاً ، يريد جنس احملسنني متاماً للكرامة والنعمة ، على الذي أحسن ، على من كا
أو أراد به موسى عليه السالم ، أي تتمة للكرامة على العبد الذي أحسن الطاعة » على الذين أحسنوا«: عبد اهللا 

د يف التبليغ ويف كل ما أمر به أو متاماً على الذي أحسن موسى من العلم والشرائع ، من أحسن الشيء إذا أجا
، بالرفع ، أي على » على الذي أحسن«: وقرأ حيىي بن يعمر . معرفته ، أي زيادة على علمه على وجه التتميم 
بالرفع أي على الدين الذي ]  ٢٦: البقرة [ } َمثَالً مَّا َبُعوَضةً { : الذي هو أحسن ، حبذف املبتدإ كقراءة من قرأ 

اماً ، أي تامَّاً كامالً على أحسن ما تكون عليه الكتب ، أي على أو آتينا موسى الكتاب مت. هو أحسن دين وأرضاه 
  .أمتَّ له الكتاب على أحسنه : الوجه والطريق الذي هو أحسن وهو معىن قول الكليب 

ا أُْنزِلَ الِْكَتاُب َعلَى طَاِئفََتْينِ ِمْن أَنْ َتقُولُوا إِنََّم) ١٥٥(َوَهذَا ِكتَاٌب أَْنَزلَْناُه ُمَباَرٌك فَاتَّبُِعوُه َواتَّقُوا لََعلَّكُْم تُْرَحُمونَ 
أَْو َتقُولُوا لَْو أَنَّا أُْنزِلَ َعلَْيَنا الِْكَتابُ لَكُنَّا أَْهَدى مِْنُهْم فَقَْد َجاَءكُْم بَيَِّنةٌ ) ١٥٦(قَْبِلَنا َوإِنْ كُنَّا َعْن ِدَراسَِتهِْم لََغاِفِلَني 

َمْن أَظْلَُم ِممَّْن كَذََّب بِآَياِت اللَِّه َوَصَدَف َعْنَها سََنجْزِي الَِّذيَن َيْصِدفُونَ َعْن آَياتَِنا ُسوَء ِمْن َربِّكُْم وَُهًدى َوَرْحَمةٌ فَ
  ) ١٥٧(الَْعذَابِ بَِما كَانُوا َيْصِدفُونَ 

هي إن املخففة } ن كُنَّا َوإِ{ يريدون أهل التوراة وأهل اإلجنيل } على طَاِئفََتْينِ { كراهة أن تقولوا } أَن َتقُولُواْ { 
وإنه كنا عن دراستهم غافلني ، على أن اهلاء ضمري : واألصل . من الثقيلة والالم هي الفارقة بينها وبني النافية 

حلّدة أذهاننا ، وثقابة } لَكُنَّا أهدى ِمنُْهْم { عن قراءهتم ، أي مل نعرف مثل دراستهم } َعن ِدرَاَستِهِْم { الشأن 
: وقرىء . غزارة حفظنا أليام العرب ووقائعها وخطبها وأشعارها وأسجاعها وأمثاهلا ، على أنا أّميون أفهامنا ، و

» يقولوا«: تبكيت هلم ، وهو على قراءة من قرأ } فَقَْد َجاءكُْم َبّيَنةٌ ّمن رَّّبكُْم { أو يقولوا ، بالياء » أن يقولوا«
إن صّدقتكم فيما كنتم تعّدون من أنفسكم فقد جاءكم بينة : واملعىن . على لفظ الغيبة أحسن ، ملا فيه من االلتفات 

بعد ما عرف صحتها } فََمْن أَظْلَُم ِممَّن كَذََّب بأيات اهللا { من ربكم ، فحذف الشرط وهو من أحاسن احلذوف 
ِدفُونَ َعْن ءاياتنا سََنجْزِى الذين َيْص{ الناس فضلّ وأضلّ } َوَصَدَف َعْنَها { وصدقها ، أو متكن من معرفة ذلك 

  ] . ٨٨: النحل [ } الذين كَفَُرواْ َوَصدُّواْ َعن َسبِيلِ اهللا زدناهم َعذَاًبا فَْوقَ العذاب { : كقوله } ُسوء العذاب 

ْوَم يَأِْتي َبْعُض آَياِت َربَِّك لَا َيْنفَعُ َنفًْسا َهلْ َيْنظُُرونَ إِلَّا أَنْ َتأِْتَيُهمُ الَْملَاِئكَةُ أَْو يَأِْتيَ رَبَُّك أَْو يَأِْتَي بَْعُض آيَاِت َربَِّك َي
  ) ١٥٨(إِميَاُنَها لَْم َتكُْن آَمَنْت ِمْن قَْبلُ أَْو كََسَبْت ِفي إِميَانَِها خَْيًرا قُلِ اْنَتِظرُوا إِنَّا ُمْنَتِظُرونَ 



أَْو يأِْتَى َبْعضُ { : بدليل قوله . ل آيات ربك أو يأيت ك} أَْو يَأِْتَى َربُّكَ { مالئكة املوت ، أو العذاب } املالئكة { 
أشراط الساعة ، كطلوع الشمس من مغرهبا ، . يريد آيات القيامة واهلالك الكلي ، وبعض اآليات } ءايات رَبَِّك 
  :وعن الرباء بن عازب . وغري ذلك 

: ما تتذاكرون؟ فقلنا : "  كنا نتذاكر الساعة إذ أشرف علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال)  ٣٨٤( 
الدخان ، ودابة األرض ، وخسفاً باملغرب ، وخسفاً : إهنا ال تقوم حىت تروا قبلها عشر آيات : نتذاكر الساعة قال 

باملشرق ، وخسفاً جبزيرة العرب ، والدجال ، وطُلوع الشمس من مغرهبا ، ويأجوج ومأجوج ، ونزول عيسى ، 
} أَْو كََسَبْت ِفى إمياهنا َخْيًرا { : وقوله . صفة لقوله نفساً } َتكُْن آمنت ِمن قَْبلُ  لَْم{ َ" وناراً خترج من عدن 

واملعىن أنّ أشراط الساعة إذا جاءت وهي آيات ملجئة مضطرة ، ذهب أوان التكليف عندها ، . عطف على آمنت 
أو مقّدمة اإلميان غري كاسبة يف إمياهنا خرياً ، فلم ينفع اإلميان حينئذ نفساً غري مقّدمة إمياهنا من قبل ظهور اآليات ، 

فلم يفرق كما ترى بني النفس الكافرة إذا آمنت يف غري وقت اإلميان ، وبني النفس اليت آمنت يف وقته ومل تكسب 
بغي أن تنفك مجع بني قرينتني ، ال ين]  ٢٥: البقرة [ } الذين ءاَمُنواْ َوَعِملُواْ الصاحلات { : خرياً ، ليعلم أنَّ قوله 

. وعيد } قُلِ انتظروا إنا ُمنَتِظُرونَ { إحدامها عن األخرى ، حىت يفوز صاحبهما ويسعد ، وإالّ فالشقوة واهلالك 
بالتاء؛ لكون اإلميان مضافاً إىل ضمري ) ال تنفع : ( وقرأ ابن سريين . بالياء والتاء » أن يأتيهم املالئكة«: وقرىء 

  .ذهبت بعض أصابعه :  املؤنث الذي هو بعضه كقولك

  ) ١٥٩(بِّئُُهْم بَِما كَانُوا َيفَْعلُونَ إِنَّ الَِّذيَن فَرَّقُوا دِيَنُهْم َوكَاُنوا ِشَيًعا لَْسَت ِمنُْهْم ِفي َشْيٍء إِنََّما أَْمرُُهْم إِلَى اللَِّه ثُمَّ ُيَن

  :يف احلديث و. اختلفوا فيه كما اختلفت اليهود والنصارى } فَرَّقُواْ ِديَنُهْم { 
افترقت اليهود على إحدى وسبعني فرقة ، كلها يف اهلاوية إالّ واحدة وهي الناجية ، وافترقت النصارى ) "  ٣٨٥( 

اثنتني وسبعني فرقة ، كلها يف اهلاوية إالّ واحدة ، وتفترق أّميت على ثالث وسبعني فرقة ، كلها يف اهلاوية إالّ واحدة 
فرقاً } َوكَاُنواْ ِشَيعاً { أي تركوه » فارقوا دينهم«: وقرىء . ا ببعض وكفروا ببعض فّرقوا دينهم فآمنو: وقيل " 

: وقيل . من عقاهبم : وقيل . أي من السؤال عنهم وعن تفّرقهم } لَّْسَت مِْنُهْم ِفى َشْىء { كل فرقة تشيع إماماً هلا 
  .هي منسوخة بآية السيف 

  ) ١٦٠(أَْمثَاِلَها َوَمْن َجاَء بِالسَّيِّئَِة فَلَا ُيجَْزى إِلَّا ِمثْلََها َوُهْم لَا ُيظْلَُمونَ  َمْن َجاَء بِالَْحَسَنِة فَلَُه َعْشُر

عشرُ «: على إقامة صفة اجلنس املميز مقام املوصوف ، تقديره عشر حسنات أمثاهلا ، وقرىء } َعْشُر أَمْثَاِلَها { 
وقد وعد بالواحد سبعمائة ، ووعد ثواباً . ما وعد من اإلضعاف  وهذا أقلّ. برفعهما مجيعاً على الوصف » أمثالَُها

ال ينقص من ثواهبم وال } َوُهمْ الَ ُيظْلَُمونَ { ومضاعفة احلسنات فضل ، ومكافأة السيئات عدل . بغري حساب 
  .يزاد على عقاهبم 

  ) ١٦١(ةَ إِْبَراهِيَم حَنِيفًا َوَما كَانَ ِمَن الُْمْشرِِكَني قُلْ إِنَّنِي َهَدانِي رَبِّي إِلَى ِصرَاٍط ُمْسَتقِيمٍ ِديًنا ِقَيًما ِملَّ



َويَْهدَِيكُمْ صراطا { : هداين صراطاً ، بدليل قوله : ألنّ معناه } إىل صراط { نصب على البدل من حمل } ِديًنا { 
» قيماً«: وقرىء . لقائم فيعل ، من قام ، كسيد من ساد ، وهو أبلغ من ا: والقيم ]  ٢: الفتح [ } مُّْسَتِقيماً 

  .حال من إبراهيم } حَنِيفاً { و . عطف بيان } ِملَِّة إبراهيم { و . مصدر مبعىن القيام وصف به : والقيم 

أَوَّلُ الُْمْسِلِمَني  لَا شَرِيَك لَُه َوبِذَِلكَ أُِمْرُت َوأََنا) ١٦٢(قُلْ إِنَّ َصلَاِتي وَُنُسِكي َوَمحَْياَي َوَمَماِتي ِللَِّه َربِّ الْعَالَِمَني 
)١٦٣ (  

فََصلّ { : ومجع بني الصالة والذبح كما يف قوله . وذحبي : وقيل . وعباديت وتقّريب كله } قُلْ إِنَّ َصالَِتى وَُنُسِكى { 
 ، وما آتيه يف حيايت} َوَمحَْياَى َوَمَماِتى { صاليت وحّجي من مناسك احلج : وقيل ]  ٢: الكوثر [ } ِلرَّبَك واحنر 

أُمِْرُت { من اإلخالص } وبذلك { خالصة لوجهه } للَِّه َرّب العاملني { وما أموت عليه من اإلميان والعمل الصاحل 
  .ألنّ إسالم كل نّيب متقّدم إلسالم أّمته } َوأََناْ أَوَّلُ املسلمني 

ُب كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا َعلَْيَها َولَا تَزُِر وَازَِرةٌ وِْزَر أُْخَرى ثُمَّ إِلَى َربِّكُمْ قُلْ أَغَْيَر اللَِّه أَْبِغي َربا َوُهَو َربُّ كُلِّ َشْيٍء َولَا َتكِْس
  ) ١٦٤(َمْرجُِعكُْم فَُيَنبِّئُكُْم بَِما كُْنُتْم ِفيِه َتْخَتِلفُونَ 

{ أي منكر أن أبغي رباً غريه جواب عن دعائهم له إىل عبادة آهلتهم ، واهلمزة لإلنكار ، } قُلْ أَغَْيَر اهللا أَْبِغى َرّبا { 
قُلْ أَفََغْيَر اهللا { : فكل من دونه مربوب ليس يف الوجود من له الربوبية غريه ، كما قال } َوُهَو َربُّ كُلّ َشْىء 

سَبِيلََنا اتبعوا { : جواب عن قوهلم } َوالَ َتكِْسُب كُلُّ نَفْسٍ إِالَّ َعلَْيَها { ، ]  ٦٤: الزمر [ } َتأُْمُروّنى أَعُْبُد 
  ] . ١٢: العنكبوت [ } َولَْنْحِملْ خطاياكم 

 َربََّك سَرِيُع الِْعقَابِ َوُهَو الَِّذي َجَعلَكُمْ َخلَاِئَف الْأَْرضِ َوَرفََع َبْعَضكُْم فَْوَق َبْعضٍ َدَرجَاٍت لَِيْبلَُوكُْم ِفي َما آَتاكُْم إِنَّ
  ) ١٦٥(َوإِنَُّه لََغفُوٌر َرِحيٌم 

أو جعلهم . ألنّ حممداً صلى اهللا عليه وسلم خامت النبيني فخلفت أّمته سائر األمم } خالئف االرض  َجَعلَكُْم{ 
يف } َوَرفََع بَْعَضكُْم فَْوَق بَْعضٍ درجات { أو هم خلفاء اهللا يف أرضه ميلكوهنا ويتصرفون فيها . خيلف بعضهم بعضاً 

نعمة املال واجلاه ، كيف تشكرون تلك النعمة ، وكيف يصنع  من} ِلَيْبلُوَكُْم ِفي َما ءاتاكم { الشرف والرزق 
} وَإِنَُّه لََغفُوٌر رَّحِيٌم { ملن كفر نعمته } إِنَّ َربََّك َسرِيُع العقاب { الشريف بالوضيع ، واحلّر بالعبد ، والغين بالفقري 

  .ووصف العقاب بالسرعة ، ألنّ ما هو آت قريب . ملن قام يشكرها 
  :صلى اهللا عليه وسلم عن رسول اهللا 

أنزلت علّي سورة األنعام مجلة واحدة يشيعها سبعون ألف ملك هلم زجل بالتسبيح والتحميد فمن قرأ « )  ٣٨٦( 
  »األنعام صلّى اهللا عليه وسلم واستغفر له أولئك السبعون ألف ملك بعدد كل آية من سورة األنعام يوماً وليلة 

  ) ٢(َك فَلَا َيكُْن ِفي َصْدرَِك َحَرٌج ِمْنُه لُِتْنِذَر بِِه َوِذكَْرى ِللُْمْؤِمنَِني ِكتَاٌب أُْنزِلَ إِلَْي) ١(املص 

فَالَ َيكُن ِفى { واملراد بالكتاب السورة . صفة له } أُنزِلَ إِلَْيكَ { و . خرب مبتدأ حمذوف ، أي هو كتاب } ِكَتابٌ { 
ومسى الشك ]  ٩٤: يونس [ } ن كُنَت ِفي َشّك ّممَّا أَنَزلَْنا إِلَْيَك فَإِ{ : أي شك منه ، كقوله } َصْدرَِك َحَرٌج ّمْنُه 



أي ال تشّك يف أنه منزل من . حرجاً ، ألن الشاك ضيق الصدر حرجه ، كما أن املتيقن منشرح الصدر منفسحه 
صدره من األداء  اهللا ، وال حترج من تبليغه ألنه كان خياف قومه وتكذيبهم له وإعراضهم عنه وأذاهم ، فكان يضيق

بأنزل ، أي أنزل إليك : ؟ قلت } لُّتنِذَر { : مب تعلق قوله : فإن قلت . وال ينبسط له فأّمنه اهللا وهناه عن املباالة هبم 
إلنذارك به أو بالنهي ، ألنه إذا مل خيفهم أنذرهم ، وكذلك إذا أيقن أنه من عند اهللا شجعه اليقني على اإلنذار؛ ألن 

حيتمل احلركات : سور متوكل على ربه ، متكل على عصمته ، فإن قلت؛ فما حمل ذكرى؟ قلت صاحب اليقني ج
لتنذر به وتذكر تذكرياً ألن الذكرى اسم مبعىن التذكري ، والرفع عطفاً : كأنه قيل . النصب بإضمار فعلها . الثالت 

: فإن قلت . ي لإلنذار وللذكرى واجلر للعطف على حمل أن تنذر ، أ. على كتاب ، أو بأنه خرب مبتدأ حمذوف 
  .ال أرينك ههنا : هو من قوهلم : متوجه إىل احلرج فما وجهه؟ قلت } فَالَ َيكُن { : النهي يف قوله 

  ) ٣(اتَّبِعُوا َما أُْنزِلَ إِلَْيكُْم ِمْن رَبِّكُْم وَلَا َتتَّبِعُوا ِمْن ُدونِِه أَْوِلَياَء قَِليلًا َما َتذَكَُّرونَ 

أي وال تتلوا من دونه } أَْولَِياء { من دون اهللا } َوالَ َتتَّبُِعواْ ِمن ُدونِهِ { من القرآن والسّنة } َما أُنزِلَ إِلَْيكُم  اتبعوا{ 
من شياطني اجلّن واإلنس فيحملوكم على عبادة األوثان واألهواء والبدع ويضلوكم عن دين اهللا وما أنزل إليكم ، 

واهللا ما . يا ابن آدم ، أمرت باتباع كتاب اهللا وسّنة حممد صلى اهللا عليه وسلم : وعن احلسن . وأمركم باتباعه 
َوَمن يَْبَتغِ { من االبتغاء » وال تبتغوا«: وقرأ مالك بن دينار . نزلت آية إالّ وهو حيب أن تعلم فيم نزلت وما معناها 

وال تتبعوا : ملا أنزل ، على } ِمن ُدونِِه {  يف وجيوز أن يكون الضمري] .  ٨٥: آل عمران [ } غَْيَر اإلسالم دِيًنا 
، » تذكرون«: وقرىء . حيث تتركون دين اهللا وتتبعون غريه } قَلِيالً مَّا َتذَكَُّرونَ { من دون دين اهللا دين أولياء 

مزيدة } آ َم{ و . نصب يتذكرون ، أي تذكرون تذكراً قليالً : } قَِليالً { و . بالياء » ويتذكرون«. حبذف التاء 
  .لتوكيد القلة 

  ) ٤(َوكَْم ِمْن قَْرَيٍة أَْهلَكَْناَها فََجاَءَها بَأُْسَنا بََياًتا أَْو ُهْم قَاِئلُونَ 

بات بياتاً حسناً ، وبيتة حسنة ، : يقال . مصدر واقع موقع احلال ، مبعىن بائتني } َبَياًتا { فجاء أهلها } فََجاءَها { 
هل : فإن قلت . فجاءهم بأسنا بائتني أو قائلني : ، كأنه قيل » بياتاً«حال معطوفة على } نَ ُهْم قَاِئلُو{ : وقوله 

إمنا يقّدر املضاف : ؟ قلت } أهلكناها { أو قبل الضمري يف } قَْرَيةٌ { يقدر حذف املضاف الذي هو األهل قبل 
أَْو ُهمْ { لقوله } فََجاءَها { قبل الضمري يف وإمنا قّدرناه . للحاجة وال حاجة ، فإنّ القرية هتلك كما يهلك أهلها 

قّدر : ؟ قلت } ُهْم قَاِئلُونَ { : جاءين زيد هو فارس ، بغري واو ، فما بال قوله : ال يقال : فإن قلت } قَاِئلُونَ 
هو  أو جاءين زيد. لو قلت جاءين زيد راجالً ، أو هو فارس : بعض النحويني الواو حمذوفة ، ورده الزجاج وقال 

والصحيح أهنا إذا عطفت على حال قبلها حذفت الواو . فارس ، مل حيتج فيه إىل واو ، ألنّ الذكر قد عاد إىل األول 
جاءين زيد راجالً أو : الجتماع حريف عطف ، ألنّ واو احلال هي واو العطف استعريت للوصل ، فقولك . استثقاالً 

{ : فما معىن قوله : فإن قلت . زيد هو فارس فخبيث  هو فارس ، كالم فصيح وارد على حده وأما جاءين
إذا قمتم إىل { : معناه أردنا إهالكها ، كقوله : واإلهالك إمنا هو بعد جميء البأس؟ قلت } أهلكناها فََجاءَها بَأُْسَنا 

والدعة ،  وإمنا خّص هذان الوقتان وقت البيات ووقت القيلولة ، ألهنما وقت الغفلة]  ٦: املائدة [ } الصالة 
  .فيكون نزول العذاب فيهما أشّد وأفظع ، وقوم لوط أهلكوا بالليل وقت السحر ، وقوم شعيب وقت القيلولة 



  ) ٥(فََما كَانَ َدْعَواُهْم إِذْ َجاءَُهْم َبأُْسَنا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَاِلِمَني 

{ : وقوهلم . هم وينتحلونه من مذهبهم إالّ اعترافهم ببطالنه وفساده ما كانوا يدعونه من دين} فََما كَانَ َدْعَواُهْم { 
فما كان استغاثتهم إالّ قوهلم هذا ، ألنه ال مستغاث من اهللا بغريه ، ومن : وجيوز . فيما كنا عليه } إِنَّا كُنَّا ظاملني 

أن الدعاء ال ينفعهم ، وأن الت وجيوز ، فما كان دعواهم رهبم إالّ اعترافهم لعلمهم . يا لكعب : قوهلم دعواهم 
أَن { نصب خرب لكان ، و } َدعَْواُهمْ { حني دعاء ، فال يزيدون على ذّم أنفسهم وحتسرهم على ما كان منهم ، و 

  .رفع اسم له ، وجيوز العكس } قَالُواْ 

  ) ٧(َنقُصَّنَّ َعلَْيهِْم بِِعلْمٍ َوَما كُنَّا غَاِئبَِني فَلَ) ٦(فَلََنْسأَلَنَّ الَِّذيَن أُْرِسلَ إِلَيْهِْم َولََنْسأَلَنَّ الُْمْرَسِلَني 

فلنسألّن املرسل إليهم : ومعناه } إِلَيْهِْم { مسند إىل اجلار واجملرور وهو } أُْرِسلَ } { فَلََنْسئَلَنَّ الذين أُْرِسلَ إِلَْيهِمْ { 
: القصص [ } يناديهم فََيقُولُ َماذَا أََجْبُتمُ املرسلني  َوَيْوَم{ : وهم األمم ، يسأهلم عما أجابوا عنه رسلهم ، كما قال 

]  ١٠٩: املائدة [ } َيْوَم َيْجَمُع اهللا الرسل فََيقُولُ َماذَا أُجِبُْتْم { : ويسأل املرسلني عما أجيبوا به ، كما قال ]  ٦٥
عاملني بأحواهلم الظاهرة والباطنة وأقواهلم } مٍ بِِعلْ{ على الرسل واملرسل إليهم ما كان منهم } فَلََنقُصَّنَّ َعلَْيهِم { ، 

فإذا كان عاملاً بذلك وكان يقصه عليهم ، فما : عنهم وعما وجد منهم ، فإن قلت } َوَما كُنَّا غَاِئبَِني { وأفعاهلم 
  .معناه التوبيخ والتقريع والتقرير إذا فاهوا به بألسنتهم وشهد عليهم أنبياؤهم : معىن سؤاهلم؟ قلت 

َوَمْن َخفَّْت َمَوازِيُنُه فَأُولَِئَك الَِّذيَن َخِسرُوا ) ٨(لَْوْزنُ َيْومَِئٍذ الَْحقُّ فََمْن ثَقُلَْت َمَوازِيُنُه فَأُولَِئَك ُهُم الُْمفِْلُحونَ َوا
  ) ٩(أَْنفَُسُهْم بَِما كَاُنوا بِآَياِتَنا َيظِْلُمونَ 

} َيْوَمِئذٍ { وخربه . ورفعه على االبتداء . تمييز بني راجحها وخفيفها يعين وزن األعمال وال} والوزن َيْومَِئٍذ احلق { 
. » القسط«: وقرىء . والوزن يوم يسأل اهللا األمم ورسلهم الوزن احلق ، أي العدل : صفته أي } احلق { و . 

، تأكيداً للحجة توزن صحف األعمال مبيزان له لسان وكفتان ، تنظر إليه اخلالئق : واختلف يف كيفية الوزن فقيل 
، وإظهاراً للنصفة ، وقطعاً للمعذرة ، كما يسأهلم عن أعماهلم فيعترفون هبا بألسنتهم ، وتشهد هبا عليهم أيديهم 
وأرجلهم وجلودهم ، وتشهد عليهم األنبياء واملالئكة واإلشهاد ، وكما تثبت يف صحائفهم فيقرؤهنا يف موقف 

مجع ميزان أو موزون ، أي } فََمن ثَقُلَْت موازينه { لسوّي واحلكم العادل هي عبارة عن القضاء ا: وقيل . احلساب 
وحق : وعن احلسن . أو ما توزن به حسناهتم . فمن رجحت أعماله املوزونة اليت هلا وزن وقدر وهي احلسنات 

يكذبون هبا } ونَ بأياتنا َيظِْلُم{ . وحق مليزان توضع فيه السيئات أن خيف . مليزان توضع فيه احلسنات أن يثقل 
  ] . ٥٩: اإلسراء [ } فَظَلَُمواْ بَِها { : كقوله : ظلماً 

  ) ١٠(َولَقَْد َمكَّنَّاكُْم ِفي الْأَْرضِ َوَجَعلَْنا لَكُْم ِفيَها َمَعايَِش قَِليلًا َما َتْشكُُرونَ 

َوَجَعلَْنا { م على التصرف فيها أو ملكناكم فيها وأقدرناك. جعلنا لكم فيها مكاناً وقراراً } مكناكم ِفى األرض { 
والوجه . أوما يتوصل به إىل ذلك . مجع معيشة وهي ما يعاش به من املطاعم واملشارب وغريها } لَكُْم ِفيَها معايش 

  .أنه مهز ، على التشبيه بصحائف : وعن ابن عامر . تصريح الياء 



  ) ١١(ِللَْملَاِئكَِة اْسُجُدوا ِلآَدَم فََسَجدُوا إِلَّا إِْبلِيَس لَْم َيكُْن ِمَن السَّاجِِديَن  َولَقَْد َخلَقَْناكُْم ثُمَّ صَوَّْرَناكُْم ثُمَّ قُلَْنا

: أال ترى إىل قوله . يعين خلقنا أباكم آدم طيناً غري مصّور ، مث صورناه بعد ذلك } َولَقَدْ خلقناكم ثُمَّ صورناكم { 
  .ممن سجد آلدم } ّمَن الساجدين { آلية ا} ثُمَّ قُلَْنا للمالئكة اسجدوا َألَدَم { 

  ) ١٢(قَالَ َما َمَنَعَك أَلَّا َتْسُجَد إِذْ أََمرُْتَك قَالَ أََنا َخْيٌر ِمْنهُ َخلَقَْتنِي ِمْن نَارٍ َوَخلَقَْتُه ِمْن ِطنيٍ 

 ٧٥: ص [ } ُجدَ ِلَما َخلَقُْت بَِيَدىَّ َما َمَنَعكَ أَن َتْس{ : صلة بدليل قوله } أَن ال َتْسُجَد { يف » ال«} أَالَّ َتْسُجدَ { 
توكيد : ما فائدة زيادهتا؟ قلت : فإن قلت : مبعىن ليعلم ]  ٢٩: احلديد [ } لّئَالَّ َيْعلََم أَْهلُ الكتاب { ومثلها ] 

وما منعك أن حتقق السجود وتلزمه . ليتحقق علم أهل الكتاب : معىن الفعل الذي تدخل عليه وحتقيقه كأنه قيل 
مل : ألن أمري لك بالسجود أوجبه عليك إجياباً وأحتمه عليك حتماً ال بّد منه ، فإن قلت } إِذْ أََمرُْتَك { نفسك؟ 

للتوبيخ ، وإلظهار معاندته وكفره وكربه وافتخاره بأصله : سأله عن املانع من السجود ، وقد علم ما منعه؟ قلت 
أنه غري واجب عليه ، ملا رأى أنّ سجود الفاضل للمفضول خارج  وازدرائه بأصل آدم ، وأنه خالف أمر ربه معتقداً

منعين : جواباً ملا منعك ، وإمنا اجلواب أن يقول } أََناْ خَْيٌر ّمْنُه { : كيف يكون قوله : فإن قلت . من الصواب 
صله من نار قد استأنف قصة أخرب فيها عن نفسه بالفضل على آدم ، وبعلة فضله عليه ، وهو أنّ أ: كذا؟ قلت 

وأصل آدم من طني ، فعلم منه اجلواب وزيادة عليه ، وهي إنكار لألمر واستبعاد أن يكون مثله مأموراً بالسجود 
  .من كان على هذه الصفة كان مستبعداً أن يؤمر مبا أُمر به : ملثله ، كأنه يقول 

  ) ١٣(فَاْخُرجْ إِنََّك ِمَن الصَّاِغرِيَن قَالَ فَاْهبِطْ ِمْنَها فََما َيكُونُ لََك أَنْ تََتكَبََّر ِفيَها 

من السماء اليت هي مكان املطيعني املتواضعني من املالئكة ، إىل األرض اليت هي مقّر العاصني } فاهبط ِمْنَها { 
} َن الصاغرين فاخرج إِنََّك ِم{ وتعصي } أَن َتَتكَبََّر ِفيَها { فما يصّح لك } فََما َيكُونُ لََك { املتكربين من الثقلني 

: ويف ضّده . قم صاغراً ، إذا أهنته : من أهل الصغار واهلوان على اهللا وعلى أولياؤه لتكربك ، كما تقول للرجل 
من تواضع هللا رفع اهللا َحكََمَتُه : وعن عمر رضي اهللا عنه . وذلك أنه ملا أظهر االستكبار ألبس الصغار . قم راشداً 

  .من تكرب وعدا طوره وهصه اهللا إىل األرض و. انتعش أنعشك اهللا : وقال 

  ) ١٥(قَالَ إِنََّك ِمَن الُْمْنظَرِيَن ) ١٤(قَالَ أَْنظِْرنِي إِلَى َيْومِ ُيْبَعثُونَ 

ملا يف ذلك من ابتالء العباد ، ويف : مل أجيب إىل استنظاره ، وإمنا استنظر ليفسد عباده ويغويهم قلت : فإن قلت 
، وحكمه حكم ما خلق يف الدنيا من صنوف الزخارف وأنواع املالذ واملالهي ، وما ركب  خمالفته من أعظم الثواب

  .يف األنفس من الشهوات ليمتحن هبا عباده 

هِْم َوَعْن أَْيَمانِهِْم َوَعْن ثُمَّ لَآِتَينَُّهْم ِمْن َبْينِ أَْيِديهِْم َوِمْن َخلِْف) ١٦(قَالَ فَبَِما أَغَْوْيتَنِي لَأَقُْعَدنَّ لَُهمْ ِصرَاطََك الُْمْستَِقيَم 
  ) ١٧(َشَماِئِلهِْم َولَا َتجِدُ أَكْثَرَُهْم َشاكِرِيَن 



وهو تكليفه إياه ما وقع به يف الغي ومل يثبت كما ثبتت . فبسبب إغوائك إياي ألقعدنّ هلم } فَبَِما أَغَْوْيتَنِى { 
أمرتين بالسجود فحملين األنف على : ألصم املالئكة مع كوهنم أفضل منه ومن آدم أنفساً ومناصب ، وعن ا

فإن . فبسبب وقوعي يف الغّي ألجتهدن يف إغوائهم حىت يفسدوا بسبيب ، كما فسدت بسببهم : واملعىن . معصيتك 
تعلقت بفعل : واهللا بزيد ألمّرنّ؟ قلت : مب تعلقت الباء ، فإن تعلقها بألقعدنّ يصّد عنه الم القسم ، ال تقول : قلت 

وجيوز أن تكون الباء للقسم . فبما أغويتين أقسم باهللا ألقعدنّ ، أي فبسبب إغوائك أقسم : احملذوف تقديره القسم 
فأقسم بإغوائك ألقعدن ، وإمنا أقسم باإلغواء؛ ألنه كان تكليفاً ، والتكليف من أحسن أفعال اهللا ، لكونه : ، أي 

أنه كان يف املسجد : من تكاذيب اجملربة ما حكوه عن طاوس و. تعريضاً لسعادة األبد ، فكان جديراً بأن يقسم به 
تقوم أو تقام ، فقام الرجل ، فقيل : احلرام فجاء رجل من كبار الفقهاء يرمي بالقدر ، فجلس إليه فقال له طاوس 

وما  أنا أغوي نفسي ،: إبليس أفقه منه ، قال رب مبا أغويتين ، وهذا يقول : أتقول هذا لرجل فقيه؟ فقال : له 
ظنك بقوم بلغ من هتالكهم على إضافة القبائح إىل اهللا سبحانه ، أن لفقوا األكاذيب على الرسول والصحابة 

وإثبات األلف إذا أدخل . بأي شيء أغويتين ، مث ابتدىء ألقعدنّ : لالستفهام ، كأنه قيل } َما { : وقيل . والتابعني 
: والبشم . غوى الفصيل ، إذا بشم : ومنه . وأصل الغّي الفساد . االستفهامية ، قليل شاذ » ما«حرف اجلر على 
ألعترضن هلم على طريق اإلسالم كما يعترض العدّو على الطريق } القُْعَدنَّ لَُهْم صراطك املستقيم { فساد يف املعدة 

  :ليقطعه على السابلة وانتصابه على الظرف ، كقوله 
وعن . ضرب زيد الظهر والبطن ، أي على الظهر والبطن : وشبهه الزجاج بقوهلم  ...كََما َعَسلَ الطَّرِيَق الثَّْعلَُب 

  :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
. تدع دين آبائك ، فعصاه فأسلم : قعد له بطريق اإلسالم فقال له : إن الشيطان قعد البن آدم بأَطُرِقِه ) "  ٣٨٧( 

تقاتل : تغرب ، فعصاه فهاجر مث قعد له بطريق اجلهاد فقال له تدع ديارك وت: مث قعد له بطريق اهلجرة فقال له 
من اجلهات األربع اليت يأيت منها العدّو يف } ثُمَّ آلِتيَنَُّهم { " فتقتل فيقسم مالك وتنكح امرأتك ، فعصاه فقاتل 

طعت ِمنُْهْم بِصَْوِتكَ واستفزز َمنِ است{ : وهذا مثل لوسوسته إليهم وتسويله ما أمكنه وقدر عليه ، كقوله . الغالب 
} ّمن َبْينِ أَْيِديهِْم َوِمْن َخلِْفهِْم { : كيف قيل : فإن قلت ] .  ٦٤: اإلسراء [ } َوأَْجِلْب َعلَْيهِم بَِخيِْلَك َوَرجِِلَك 

و تعديته إىل املفعول فيه عدي إليه الفعل حن: حبرف اجملاوزة؟ قلت } َوَعْن أمياهنم َوَعن َشَماِئِلهِمْ { حبرف االبتداء 
وإمنا يفتش عن . فكما اختلفت حروف التعدية يف ذاك اختلفت يف هذا ، وكانت لغة تؤخذ وال تقاس . املفعول به 

على «معىن : جلس عن ميينه وعلى ميينه ، وعن مشاله وعلى مشاله ، قلنا : صحة موقعها فقط ، فلما مسعناهم يقولون 
  .املستعلي من املستعلى عليه أنه متكن من جهة اليمني متكُّن » ميينه

مث كثر حىت استعمل يف . أنه جلس متجافياً عن صاحب اليمني منحرفاً عنه غري مالصق له » عن ميينه«ومعىن 
وحنوه من املفعول به قوهلم رميت عن القوس ، وعلى القوس ، ومن . » تعال«املتجايف وغريه ، كما ذكرنا يف 

: كذلك قالوا . عليها إذا وضع على كبدها للرمي ، ويبتدىء الرمي منها القوس؛ ألن السهم يبعد عنها ، ويست
ألن الفعل يقع يف بعض اجلهتني ، : ومن بني يديه ومن خلفه . جلس بني يديه وخلفه مبعىن فيه؛ ألهنما ظرفان للفعل 

: ن على أربع مراصد ما من صباح إالّ قعد يل الشيطا: جئته من الليل ، تريد بعض الليل ، وعن شقيق : كما تقول 
ال ختف ، فإن اهللا غفور رحيم ، : أّما من بني يدي فيقول : من بني يدّي ، ومن خلفي ، وعن مييين ، وعن مشايل 

وأّما من خلفي ، فيخّوفين الضيعة على خملفي ]  ٨٢: طه [ } َوإِّنى لََغفَّاٌر لَّمن تَاَب وآَمَن َوَعِملَ صاحلا { : فأقرأ 
وأّما من قبل مييين ، فيأتيين من قبل الثناء فأقرأ ]  ٦: هود [ } ِمن َدابٍَّة ِفي االرض إِالَّ َعلَى اهللا رِْزقَُها  َوَما{ : فأقرأ 



َوحِيلَ َبيَْنُهمْ { : وأّما من قبل مشايل فيأتيين من قبل الشهوات فأقرأ ]  ١٢٨: األعراف [ } والعاقبة ِللُْمتَِّقَني { : 
َولَقَْد َصدََّق َعلَيْهِْم { : قاله تظنيناً ، بدليل قوله } َوالَ َتجُِد أَكْثََرُهْم شاكرين { ] .  ٥٤: سبأ [ } نَ َوَبْيَن َما َيشَْتُهو

  .مسعه من املالئكة بإخبار اهللا تعاىل هلم : وقيل ]  ٢٠: سبأ [ } إِْبلِيُس ظَنَُّه 

  ) ١٨(ِمنُْهْم لَأَْملَأَنَّ جََهنََّم مِْنكُْم أَْجَمِعَني قَالَ اخُْرْج ِمْنَها َمذُْءوًما َمْدحُوًرا لََمْن َتبَِعَك 

لََّمن { والالم يف . ، بالتخفيف ، مثل مسول يف مسؤل » مذوما«: وقرأ الزهري . من ذأمه إذا ذّمه } َمذُْءوًما { 
نك ومنهم ، فغلب م} ّمنكُْم { جوابه ، وهو ساّد مسدّ جواب الشرط } ألَْمالَنَّ { و . موطئه للقسم } َتبَِعكَ 

ملن «: وروى عصمة عن عاصم ] .  ١٣٨: األعراف [ } إِنَّكُْم قَْوٌم َتْجَهلُونَ { : ضمري املخاطب ، كما يف قوله 
، على أن } ألْمالنَّ َجهَنََّم ِمنكُمْ أَْجَمِعَني { : ملن تبعك منهم هذا الوعيد ، وهو قوله : بكسر الالم ، مبعىن » تبعك

  .خربه } لََّمن َتبَِعكَ { يف حمل االبتداء ، و  }ألَْمالَنَّ { 

) ١٩(ِمَن الظَّاِلِمَني َوَيا آَدُم اْسكُْن أَْنَت َوَزْوُجَك الَْجنَّةَ فَكُلَا ِمْن َحْيثُ ِشئُْتَما َولَا َتقْرََبا َهِذِه الشََّجَرةَ فََتكُوَنا 
َي َعْنُهَما ِمْن َسْوآِتهَِما َوقَالَ َما َنَهاكَُما رَبُّكَُما َعْن َهِذِه الشََّجَرِة إِلَّا أَنْ فََوْسَوَس لَُهَما الشَّْيطَانُ ِلُيْبِدَي لَُهَما َما ُوورِ

فََدلَّاُهَما بُِغُرورٍ فَلَمَّا ذَاقَا ) ٢١(َوقَاَسَمُهَما إِنِّي لَكَُما لَِمَن النَّاِصِحَني ) ٢٠(َتكُوَنا َملَكَْينِ أَْو َتكُوَنا ِمَن الْخَاِلِديَن 
ْم أَنَْهكَُما َعْن ِتلْكَُما الشََّجَرِة الشَّجََرةَ َبَدْت لَُهَما َسْوآُتُهَما َوطَِفقَا َيْخِصفَاِن َعلَْيهَِما ِمْن َوَرقِ الَْجنَِّة َونَاَداُهَما َربُُّهَما أَلَ

  ) ٢٢(َوأَقُلْ لَكَُما إِنَّ الشَّْيطَانَ لَكَُما َعُدوٌّ ُمبٌِني 

وسوس ، : واألصل الياء ، واهلاء بدل منها ، ويقال » هذي الشجرة«: وقرىء . يا آدم : قلنا و} َوَعلََّم ءاَدَم { 
ومنه وسوس احللّي ، وهو فعل غري متعّد ، كولولت املرأة ووعوع الذئب ، ورجل . إذا تكلم كالماً خفياً يكرره 

ه ، وهو الذي تلقى إليه وال يقال موسوس بالفتح ، ولكن موسوس له ، وموسوس إلي -بكسر الواو -موسوس
جعل ذلك غرضاً له } ِليُْبِدَي { ألقاها إليه : فعل الوسوسة ألجله ، ووسوس إليه : ومعىن وسوس له . الوسوسة 

وفيه دليل على أن كشف العورة من عظائم . ليسوءمها إذا رأيا ما يؤثران ستره ، وأن ال يطلع عليه مكشوفاً 
مل } ُوورَِي { ما للواو املضمومة يف : فإن قلت .  الطباع مستقبحاً يف العقول األمور ، وأنه مل يزل مستهجناً يف

» أورى«: وقد جاء يف قراءة عبد اهللا . ألن الثانية مّدة كألف وارى : تقلب مهزة كما قلبت يف أو يصل؟ قلت 
ى أن امللكية باملنظر األعلى ، وأن وفيه دليل عل. إالّ كراهة أن تكونا ملكني } إِال أَن َتكُوَنا َملَكَْينِ { بالقلب 

{ ] .  ١٢٠: طه [ } َوُملٍْك الَّ يبلى { بكسر الالم ، كقوله » ملكني«: وقرىء . البشرية تلمح مرتبتها كال وال 
، » وسوَّاهتما«، بالتوحيد ، » من سوأهتما«: وقرىء . من الذين ال ميوتون ويبقون يف اجلنة ساكنني } ِمَن اخلالدين 

املقامسة أن تقسم لصاحبك : فإن قلت . } إِّني لَكَُما لَِمَن الناصحني { وأقسم هلما } َوقَاَسَمُهَما { املشددة بالواو 
 ٤٩: النمل [ } تَقَاَسُمواْ باهللا لَُنبَّيَتنَُّه { : ومنه قوله تعاىل . قامست فالناً حالفته ، وتقامسا حتالفا : ويقسم لك تقول 

أقسم لكما إين ملن الناصحني ، وقاال له أتقسم باهللا إنك ملن الناصحني ، فجعل ذلك :  كأنه قال هلما: قلت ] . 
أو أخرج قسم إبليس على زنة املفاعلة ، ألنه اجتهد فيه . أو أقسم هلما بالنصحية وأقسما له بقبوهلا . مقامسة بينهم 

: وعن قتادة . مبا غّرمها به من القسم باهللا }  بُِغُرورٍ{ فنّزهلما إىل األكل من الشجرة } فدالمها { اجتهاد املقاسم 
أنه كان إذا رأى من عبده طاعة وحسن صالة أعتقه ، فكان : وعن ابن عمر رضي اهللا عنه . وإمنا خيدع املؤمن باهللا 

ا الشجرة فَلَمَّا ذَاقَ{ من خدعنا باهللا اخندعنا له : إهنم خيدعونك ، فقال : عبيده يفعلون ذلك طلباً للعتق ، فقيل له 



َبَدْت لَُهَما سوءاهتما { شجرة الكرم : وقيل . الشجرة هي السنبلة : وقيل . وجدا طعمها آخذين يف األكل منها } 
وعن . أي هتافت عنهما اللباس فظهرت هلما عوراهتما ، وكانا ال يرياهنا من أنفسهما ، وال أحدمها من اآلخر } 

  :عائشة رضي اهللا عنها 
كان : وعن وهب . كان لباسهما من جنس األظفار : وعن سعيد بن جبري . منه وال رأى مين ما رأيت )  ٣٨٨( 

: وقرأ أبو السَّمَّال . طفق يفعل كذا ، مبعىن جعل يفعل كذا : ويقال . لباسهما نوراً حيول بينهما وبني النظر 
كما خيصف النعل ، بأن جتعل طرقة على  ورقة فوق ورقة على عوراهتما ليستترا هبا ،} َيْخِصفَانِ { بالفتح » وطفقا«

  .طرقة وتوثق بالسيور 

، من » ُيخصفان«: وقرأ الزهري . بكسر اخلاء وتشديد الصاد ، وأصله خيتصفان » خيصفان«: وقرأ احلسن 
ِمن َوَرقِ اجلنة { من خصف بالتشديد » خيصفان«: أخصف ، وهو منقول من خصف أي خيصفان أنفسهما وقرىء 

عتاب من اهللا تعاىل وتوبيخ وتنبيه على اخلطأ ، حيث مل يتحذرا ما حذرمها } أَلَمْ أَنَْهكَُما { ورق التني كان : قيل } 
أمل يكن لك فيما منحتك من شجر اجلنة مندوحة عن هذه الشجرة؟ : أنه قال آلدم : اهللا من عداوة إبليس وروي 

فبعّزيت ألهبطنك إىل األرض مث : قال . بك كاذباً بلى وعزتك ، ولكن ما ظننت أنّ أحداً من خلقك حيلف : فقال 
فأهبط وعلم صنعة احلديد ، وأمر باحلرث فحرث وسقى وحصد وداس وذرى وطحن . ال تنال العيش إالّ كّداً 

  .وعجن وخبز 

  ) ٢٣(ِسرِيَن قَالَا رَبََّنا ظَلَْمَنا أَنْفَُسَنا َوإِنْ لَْم َتغِْفْر لََنا َوَتْرَحمَْنا لََنكُوَننَّ ِمَن الَْخا

على عادة األولياء } لََنكُوَننَّ ِمَن اخلاسرين { : ومسيا ذنبهما وإن كان صغرياً مغفوراً ظلماً ألنفسهما ، وقاال 
  .والصاحلني يف استعظامهم الصغري من السيئات ، واستصغارهم العظيم من احلسنات 

قَالَ ِفيَها َتْحَيْونَ َوِفيَها َتُموُتونَ ) ٢٤(لْأَْرضِ ُمْسَتقَرٌّ َوَمتَاٌع إِلَى ِحنيٍ قَالَ اْهبِطُوا َبْعُضكُْم ِلَبْعضٍ َعُدوٌّ وَلَكُْم ِفي ا
  ) ٢٥(َوِمْنَها ُتْخَرُجونَ 

يف موضع احلال ، أي متعادين يعاديهما } بَْعُضكُْم ِلبَْعضٍ َعُدوٌّ { و . اخلطاب آلدم وحواء وإبليس } اهبطوا { 
. وانتفاع بعيش إىل انقضاء آجالكم } ومتاع إىل ِحنيٍ { استقرار ، أو موضع استقرار }  مُّْسَتِقرٌّ{ إبليس ويعاديانه 

خلي : ملا أهبط آدم وحضرته الوفاة أحاطت به املالئكة ، فجعلت حواء تدور حوهلم ، فقال هلا : وعن ثابت البناين 
مباء وسدر وتراً ، وحنطته وكفنته يف وتر من مالئكة ريب فإمنا أصابين الذي أصابين فيك ، فلما تويف غسلته املالئكة 

  .هذه سنتكم بعده : الثياب ، وحفروا له وحلدوا ، ودفنوه بسرنديب بأرض اهلند ، وقالوا لبنيه 

ْن آَياِت اللَِّه لََعلَُّهمْ ِمَيا بَنِي آَدَم قَْد أَنَْزلَْنا َعلَْيكُْم ِلبَاًسا يَُوارِي َسْوآِتكُْم َورِيًشا َوِلبَاُس التَّقَْوى ذَِلَك َخْيٌر ذَِلَك 
  ) ٢٦(َيذَّكَُّرونَ 

الزمر [ } وأََنزلَ لَكُْم ّمَن االنعام مثانية أزواج { ومنه . جعل ما يف األرض منزالً من السماء ، ألنه قضى مث وكتب 
لباساً يواري : والريش لباس الزينة ، استعري من ريش الطري ، ألنه لباسه وزينته ، أي أنزلنا عليكم لباسني ]  ٦: 



[ } وَلَكُْم ِفيَها َجَمالٌ { . } ِلَتْركَُبوَها َوزِيَنةً { : سوآتكم ، ولباساً يزينكم؛ ألن الزينة غرض صحيح ، كما قال 
ولباس الورع } َوِلبَاُس التقوى { مجع ريش ، كشعب وشعاب » ورياشاً«: وقرأ عثمان رضي اهللا عنه ]  ٦: النحل 

ولباس التقوى : كأنه قيل } ذلك َخْيرٌ { ، وارتفاعه عن االبتداء وخربه إّما اجلملة اليت هي  واخلشية من اهللا تعاىل
وأّما املفرد الذي هو خري وذلك صفة . هو خري ، ألن أمساء اإلشارة تقرب من الضمائر فيما يرجع إىل عود الذكر 

شارة من أن يراد هبا تعظيم لباس التقوى ، أو أن وال ختلو اإل. ولباس التقوى املشار إليه خري : للمبتدأ ، كأنه قيل 
: وقيل . تكون إشارة إىل اللباس املواري للسوأة ، ألنّ مواراة السوأة من التقوى ، تفضيالً له على لباس الزينة 

ولباس «: ويف قراءة عبد اهللا وأّيب . ذلك خري : لباس التقوى خرب مبتدأ حمذوف ، أي وهو لباس التقوى ، مث قيل 
ما يلبس من الدروع واجلواشن واملغافر وغريها مما يتقى به يف احلروب : املراد بلباس التقوى : وقيل » التقوى خري

الدالة على فضله ورمحته } ذلك ِمْن ءايات اهللا { ، بالنصب عطفاً على لباساً وريشاً » ولباس التقوى«: وقرىء 
فيعرفوا عظيم النعمة فيه وهذه اآلية واردة على سبيل } كَُّرونَ لََعلَُّهْم َيذَّ{ يعين إنزال اللباس . على عباده 

االستطراد عقيب ذكر بدو السوآت وخصف الورق عليها ، إظهاراً للمنة فيما خلق من اللباس ، وملا يف العري 
  .وكشف العورة من املهانة والفضيحة ، وإشعاراً بأنّ التستر باب عظيم من أبواب التقوى 

َسوْآِتهَِما إِنَُّه يََراكُْم ُهَو  َم لَا َيفْتَِننَّكُُم الشَّْيطَانُ كََما أَْخَرجَ أَبََوْيكُْم ِمَن الَْجنَِّة يَْنزُِع َعْنُهَما ِلَباَسُهَما ِليُرَِيُهَماَيا بَنِي آَد
  ) ٢٧(لَا ُيْؤِمُنونَ  َوقَبِيلُُه ِمْن َحْيثُ لَا َترَْوَنُهْم إِنَّا َجَعلَْنا الشََّياِطنيَ أَْولَِياَء ِللَِّذيَن

َينزُِع َعْنُهَما { ال ميتحننكم بأن ال تدخلوا اجلنة ، كما حمن أبويكم بأن أخرجهما منها } الَ َيفِْتَننَّكُُم الشيطان { 
هي تعليل للن} إِنَّهُ َيَراكُْم ُهَو { حال ، أي أخرجهما نازعاً لباسهما ، بأن كان سبباً يف أن نزع عنهما } ِلَباَسُهَما 

إنّ : وعن مالك بن دينار . وحتذير من فتنته ، بأنه مبنزلة العدّو املداجي يكيدكم ويغتالكم من حيث ال تشعرون 
وجنوده من الشياطني ، وفيه دليل َبيٌِّن أن اجلّن ال } َوقَبِيلُُه { عدواً يراك وال تراه ، لشديد املؤنة إالَّ من عصم اهللا 

{ ظهارهم أنفسهم ليس يف استطاعتهم ، وأن زعم من يّدعي رؤيتهم زور وخمرقة يرون وال يظهرون لإلنس ، وأن أ
أي خلينا بينهم وبينهم مل نكفهم عنهم حىت تولوهم وأطاعوهم فيما } إِنَّا َجَعلَْنا الشياطني أَْولَِياء ِللَِّذيَن الَ ُيؤِْمُنونَ 

على : عالم عطف وقبيله؟ قلت : فإن قلت . سولوا هلم من الكفر واملعاصي ، وهذا حتذير آخر أبلغ من األول 
: بالنصب وفيه وجهان » وقبيله«: الضمري يف يراكم املؤكد هبو ، والضمري يف إنه للشأن واحلديث ، وقرأ اليزيدي 

أن يعطفه على اسم إنّ ، وأن تكون الواو مبعىن مع ، وإذا عطفه على اسم إن وهو الضمري يف إنه ، كان راجعاً إىل 
  .إبليس 

الْفَْحَشاِء أََتقُولُونَ َعلَى اللَِّه َما لَا َوإِذَا فََعلُوا فَاِحَشةً قَالُوا َوَجْدَنا َعلَْيَها آَباَءَنا َواللَُّه أَمََرَنا بَِها قُلْ إِنَّ اللََّه لَا َيأُْمرُ بِ
  ) ٢٨(َتْعلَُمونَ 

آباءهم كانوا يفعلوهنا فاقتدوا هبم ، وبأن اهللا ما تبالغ يف قبحه من الذنوب ، أي إذا فعلوها اعتذروا بأن : الفاحشة 
افتراء : والثاين . وكالمها باطل من العذر ألن أحدمها تقليد والتقليد ليس بطريق للعلم . تعاىل أمرهم بأن يفعلوها 

عاىل بعث إن اهللا ت: وعن احلسن . لو كره اهللا منا ما نفعله لنقلنا عنه : على اهللا وإحلاد يف صفاته ، كانوا يقولون 
َوإِذَا { : وتصديقه قول اهللا تعاىل . حممداً صلى اهللا عليه وسلم إىل العرب وهم قدرية جمربة حيملون ذنوهبم على اهللا 

يل عليه ألن فعل القبح مستح} فََعلُواْ فاحشة قَالُواْ َوَجْدَنا َعلَْيَها ءاَباءَنا واهللا أَمََرَنا بَِها قُلْ إِنَّ اهللا الَ َيأُْمُر بالفحشاء 



إنكار إلضافتهم القبيح إليه } أََتقُولُونَ َعلَى اهللا َما الَ َتْعلَُمونَ { لعدم الداعي ووجود الصارف ، فكيف يأمر بفعله 
  .طوافهم بالبيت عراة : املراد بالفاحشة : وقيل . وشهادة على أن مبىن قوهلم على اجلهل املفرط 

  ) ٢٩(وا ُوُجوَهكُْم ِعْنَد كُلِّ َمْسجٍِد وَاْدُعوُه ُمْخِلِصنيَ لَُه الدِّيَن كََما َبَدأَكُْم َتُعوُدونَ قُلْ أََمَر َربِّي بِالِْقْسِط َوأَِقيُم

} َوأَِقيُمواْ ُوُجوَهكُْم { بالتوحيد : وقيل . بالعدل ومبا قام يف النفوس أنه مستقيم حسن عند كل مميز } بالقسط { 
يف كل } ِعنَد كُلّ َمْسجٍِد { ه مستقيمني إليها غري عادلني إىل غريها اقصدوا عبادت: أقيموا وجوهكم أي : وقل 

أي الطاعة ، } ُمْخِلِصَني لَهُ الدين { واعبدوه } وادعوه { وقت سجود ، أو يف كل مكان سجود وهو الصالة 
ج عليهم يف إنكارهم اإلعادة كما أنشأكم ابتداء يعيدكم ، احت} كََما َبدَأَكُْم َتُعودُونَ { مبتغني هبا وجه اهللا خالصاً 

  .أنه يعيدكم فيجازيكم على أعمالكم ، فأخلصوا له العبادة : بابتداء اخللق ، واملعىن 

  ) ٣٠(هَْتُدونَ ْحَسُبونَ أَنَُّهْم ُمفَرِيقًا َهَدى َوفَرِيقًا َحقَّ َعلَْيهُِم الضَّلَالَةُ إِنَُّهُم اتََّخذُوا الشََّياِطَني أَْوِلَياَء ِمْن ُدوِن اللَِّه وََي

أي كلمة الضاللة ، وعلم } َوفَرِيقًا َحقَّ َعلَْيهُِم الضاللة { وهم الذين أسلموا ، أي وفقهم لإلميان } فَرِيقًا هدى { 
وخذل فريقاً : بفعل مضمر يفسره ما بعده ، كأنه قيل } َوفَرِيقًا { : وانتصاب قوله . اهللا أهنم يضلون وال يهتدون 

أي تولوهم بالطاعة } اختذوا الشياطني أَْوِلَياء { : إن الفريق الذي حّق عليهم الضاللة } إِنَُّهُم {  حق عليهم الضاللة
فيما أمروهم به ، وهذا دليل على أن علم اهللا ال أثر له يف ضالهلم ، وأهنم هم الضالون باختيارهم وتوليهم الشياطني 

  .دون اهللا 

قُلْ َمْن َحرََّم زِيَنةَ ) ٣١(ْنَد كُلِّ َمْسجٍِد َوكُلُوا َواْشَربُوا َولَا ُتْسرِفُوا إِنَُّه لَا ُيِحبُّ الُْمْسرِِفَني َيا بَنِي آَدَم ُخذُوا زِيَنَتكُْم ِع
َيْوَم الْقَِياَمِة كَذَِلَك ُنفَصِّلُ  اِلَصةًاللَِّه الَِّتي أَخَْرَج ِلِعبَاِدِه َوالطَّيِّبَاِت ِمَن الرِّْزقِ قُلْ ِهَي ِللَِّذيَن آَمُنوا ِفي الْحََياِة الدُّْنَيا َخ

  ) ٣٢(الْآيَاِت ِلقَْومٍ َيْعلَُمونَ 

. كلما صليتم أو طفتم وكانوا يطوفون عراة } ِعنَد كُلّ َمْسجٍِد { أي ريشكم ولباس زينتكم } ُخذُواْ زِينََتكُْم { 
ويدع ثيابه وراء املسجد ، وإن طاف وعن طاوس ، مل يأمرهم باحلرير والديباج ، وإمنا كان أحدهم يطوف عرياناً 

تفاؤالً ليتعروا من الذنوب : ال نعبد اهللا يف ثياب أذنبنا فيها ، وقيل : وهي عليه ضرب وانتزعت عنه ، ألهنم قالوا 
والسّنة أن يأخذ الرجل أحسن هيئته للصالة ، . الطيب : وقيل . الزينة املشط : وقيل . كما تعروا من الثياب 

: يف أيام حجهم ال يأكلون الطعام إالّ قوتاً ، وال يأكلون دمساً يعظمون بذلك حجهم فقال املسلمون  وكان بنو عامر
  :وعن ابن عباس رضي اهللا عنه . كلوا واشربوا وال تسرفوا : فإنا أحق أن نفعل ، فقيل هلم 

الرشيد كان له  أنّ: وحيكى . " سرف وخميلة : كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك خصلتان ) "  ٣٨٩( 
والعلم علمان ، . ليس يف كتابكم من علم الطب شيء : طبيب نصراين حاذق ، فقال لعلي بن احلسني بن واقد 

قوله : وما هي؟ قال : قال . قد مجع اهللا الطب كله يف نصف آية من كتابه : علم األبدان وعلم األديان ، فقال له 
قد مجع : وال يؤثر من رسولكم شيء يف الطب؟ فقال : فقال النصراين } واْ وكُلُواْ واشربوا َوالَ ُتْسرِفُ{ : تعاىل 

  :وما هي؟ قال قوله : رسولنا صلى اهللا عليه وسلم الطب يف ألفاظ يسرية ، قال 
ما ترك كتابكم وال : فقال النصراين » املعدة بيت الداء واحلمية رأس الدواء وأعط كل بدن ما عّودته«)  ٣٩٠( 



  .وس طباً نبيكم جلالين
ومعىن . املستلذات من املآكل واملشارب } والطيبات ِمَن الرزق { من الثياب وكل ما يتجمل به } زِيَنةَ اهللا { 

كانوا إذا أحرموا حّرموا الشاة وما خيرج منها من حلمها : قيل . إنكار حترمي هذه األشياء : االستفهام يف من 
خَاِلَصةٌ { غري خالصة هلم؛ ألنّ املشركني شركاؤهم فيها } َمنُواْ ِفى احلياوة الدنيا قُلْ ِهَىِللَِّذيَن َءا{ وشحمها ولبنها 

لينبه على : قلت . هي للذين آمنوا ولغريهم : هال قيل : فإن قلت . ال يشركهم فيها أحد } َيْوُم القيامة { هلم } 
َوَمن كَفََر فَأَُمّتُعُه قَِليالً ثُمَّ { : ه تعاىل أهنا خلقت للذين آمنوا على طريق األصالة ، وأن الكفرة تبع هلم ، كقول

بالنصب على احلال ، وبالرفع على أهنا خرب بعد » خالصةً«: وقرىء ]  ١٢٦: البقرة [ } أَضْطَرُُّه إىل َعذَابِ النار 
  .خرب 

َوالْبَْغَي بِغَْيرِ الَْحقِّ َوأَنْ ُتْشرِكُوا بِاللَِّه َما لَْم ُينَزِّلْ بِِه ُسلْطَاًنا قُلْ إِنََّما َحرََّم َربِّيَ الْفََواِحَش َما ظََهَر ِمنَْها َوَما َبطََن َوالْإِثَْم 
  ) ٣٣(َوأَنْ َتقُولُوا َعلَى اللَِّه َما لَا َتْعلَُمونَ 

شرب : وقيل . عام لكل ذنب } واإلمث { هي ما يتعلق بالفروج : وقيل . ما تفاحش قبحه أي تزايد } الفواحش { 
َما لَْم ُينَّزلْ { . } وينهى َعنِ الفحشاء واملنكر والبغى { : الظلم والكرب ، أفرده بالذكر كما قال } والبغى { اخلمر 

وأن تتقّولوا عليه } َوأَن َتقُولُواْ َعلَى اهللا { فيه هتكم ، ألنه ال جيوز أن ينزل برهاناً بأن يشرك به غريه } بِِه سلطانا 
  .غريه وتفتروا الكذب من التحرمي و

  ) ٣٤(َوِلكُلِّ أُمٍَّة أََجلٌ فَإِذَا َجاَء أََجلُُهْم لَا َيْستَأِْخُرونَ َساَعةً َولَا َيْسَتقِْدُمونَ 

فإذا جاء «: وعيد ألهل مكة بالعذاب النازل يف أجل معلوم عند اهللا كما نزل باألمم وقرىء } َوِلكُلّ أُمٍَّة أََجلٌ { 
يف ساعة ، يريد : يقول املستعجل لصاحبه . هنا أقل األوقات يف استعمال الناس أل} َساَعةً { : وقال . » آجاهلم

  .أقصر وقت وأقربه 

) ٣٥(لَْيهِْم َولَا ُهْم َيحَْزُنونَ َيا بَنِي آَدَم إِمَّا يَأِْتيَنَّكُْم ُرُسلٌ مِْنكُمْ َيقُصُّونَ َعلَْيكُْم آَياِتي فََمنِ اتَّقَى وَأَصْلََح فَلَا َخْوٌف َع
  ) ٣٦(الَِّذيَن كَذَُّبوا بِآيَاِتَنا َواسَْتكَْبرُوا َعْنَها أُولَِئَك أَْصحَاُب النَّارِ ُهْم ِفيَها خَاِلُدونَ َو

ولذلك لزمت فعلها النون الثقيلة أو . مؤكدة ملعىن الشرط » ما«الشرطية ضمت إليها » إن«هي } إِمَّا يَأِْتيَنَّكُمْ { 
فمن اتقى : واملعىن . الفاء وما بعده من الشرط واجلزاء : ذا الشرط؟ قلت فما جزاء ه: فإن قلت . اخلفيفة 

  .، بالتاء » تأتينكم«: وقرىء . وأصلح منكم ، والذين كذبوا منكم 

ابِ حَتَّى إِذَا َجاءَْتُهْم ُرُسلَُنا فََمْن أَظْلَُم ِممَّنِ افَْتَرى َعلَى اللَِّه كَِذًبا أَْو كَذََّب بِآيَاِتِه أُولَِئَك َيَنالُُهْم َنِصيُبُهْم ِمَن الِْكَت
  ) ٣٧(مْ أَنَُّهْم كَانُوا كَاِفرِيَن َيَتَوفَّْونَُهْم قَالُوا أَْيَن َما كُنُْتْم َتْدُعونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه قَالُوا َضلُّوا َعنَّا َوَشهِدُوا َعلَى أَنْفُِسهِ

أُْولَِئَك يََنالُُهْم َنِصيبُُهم ّمَن { : ا مل يقله ، أو كذب ما قاله فمن أشنع ظلماً ممن تقول على اهللا م} فََمْن أَظْلَُم { 
حىت غاية لنيلهم نصيبهم واستيفائهم } حىت إِذَا َجاءتُْهْم ُرُسلَُنا { أي مما كتب هلم من األرزاق واألعمار } الكتاب 

اجلملة الشرطية ، وهي إذا جاءهتم  اليت يبتدأ بعدها الكالم ، والكالم ههنا» حىت«له ، أي إىل وقت وفاهتم ، وهي 



وقعت » وما«. والرسل ملك املوت وأعوانه . حال من الرسل ، أي متوفيهم } َيَتَوفَّْوَنُهمْ { و . رسلنا قالوا 
َضلُّواْ َعنَّا { أين اآلهلة الذين تدعون : موصولة بأين يف خط املصحف ، وكان حقها أن تفصل؛ ألهنا موصولة مبعىن 

فال نراهم وال ننتفع هبم ، اعترافاً منهم بأهنم مل يكونوا على شيء فيما كانوا عليه ، وأهنم مل حيمدوه يف  غابوا عنا} 
  .العاقبة 

ى إِذَا ادَّاَركُوا تْ أُخَْتَها حَتَّقَالَ اْدُخلُوا ِفي أَُممٍ قَدْ َخلَْت ِمْن قَْبِلكُْم ِمَن الْجِنِّ وَالْإِْنسِ ِفي النَّارِ كُلََّما َدَخلَْت أُمَّةٌ لََعَن
 ِلكُلٍّ ِضْعٌف وَلَِكْن لَا َتْعلَُمونَ ِفيَها َجِميًعا قَالَْت أُخَْراُهْم ِلأُولَاُهْم َربََّنا َهؤُلَاِء أََضلُّوَنا فَآتِهِْم َعذَاًبا ِضْعفًا ِمَن النَّارِ قَالَ

  ) ٣٩(ِمْن فَْضلٍ فَذُوقُوا الَْعذَاَب بَِما كُْنُتمْ َتكِْسُبونَ َوقَالَْت أُولَاُهمْ ِلأُْخَراُهْم فََما كَانَ لَكُْم َعلَْيَنا ) ٣٨(

فََمْن أَظْلَُم ِممَّنِ افترى َعلَى اهللا كَِذًبا أَوْ { : أي يقول اهللا تعاىل يوم القيامة ألولئك الذين قال فيهم } قَالَ ادخلوا { 
أي كائنني يف مجلة أمم ، ويف غمارهم مصاحبني هلم  يف موضع احلال ،} ِفى أَُممٍ { وهم كفار العرب } كَذََّب بآياته 

اليت ضلت باالقتداء } لََّعَنْت أُْخَتَها { وتقّدم زماهنم زمانكم } قَْد َخلَْت ِمن قَْبِلكُْم { ، أي ادخلوا يف النار مع أمم 
منزلة وهي األتباع } ْت أُخَْراُهْم قَالَ{ أي تداركوا مبعىن تالحقوا واجتمعوا يف النار } حَتَّى إِذَا اداركوا ِفيَها { هبا 

{ ألجل أوالهم؛ ألن خطاهبم مع اهللا ال معهم : ومعىن ألوالهم . منزلة وهي القادة والرؤس } ألوالهم { والسفلة 
 }ولكن الَّ َتْعلَُمونَ { ألنّ كال من القادة واألتباع كانوا ضالني مضلني } ِلكُلّ ِضْعٌف { مضاعفاً } َعذَاباً ِضْعفاً 

} ِلكُلّ ِضْعٌف { عطفوا هذا الكالم على قول اهللا تعاىل للسفلة } فََما كَانَ لَكُْم َعلَْيَنا ِمن فَْضلٍ { قرىء الياء والتاء 
من قول القادة ، أو } فَذُوقُواْ العذاب { أي فقد ثبت أن ال فضل لكم علينا ، وأنا متساوون يف استحقاق الضعف 

  .من قول اهللا هلم مجيعاً 

 َحتَّى َيِلَج الَْجَملُ ِفي َسمِّ الَِّذيَن كَذَُّبوا بِآَياتَِنا َواْسَتكَْبُروا َعْنَها لَا ُتفَتَُّح لَُهْم أَْبوَاُب السََّماِء َولَا َيْدُخلُونَ الَْجنَّةَ إِنَّ
  ) ٤١(هِْم غََواشٍ َوكَذَِلكَ َنْجزِي الظَّاِلِمَني لَُهْم ِمْن َجهَنََّم ِمَهاٌد َوِمْن فَْوِق) ٤٠(الِْخَياِط وَكَذَِلَك َنْجزِي الُْمْجرِِمَني 

كَالَّ إِنَّ { ، ]  ١٠: فاطر [ } إِلَْيِه َيْصَعُد الكلم الطيب { ال يصعد هلم عمل صاحل } الَ ُتفَتَُّح لَُهْم أبواب السماء { 
املعىن ال يؤذن هلم يف صعود السماء إنّ اجلنة يف السماء ، ف: وقيل ]  ١٨: املطففني [ } كتاب االبرار لَِفى ِعلّّيَني 

ال تنزل : وقيل . ال تصعد أرواحهم إذا ماتوا كما تصعد أرواح املؤمنني : وقيل . وال يطّرق هلم إليها ليدخلوا اجلنة 
وال «. بالياء » وال يفتح«. ، بالتشديد » ال تفتح«: وقرىء . عليهم الربكة وال يغاثون ، ففتحنا أبواب السماء 

وقرأ ابن . وبالياء على أن الفعل هللا عّز وجلّ . لتاء والبناء للفاعل ونصب األبواب على أنّ الفعل لآليات با» تفتح
. بوزن القفل » اجلمل«: وقرىء . بوزن النغر » اجلمل«: وسعيد بن جبري . ، بوزن القمل » اجلمل«: عباس 

الغليظ ألنه حبال مجعت وجعلت مجلة واحدة  ومعناها القلس. بوزن احلبل . » واجلمل«. بوزن النصب » واجلمل«
إنّ اهللا أحسن تشبيهاً من أن يشبه باجلمل ، يعين أن احلبل مناسب للخيط الذي : ، وعن ابن عباس رضي اهللا عنه 

: يقال . يسلك يف سمّ اإلبرة ، والبعري ال يناسبه؛ إالّ أن قراءة العاّمة أوقع ألنّ سم اإلبرة مثل يف ضيق املسلك 
: واجلمل . ِخرِّيت ، لالهتداء به يف املضايق املشبهة بأخرات اإلبر : وقالوا للدليل املاهر . من خرت اإلبرة  أضيق

  :قال . مثل يف عظم اجلرم 
ال يدخلون اجلنة ، حىت : إن الرجال ليسوا جبزر تراد منهم األجسام ، فقيل ... جِْسُم الْجَِمالِ َوأَْحالَُم الَْعَصاِفريِ 

ال يكون أبداً من ولوج هذا احليوان الذي ال يلج إالّ يف باب واسع ، يف ثقب اإلبرة ، وعن ابن مسعود يكون ما 



وقرىء؛ . زوج الناقة ، استجهاالً للسائل ، وإشارة إىل أن طلب معىن آخر تكلف : أنه سئل عن اجلمل ، فقال 
ما خياط به وهو : اط؛ واملخيط كاحلزام واحملزم واخلي» يف سم املهيط«: وقرأ عبد اهللا : باحلركات الثالث » يف سم«

ليؤذن أن اإلجرام هو السبب املوصل إىل العقاب } َنْجزِى اجملرمني { ومثل ذلك اجلزاء الفظيع } وكذلك { اإلبرة 
} ِمَهاٌد { ألنّ كلّ جمرم ظامل لنفسه } وكذلك َنْجزِى الظاملني { : ، وأن كلّ من أجرم عوقب ، وقد كرره فقال 

يف ]  ٢٤: الرمحن [ } َولَُه اجلوار املنشآت { : بالرفع ، كقوله تعاىل » غواش«: وقرىء . أغطية } غََواشٍ { راش ف
  .قراءة عبد اهللا 

  ) ٤٢(ُدونَ ا َخاِلَوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت لَا ُنكَلُِّف نَفًْسا إِلَّا ُوْسَعَها أُولَِئَك أَْصَحاُب الَْجنَِّة ُهْم ِفيَه

مجلة معترضة بني املبتدإ واخلرب ، للترغيب يف اكتساب ما ال يكتنهه وصف الواصف } الَ ُنكَلُّف َنفًْسا إِالَّ ُوْسعََها { 
وقرأ . من النعيم اخلالد مع التعظيم مبا هو يف الوسع ، وهو اإلمكان الواسع غري الضيق من اإلميان والعمل والصاحل 

  .» فسال تكلف ن«: األعمش 

لَِهذَا َوَما كُنَّا ِلَنهَْتِدَي لَْولَا أَنْ َوَنَزْعَنا َما ِفي ُصُدورِِهْم ِمْن ِغلٍّ َتْجرِي ِمْن َتْحِتهِمُ الْأَْنهَاُر َوقَالُوا الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي َهدَاَنا 
  ) ٤٣(كُُم الَْجنَّةُ أُورِثُْتُموَها بَِما كُنُْتْم َتْعَملُونَ َهدَاَنا اللَُّه لَقَْد َجاَءْت ُرُسلُ َربَِّنا بِالَْحقِّ َوُنوُدوا أَنْ ِتلْ

. من كان يف قلبه غلّ على أخيه يف الدنيا نزع منه ، فسلمت قلوهبم وطهرت ومل يكن بينهم إالّ التواّد والتعاطف 
أي وفقنا ملوجب } ا َهَداَنا هلذ{ إين ألرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبري منهم : وعن علّي رضي اهللا عنه 

وما كان يستقيم : الالم لتوكيد النفي ويعنون } َوَما كُنَّا ِلَنهَْتِدَى { هذا الفوز العظيم وهو اإلميان والعمل الصاحل 
ما كنا لنهتدي بغري واو ، على أهنا مجلة : ويف مصاحف أهل الشام . أن نكون مهتدين لوال هداية اهللا وتوفيقه 

فكان لنا لطفاً وتنبيهاً على االهتداء فاهتدينا يقولون ذلك سروراً } ْد َجاءْت ُرُسلُ رَّبَنا باحلق لَقَ{ موضحة لألوىل 
واغتباطاً مبا نالوا ، وتلذذاً بالتكلم به ال تقّرباً وتعبداً ، كما نرى من رزق خرياً يف الدنيا يتكلم بنحو ذلك وال 

ونودوا بأنه تلكم : أن خمففة من الثقيلة تقديره } ن ِتلْكُُم اجلنة ونودوا أَ{ : يتمالك أن ال يقوله للفرح ال للقربة 
وقيل : والضمري ضمري الشأن واحلديث أو تكون مبعىن أي؛ ألنّ املناداة من القول ، كأنه قيل } أُورِثُْتُموَها { اجلنة 

  .التفضل ، كما تقول املبطلة بسبب أعمالكم ال ب} بَِما كُْنُتْم َتْعَملُونَ { . هلم أي تلكم اجلنة أورثتموها 

َد َربُّكُْم َحقًّا قَالُوا نََعْم َوَناَدى أَْصحَاُب الَْجنَّةِ أَْصحَاَب النَّارِ أَنْ قَْد َوَجْدَنا َما َوَعدََنا رَبَُّنا َحقًّا فََهلْ َوَجْدُتْم َما َوَع
الَِّذيَن َيُصدُّونَ َعْن َسبِيلِ اللَِّه َوَيْبُغوَنَها ِعَوًجا َوُهمْ بِالْآِخَرِة ) ٤٤(َني فَأَذَّنَ ُمَؤذِّنٌ َبْينَُهْم أَنْ لَْعَنةُ اللَِّه َعلَى الظَّاِلِم

  ) ٤٥(كَاِفُرونَ 

أَن { حيتمل أن تكون خمففة من الثقيلة وأن تكون مفسرة كاليت سبقت آنفاً ، وكذلك } أَن قَْد َوَجْدَنا { يف » أن«
ا قالوا هلم ذلك اغتباطاً حباهلم ، ومشاتة بأصحاب النار ، وزيادة يف غمهم ، لتكون وإمن} لَّْعَنةُ اهللا َعلَى الظاملني 

وهو ملك يأمره اهللا فينادي بينهم نداء . لعنة اهللا على الظاملني : حكايته لطفاً ملن مسعها ، وكذلك قول املؤذن بينهم 
بكسر » إن لعنة اهللا«: وقرأ األعمش . ب بالتشديد والنص» أن لعنة اهللا«: وقرىء . يسمع أهل اجلنة وأهل النار 

ما : ما وعدكم ربكم ، كما قيل : هال قيل : فإن قلت . جمرى قال } أَِذنَ { إن على إرادة القول ، أو على إجراء 



أطلق ليتناول كل ما وعد اهللا من : ولقائل أن يقول . حذف ذلك ختفيفاً لداللة وعدنا عليه : وعدنا ربنا؟ قلت 
اب والثواب والعقاب وسائر أحوال القيامة؛ ألهنم كانوا مكذبني بذلك أمجع ، وألن املوعود كله مما البعث واحلس

  .ساءهم وما نعيم أهل اجلنة إالّ عذاب هلم فأطلق لذلك 

ةِ أَنْ َسلَاٌم َعلَْيكُْم لَْم َيْدُخلُوَها َوَبْيَنُهَما ِحجَاٌب َوَعلَى الْأَْعَرافِ رِجَالٌ َيْعرِفُونَ كُلًّا بِِسيَماُهْم َونَاَدْوا أَْصحَاَب الَْجنَّ
  ) ٤٦(َوُهْم َيطَْمُعونَ 

فَُضرِبَ َبْينَُهم { : أو بني الفريقني ، وهو السور املذكور يف قوله تعاىل . يعين بني اجلنة والنار } َوَبيَْنُهَما ِحَجابٌ { 
وهو السور املضروب بني اجلنة والنار وهي وعلى أعراف احلجاب } َوَعلَى األعراف { ]  ١٣: احلديد [ } بِسُور 

من املسلمني من آخرهم دخوالً يف اجلنة } رَِجالٌ { أعاليه ، مجع عرف استعري من عرف الفرس وعرف الديك 
َيْعرِفُونَ { لقصور أعماهلم ، كأهنم املرجون ألمر اهللا ، حيبسون بني اجلنة والنار إىل أن يأذن اهللا هلم يف دخول اجلنة 

أو تعّرفهم : بعالمتهم اليت أعلمهم اهللا تعاىل هبا ، يلهمهم اهللا ذلك } بسيماهم { من زمر السعداء واألشقياء }  كُالًّ
  .املالئكة 

ْصحَاُب الْأَْعرَاِف َوَناَدى أَ) ٤٧(َوإِذَا ُصرِفَْت أَْبصَاُرُهمْ ِتلْقَاَء أَْصحَابِ النَّارِ قَالُوا َربََّنا لَا َتْجَعلَْنا َمَع الْقَْومِ الظَّاِلِمَني 
أََهؤُلَاِء الَِّذيَن أَقَْسمُْتْم لَا َيَنالُُهمُ ) ٤٨(رِجَالًا َيْعرِفُوَنُهمْ بِِسيَماُهْم قَالُوا َما أَغَْنى َعْنكُْم َجْمُعكُْم َوَما كُْنُتمْ َتسَْتكْبُِرونَ 

  ) ٤٩(نُْتْم َتْحَزُنونَ اللَُّه بَِرْحَمٍة اْدُخلُوا الَْجنَّةَ لَا َخْوٌف َعلَْيكُْم َولَا أَ

ورأوا ما هم } وَإِذَا ُصرِفَْت أبصارهم ِتلْقَاء أصحاب النار { إذا نظروا إىل أصحاب اجلنة نادوهم بالتسليم عليهم 
: ونادوا رجاالً من رؤوس الكفرة يقولون هلم . فيه من العذاب استعاذوا باهللا وفزعوا إىل رمحته أن ال جيعلهم معهم 

إشارة هلم إىل أهل اجلنة ، الذين كان الرؤساء يستهينون هبم } ين أَقَْسمُْتْم الَ َينَالُُهُم اهللا بَِرْحَمٍة أهؤالء الذ{ 
يقال } ادخلوا اجلنة { وحيتقروهنم لفقرهم وقلة حظوظهم من الدنيا ، وكانوا يقسمون أن اهللا ال يدخلهم اجلنة 

على األعراف وينظروا إىل الفريقني ويعرفوهنم بسيماهم ألصحاب األعراف ادخلوا اجلنة وذلك بعد أن حيبسوا 
وفائدة ذلك بيان أن اجلزاء على قدر األعمال ، وأن التقدم والتأخر على حسبها ، وأن أحداً . ويقولوا ما يقولون 

 ال يسبق عند اهللا إال بسبقه يف العمل ، وال يتخلف عنده إال بتخلفه فيه ، ولريغب السامعون يف حال السابقني
وحيرصوا على إحراز قصبتهم ، وليتصوروا أن كل أحد يعرف ذلك اليوم بسيماه اليت استوجب أن يوسم هبا من 

وليعلم أنّ العصاة يوخبهم كل أحد حىت . أهل اخلري والشّر ، فريتدع املسيء عن إساءته ، ويزيد احملسن يف إحسانه 
فيه أن صارفاً يصرف أبصارهم لينظروا فيستعيذوا ويوخبوا }  وَإِذَا ُصرِفَْت أبصارهم{ : قوله . أقصر الناس عمالً 

دخلوا «: وقرأ عكرمة . على البناء للمفعول » ادخلوا اجلنة«: وقرىء » وإذا قلبت أبصارهم«: وقرأ األعمش 
: تأويله : ؟ قلت } الَ َخْوٌف َعلَْيكُْم َوال أَنُتْم َتحَْزُنونَ { : كيف الءم هاتني القراءتني قوله : ، فإن قلت » اجلنة

مل يدخلوها وهم : ما حمل قوله : فإن قلت . ال خوف عليكم وال أنتم حتزنون : ادخلوا ، أو دخلوا اجلنة مقوالً هلم 
مل يدخلوها وهم : ال حمل له ألنه استئناف؛ كأن سائالً سأل عن حال أصحاب األعراف فقيل : يطمعون؟ قلت 

استأخر عن دخول أهل اجلنة ، فلم يدخلوها لكوهنم حمبوسني وهم يطمعون  يطمعون ، يعين حاهلم أنّ دخوهلم اجلنة
املال أو كثرتكم واجتماعكم } َما أغىن َعنكُْم َجْمُعكُْم { وجيوز أن يكون له حمل ، بأن يقع صفة لرجال . مل ييأسوا 

  .من الكثرة » ثرونتستك«: واستكباركم عن احلق وعلى الناس ، وقرىء } َوَما كُنُتْم َتسَْتكْبُِرونَ { 



ا إِنَّ اللََّه َحرََّمُهَما َعلَى َوَناَدى أَْصحَاُب النَّارِ أَْصحَاَب الَْجنَّةِ أَنْ أَِفيضُوا َعلَْيَنا ِمَن الَْماِء أَْو ِممَّا َرزَقَكُُم اللَُّه قَالُو
ُم الَْحَياةُ الدُّْنَيا فَالَْيْوَم نَْنَساُهْم كََما َنُسوا لِقَاَء َيْوِمهِْم َهذَا َوَما الَِّذيَن اتََّخذُوا ِدينَُهْم لَهًْوا َولَِعًبا َوغَرَّْتُه) ٥٠(الْكَاِفرِيَن 

  ) ٥١(كَاُنوا بِآَياتَِنا َيْجَحُدونَ 

من غريه من األشربة لدخوله يف حكم } أَْو ِممَّا َرزَقَكُُم اهللا { فيه دليل على أن اجلنة فوق النار } أَِفيضُواْ َعلَْيَنا { 
  :كقوله . أو ألقوا علينا مما رزقكم اهللا من الطعام والفاكهة : فاضة ، وجيوز أن يراد اإل

وإمنا يطلبون ذلك مع يأسهم من اإلجابة إليه حرية يف أمرهم ، كما يفعل املضطر املمتحن ... َعلَفُْتَها ِتْبَناً وَماًء بَارِداً 
  :وطعامها كما مينع املكلف ما حيّرم عليه وحيظر ، كقوله  منعهم شراب اجلنة} َحرََّمُهَما َعلَى الكافرين { . 

نفعل هبم فعل الناسني الذين ينسون عبيدهم من اخلري ال } فاليوم ننساهم { ... َحَراٌم َعلَى َعْينِيَّ أَنْ َتطَْعَم الْكََرى 
  .، فلم خيطروه بباهلم ومل يهتموا به  كما فعلوا بلقائه فعل الناسني} كََما َنُسواْ لِقَاء َيْوِمهِْم هذا { يذكروهنم به 

َهلْ َينْظُُرونَ إِلَّا َتأْوِيلَُه َيْوَم يَأِْتي َتأْوِيلُُه َيقُولُ ) ٥٢(َولَقَْد جِئَْناُهمْ بِكَِتابٍ فَصَّلَْناُه َعلَى ِعلْمٍ ُهًدى َوَرْحَمةً ِلقَْومٍ ُيْؤِمُنونَ 
َربَِّنا بِالَْحقِّ فََهلْ لََنا ِمْن ُشفََعاَء فََيْشفَُعوا لََنا أَْو ُنَردُّ فََنْعَملَ غَْيَر الَِّذي كُنَّا َنْعَملُ  الَِّذيَن َنسُوُه ِمْن قَْبلُ قَْد َجاَءْت ُرُسلُ

  ) ٥٣(قَْد َخِسرُوا أَنْفُسَُهْم َوَضلَّ َعْنُهْم َما كَاُنوا يَفَْتُرونَ 

وسائر معانيه ، حىت جاء حكيماً قيماً غري ذي  عاملني كيف نفصل أحكامه ومواعظه وقصصه} فصلناه على ِعلْمٍ { 
{ عوج قرأ ابن حميصن فضلتاه بالضاد املعجمة مبعىن فضلناه على مجيع الكتب ، عاملني أنه أهل للتفضيل عليها ، و 

ه وما إالّ عاقبة أمر} إِالَّ َتأْوِيلَُه { حال من منصوب فصلناه ، كما أن على علم حال من مرفوعه } ُهًدى َوَرْحَمةً 
أي تبني وصّح } قَْد َجاءتْ ُرُسلُ رَّبَنا باحلق { يؤول إليه من تبني صدقه وظهور صحة ما نطق به من الوعد والوعيد 

هل لنا من : مجلة معطوفة على اجلملة قبلها ، داخلة معها يف حكم االستفهام ، كأنه قيل } ُنَردُّ { أهنم جاؤوا باحلق 
هل يضرب زيد؟ وال يطلب له فعل : عه موقعاً يصلح لالسم ، كما تقول ابتداء شفعاء؟ أو هل نرّد؟ ورافعه وقو

بالنصب عطفاً على » أو نرّد«: هل يشفع لنا شافع أو نرّد؟ وقرأ ابن أيب إسحاق : فال يقّدر . آخر يعطف عليه 
{ ورفع » نرّد«نصب أي يشفعوا لنا حىت نرّد فنعمل وقرأ احلسن ب» حىت أنّ«مبعىن » أو«أو تكون » فيشفعوا لنا«

  .فنحن نعمل : مبعىن } فََنْعَملَ 

اللَّْيلَ النََّهاَر َيطْلُُبُه َحِثيثًا إِنَّ رَبَّكُُم اللَُّه الَِّذي َخلََق السََّماوَاِت وَالْأَْرَض ِفي ِستَِّة أَيَّامٍ ثُمَّ اْسَتَوى َعلَى الْعَْرشِ ُيْغِشي 
  ) ٥٤(َسخََّراتٍ بِأَْمرِِه أَلَا لَهُ الَْخلُْق َوالْأَْمرُ َتبَاَرَك اللَُّه َربُّ الَْعالَِمَني َوالشَّْمَس وَالْقََمَر َوالنُُّجوَم ُم

بالتشديد ، أي يلحق الليل النهار ، أو النهار بالليل حيتملهما » يغشى«: وقرىء } ُيْغِشى اليل النهار َيطْلُُبُه َحِثيثاً { 
يغشى الليل النهار ، بفتح الياء ونصب الليل ورفع النهار ، أي : بن قيس  والدليل على الثاين قراءة محيد. مجيعاً 

مبشيئته وتصريفه ، وهو متعلق مبسخرات ، } بِأَْمرِِه { يدرك النهار الليل ويطلبه حثيثاً ، حسن املالءمة لقراءة محيد 
ى التشبيه ، كأهنن مأمورات أي خلقهن جاريات مبقتضى حكمته وتدبريه ، وكما يريد أن يصرفها مسي ذلك أمراً عل

{ : ملا ذكر أنه خلقهّن مسخرات بأمره قال . ، بالرفع » والشمس والقمر والنجوم مسخرات«: وقرىء . بذلك 
  .أي هو الذي خلق األشياء كلها ، وهو الذي صرفها على حسب إرادته } أَالَ لَُه اخللق واالمر 



وَلَا ُتفِْسُدوا ِفي الْأَْرضِ َبْعَد إِْصلَاِحَها وَاْدُعوُه َخْوفًا َوطََمًعا ) ٥٥(ُه لَا ُيِحبُّ الُْمعَْتِديَن اْدُعوا َربَّكُْم َتَضرًُّعا َوُخفَْيةً إِنَّ
لَّْت َسحَاًبا َوُهَو الَِّذي يُْرِسلُ الرِّيَاَح ُبْشًرا َبْيَن َيَديْ َرْحَمِتِه َحتَّى إِذَا أَقَ) ٥٦(إِنَّ َرْحَمَت اللَِّه قَرِيٌب ِمَن الُْمْحِسنَِني 

) ٥٧(الَْموَْتى لََعلَّكُْم َتذَكَُّرونَ ِثقَالًا ُسقَْناُه ِلَبلٍَد َميٍِّت فَأَْنَزلَْنا بِِه الَْماَء فَأَْخَرْجَنا بِِه ِمْن كُلِّ الثَّمََراِت كَذَِلَك ُنْخرِجُ 
  ) ٥٨(لَا َيْخُرُج إِلَّا َنِكًدا كَذَِلَك ُنَصرِّفُ الْآيَاِت ِلقَْومٍ َيْشكُُرونَ  َوالَْبلَدُ الطَّيُِّب َيْخُرجُ َنبَاُتُه بِإِذِْن َربِِّه وَالَِّذي َخُبثَ

والتضرع تفعُّل من . وكذلك خوفاً وطمعاً . نصب على احلال ، أي ذوي تضرع وخفية } َتَضرًُّعا َوُخفَْيةً { 
إنّ اهللا يعلم القلب التقي : ي اهللا عنه وعن احلسن رض» وخِفَْية«: وقرىء . الضراعة وهو الذل ، أي تذلالً ومتلقاً 

والدعاء اخلفي ، إن كان الرجل لقد مجع القرآن وما يشعر به جاره ، وإن كان الرجل لقد فقه الفقه الكثري وال 
يشعر الناس به ، وإن كان الرجل ليصلي الصالة الطويلة وعنده الزوار وما يشعرون به ، ولقد أدركنا أقواماً ما 

ولقد كان املسلمون جيتهدون يف . ض من عمل يقدرون على أن يعملوه يف السّر فيكون عالنية أبداً كان على األر
ادعوا َربَّكُْم { : وذلك أنّ اهللا تعاىل يقول . الدعاء وما يسمع هلم صوت ، إن كان إالّ مهساً بينهم وبني رهبم 

وبني دعوة السّر ودعوة ]  ٣: مرمي [ } ى َربَُّه نَِداء خَِفّياً إِذْ ناد{ : وقد أثىن على زكريا فقال } َتَضرًُّعا َوخُفَْيةً 
وعن ابن . أي اجملاوزين ما أمروا به يف كل شيء من الدعاء وغريه } إِنَُّه الَ ُيِحبُّ املعتدين { . العالنية سبعون ضعفاً 

. اإلسهاب يف الدعاء  هو: وقيل . الصياح يف الدعاء مكروه وبدعة : وعنه . جريج؛ هو رفع الصوت بالدعاء 
  :وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

اللَّهمّ إين أسألك اجلنة وما قّرب إليها من : سيكون قوم يعتدون يف الدعاء ، وحسب املرء أن يقول ) "  ٣٩١( 
{ . } ملعتدين إِنَّهُ الَ ُيِحبُّ ا{ : مث قرأ قوله تعاىل " قول وعمل ، وأعوذ بك من النار وما قّرب إليها من قول وعمل 

وإمنا ذكر ] .  ٨٢: طه [ } َوإِّنى لََغفَّاٌر لَّمن تَاَب َواَمَن َوَعِملَ صاحلا { : كقوله } إِنَّ رمحتاهللا قَرِيٌب مَِّن الُْمْحِسنَِني 
أو على . على تأويل الرمحة بالرحم أو الترحم ، أو ألنه صفة موصوف حمذوف ، أي شيء قريب } قَرِيٌب { 

ل الذي هو مبعىن مفعول كما شبه ذاك به ، فقيل قتالء وأسراء ، أو على أنه بزنة املصدر ، الذي هو تشبيهه بفعي
وانتصابه إّما ألن أرسل . نشراً وهو مصدر نشر «: أو ألنّ تأنيث الرمحة غري حقيقي ، قرىء . النقيض والضغيب 

ونشراً ختفيف . ونشراً مجع نشور .  منتشرات وإّما على احلال مبعىن: نشرها نشراً : ونشر متقاربان ، فكأنه قيل 
ومنه . ، مبعىن منشورات ، فعل مبعىن مفعول ، كنقض وحسب » نشراً«: وقرأ مسروق . نشر ، كرسل ورسل 

مصدر من بشره مبعىن بشره ، أي  -بفتح الباء  -وبشراً . وبشراً بتخفيفه . وبشراً مجع بشري » ضم نشره«قوهلم 
{ أمام رمحته ، وهي الغيث الذي هو من أمتّ النعم وأجلّها وأحسنها أثراً } ْيَن َيَدْى َرْحَمِتِه َب{ باشرات ، وبشرى 

} َسَحاًبا ِثقَاالً { محلت ورفعت ، واشتقاق اإلقالل من القلة ، ألن الرافع املطيق يرى الذي يرفعه قليالً } أَقَلَّْت 
لسحاب على اللفظ ، ولو محل على املعىن كالثقال ألنث ، كما الضمري ل} سقناه { سحائب ثقاالً باملاء مجع سحابة 

  .ألجل بلد ليس فيه حياً ولسقيه } ِلبَلٍَد مَّّيٍت { لو محل الوصف على اللفظ لقيل ثقيالً 

مثل ذلك } كذلك . . . فأخرجنا به { وكذلك . بالبلد أو بالسحاب أو بالسوق } فَأَنزَلَْنا بِِه { » َمْيٍت«: وقرىء 
. فيؤدّيكم التذكر إىل أنه ال فرق بني اإلخراجني } ُنخْرُِج املوتى لََعلَّكُْم َتذَكَُّرونَ { راج وهو إخراج الثمرات اإلخ

} والذى خَُبثَ { األرض العذاة الكرمية التربة } والبلد الطيب { إذ كل واحد منهما إعادة للشيء بعد إنشائه 
خيرج نباته حسناً : بتيسريه وهو يف موضع احلال ، كأنه قيل } بِإِذْنِ َرّبِه { األرض السبخة اليت ال تنبت ما ينتفع به 

أن خيرجه البلد وينبته وقوله » خيرج نباته«: وقرىء . والنكد الذي ال خري فيه } َنِكًدا { وافياً ألنه واقع يف مقابلة 



نكداً ، فحذف املضاف الذي هو النبات ،  والبلد اخلبيث ال خيرج نباته إال: صفة للبلد ومعناه } والذى َخُبثَ { : 
وأقيم املضاف إليه الذي هو الراجع إىل البلد مقامه؛ إالّ أنه كان جمروراً بارزاً ، فانقلب مرفوعاً مستكناً لوقوعه 

ونكداً ، . أي ذا نكد . بفتح الكاف على املصدر » نكداً«: وقرىء . ونبات الذي خبث : موقع الفاعل ، أو يقّدر 
وهذا مثل ملن ينجع فيه الوعظ والتنبيه من املكلفني ، . نزه عن الريب ، مبعىن نزه : هنا للتخفيف ، كقوله بإسكا

املؤمن مسع كتاب اهللا : وعن قتادة . آدم وذّريته منهم خبيث وطيب : وعن جماهد . وملن ال يؤثر شيء من ذلك 
وهذا التمثيل واقع على أثر . والكافر خبالف ذلك . ت فوعاه بعقله وانتفع به ، كاألرض الطيبة أصاهبا الغيث فأنبت

{ مثل ذلك التصريف } كذلك { ذكر املطر ، وإنزاله بالبلد امليت ، وإخراج الثمرات به على طريق االستطراد 
وقرىء . هبا  نعمة اهللا وهم املؤمنون ، ليفكروا فيها ويعتربوا} ِلقَْومٍ َيْشكُُرونَ { نردِّدها ونكّررها } ُنصَّرُف األيات 

  .بالياء أي يصرفها اهللا » يصرف«: 

  ) ٥٩(َعلَْيكُْم َعذَاَب َيْومٍ َعِظيمٍ لَقَْد أَْرَسلَْنا ُنوًحا إِلَى قَْوِمِه فَقَالَ َيا قَْومِ اْعُبُدوا اللََّه َما لَكُْم ِمْن إِلٍَه غَْيُرُه إِنِّي أََخاُف 

وقلّ » قد«ما هلم ال يكادون ينطقون هبذه الالم ، إالّ مع : فإن قلت . جواب قسم حمذوف } لَقَدْ أَْرَسلَْنا ُنوًحا { 
  :عنهم ، حنو قوله 

  . . . . . . . . . . . .لََنامُوا ... َحلَفُْت لََها بِاللَِّه ِحلْفَةَ فَاجِر 
هبا ، فكانت مظنة إمنا كان ذلك ألن اجلملة القسمية ال تساق إالّ تأكيداً للجملة املقسم عليها ، اليت هي جوا: قلت 

أرسل نوحاً عليه السالم وهو ابن : قيل . عند استماع املخاطب كلمة القسم » قد«ملعىن التوقع الذي هو معىن 
وقرىء . مخسني سنة ، وكان جناراً وهو نوح بن ملك بن متوشلخ بن أخنوخ وأخنوخ اسم إدريس النيب عليه السالم 

واجلّر على اللفظ والنصب على . ما لكم إله غريه : احملل ، كأنه قيل باحلركات الثالث ، فالرفع على » غريه«: 
فما موقع : فإن قلت . ما يف الدار من أحد إالّ زيد أو غري زيد : ما لكم من إله إالّ إياه ، كقولك : االستثناء مبعىن 

بيان للداعي إىل : والثانية  .األوىل بيان لوجه اختصاصه بالعبادة : ؟ قلت } اعبدوا اهللا { : اجلملتني بعد قوله 
عبادته ألنه هو احملذور عقابه دون ما كانوا يعبدونه من دون اهللا واليوم العظيم يوم القيامة أو يوم نزول العذاب 

  .عليهم وهو الطوفان 

) ٦١(لَالَةٌ َولَِكنِّي َرُسولٌ ِمْن َربِّ الْعَالَِمَني قَالَ َيا قَْومِ لَْيَس بِي َض) ٦٠(قَالَ الَْملَأُ ِمْن قَْوِمِه إِنَّا لَنََراَك ِفي َضلَالٍ ُمبِنيٍ 
  ) ٦٢(أَُبلُِّغكُْم رَِسالَاِت َربِّي وَأَْنَصُح لَكُْم َوأَْعلَُم ِمَن اللَِّه َما لَا َتْعلَُمونَ 

ق يف ذهاب عن طريق الصواب واحل} ِفى ضالل { الرجال ليس معهم النساء : وقيل : األشراف والسادة } املأل { 
الضاللة : ومل يقل ضالل كما قالوا؟ قلت } لَْيَس بِى ضاللة { : مل قال : فإن قلت . رؤية القلب : ومعىن الرؤية . 

ليس يب شيء من الضالل ، كما لو قيل : أخّص من الضالل ، فكانت أبلغ يف نفي الضالل عن نفسه ، كأنه قال 
استدراكاً لالنتفاء عن الضاللة؟ } َولَِكّني َرُسولٌ { : ع قوله كيف وق: ما يل مترة فإن قلت : ألك متر ، فقلت : لك 
كونه رسوالً من اهللا مبلغاً رساالته ناصحاً ، يف معىن كونه على الصراط املستقيم ، فصّح لذلك أن يكون : قلت 

؟ } لُّغكُْم أَُب{ : كيف موقع قوله : فإن قلت . بالتخفيف » أبلغكم«: وقرىء . استدراكاً لالنتفاء عن الضاللة 
أن يكون صفة : والثاين . أن يكون كالماً مستأنفاً بياناً لكونه رسول رب العاملني : أحدمها . فيه وجهان : قلت 

جاز ذلك ألن الرسول وقع : كيف جاز أن يكون صفة والرسول لفظه لفظ الغائب؟ قلت : فإن قلت . لرسول 



  :خرباً عن ضمري املخاطب وكان معناه ، كما قال 
ما أوحي إيلّ يف األوقات املتطاولة ، أو يف املعاين املختلفة من } رساالت َرّبى { ... أََنا الَِّذي َسمَّْتينِ أُمِّي حَْيَدَرْه 

وجيوز أن يريد رساالته إليه وإىل األنبياء قبله من صحف . األوامر والنواهي واملواعظ والزواجر والبشائر والنذائر 
يقال نصحته } وَأَنَصُح لَكُمْ { ن صحيفة ، ومن صحف شيث وهي مخسون صحيفة جّده إدريس ، وهي ثالثو

ويف زيادة الالم مبالغة وداللة على إحماض النصيحة وأهنا وقعت خالصة للمنصوح له مقصوداً هبا . ونصحت له 
اهللا تعاىل ورسله جانبه ال غري ، فرب نصيحة ينتفع هبا الناصح فيقصد النفعني مجيعاً وال نصحية أحمض من نصيحة 

أي من صفات اهللا وأحواله ، يعين قدرته الباهرة وشّدة بطشه على } َوأَْعلَُم ِمَن اهللا َما الَ َتْعلَُمونَ { عليهم السالم 
مل يسمعوا بقوم حلّ هبم العذاب قبلهم فكانوا آمنني ال : وقيل . أعدائه ، وأن بأسه ال يرّد عن القوم اجملرمني 

  .وأعلم من جهة اهللا أشياء ال علم لكم هبا قد أوحى إيلّ هبا : وح بوحي اهللا إليه ، أو أراد يعلمون ما علمه ن

  ) ٦٣(ونَ أََوَعجِْبُتْم أَنْ َجاَءكُْم ِذكٌْر ِمْن رَبِّكُْم َعلَى َرُجلٍ مِْنكُمْ ِلُيْنِذرَكُْم َوِلَتتَّقُوا َولََعلَّكُْم تُْرَحُم

أَن { أكذبتم وعجبتم : ر ، والواو للعطف ، واملعطوف عليه حمذوف ، كأنه قيل اهلمزة لإلنكا} أََو َعجِْبُتْم { 
َما { : على لسان رجل منكم ، كقوله } ّمن رَّّبكُْم على َرُجلٍ ّمْنكُْم { موعظة } ِذكْرٌ { من أن جاءكم } َجاءكُْم 

ما مسعنا : نوح عليه السالم ويقولون  وذلك أهنم يتعجبون من نبّوة]  ١٩٤: آل عمران [ } َوَعدتََّنا على ُرُسِلَك 
ليحذركم عاقبة } ِليُنِذَركُْم َولَِتتَّقُواْ { هبذا يف آبائنا األّولني ، يعنون إرسال البشر ، ولو شاء ربنا ألنزل مالئكة 

  .دت منكم ولترمحوا بالتقوى إن وج} َولََعلَّكُْم تُْرَحُمونَ { الكفر وليوجد منكم التقوى وهي اخلشية بسبب اإلنذار 

  ) ٦٤(قَْوًما َعِمَني  فَكَذَّبُوُه فَأَْنَجْيَناُه َوالَِّذيَن َمَعُه ِفي الْفُلِْك َوأَغَْرقَْنا الَِّذيَن كَذَّبُوا بِآيَاِتَنا إِنَُّهْم كَاُنوا

ة ممن آمن به تسعة ، بنوه سام وحام ويافث ، وست: وقيل . كانوا أربعني رجالً وأربعني امرأة : قيل } والذين َمَعُه { 
والذين استقروا معه يف الفلك أو صحبوه : هو متعلق مبعه ، كأنه قيل : مب يتعلق؟ قلت } ِفى الفلك { : فإن قلت . 

عمى القلوب غري } َعِمَني { وجيوز أن يتعلق بفعل اإلجناء ، أي أجنيناهم يف السفينة من الطوفان . يف الفلك 
أن العمى يدلّ على عمى ثابت ، والعامّي على : بني العمى والعامّي  والفرق. » عامني«: وقرىء . مستبصرين 

  ] . ١٢: هود [ } َوضَاِئٌق بِِه َصْدُرَك { : وحنوه قوله . حادث 

لَْملَأُ الَِّذيَن كَفَُروا ِمْن قَْوِمِه قَالَ ا) ٦٥(َوإِلَى َعاٍد أََخاُهْم ُهوًدا قَالَ َيا قَْومِ اْعُبُدوا اللََّه َما لَكُْم ِمْن إِلٍَه غَْيُرهُ أَفَلَا َتتَّقُونَ 
قَالَ َيا قَْومِ لَْيَس بِي َسفَاَهةٌ وَلَِكنِّي َرسُولٌ ِمْن َربِّ الَْعالَِمنيَ ) ٦٦(إِنَّا لََنرَاَك ِفي َسفَاَهٍة وَإِنَّا لَنَظُنَُّك ِمَن الْكَاِذبَِني 

أَوََعجِْبُتمْ أَنْ َجاَءكُْم ذِكٌْر ِمْن َربِّكُْم َعلَى َرُجلٍ ِمْنكُْم ) ٦٨(حٌ أَِمٌني أَُبلُِّغكُْم رَِسالَاِت َربِّي َوأََنا لَكُمْ نَاِص) ٦٧(
آلَاَء اللَِّه لََعلَّكُمْ ُتفِْلُحونَ ِلُيْنِذَركُْم َواذْكُرُوا إِذْ َجعَلَكُْم ُخلَفَاَء ِمْن َبْعِد قَْومِ ُنوحٍ َوَزادَكُْم ِفي الَْخلْقِ َبْسطَةً فَاذْكُرُوا 

)٦٩ (  

وإمنا جعل واحداً منهم ، ألهنم أفهم عن رجل . يا أخا العرب للواحد منهم : واحداً منهم من قولك } أخاهم { 
عطف على : منهم وأعرف حباله يف صدقه وأمانته ، وهو هود بن شاخل بن أرفخشذ بن سام بن نوح ، وأخاهم 

كما » فقال«ومل يقل } قَالَ ياقوم { : طف من قوله مل حذف العا: فإن قلت . عطف بيان له } ُهوًدا { و . نوحاً 



قال يا قوم اعبدوا اهللا ، وكذلك : فما قال هلم هود؟ فقيل : هو على تقدير سؤال سائل قال : يف قصة نوح؟ قلت 
ف كان يف أشرا: دون املأل من قوم نوح؟ قلت } الذين كَفَرُواْ { ] ب [ مل وصف املأل : فإن قلت . } قَالَ املال { 

قوم هود من آمن به ، منهم مرثد بن سعد الذي أسلم وكان يكتم إسالمه فأريدت التفرقة بالوصف ومل يكن يف 
املؤمنون [ } َوقَالَ املأل ِمن قَْوِمِه الذين كَفَُرواْ َوكَذَُّبواْ بِِلقَاء اآلخرة { : وحنوه قوله تعاىل . أشراف قوم نوح مؤمن 

يف خفة حلم وسخافة عقل ، حيث هتجر دين } ِفي َسفَاَهٍة { داً للذّم ال غري وجيوز أن يكون وصفاً وار]  ٣٣: 
ويف إجابة . أرادوا أنه متمكن فيها غري منفك عنها : قومك إىل دين آخر ، وجعلت السفاهة ظرفاً على طريق اجملاز 

الصادر عن احللم واإلغضاء  من نسبهم إىل الضالل والسفاهة ، مبا أجابوهم به من الكالم -األنبياء عليهم السالم 
أدب حسن وخلق عظيم ، وحكاية اهللا  -وترك املقابلة مبا قالوا هلم مع علمهم بأنّ خصومهم أضلّ الناس وأسفههم 

{ عّز وجلّ ذلك تعليم لعباده كيف خياطبون السفهاء وكيف يغضون عنهم ويسبلون أذياهلم على ما يكون منهم 
أو أنا لكم ناصح فيما أدعوكم إليه ، أمني . بينكم بالنصح واألمانة فما حقي أن أُهتم أي عرفت فيما } َناِصٌح أَِمنيٌ 

يف األرض ، أو جعلكم ملوكاً يف ] خلفتموهم [ أي } ُخلَفَاء ِمن َبْعِد قَْومِ ُنوحٍ { على ما أقول لكم ال أكذب فيه 
: قيل . أجرامكم ذهاباً يف الطول والبدانة فيما خلق من } ِفى اخللق َبْسطَةً { األرض قد استخلفكم فيها بعدهم 

يف استخالفكم وبسطة أجرامكم وما سوامها } فاذكروا ءاآلء اهللا { كان أقصرهم ستني ذراعاً ، وأطوهلم مائة ذراع 
{ : يف قوله » إذ«: فإن قلت . حنو إين وإناء ، وضلع وأضالع ، وعنب وأعناب » إىل«وواحد اآلالء . من عطاياه 

  .هو مفعول به وليس بظرف ، أي اذكروا وقت استخالفكم : ما وجه انتصابه؟ قلت } لَكُْم ُخلَفَاء إِذْ َجَع

قَالَ قَْد َوقََع ) ٧٠(َن الصَّاِدِقَني قَالُوا أَجِئْتََنا ِلَنعُْبَد اللََّه َوْحَدُه وََنذََر َما كَانَ يَْعُبُد آَباُؤَنا فَأِْتَنا بَِما تَِعُدَنا إِنْ كُْنَت ِم
للَُّه بَِها ِمْن ُسلْطَاٍن فَاْنتَِظُروا َعلَْيكُْم ِمْن َربِّكُْم رِْجٌس َوغََضٌب أَُتَجاِدلُوَننِي ِفي أَْسَماٍء َسمَّْيُتُموَها أَنُْتْم َوآَباُؤكُْم َما َنزَّلَ ا

ِمنَّا َوقَطَْعَنا َدابِرَ الَِّذيَن كَذَُّبوا بِآَياِتَنا َوَما كَاُنوا ُمْؤِمنِنيَ فَأَْنَجْيَناُه وَالَِّذيَن َمَعُه بَِرْحَمٍة ) ٧١(إِنِّي َمَعكُْم ِمَن الْمُْنَتِظرِيَن 
)٧٢ (  

يف اختاذ األصنام . أنكروا واستبعدوا اختصاص اهللا وحده بالعبادة ، وترك دين اآلباء } أَجِئَْتَنا ِلَنْعُبدَ اهللا َوْحَدهُ { 
{ : ما معىن اجملىء يف قوله : فإن قلت . صادفوا آباءهم يتدينون به  شركاء معه ، حباً ملا نشأوا عليه ، وألفاً ملا

أن يكون هلود عليه السالم مكان معتزل عن قومه يتحنث فيه ، كما كان يفعل رسول : فيه أوجه : قلت } أَجِئَْتَنا 
ه االستهزاء ، ألهنم وأن يريدوا ب. اهللا صلى اهللا عليه وسلم حبراء قبل املبعث فلما أوحى إليه جاء قومه يدعوهم 

أجئتنا من السماء كما جييء امللك ، وأن ال يريدوا : كانوا يعتقدون أنّ اهللا تعاىل ال يرسل إالّ املالئكة ، فكأهنم قالوا 
: ذهب يشمتين ، وال يراد حقيقة الذهاب ، كأهنم قالوا : حقيقة اجمليء ، ولكن التعّرض بذلك والقصد ، كما يقال 

قَْد َوقََع َعلَْيكُم { استعجال منهم للعذاب } فَأِْتَنا بَِما تَِعدَُنا {  وحده وتعّرضت لنا بتكليف ذلك؟ أقصدتنا لنعبد اهللا
وحنوه قولك ملن . جعل املتوقع الذي ال بّد من نزوله مبنزلة الواقع . أي حق عليكم ووجب ، أو قد نزل عليكم } 

. ابنه عبد الرمحن لسعه زنبور وهو طفل ، فجاء يبكي  وعن حسان؛ أنّ. طلب إليك بعض املطالب قد كان ذلك 
يا بين ، قد قلت : لسعين طوير كأنه ملتف يف بردى حربة ، فضمه إىل صدره وقال له : فقال له يا بّين مالك؟ قال 

أمساء ليس يف أشياء ما هي إالّ } ِفى أَْسَماء َسمَّْيُتُموَها { العذاب من االرجتاس وهو االضطراب : والرجس . الشعر 
مَّا َتْدُعونَ ِمن { : وهذا كقوله تعاىل . ومعىن اإلهلية فيها معدوم حمال وجوده . حتتها مسميات ، ألنكم تسموهنا آهلة 

استئصاهلم وتدمريهم عن : وقطُع دابرهم . مسيته زيداً : مسيتم هبا من } َسمَّْيُتُموَها { ومعىن } ُدونِِه ِمن َشْىء 



صداء . وكانت هلم أصنام يعبدوهنا . قد تبسطوا يف البالد ما بني عمان وحضرموت » اداًع«وقصتهم أن . آخرهم 
وصمود ، واهلباء ، فبعث اهللا إليهم هوداً نبياً ، وكان من أوسطهم وأفضلهم حسباً ، فكذبوه وازدادوا عتّواً . 

هبم بالء طلبوا إىل اهللا تعاىل الفرج  وجترباً ، فأمسك اهللا عنهم القطر ثالث سنني حىت جهدوا ، وكان الناس إذا نزل
منه عند بيته احملّرم مسلمهم ومشركهم ، وأهل مكة إذ ذاك العماليق أوالد عمليق بن الوذ بن سام بن نوح ، 

وسيدهم معاوية ابن بكر ، فجهزت عاد إىل مكة من أماثلهم سبعني رجالً ، منهم قيل بن عنز ، ومرثد بن سعد 
فلما قدموا نزلوا على معاوية بن بكر وهو بظاهر مكة خارجاً عن احلرم ، فأنزهلم  .الذي كان يكتم إسالمه 

 -قينتان كانتا ملعاوية  -. وأكرمهم وكانوا أخواله وأصهاره ، فأقاموا عنده شهراً يشربون اخلمر وتغنيهم اجلرادتان 
ك أخوايل وأصهاري وهؤالء على قد هل: فلما رأى طول مقامهم وذهوهلم باللهو عما قدموا له أمهه ذلك ، وقال 

  .ما هم عليه ، وكان يستحي أن يكلمهم خيفة أن يظنوا به ثقل مقامهم عليه ، فذكر ذلك للقينتني 

  :فقال معاوية . قل شعراً نغنيهم به ال يدرون من قاله : فقالتا 
  مَالََعلَّ اللََّه َيْسقِيَنا غََما... أَالَ َيا قَْيلُ وَْيَحَك قُْم فََهيْنِْم 
  قَدْ اْمسَْوا َما ُيَبيُنونَ الْكَالَمَا... فََيْسِقي أَْرَض َعادٍ إنَّ َعادا 

إن قومكم يتغوثون من البالء الذي نزل هبم وقد أبطأمت عليهم ، فادخلوا احلرم واستسقوا : فلما غنتا به قالوا 
نبيكم وتبتم إىل اهللا سقيتم وأظهر  واهللا ال تسقون بدعائكم ، ولكن إن أطعتم: لقومكم ، فقال هلم مرثد بن سعد 

احبس عنا مرثداً ال يقدمّن معنا مكة ، فإنه قد اتبع دين هود وترك ديننا ، مث دخلوا مكة : إسالمه ، فقالوا ملعاوية 
فقال قيل اللَّهم اسق عاداً ما كنت تسقيهم ، فأنشأ اهللا تعاىل سحابات ثالثاً بيضاء ومحراء وسوداء ، مث ناداه منادٍ 

اخترت السوداء فإهنا أكثرهّن ماء فخرجت على عاد من واٍد : ياقيل ، اختر لنفسك ولقومك ، فقال . ن السماء م
هلم يقال له املغيث ، فاستبشروا هبا وقالوا هذا عارض ممطرنا ، فجاءهتم منها ريح عقيم فأهلكتهم ، وجنا هود 

َوَما كَاُنواْ { : ما فائدة نفي اإلميان عنهم يف قوله : فإن قلت  .واملؤمنون معه ، فأتوا مكة فعبدوا اهللا فيها حىت ماتوا 
هو تعريض مبن آمن منهم كمرثد ابن سعد ، ومن جنا مع هود عليه : مع إثبات التكذيب بآيات اهللا؟ قلت } ُمْؤِمنَِني 

نّ اهلالك خصّ املكذبني وقطعنا دابر الذين كذبوا منهم ومل يكونوا مثل من آمن منهم ، ليؤذن أ: السالم ، كأنه قال 
  .، وجنى اهللا املؤمنني 

ةٌ ِمْن َربِّكُْم َهِذِه َناقَةُ اللَِّه لَكُمْ َوإِلَى ثَُموَد أََخاُهمْ َصاِلًحا قَالَ َيا قَْومِ اْعُبُدوا اللََّه َما لَكُْم ِمْن إِلٍَه غَْيُرُه قَْد َجاَءْتكُْم بَيَِّن
َواذْكُرُوا إِذْ َجَعلَكُمْ ُخلَفَاَء ِمْن َبْعِد ) ٧٣(اللَِّه َولَا َتَمسُّوَها بُِسوٍء فََيأُْخذَكُْم َعذَاٌب أَِليٌم  آَيةً فَذَُروَها َتأْكُلْ ِفي أَْرضِ

لَا َتْعثَْوا ِفي الْأَْرضِ اللَِّه َوَعاٍد َوَبوَّأَكُْم ِفي الْأَْرضِ تَتَِّخذُونَ ِمْن ُسهُوِلَها قُصُوًرا َوتَْنِحُتونَ الْجَِبالَ ُبُيوًتا فَاذْكُُروا آلَاَء 
  ) ٧٤(ُمفِْسِديَن 

مبنع الصرف بتأويل القبيلة ، وإىل مثود بالصرف بتأويل احلّي؛ أو باعتبار األصل؛ ألنه اسم } وإىل ثَُموَد { : قرىء 
ء القليل مسيت مثود لقلة مائها ، من الثمد وهو املا: وقيل . أبيهم األكرب وهو مثود بن عابر بن إرم بن سام بن نوح 

آية ظاهرة وشاهد على صحة } قَْد َجاءْتكُم َبّيَنةٌ { ، وكانت مساكنهم احلجر بني الشام واحلجاز إىل وادي القرى 
وآية نصب على احلال ، والعامل فيها ما دلّ } هذه َناقَةُ اهللا لَكُْم ءاَيةً { : ما هذه البينة؟ فقال : وكأنه قيل . نبّويت 

بيان ملن هي له آية موجبة عليه اإلميان : ولكم . أشري إليها آية : عىن الفعل ، كأنه قيل عليه اسم اإلشارة من م



لكم خصوصاً ، وإمنا : خاصة وهم مثود؛ ألهنم عاينوها وسائر الناس أخربوا عنها وليس اخلرب كاملعاينة ، كأنه قال 
ده مكّونة من غري فحل وطروقة آية من آياته ، أضيفت إىل اسم اهللا تعظيماً هلا وتفخيماً لشأهنا ، وأهنا جاءت من عن

وروى أن عاداً ملا أهلكت عمرت مثود بالدها وخلفوهم يف األرض وكثروا وعمروا أعماراً . آية اهللا : كما تقول 
طواالً ، حىت أن الرجل كان يبين املسكن احملكم فينهدم يف حياته ، فنحتوا البيوت من اجلبال ، وكانوا يف سعة 

العيش ، فعتوا على اهللا وأفسدوا يف األرض وعبدوا األوثان ، فبعث اهللا تعاىل إليهم صاحلاً عليه السالم ،  ورخاء من
وكانوا قوماً عرباً وصاحل من أوسطهم نسباً ، فدعاهم إىل اهللا تعاىل فلم يتبعه إالّ قليل منهم مستضعفون ، فحذرهم 

خترج معنا إىل عيدنا يف يوم معلوم هلم من السنة ، فتدعوا : الوا أية آية تريدون؟ ق: وأنذرهم ، فسألوه آية ، فقال 
نعم ، فخرج معهم : إهلك ، وندعوا آهلتنا ، فإن استجيب لك اتبعناك ، وإن استجيب لنا اتبعتنا ، فقال صاحل 

دة يف جندع ابن عمرو ، وأشار إىل صخرة منفر -ودعوا أوثاهنم وسألوها االستجابة فلم جتبهم ، مث قال سيدهم 
[ واملخترجة اليت شاكلت  -أخرج لنا من هذه الصخرة ناقة خمترجة جوفاء وبراء  -ناحية اجلبل يقال هلا الكاثبة 

فأخذ صاحل عليه السالم عليهم املواثيق لئن فعلت ذلك لتؤمننّ . فإن فعلت صّدقناك وأجبناك  -] البخت 
ة متخض النتوج بولدها ، فانصدعت عن ناقة عشراء نعم ، فصلى ودعا ربه فتمخضت الصخر: ولتصّدقّن ، قالوا 

كما وصفوا ال يعلم ما بني جنبيها إالّ اهللا تعاىل ، وعظماؤهم ينظرون ، مث نتجت ولداً مثلها يف . جوفاء وبراء 
العظم فآمن به جندع ورهط من قومه ، ومنع أعقاهبم ناس من رؤوسهم أن يؤمنوا ، فمكثت الناقة مع ولدها ترعى 

وتشرب املاء ، وكانت ترد غباً ، فإذا كان يومها وضعت رأسها يف البئر فما ترفعه حىت تشرب كلّ ماء فيها الشجر 
أتيت أرض : قال أبو موسى األشعري . ، مث تتفحج فيحتلبون ما شاؤا حىت متتلىء أوانيهم ، فيشربون ويدخرون 

  .مثود فذرعت مصدر الناقة فوجدته ستني ذراعاً 

ا وقع احلّر تصيفت بظهر الوادي فتهرب منها أنعامهم فتهبط إىل بطنه وإذا وقع الربد تشتت بطن وكانت الناقة إذ
عنيزة أّم غنم ، وصدقة بنت : الوادي فتهرب مواشيهم إىل ظهره ، فشّق ذلك عليهم وزينت عقرها هلم امرأتان 

تسموا حلمها وطبخوه ، فانطلق سقبها فعقروها واق -ملا أضرت به من مواشيهما وكانتا كثرييت املواشي  -املختار 
أدركوا الفصيل عسى أن يرفع عنكم العذاب ، فلم : حىت رقي جبالً امسه قارة فرغى ثالثاً وكان صاحل قال هلم 

تصبحون غداً ووجوهكم مصفرَّة ، وبعد ذلك : فقال هلم صاحل . يقدروا عليه وانفجت الصخرة بعد رغائه فدخلها 
اليوم الثالث ووجوهكم مسوّدة ، مث يصحبكم العذاب فلما رأوا العالمات طلبوا أن غٍد ووجوهكم حممّرة ، و

وملا كان اليوم الرابع وارتفع الضحى حتنطوا بالصرب وتكفنوا باألنطاع ، . فأجناه اهللا إىل أرض فلسطني . يقتلوه 
األرض أرض اهللا والناقة ناقة اهللا ، أي } َتأْكُلْ ِفى أَْرضِ اهللا { فأتتهم صيحة من السماء فتقطعت قلوهبم فهلكوا 

ال } َوالَ تََمسُّوَها بُِسوء { فذروها تأكل يف أرض رهبا ، فليست األرض لكم وال ما فيها من النبات من أنباتكم 
  :ويروى . تضربوها وال تطردوها وال تريبوها بشيء من األذى إكراماً آلية اهللا 

ال يدخلّن أحد «" حني مّر باحلجر يف غزوة تبوك قال ألصحابه؛  أنّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم)  ٣٩٢( 
منكم القرية ، وال تشربوا من مائها ، وال تدخلوا على هؤالء املعذبني إالّ أن تكونوا باكني أن يصيبكم مثل الذي 

  :وقال صلى اهللا عليه وسلم " » أصاهبم
عاقر ناقة صاحل ، أتدري من «: قال . ورسوله أعلم اهللا : ؟ قال »يا علي ، أتدري من أشقى األّولني) "  ٣٩٣( 

وهو » تأكل يف أرض اهللا«: وقرأ أبو جعفر يف رواية " » قاتلك«: قال . اهللا ورسوله أعلم : ؟ قال »أشقى اآلخرين
از يف أرض احلجر بني احلج} ِفى االرض { املنزل : واملباءة . وترلكم } َوَبوَّأَكُْم { يف موضع احلال مبعىن آكلة 



وقرأ . أي تبنوهنا من سهولة األرض مبا تعملون منها من الرهص واللنب واآلجر } ِمن ُسُهوِلَها قُُصوًرا { والشام 
  :بفتح احلاء وتنحاتون بإشباع الفتحة ، كقوله » وتنحتون«: احلسن 

ِخطْ هذا : على احلال ، كما تقول  :؟ قلت } ُبُيوًتا { عالم انتصب : فإن قلت ... َيْنبَاُع ِمْن ذَفَْرى أَِسيلٍ ُحرٍَّة 
الثوب قميصاً واْبرِ هذه القصبة قلما ، وهي من احلال املقّدرة ، ألن اجلبل ال يكون بيتاً يف حال النحت ، وال الثوب 

  .كانوا يسكنون السهول يف الصيف واجلبال يف الشتاء : وقيل . وال القصبة قميصاً وقلماً يف حال اخلياطة والربي 

ْرَسلٌ ِمْن َربِِّه قَالُوا إِنَّا بَِما لَْملَأُ الَِّذيَن اسَْتكَْبرُوا ِمْن قَْوِمِه ِللَِّذيَن اسُْتْضِعفُوا ِلَمْن آَمَن ِمْنُهْم أََتْعلَُمونَ أَنَّ صَاِلًحا ُمقَالَ ا
فََعقَُروا النَّاقَةَ َوَعَتْوا َعْن أَْمرِ َربِّهِْم ) ٧٦(ِه كَاِفُرونَ قَالَ الَِّذيَن اسَْتكَْبرُوا إِنَّا بِالَِّذي آَمنُْتْم بِ) ٧٥(أُْرِسلَ بِِه ُمْؤِمُنونَ 

) ٧٨(فَأََخذَْتُهُم الرَّْجفَةُ فَأَصَْبحُوا ِفي دَارِِهْم َجاِثِمَني ) ٧٧(َوقَالُوا َيا صَاِلحُ ائْتَِنا بَِما تَِعُدَنا إِنْ كُْنَت ِمَن الُْمْرَسِلَني 
  ) ٧٩(ا قَْومِ لَقَْد أَْبلَْغُتكُْم رَِسالَةَ َربِّي َوَنَصْحُت لَكُْم َولَِكْن لَا ُتِحبُّونَ النَّاِصِحَني فََتَولَّى َعْنُهْم َوقَالَ َي

بدل من الذين } ِلَمْن ءاَمَن ِمْنُهْم { للذين استضعفهم رؤساء الكفار واستذلوهم ، و } ِللَِّذيَن استضعفوا { 
فإن . } الذين استضعفوا { أو إىل } قَْوِمِه { إىل : ع إىل ماذا؟ قلت الضمري يف منهم راج: فإن قلت . استضعفوا 

{ نعم وذلك أن الراجع إذا رجع إىل قومه فقد جعل : هل الختالف املرجعني أثر يف اختالف املعىن؟ قلت : قلت 
جع إىل الذين مفسراً ملن استضعف منهم ، فدل أن استضعافهم كان مقصوراً على املؤمنني ، وإذا ر} َمْن ءاَمَن 

أََتْعلَُمونَ أَنَّ صاحلا { : استضعفوا مل يكن االستضعاف مقصوراً عليهم ، ودلّ أن املستضعفني كانوا مؤمنني وكافرين 
فإن . أتعلمون أن اهللا فوق العرش : شيء قالوه على سبيل الطنز والسخرية ، كما تقول للمجسمة } مُّْرَسلٌ ّمن رَّّبِه 

سألوهم عن العلم بإرساله ، فجعلوا : جواباً عنه؟ قلت } إِنَّا بَِما أُْرِسلَ بِِه ُمْؤِمُنونَ { : كيف صّح قوهلم : قلت 
العلم بإرساله ومبا أرسل به ما ال كالم فيه وال : إرساله أمراً معلوماً مكشوفاً مسلماً ال يدخله ريب ، كأهنم قالوا 

اإلميان به ، فنخربكم أنا به مؤمنون ، ولذلك كان جواب شبهة تدخله لوضوحه وإنارته ، وإمنا الكالم يف وجوب 
رداً ملا جعله املؤمنون معلوماً } أُْرِسلَ بِِه { موضع } َءاَمنُتم بِِه { فوضعوا } إِنَّا بالذى َءاَمنُْتْم بِِه كافرون { : الكفرة 

وإن مل يباشره إالّ بعضهم ، وقد يقال  أسند العقر إىل مجيعهم ألنه كان برضاهم} فََعقَُرواْ الناقة { وأخذوه مسلماً 
وتولوا عنه واستكربوا عن } َوَعَتْواْ َعْن أَْمرِ رَّبهِْم { أنتم فعلتم كذا ، وما فعله إالّ واحداً منهم : للقبيلة الضخمة 

[ } أَْرضِ اهللا  فَذَُروَها َتأْكُلْ ِفى{ : ما أمر به على لسان صاحل عليه السالم من قوله : امتثاله عاتني ، وأمر رهبم 
وصدر عتّوهم عن أمر رهبم ، كأن أمر رهبم : وجيوز أن يكون املعىن . أو شأن رهبم وهو دينه ]  ٧٣: األعراف 

{ ، ]  ٨٢: الكهف [ } َوَما فََعلُْتُه َعْن أَْمرِى { : وحنو عن هذه ما يف قوله . بتركها كان هو السبب يف عتوّهم 
واستعجاهلم له لتكذيبهم به ، ولذلك . وإمنا جاز اإلطالق ألنه كان معلوماً . ا من العذاب أرادو} ائتنا بَِما تَِعُدَنا 

ِفي { الصيحة اليت زلزلت هلا األرض واضطربوا هلا } الرجفة { علقوه مبا هم به كافرون ، وهو كونه من املرسلني 
الناس جثم ، أي قعود ال : يقال . تى هامدين ال يتحركون مو} جامثني { يف بالدهم أو يف مساكنهم } َدارِِهْم 

  ومنه اجملثمة اليت جاء النهي عنها ، وهي البهيمة تربط وجتمع قوائمها لترمى. حراك هبم وال ينبسون نبسة 
  :أن النّيب صلى اهللا عليه وسلم ملا مّر باحلجر قال : وعن جابر . 
يحة ، فلم يبق منهم إالّ رجل واحد كان يف حرم ال تسألوا اآليات ، فقد سأهلا قوم صاحل فأخذهتم الص« )  ٣٩٤( 

  »ذاك أبو رغال ، فلما خرج من احلرم أصابه ما أصاب قومه : قالوا من هو؟ قال . اهللا 



  :أنه عليه السالم مّر بقرب أيب رغال فقال : وروى . أنّ صاحلاً كان بعثه إىل قوم فخالف أمره : ، وروى 
فذكر قصة أيب رغال ، وأنه دفن ههنا ودفن معه غصن . اهللا ورسوله أعلم  :؟ قالوا »أتدرون من هذا«) "  ٣٩٥( 

الظاهر أنه كان مشاهداً ملا جرى } فتوىل َعنُْهْم { . " من ذهب ، فابتدروه وحبثوا عنه بأسيافهم فاستخرجوا الغصن 
م يتحزن هلم ويقول يا قوم عليهم ، وأنه توىل عنهم بعدما أبصرهم جامثني ، توىل مغتم متحسر على ما فاته من إمياهن

وجيوز أن يتوىل } الَّ ُتِحبُّونَ الناصحني { لقد بذلت فيكم وسعي ومل آل جهداً يف إبالغكم والنصيحة لكم ولكنكم 
أنّ عقرهم الناقة كان : وروى . عنهم تويل ذاهب عنهم ، منكر إلصرارهم حني رأى العالمات قبل نزول العذاب 

وروى أنه خرج يف مائة وعشرة من املسلمني وهو يبكي ، فالتفت . العذاب يوم السبت يوم األربعاء ، ونزل هبم 
. وروي أنه رجع مبن معه فسكنوا ديارهم . فرأى الدخان ساطعاً فعلم أهنم قد هلكوا ، وكانوا ألفاً ومخسمائة دار 

قد يقول الرجل لصاحبه : ؟ قلت } وَلَِكن الَّ ُتِحبُّونَ الناصحني { : كيف صّح خطاب املوتى وقوله : فإن قلت 
يا أخي ، كم نصحتك وكم قلت لك : وهو ميت وكان قد نصحه حياً فلم يسمع منه حىت ألقى بنفسه يف التهلكة 

  .حكاية حال ماضية } وَلَِكن الَّ ُتِحبُّونَ الناصحني { : فلم تقبل مين؟ وقوله 

إِنَّكُمْ لَتَأُْتونَ الرِّجَالَ َشهَْوةً ِمْن ُدوِن ) ٨٠(َما َسَبقَكُْم بَِها ِمْن أََحٍد ِمَن الْعَالَِمَني  َولُوطًا إِذْ قَالَ ِلقَْوِمِه أََتأُْتونَ الْفَاِحَشةَ
اٌس َيتَطَهَُّرونَ َوَما كَانَ َجوَاَب قَْوِمِه إِلَّا أَنْ قَالُوا أَْخرُِجوُهْم ِمْن قَْرَيِتكُْم إِنَُّهمْ أَُن) ٨١(النَِّساِء َبلْ أَنُْتْم قَْوٌم ُمْسرِفُونَ 

َوأَْمطَْرَنا َعلَْيهِْم َمطًَرا فَاْنظُْر كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الُْمْجرِِمنيَ ) ٨٣(فَأَْنَجْيَناُه َوأَْهلَُه إِلَّا اْمرَأََتُه كَاَنْت ِمَن الَْغابِرِيَن ) ٨٢(
)٨٤ (  

قَالَ { : واذكر وقت : وإذ بدل منه ، مبعىن  واذكر لوطاً ،. ظرف ألرسلنا } إِذْ { و . وأرسلنا لوطاً } َولُوطًا { 
ما عملها قبلكم ، والباء للتعدية من } َما َسبَقَكُْم بَِها { أتفعلون السيئة املتمادية يف القبح } ِلقَْوِمِه أَتَأُْتونَ الفاحشة 

  :السالم ] الصالة و [ ومنه قوله عليه . سبقته بالكرة ، إذا ضربتها قبله : قولك 
األوىل زائدة لتوكيد النفي وإفادة معىن االستغراق ، » من«} ِمْن أََحٍد ّمن العاملني { " سبقك هبا عكاشة  ) " ٣٩٦( 

أَتَأُْتونَ { : هي مجلة مستأنفة ، أنكر عليهم أّوالً بقوله : ما موقع هذه اجلملة؟ قلت : فإن قلت . والثانية للتبعيض 
ملا النأتيها؟ : أو على أنه جواب لسؤال مقّدر ، كأهنم قالوا . من عملها  أنتم أّول: مث وخبهم عليها فقال } الفاحشة 

. أتأتون الفاحشة : بيان لقوله } إِنَّكُْم لَتَأُْتونَ الرجال { ما سبقكم هبا أحد ، فال تفعلوا ما مل تسبقوا به : فقال 
اإلخبار املستأنف لتأتون الرجال ، من أتى  على» إنكم«: وقرىء . لإلنكار والتعظيم } أََتأُْتونَ { واهلمزة مثلها يف 
مفعول له ، أي لالشتهاء ال حامل لكم عليه إالّ جمّرد الشهوة من غري داع آخر ، وال } َشْهَوةً { املرأة إذا غشيها 

أنه ال داعي هلم من جهة العقل البتة كطلب النسل وحنوه أو حال ] و [ ذّم أعظم منه ، ألنه وصف هلم بالبهيمية ، 
أضرب عن اإلنكار إىل اإلخبار } َبلْ أَنُتْم قَْوٌم مُّْسرِفُونَ { عىن مشتهني تابعني للشهوة غري ملتفتني إىل السماجة مب

عنهم باحلال اليت توجب ارتكاب القبائح وتدعو إىل اتباع الشهوات وهو أهنم قوم عادهتم اإلسراف وجتاوز احلدود 
َبلْ أَنُتْم قَْوٌم { وحنوه . الشهوة ، حىت جتاوزوا املعتاد إىل غري املعتاد يف كل شيء ، فمن مث أسرفوا يف بعض قضاء 

يعين ما أجابوه مبا يكون جواباً عما كلمهم } َوَما كَانَ َجوَاَب قَْوِمِه إِال أَن قَالُواْ { ] .  ١٦٦: الشعراء [ } َعاُدونَ 
هم بسمة اإلسراف الذي هو أصل الشّر كله ، به لوط عليه السالم ، من إنكار الفاحشة ، وتعظيم أمرها ، وومس

لكنهم جاؤا بشيء آخر ال يتعلق بكالمه ونصيحته ، من األمر بإخراجه ومن معه من املؤمنني من قريتهم ، ضجراً 
سخرية هبم وبتطهرهم من الفواحش ، } إِنَُّهْم أُنَاٌس َيَتطَهَُّرونَ { : وقوهلم . هبم ومبا يسمعوهنم من وعظهم ونصحهم 



أبعدوا عنا هذا : وافتخاراً مبا كانوا فيه من القذارة ، كما يقول الشطار من الفسقة لبعض الصلحاء إذا وعظهم 
من الذين } ِمَن الغابرين { ومن خيتّص به من ذويه أو من املؤمنني } َوأَْهلَُه { املتقشف ، وأرحيونا من هذاملتزهد 

. وكانت كافرة موالية ألهل سدوم . لتغليب الذكور على اإلناث  والتذكري. غربوا يف ديارهم ، أي بقوا فهلكوا 
كانوا أربعة آالف بني : وقيل . كانت املؤتفكة مخس مدائن : وقيل . أهنا التفتت فأصاهبا حجر فماتت : وروي 

 خسف باملقيمني منهم ، وأمطرت احلجارة على: وقيل . الشام واملدينة ، فأمطر اهللا عليهم الكربيت والنار 
  .مسافريهم وشذاذهم 

أن تاجراً منهم كان يف احلرم فوقف له احلجر أربعني يوماً حىت قضى : وروي . أمطر عليهم مث خسف هبم : وقيل 
يقال مطرهتم السماء وواد ممطور : أي فرق بني مطر وأمطر؟ قلت : فإن قلت . جتارته وخرج من احلرم فوقع عليه 

: أصابتهم املطر ، كقوهلم : وحرى أن يكون غري ممطور ومعىن مطرهتم . حرى غري ممطور : ويف نوابغ الكلم . 
فَأَْمِطْر َعلَْيَنا { أمطرت عليهم كذا ، مبعىن أرسلته عليهم إرسال املطر : ويقال . غاثتهم ووبلتهم وجادهتم ورمهتهم 

{ ومعىن ] .  ٨٢: هود [ } ّمن ِسجّيلٍ  َوأَْمطَرَْنا َعلَْيهِْم ِحَجاَرةً{ ، ]  ٣٢: األنفال [ } ِحجَاَرةً ّمَن السماء 
فََساء َمطَُر { : أال ترى إىل قوله . وأرسلنا عليهم نوعاً من املطر عجيباً يعين احلجارة } َوأَْمطَْرَنا َعلَيْهِْم مَّطًَرا 

  ] . ٨٤: األعراف [ } املنذرين 

للََّه َما لَكُْم ِمْن إِلٍَه غَْيُرُه قَْد َجاَءْتكُْم بَيَِّنةٌ ِمْن َربِّكُْم فَأَْوفُوا الْكَْيلَ َوإِلَى َمْدَيَن أََخاُهمْ ُشَعْيًبا قَالَ َيا قَْومِ اْعُبُدوا ا
) ٨٥(ْم إِنْ كُنُْتْم ُمْؤِمنَِني َوالِْميَزانَ َولَا َتْبَخُسوا النَّاسَ أَْشَياءَُهْم َولَا تُفِْسدُوا ِفي الْأَْرضِ بَْعَد إِْصلَاحَِها ذَِلكُْم َخْيٌر لَكُ

وا إِذْ كُنُْتْم قَِليلًا فَكَثََّركُمْ َولَا َتقُْعدُوا بِكُلِّ ِصرَاٍط ُتوِعُدونَ َوَتُصدُّونَ َعْن َسبِيلِ اللَِّه َمْن آَمَن بِِه َوَتْبُغوَنَها ِعَوًجا وَاذْكُُر
آَمُنوا بِالَِّذي أُْرِسلْتُ بِِه َوطَاِئفَةٌ لَْم ُيْؤِمنُوا فَاْصبُِروا  َوإِنْ كَانَ طَاِئفَةٌ مِْنكُْم) ٨٦(َواْنظُرُوا كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الُْمفِْسِديَن 

  ) ٨٧(َحتَّى َيْحكَُم اللَُّه َبيَْنَنا َوُهَو َخْيُر الَْحاِكِمَني 

قَدْ { كان يقال لشعيب عليه السالم خطيب األنبياء حلسن مراجعته قومه وكانوا أهل خبس للمكاييل واملوازين 
معجزة شاهدة بصحة نبّويت أوجبت عليكم اإلميان يب واألخذ مبا آمركم به واالنتهاء عما } ّيَنةٌ ّمن رَّّبكُْم َجاءْتكُم َب

قد وقع العلم بأنه كانت له معجزة ، لقوله : ما كانت معجزته؟ قلت : فإن قلت . أهناكم عنه ، فأوفوا وال تبخسوا 
ّنه ال بّد ملدعي النبّوة من معجزة تشهد له وتصدقه ، وإالّ مل تصّح دعواه ، وأل} قَْد َجاءْتكُم َبّيَنةٌ ّمن رَّّبكُْم { : 

. وكان متنبئاً ال نبياً غري أنّ معجزته مل تذكر يف القرآن كما مل تذكر أكثر معجزات نبينا صلى اهللا عليه وسلم فيه 
.  حني دفع إليه غنمه ما روي من حماربة عصى موسى عليه السالم التنني: ومن معجزات شعيب عليه السالم 

ووالدة الغنم الدرع خاصة حني وعده أن تكون له الدرع من أوالدها ، ووقوع عصى آدم عليه السالم على يده 
يف املرات السبع ، وغري ذلك من اآليات؛ ألنّ هذه كلها كانت قبل أن يستنبأ موسى عليه السالم ، فكانت 

املكيال وامليزان ، كما يف سورة هود : وهال قيل } ل وامليزان الكي{ : كيف قيل : فإن قلت . معجزات لشعيب 
العيش ، ملا : آلة الكيل وهو املكيال ، أو مسي ما يكال به الكيل ، كما قيل : أريد بالكيل : عليه السالم؟ قلت 

:  املصدر ، ويقال وجيوز أن يكون امليزان كامليعاد وامليالد مبعىن. فأوفوا الكيل ووزن امليزان : أو أريد . يعاش به 
{ : وقيل . حتسبها محقاء وهي باخس : البخس ، ويف أمثاهلم : ومنه ، قيل للمكس . إذا نقصته إياه : خبسته حقه 

ألهنم كانوا يبخسون الناس كل شيء يف مبايعاهتم ، أو كانوا مكاسني ال يدعون شيئاً إالّ مكسوه كما } أَْشَياءُهْم 



أهنم كانوا إذا دخل الغريب بلدهم أخذوا درامهه اجلياد وقالوا هي زيوف فقطعوها : وروى . يفعل أمراء احلرمني 
بعد اإلصالح فيها ، أي ال تفسدوا فيها } َبْعَد إصالحها { قطاعاً ، مث أخذوها بنقصان ظاهر أو أعطوه بدهلا زيوفاً 

َبلْ َمكُْر اليل { : فته كإضافة قوله وإضا. بعدما أصلح فيها الصاحلون من األنبياء وأتباعهم العاملني بشرائعهم 
} ذلكم { مبعىن بل مكركم يف الليل والنهار ، أو بعد إصالح أهلها على حذف املضاف ]  ٣٣: سبأ [ } والنهار 

إشارة إىل ما ذكر من الوفاء بالكيل وامليزان وترك البخس واإلفساد يف األرض ، أو إىل العمل مبا أمرهم به وهناهم 
يعين يف اإلنسانية وحسن األحدوثة ، وما تطلبونه من التكسب والتربح ، ألن الناس } َخْيٌر لَّكُْم { : ومعىن . عنه 

إن كنتم مصدقني يل يف قويل ذلكم خري } إِن كُنُتم مُّْؤِمنِنيَ { أرغب يف متاجرتكم إذا عرفوا منكم األمانة والسوية 
: األعراف [ } القُْعَدنَّ لَُهمْ صراطك املستقيم { : بالشيطان يف قوله  وال تقتدوا} َوالَ َتقُْعُدواْ بِكُلّ صراط { لكم 
  .فتقعدوا بكل صراط أي بكل منهاج من مناهج الدين ]  ١٦

وما عطف عليه } ُتوَعُدونَ { وحمل } َوَتُصدُّونَ َعن َسبِيلِ اهللا { : والدليل على أن املراد بالصراط سبيل احلق قوله 
صراط احلق : فإن قلت . وال تقعدوا موعدين وصاّدين عن سبيل اهللا ، وباغيها عوجاً :  النصب على احلال أي: 

فكيف ]  ١٥٣: األنعام [ } َوأَنَّ هذا صراطي ُمْسَتِقيًما فاتبعوه َوالَ َتتَّبُِعواْ السبل فََتفَرََّق بِكُْم َعن َسبِيِلِه { واحد ، 
يتشعب إىل معارف وحدود وأحكام كثرية خمتلفة ، فكانوا صراط احلق واحد ، ولكنه : بكل صراط؟ قلت : قيل 

إىل : ؟ قلت } َءاَمَن بِِه { فإن قلت؛ إالم يرجع الضمري يف . إذا رأوا أحداً يشرع يف شيء منها أوعدوه وصّدوه 
توعدون من آمن به وتصّدون عنه ، فوضع الظاهر الذي هو سبيل اهللا موضع الضمري ، : تقديره . كل صراط 

كانوا جيلسون على الطرق واملراصد فيقولون : وقيل . يف تقبيح أمرهم ، وداللة على عظم ما يصّدون عنه  زيادة
. كانوا يقطعون الطرق : وقيل . ملن مر هبم إنَّ شعيباً كذاب فال يفتنكم عن دينكم كما كان يفعل قريش مبكة 

سبيل اهللا عوجاً ، أي تصفوهنا للناس بأهنا سبيل معوجة غري وتطلبون ل} َوَتْبغُوَنَها ِعَوًجا { كانوا َعشَّارين : وقيل 
أو يكون هتكماً هبم ، وأهنم يطلبون هلا ما هو حمال ، ألن طريق : مستقيمة ، لتصّدوهم عن سلوكها والدخول فيها 

وقت كونكم واذكروا على جهة الشكر : أي . إذ مفعول به غري ظرف } واذكروا إِذْ كُنُتْم قَِليالً { احلق ال يعوج 
إن مدين بن إبراهيم تزّوج بنت لوط فولدت فرمى اهللا يف : قيل . اهللا ووفر عددكم } فَكَثَّرَكُْم { قليالً عددكم 

أو كنتم . فجعلكم مكثرين موسرين : وجيوز إذ كنتم مقلني فقراء فكثركم . نسلها بالربكة والنماء فكثروا وفشوا 
آخر أمر من أفسد قبلكم من األمم ، كقوم نوح وهود } عاقبة املفسدين { أقلة أذلة فأعزكم بكثرة العدد والعدد 

أي } حىت َيْحكَُم اهللا بَْيَنَنا { فتربصوا وانتظروا } فاصربوا { وصاحل ولوط ، وكانوا قرييب العهد مما أصاب املؤتفكة 
{ : رين بانتقام اهللا منهم ، كقوله وهذا وعيد للكاف. بني الفريقني ، بأن ينصر احملقني على املبطلني ويظهرهم عليهم 

أو هو عظة للمؤمنني وحثّ على الصرب واحتمال ما كان يلحقهم ]  ٥٢: التوبة [ } فََتَربَّصُواْ إِنَّا َمَعكُْم مَُّترَّبُصونَ 
منون وجيوز أن يكون خطاباً للفريقني ، أي ليصرب املؤ. من أذى املشركني إىل أن حيكم اهللا بينهم وينتقم هلم منهم 

على أذى الكفار وليصرب الكفار على ما يسوءهم من إميان من آمن منهم ، حىت حيكم اهللا فيميز اخلبيث من الطيب 
  .ألنّ حكمه حق وعدل ، ال خياف فيه احليف } َوُهَو َخْيُر احلاكمني { 

َوالَِّذيَن آَمُنوا مََعَك ِمْن قَْرَيِتَنا أَْو لََتُعوُدنَّ ِفي ِملَِّتَنا قَالَ أََولَوْ  قَالَ الَْملَأُ الَِّذيَن اسَْتكَْبرُوا ِمْن قَْوِمِه لَُنخْرَِجنَّكَ َيا ُشعَْيُب
ِفيَها إِلَّا ا أَنْ َنُعوَد قَِد افْتََرْيَنا َعلَى اللَِّه كَِذًبا إِنْ ُعْدَنا ِفي ِملَِّتكُْم بَْعَد إِذْ َنجَّاَنا اللَُّه ِمْنَها َوَما َيكُونُ لََن) ٨٨(كُنَّا كَارِِهَني 



ْيَن قَْوِمَنا بِالَْحقِّ َوأَْنَت َخْيُر الْفَاِتِحنيَ أَنْ َيَشاَء اللَُّه رَبَُّنا َوِسَع َربَُّنا كُلَّ َشْيٍء ِعلًْما َعلَى اللَِّه َتَوكَّلَْنا َربََّنا افَْتْح بَْيَنَنا َوَب
)٨٩ (  

كيف خاطبوا شعيباً عليه السالم : فإن قلت . لكفر إّما إخراجكم؛ وإّما عودكم يف ا: أي ليكونّن أحد األمرين 
إِنْ ُعْدَنا ِفى ِملَِّتكُْم َبْعدَ إِذْ َنجَّاَنا اهللا { : وكيف أجاهبم بقوله } أَْو لََتُعوُدنَّ ِفى ِملَِّتَنا { : بالعود يف الكفر يف قوهلم 

لسالم ال جيوز عليهم من الصغائر إالّ ما ليس فيه تنفري ، فضالً واألنبياء عليهم ا} ِمْنَها َوَما َيكُونُ لََنا أَن نَّعُوَد ِفيَها 
فعطفوا على ضمريه } لَُنْخرِجَنََّك ياشعيب والذين ءاَمُنواْ مََعَك { : ملا قالوا : عن الكبائر ، فضالً عن الكفر؟ قلت 

ى الواحد ، فجعلوهم عائدين مجيعاً فغلبوا اجلماعة عل} لََتُعوُدنَّ { : الذين دخلوا يف اإلميان منهم بعد كفرهم قالوا 
إِنْ ُعْدَنا ِفى ِملَِّتكُمْ { : وعلى ذلك أجرى شعيب عليه السالم جوابه فقال . ، إجراًء للكالم على حكم التغليب 

كالمه وهو يريد عود قومه ، إالّ أنه نظم نفسه يف مجلتهم وإن كان بريئاً من ذلك إجراء ل} َبْعَد إِذْ َنجَّاَنا اهللا ِمنَْها 
واهللا تعاىل متعال أن } َوَما َيكُونُ لََنا أَن نَُّعوَد ِفيَها إِال أَن َيَشاء اهللا { فما معىن قوله : فإن قلت . على حكم التغليب 

معناه إالّ أن يشاء اهللا خذالننا ومنعنا األلطاف ، لعلمه أهنا ال تنفع فينا : يشاء رّدة املؤمنني وعودهم يف الكفر؟ قلت 
أي هو عامل بكل } َوِسعَ َربَُّنا كُلَّ َشْيء ِعلًْما { : والعبث قبيح ال يفعله احلكيم ، والدليل عليه قوله . بثاً وتكون ع

شيء مما كان وما يكون ، فهو يعلم أحوال عباده كيف تتحّول ، وقلوهبم كيف تتقلب؛ وكيف تقسو بعد الرقة ، 
يف أن يثبتنا على اإلميان ويوفقنا الزدياد } َعلَى اهللا َتَوكَّلَْنا { ومترض بعد الصحة ، وترجع إىل الكفر بعد اإلميان 

حسماً لطمعهم يف العود ، ألن مشيئة اهللا لعودهم يف الكفر } إِالَّ أَن َيَشاء اهللا { : وجيوز أن يكون قوله . اإليقان 
أتعيدوننا يف ملتكم : و احلال ، تقديره اهلمزة لالستفهام ، والواو وا} أََولْو كُنَّا كارهني { حمال خارج عن احلكمة 

احكم بيننا } َربََّنا افتح َبْيَنَنا { وما يصّح لنا . وما يكون لنا ، وما ينبغي لنا . يف حال كراهتنا ، ومع كوننا كارهني 
عذاباً يتبني معه  وينكشف بأن تنزل عليهم} وََبْيَن قَْوِمَنا { والفتاحة؛ احلكومة ، أو أظهر أمرنا حىت يتفتح ما بيننا . 

كيف : فإن قلت ] .  ١٥٩: يونس [ } َوُهَو َخْيُر احلاكمني { : كقوله } وَأَنَت َخْيُر الفاحتني { أهنم على الباطل 
هو إخبار مقيد بالشرط ، وفيه وجهان ، : ؟ قلت } قَِد افترينا َعلَى اهللا كَِذًبا إِنْ ُعْدَنا ِفى ِملَِّتكُْم { : أسلوب قوله 

ما أكذبنا على اهللا إن عدنا يف الكفر بعد : أن يكون كالماً مستأنفاً فيه معىن التعجب ، كأهنم قالوا :  أحدمها
حيث يزعم أن هللا نداً وال نّد . ألنّ املرتد أبلغ يف االفتراء من الكافر ، ألنّ الكافر مفتر على اهللا الكذب . اإلسالم 

. يزعم أنه قد تبني له ما خفي عليه من التمييز بني احلق والباطل واملرتّد مثله يف ذلك وزائد عليه ، حيث . له 
  .واهللا لقد افترينا على اهللا كذباً : أن يكون قسماً على تقدير حذف الالم ، مبعىن : والثاين 

فَأََخذَْتُهُم الرَّْجفَةُ فَأَصَْبحُوا ِفي دَارِِهمْ ) ٩٠(ونَ َوقَالَ الَْملَأُ الَِّذيَن كَفَُروا ِمْن قَْوِمِه لَِئنِ اتََّبعُْتْم ُشَعيًْبا إِنَّكُْم إِذًا لَخَاِسُر
  ) ٩٢(الَِّذيَن كَذَّبُوا ُشعَْيًبا كَأَنْ لَمْ َيْغَنْوا ِفيَها الَِّذيَن كَذَُّبوا شَُعْيًبا كَاُنوا ُهُم الَْخاِسرِيَن ) ٩١(َجاِثِمَني 

لَِئنِ اتبعتم ُشَعْيًبا إِنَّكُْم إِذاً { فهم للذين دوهنم يثبطوهنم عن اإلميان أي أشرا} َوقَالَ املال الذين كَفَرُواْ ِمن قَْوِمِه { 
أولئك الذين اشتروا الضاللة باهلدى فََما َربَِحت جتارهتم { : الستبدالكم الضاللة باهلدى ، كقوله تعاىل } خلاسرون 

هاكم عنهما وحيملكم على اإليفاء ختسرون باتباعه فوائد البخس والتطفيف ألنه ين: وقيل ]  ١٦: البقرة [ } 
: قوله : وجواب الشرط؟ قلت } لَِئنِ اتبعتم شَُعْيًبا { ما جواب القسم الذي وطأته الالم يف : والتسوية ، فإن قلت 

{ وكذلك } يَها كَأَن لَّْم َيْغنَْواْ ِف{ مبتدأ خربه } الذين كَذَُّبواْ شَُعْيًبا { ساّد مسّد اجلوابني } إِنَّكُمْ إِذاً خلاسرون { 



الذين كذبوا شعيباً هم املخصوصون بأن : ويف هذا االبتداء معىن االختصاص ، كأنه قيل } كَاُنواْ ُهمُ اخلاسرين 
أهلكوا واستؤصلوا ، كأن مل يقيموا يف دارهم؛ ألنّ الذين اتبعوا شعيباً قد أجناهم اهللا ، الذين كذبوا شعيباً هم 

مبالغة يف : ويف هذا االستئناف واالبتداء وهذا التكرير . ون أتباعه فإهنم الراحبون املخصوصون باخلسران العظيم ، د
  .رّد مقالة املإل ألشياعهم ، وتسفيه لرأيهم ، واستهزاء بنصحهم لقومهم واستعظام ملا جرى عليهم 

  ) ٩٣(ْحُت لَكُْم فَكَْيَف آَسى َعلَى قَْومٍ كَاِفرِيَن فََتَولَّى َعْنُهْم َوقَالَ َيا قَْومِ لَقَْد أَْبلَْغُتكُْم رَِسالَاِت َربِّي وََنَص

  :قال الَعجَّاُج . شّدة احلزن : األسى 
فكيف يشتّد حزين على قوم : اشتّد حزنه على قومه مث أنكر على نفسه فقال ... واحنلبت َعْيَناُه ِمْن فَْرِط اَألَسى 

وجيوز أن يريد لقد أعذرت إليكم يف اإلبالغ والنصيحة ليسوا بأهل للحزن عليهم لكفرهم واستحقاقهم ما نزل هبم 
والتحذير مما حلّ بكم فلم تسمعوا قويل ومل تصّدقوين فكيف آسي عليكم يعين أنه ال يأسى عليهم ألهنم ليسوا أحقاء 

  .، بكسر اهلمزة » فكيف إيسى«: وقرأ حيىي ابن َوثَّاب . باألسى 

ثُمَّ َبدَّلَْنا َمكَانَ السَّيِّئَِة الَْحَسَنةَ ) ٩٤(يٍّ إِلَّا أََخذَْنا أَْهلََها بِالَْبأَْساِء وَالضَّرَّاِء لََعلَُّهْم َيضَّرَُّعونَ َوَما أَْرَسلَْنا ِفي قَْرَيٍة ِمْن َنبِ
  ) ٩٥(ُرونَ َحتَّى َعفَْوا َوقَالُوا قَْد َمسَّ آَباَءَنا الضَّرَّاُء َوالسَّرَّاُء فَأََخذَْناُهمْ َبْغَتةً َوُهْم لَا َيْشُع

بالضّر واملرض الستبكارهم عن اتباع نبيهم وتعززهم } والضراء { بالبؤس والفقر } إِال أََخذَْنا أَْهلََها بالبأساء { 
أي } ثُمَّ َبدَّلَْنا َمكَانَ السيئة احلسنة { ليتضرعوا ويتذللوا وحيطوا أردية الكرب والعزة } لََعلَُّهْم َيضَّرَُّعونَ { عليه 

} وبلوناهم باحلسنات والسيئات { : م بدل ما كانوا فيه من البالء واحملنة والرخاء والصحة والسعة كقوله أعطيناه
عفا النبات وعفا الشحم : كثروا ومنوا يف أنفسهم وأمواهلم ، من قوهلم } حىت َعفَواْ { ]  ١٦٨: األعراف [ 

  :ومنه قوله صلى اهللا عليه وسلم . والوبر ، إذا كثرت 
  :، وقال احلطيئة » واعفوا عن اللحى «  ) ٣٩٧( 

  :وقال ... بُِمْستَأِْسِد القِْرَيان َعاَف َنبَاُتُه 
  بِأَسَْوَق َعاِفيَاِت الّشْحمِ كُومِ... َولَِكنَّا َنُعضُّ السَّْيَف ِمْنَها 

هذه عادة الدهر ، يعاقب يف : يعين وأبطرهتم النعمة وأشروا فقالوا } وَّقَالُواْ قَْد َمسَّ ءاَباءَنا الضراء والسراء { 
وقد مّس آباؤنا حنو ذلك ، وما هو بابتالء من اهللا لعباده ، فلم يبق بعد ابتالئهم . الناس بني الضراء والسراء 

أشّد األخذ وأفظعه ، وهو أخذهم فجأة من غري شعور } فأخذناهم { بالسيئات واحلسنات إالّ أن نأخذهم بالعذاب 
  .منهم 

ُهْم بَِما كَانُوا ْهلَ الْقَُرى آَمُنوا وَاتَّقَْوا لَفََتْحَنا َعلَْيهِْم َبَركَاٍت ِمَن السََّماِء َوالْأَْرضِ وَلَِكْن كَذَّبُوا فَأََخذَْناَولَْو أَنَّ أَ
  ) ٩٦(َيكِْسُبونَ 

كأنه ]  ٩٤: األعراف [ } بِىٍّ َوَما أَْرَسلَْنا ِفى قَْرَيٍة ّمن نَّ{ : إشارة إىل القرى اليت دلّ عليها قوله : الالم يف القرى 
{ املعاصي مكان ارتكاهبا } واتقوا { بدل كفرهم } ءاَمُنواْ { ولو أنّ أهل تلك القرى الذين كذبوا وأهلكوا : قال 

ولكن { أراد املطر والنبات : وقيل . آلتيناهم باخلري من كل وجه } لَفََتْحَنا َعلَْيهِم بركات ّمَن السماء واألرض 



ما معىن فتح الربكات : فإن قلت . بسوء كسبهم وجيوز أن تكون الالم يف القرى للجنس } اْ فأخذناهم كَذَّبُو
فتحت على القارىء إذا : ومنه قوهلم . تيسريها عليهم كما ييسر أمر األبواب املستغلقة بفتحها : عليهم؟ قلت 

  .تعذرت عليه القراءة فيسرهتا عليه بالتلقني 

أََوأَِمَن أَْهلُ الْقَُرى أَنْ يَأِْتيَُهْم بَأُْسَنا ُضًحى َوُهْم َيلَْعُبونَ ) ٩٧(قَُرى أَنْ َيأِْتَيُهمْ َبأُْسَنا َبيَاًتا َوُهمْ َناِئُمونَ أَفَأَِمَن أَْهلُ الْ
)٩٨ (  

األعراف [ } قَاِئلُونَ  فََجاءَها َبأُْسَنا بياتا أَْو ُهْم{ : ومنه قوله تعاىل . بات بياتاً : يقال . البيات يكون مبعىن البيتوتة 
أن يأتيهم : بيته العدو بياتاً ، فيجوز أن يراد : يقال . التبييت ، كالسالم مبعىن التسليم : وقد يكون مبعىن ]  ٤: 

{ و . أن يبيتهم بأسنا بياتاً : بأسنا بائتني ، أو وقت بيات ، أو مبيتاً ، أو مبيتني ، أو يكون مبعىن تبييتاً ، كأنه قيل 
اسم لضوء  -يف األصل  -أتانا ضحى ، وضحيا ، وضحاء والضحى : يقال . نصب على الظرف } ى ُضًح

حرفا عطف دخلت عليهما مهزة اإلنكار } أََو أَِمَن { و } أَفَأَِمَن { والفاء والواو يف . الشمس إذا أشرقت وارتفعت 
فأخذناهم { : املعطوف عليه قوله : واو؟ قلت ما املعطوف عليه؟ ومل عطفت األوىل بالفاء والثانية بال: فإن قلت . 

وقع اعتراضاً بني املعطوف واملعطوف } َيكِْسُبونَ { إىل ]  ٩٦: األعراف [ } َولَْو أَنَّ أَْهلَ القرى { : وقوله } َبْغَتةً 
أتيهم بأسنا بياتاً فعلوا وصنعوا فأخذناهم بغتة أبعد ذلك أمن أهل القرى أن ي: عليه ، وإمنا عطف بالفاء ، ألنّ املعىن 

يشتغلون مبا ال جيدي عليهم } وَُهْم َيلَْعُبونَ { أو أمن على العطف بأو : وأمنوا أن يأتيهم بأسنا ضحى؟ وقرىء 
  .كأهنم يلعبون 

  ) ٩٩(أَفَأَِمُنوا َمكَْر اللَِّه فَلَا َيأَْمُن َمكَْر اللَِّه إِلَّا الْقَْوُم الَْخاِسُرونَ 

[ } أَفَأَِمَن أَْهلُ القرى { : هو تكرير لقوله : ؟ قلت } أَفَأَِمنُواْ َمكَْر اهللا { : ف بالفاء قوله فلم رجع فعط: فإن قلت 
فعلى العاقل أن يكون يف . استعارة ألخذه العبد من حيث ال يشعر ، والستدراجه : ومكر اهللا ]  ٩٧: األعراف 

أن ابنته قالت : وعن الربيع بن خثيم . البيات والغيلة خوفه من مكر اهللا ، كاحملارب الذي خياف من عدّوه الكمني و
أَن يَأِْتيَُهم َبأُْسَنا { : يا بنتاه ، إنّ أباك خياف البيات ، أراد قوله : ما يل أرى الناس ينامون وال أراك تنام ، فقال : له 

  .} بياتا 

أَنْ لَوْ َنَشاُء أََصبَْناُهْم بِذُنُوبِهِْم َوَنطَْبُع َعلَى قُلُوبِهِْم فَُهْم لَا َيْسَمُعونَ أَوَلَْم َيْهدِ ِللَِّذيَن َيرِثُونَ الْأَْرَض ِمْن بَْعِد أَْهِلَها 
)١٠٠ (  

أو مل يهد للذين خيلفون ، من خال : مرفوعاً بأنه فاعله مبعىن } أَن لَّوْ َنَشاء { بالياء كان » أو مل يهد«: إذا قرىء 
ن ، وهو أّنا لو نشاء أصبناهم بذنوهبم ، كما أصبنا من قبلهم ، وأهلكنا قبلهم يف ديارهم ويرثون أرضهم هذا الشأ

أو مل يهد اهللا للوارثني هذا الشأن مبعىن : وإذا قرىء بالنون ، فهو منصوب كأنه قيل . الوارثني كما أهلكنا املوّرثني 
وإمنا عّدى فعل اهلداية بالالم ألنه مبعىن . هم كما أصبنا من قبل} لَّوْ َنَشاء أصبناهم بِذُنُوبِهِْم { أو مل نبني هلم أنا : 

فيه أوجه ، أن يكون معطوفاً على ما دلّ : ؟ قلت } َوَنطَْبُع على قُلُوبِهِْم { : فإن قلت مب تعلق قوله تعاىل . التبيني 
األرض أو يكون أو على يرثون . يغفلون عن اهلداية ، ونطبع على قلوهبم : كأنه قيل } أََو لَْم يَْهِد { عليه معىن 



{ ] كان [ مبعىن وطبعنا ، كما } َونَطَْبُع { هل جيوز أن يكون : فإن قلت . وحنن نطبع على قلوهبم : منقطعاً مبعىن 
ال يساعد عليه املعىن؟ ألن القوم كانوا مطبوعاً على : لو شئنا ، ويعطف على أصبناهم؟ قلت : مبعىن } لَّْو َنَشاء 

وهذا التفسري يؤدي إىل خلوهم عن هذه . لهم من اقتراف الذنوب واإلصابة هبا قلوهبم موصوفني بصفة من قب
  .الصفة ، وأن اهللا تعاىل لو شاء التصفوا هبا 

ِمْن قَْبلُ كَذَِلَك َيطَْبُع  بَِما كَذَّبُوا ِتلَْك الْقَُرى نَقُصُّ َعلَْيَك ِمْن أَْنبَاِئَها َولَقَْد َجاَءْتُهمْ ُرُسلُُهْم بِالَْبيِّنَاِت فََما كَاُنوا ِلُيْؤِمُنوا
  ) ١٠١(اللَُّه َعلَى قُلُوبِ الْكَاِفرِيَن 

يف أنه مبتدأ وخرب وحال ]  ٧٢: هود [ } هذا َبعِْلى شَْيًخا { : كقوله } ِتلَْك القرى َنقُصُّ َعلَْيَك ِمْن أَنَبائَِها { 
: فإن قلت . خرب بعد خرب } القرى نَقُصُّ {  خرباً ، وأن يكون} َنقُصُّ { صفة لتلك و } القرى { وجيوز أن يكون 

هو مفيد ، ولكن بشرط التقييد باحلال كما يفيد بشرط : حىت يكون كالماً مفيداً؟ قلت } ِتلَْك القرى { : ما معىن 
ما معىن اإلخبار عن القرى بنقص عليك من أنبائها؟ قلت : فإن قلت . هو الرجل الكرمي : التقييد بالصفة يف قولك 

} فََما كَاُنواْ ِلُيْؤِمنُواْ { أن تلك القرى املذكورة نقص عليك بعض أنبائها وهلا أنباء غريها مل نقصها عليك : عناه م: 
عند جميء الرسل بالبينات مبا كذبوه من آيات اهللا من قبل جميء الرسل أو فما كانوا ليؤمنوا إىل آخر أعمارهم مبا 

ي استمروا على التكذيب من لدن جميء الرسل إليهم إىل أن ماتوا مصرين ، ال كذبوا به أّوالً حني جاءهتم الرسل ، أ
ومعىن الالم تأكيد النفي . يرعوون وال تلني شكيمتهم يف كفرهم وعنادهم مع تكرار املواعظ عليهم وتتابع اآليات 

} لَوْ ُردُّواْ لعادوا ِلَما ُنهُواْ َعْنُه َو{ : هو كقوله : وعن جماهد . وأنّ اإلميان كان منافياً حلاهلم يف التصميم على الكفر 
  .مثل ذلك الطبع الشديد نطبع على قلوب الكافرين } كَذَِلكَ { ] .  ٢٨: األنعام [ 

  ) ١٠٢(َوَما َوَجدَْنا ِلأَكْثَرِِهْم ِمْن َعْهٍد َوإِنْ َوَجْدَنا أَكْثَرَُهْم لَفَاِسِقَني 

الضمري للناس على اإلطالق ، أي وما وجدنا ألكثر الناس من عهد يعين أنّ }  َوَما َوَجْدَنا ِالكْثَرِِهم ّمْن َعْهٍد{ 
وإنّ الشأن واحلديث وجدنا أكثرهم فاسقني ، } َوإِن َوَجْدَنا { أكثرهم نقض عهد اهللا وميثاقه يف اإلميان والتقوى 

ذكورين ، وأهنم كانوا إذا وجيوز أن يرجع الضمري إىل األمم امل. واآلية اعتراض . خارجني عن الطاعة مارقني 
لَِئن { : عاهدوا اهللا يف ضّر وخمافة ، لئن أجنيتنا لنؤمنّن ، مث جنّاهم نكثوا كما قال قوم فرعون ملوسى عليه السالم 

ن والوجود مبعىن العلم م]  ١٣٥: األعراف [ } إِذَا ُهْم يَنكُثُونَ { : إىل قوله } كََشفَْت َعنَّا الرجز لَُنْؤِمَننَّ لََك 
وال يسوغ ذلك إالّ يف املبتدإ واخلرب . املخففة والالم الفارقة » إن«وجدت زيداً ذا احلفاظ ، بدليل دخول : قولك 

  .واألفعال الداخلة عليهما . 

َوقَالَ ) ١٠٣(َعاِقَبةُ الُْمفِْسِديَن ثُمَّ َبعَثَْنا ِمْن َبْعدِِهْم ُموَسى بِآَياتَِنا إِلَى ِفْرَعْونَ َوَملَِئِه فَظَلَُموا بَِها فَاْنظُْر كَْيَف كَانَ 
َحِقيٌق َعلَى أَنْ لَا أَقُولَ َعلَى اللَِّه إِلَّا الَْحقَّ قَْد جِئُْتكُْم بَِبيَِّنٍة ِمْن ) ١٠٤(ُموَسى َيا ِفْرَعْونُ إِنِّي َرُسولٌ ِمْن َربِّ الَْعالَِمَني 

  ) ١٠٥(رَبِّكُْم فَأَْرِسلْ مَِعَي َبنِي إِسَْراِئيلَ 

} فَظَلَُمواْ هبا { أو لألمم ]  ١٠١: األعراف [ } َولَقَْد َجاءْتُهْم ُرُسلُُهم { : الضمري للرسل يف قوله } ّمن َبْعِدِهمْ  {
أو ]  ١٣: لقمان [ } إِنَّ الشرك لَظُلٌْم َعِظيمٌ { أجرى الظلم جمرى الكفر ألهنما من واٍد واحد . فكفروا بآياتنا 



أوعدوهم وصّدوهم عنها ، وآذوا من آمن هبا ، وألنه إذا وجب اإلميان هبا فكفروا بدل فظلموا الناس بسببها حني 
كفروا هبا واضعني الكفر غري موضعه ، وهو موضع : فظلموا هبا ، أي : اإلميان كان كفرهم هبا ظلماً ، فلذلك قيل 

يا ملك مصر وكان امسه : فكأنه قال األكاسرة ، : الفراعنة ، كما يقال مللوك فارس : مللوك مصر : يقال . اإلميان 
فيه أربع قراآت ، } َحِقيٌق َعلَىَّ أَنْ ا أَقُولَ َعلَى اهللا إِالَّ احلق { الوليد بن مصعب بن الريان : وقيل . قابوس 

وحقيق «: وهي قراءة عبد اهللا » وحقيق أن ال أقول«: ، وهي قراءة نافع » وحقيق علّي أن ال أقول«: املشهورة 
أن تكون مما يقلب من الكالم : وهي قراءة أّيب ويف املشهورة إشكال ، وال ختلو من وجوه ، أحدها » أقولبأن ال 

  :ألمن اإللباس ، كقوله 
وهي قراءة » وحقيق علّي أن ال أقول«وتشقى الضياطرة بالرماح : ومعناه ... َوَتشْقَى الرَِّماُح بِالضََّياِطَرِة الُْحْمرِ 

ما لزمك فقد لزمته ، فلما كان قول احلق حقيقاً عليه كان هو حقيقاً على قول احلق ، أي الزماً  أنّ: والثاين . نافع 
: والرابع . معىن ذكرين يف بيت الكتاب » هيجين«معىن حريص ، كما ضمن } حَِقيٌق { أن يضمن : والثالث . له 
لصدق يف ذلك املقام ال سيما وقد أن يغرق موسى يف وصف نفسه با: األدخل يف نكت القرآن  -وهو األوجه  -

أنا حقيق عليَّ قول : كذبت ، فيقول } إِّنى َرُسولٌ ّمن رَّبّ العاملني { : ملا قال  -روى أنّ عدو اهللا فرعون قال له 
 فَأَْرِسلْ َمِعَى بَنِى{ احلق أي واجب على قول احلق أن أكون أنا قائله والقائم به ، وال يرضى إالّ مبثلي ناطقاً به 

فخلهم حىت يذهبوا معي راجعني إىل األرض املقّدسة اليت هي وطنهم ومولد آبائهم ، وذلك أن يوسف } إسراءيل 
عليه السالم ملا تويف وانقرضت األسباط ، غلب فرعون نسلهم واستعبدهم ، فأنقذهم اهللا مبوسى عليه السالم ، 

  .ربعمائة عام وكان بني اليوم الذي دخل يوسف مصر واليوم الذي دخله موسى أ

َونََزعَ ) ١٠٧(فَأَلْقَى َعَصاُه فَإِذَا ِهَي ثُعَْبانٌ ُمبٌِني ) ١٠٦(قَالَ إِنْ كُْنَت جِئَْت بِآَيٍة فَأِْت بَِها إِنْ كُْنَت ِمَن الصَّاِدِقَني 
  ) ١٠٨(َيَدُه فَإِذَا ِهَي بَْيَضاُء ِللنَّاِظرِيَن 

معناه إن كنت جئت من : ؟ قلت } قَالَ إِن كُنَت جِئَْت بآية { : قوله  بعد} فَأِْت بَِها { : كيف قال له : فإن قلت 
ظاهر أمره ال يشك يف } ثُْعَبانٌ مُّبِنيٌ { عند من أرسلك بآية فأتين هبا وأحضرها عندي لتصّح دعواك ويثبت صدقك 

وضع حليه األسفل يف األرض وحلية وروى أنه كان ثعباناً ذكراً أشعر فاغراً فاه بني حلييه مثانون ذراعاً ، . أنه ثعبان 
األعلى على سور القصر ، مث توجه حنو فرعون ليأخذه فوثب فرعون من سريره وهرب ، وأحدث ومل يكن أحدث 

قبل ذلك ، وهرب الناس وصاحوا ، ومحل على الناس فاهنزموا فمات منهم مخسة وعشرون ألفاً قتل بعضهم بعضاً ، 
، خذه وأنا أومن بك وأرسل معك بين إسرائيل ، فأخذه موسى فعاد عصى  يا موسى: ودخل فرعون البيت وصاح 

فإذا هي بيضاء للنظارة وال تكون بيضاء : واملعىن . يتعلق ببيضاء : ؟ قلت } للناظرين { مب يتعلق : فإن قلت . 
نظارة للعجائب ، وذلك للنظارة إالّ إذا كان بياضا عجيباً خارجاً عن العادة ، جيتمع الناس للنظر إليه كما جتتمع ال

يدك ، مث أدخلها جيبه وعليه مدرعة صوف ونزعها ، فإذا : ما هذه؟ قال : أنه أرى فرعون يده وقال : ما يروى 
  .هي بيضاء بياضاً نورانياً غلب شعاعها شعاع الشمس ، وكان موسى عليه السالم آدم شديد األدمة 

قَالُوا ) ١١٠(يُرِيُد أَنْ ُيْخرَِجكُْم ِمْن أَْرِضكُْم فََماذَا َتأُْمُرونَ ) ١٠٩(ذَا لََساِحٌر َعِليٌم قَالَ الَْملَأُ ِمْن قَْومِ ِفْرَعْونَ إِنَّ َه
  ) ١١٢(يَأُْتوَك بِكُلِّ َساِحرٍ َعِليمٍ ) ١١١(أَْرجِْه َوأَخَاُه َوأَْرِسلْ ِفي الَْمدَاِئنِ َحاشِرِيَن 



هر فيه ، قد أخذ عيون الناس خبدعة من خدعه ، حىت خيل إليهم أي عامل بالسحر ما} إِنَّ هذا لساحر َعِليمٌ { 
قد عزى هذا الكالم إىل فرعون يف سورة الشعراء ، وأنه قاله للمأل وُعزي : فإن قلت . العصى حية ، واآلدم أبيض 

 ، فقالوه أو قاله ابتداء فتلقته منه املأل: ههنا إليهم قلت قد قاله هو وقالوه هم ، فحكى قوله مث وقوهلم ههنا 
أو قالوه عنه للناس على طريق التبليغ ، كما يفعل امللوك يرى الواحد منهم الرأي فيكلم به من يليه من . ألعقاهبم 

أَْرجِْه وَأََخاُه وَأَْرِسلْ ِفى املدائن حاشرين { : والدليل عليه أهنم أجابوه يف قوهلم . اخلاصة مث تبلغه اخلاصة العامة 
. أو خبري منه : ، أي يأتوك بكل ساحر مثله يف العلم واملهارة » سحار«: وقرىء . } حر َعِليمٍ َيأُْتوكَ بِكُلّ سا

. من أمرته فأمرين بكذا إذا شاورته فأشار عليك برأي } فََماذَا َتأُْمُرونَ { : وقوهلم . وكانت هذه مؤامرة مع القبط 
إن هذا لساحر عليم يريد أن خيرجكم ، كأنه : قالوا له  قال فماذا تأمرون؟ من كالم فرعون ، قاله للمأل ملا: وقيل 
أخرمها وأصدرمها عنك ، حىت ترى : أرجئه وأخاه ، ومعىن أرجئه وأخاه : فماذا تأمرون؟ قالوا ] : قال [ قيل 

  .، من أرجاءه وأرجاه » وأرجه«: أرجئه ، باهلمزة : وقرىء . احبسهما : وقيل . رأيك فيهما وتدبر أمرمها 

  ) ١١٤(قَالَ َنَعْم َوإِنَّكُْم لَِمَن الُْمقَرَّبَِني ) ١١٣(السََّحَرةُ ِفْرَعْونَ قَالُوا إِنَّ لََنا لَأَجًْرا إِنْ كُنَّا َنْحُن الَْغاِلبَِني  َوَجاَء

ما قالوا إذ جاؤه؟ فأجيب : هو على تقدير سائل سأل : قلت : وجاء السحرة فرعون فقالوا : هال قيل : فإن قلت 
على اإلخبار وإثبات األجر العظيم » إن لنا ألجراً«: وقرىء : أي جعال على الغلبة } قَالُواْ أإنّ لََنا ألجًْرا { : بقوله 

إنّ له إلبالً ، وإنّ له لغنما ، يقصدون : ال بد لنا من أجر ، والتنكري للتعظيم ، كقول العرب : كأهنم قالوا : وإجيابه 
هو معطوف على حمذوف سّد مسّده : ما الذي عطف عليه؟ قلت } لَِمَن املقربني  َوإِنَّكُْم{ : فإن قلت . الكثرة 

إين ألقتصر : نعم إنّ لكم ألجراً ، وإنكم ملن املقّربني ، أراد : إن لنا ألجراً : حرف األجياب ، كأنه قال إجياباً لقوهلم 
لتقريب والتعظيم ، ألنّ املثاب إمنا يتهنأ بكم على الثواب وحده ، وإنّ لكم مع الثواب ما يقل معه الثواب ، وهو ا

تكونون أول من يدخل وآخر من خيرج : وروي أنه قال هلم . مبا يصل إليه ويغتبط به إذا نال معه الكرامة والرفعة 
ما صنعتم؟ قالوا قد علمنا سحراً ال يطيقه سحرة أهل : أنه دعا برؤساء السحرة ومعلميهم فقال هلم : وروى . 

: سبعني ألفاً وقيل : وقيل . وروي أهنم كانوا مثانني ألفاً . أن يكون أمراً من السماء فإنه ال طاقة لنا به  األرض ، إالّ
وقيل . كان يعلمهم جموسيان من أهل نينوى : وقيل . واختلفت الروايات فمن مقل ومن مكثر . بضعة وثالثني ألفاً 

  .ين السحر ال نغالب موسى إالّ مبا هو منه ، يع: قال فرعون : 

قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَْوا َسَحُروا أَْعُيَن النَّاسِ ) ١١٥(قَالُوا َيا مُوَسى إِمَّا أَنْ ُتلِْقَي َوإِمَّا أَنْ َنكُونَ َنْحُن الُْملِْقَني 
) ١١٧(َك فَإِذَا ِهيَ َتلْقَُف َما َيأِْفكُونَ َوأَْوَحيَْنا إِلَى ُموَسى أَنْ أَلْقِ َعصَا) ١١٦(َواسَْتْرَهُبوُهْم َوَجاُءوا بِِسْحرٍ َعِظيمٍ 
وَأُلِْقَي السَّحََرةُ سَاجِِديَن ) ١١٩(فَُغِلُبوا ُهَناِلَك َواْنقَلَبُوا َصاِغرِيَن ) ١١٨(فََوقََع الَْحقُّ َوبَطَلَ َما كَانُوا َيْعَملُونَ 

  ) ١٢٢(ارُونَ َربِّ مُوَسى َوَه) ١٢١(قَالُوا آَمنَّا بَِربِّ الْعَالَِمَني ) ١٢٠(

ختيريهم إياه أدب حسن راعوه معه ، كما يفعل أهل الصناعات إذا التقوا كاملتناظرين ، قبل أن يتخاوضوا يف 
فيه ما يدلّ على رغبتهم } َوإِمَّا أَن نَّكُونَ َنْحُن امللقني { : وقوهلم . اجلدال ، واملتصارعني قبل أن يتآخذوا للصراع 

د ضمريهم املتصل باملنفصل وتعريف اخلرب ، أو تعريف اخلرب وإقحام الفصل ، وقد سّوغ يف أن يلقوا قبله من تأكي
وثقة مبا كان بصدده من التأييد السماوي ، وأن املعجزة . هلم موسى ما تراغبوا فيه ازدراء لشأهنم ، وقلة مباالة هبم 

: وذة وخيلوا إليها ما احلقيقة خبالفه ، كقوله تعاىل أروها باحليل والشع} َسَحرُواْ أَْعُيَن الناس { لن يغلبها سحر أبداً 



أهنم ألقوا حباالً غالظاً وخشباً طواالً ، فإذا هي : روي ] .  ٦٦: طه [ } ُيَخيَّلُ إِلَْيِه ِمن ِسْحرِِهْم أَنََّها تسعى { 
، كأهنم استدعوا  وأرهبوهم إرهاباً شديداً} واسترهبوهم { أمثال احليات ، قد مألت األرض وركب بعضها بعضاً 

: قيل . روي أهنم لونوا حباهلم وخشبهم وجعلوا فيها ما يوهم احلركة . يف باب السحر } بِِسْحرٍ َعِظيمٍ { رهبتهم 
ما يأفكونه أي يقلبونه عن احلق إىل الباطل : ما موصولة أو مصدرية ، مبعىن } َما َيأِْفكُونَ { جعلوا فيها الزئبق 

أوإفكهم . باإلفك روي أهنا ملا تلقفت ملىء الوادي من اخلشب واحلبال رفعها موسى  ويزّورونه تسمية للمأفوك
لو كان : فرجعت عصى كما كانت ، وأعدم اهللا بقدرته تلك األجرام العظيمة أو فّرقها أجزاء لطيفة قالت للسحرة 

فوقع قلوهبم ، أي فأثر فيها : ومن بدع التفاسري . فحصل وثبت } فََوقََع احلق { هذا سحراً لبقيت حبالنا وعصينا 
كأمنا : وخرّوا سجداً } َوأُلِْقَى السحرة { وصاروا أذالء مبهوتني } وانقلبوا صاغرين { قاس وقيع . من قوهلم 

كانوا أول النهار كفاراً : وعن قتادة . مل يتمالكوا مما رأوا ، فكأهنم ألقوا : وقيل . ألقاهم ملق لشّدة خرورهم 
تراه ولد يف اإلسالم ونشأ بني املسلمني يبيع دينه بكذا ، وكذا ، : وعن احلسن . هداء بررة سحرة؛ ويف آخره ش

  .وهؤالء كفار نشأوا يف الكفر ، بذلوا أنفسهم هللا 

ِمنَْها أَْهلََها فََسْوَف َتْعلَُمونَ قَالَ ِفْرَعْونُ آَمْنُتْم بِِه قَْبلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ َهذَا لََمكٌْر َمكَْرُتُموُه ِفي الَْمِديَنِة لُِتخْرُِجوا 
  ) ١٢٤(لَأُقَطَِّعنَّ أَْيدَِيكُْم وَأَْرجُلَكُْم ِمْن ِخلَاٍف ثُمَّ لَأَُصلِّبَنَّكُْم أَْجَمِعَني ) ١٢٣(

، حبرف » أآمنتم«: وقرىء . على اإلخبار ، أي فعلتم هذا الفعل الشنيع ، توبيخاً هلم وتقريعاً } َءاَمنُْتْم بِِه { 
إن صنعكم هذا حليلة احتلتموها أنتم } إِنَّ هذا لََمكٌْر مَّكَْرُتُموُه ِفى املدينة { الستفهام ، ومعناه اإلنكار واالستبعاد ا

وموسى يف مصر قبل أن خترجوا إىل هذه الصحراء قد تواطأمت على ذلك لغرض لكم ، وهو أن خترجوا منها القبط 
وروي أن . من فرعون متويهاً على الناس لئال يتبعوا السحرة يف اإلميان وتسكنوها بين إسرائيل ، وكان هذالكالم 

وإن غلبتين . آلتني بسحر ال يغلبه سحر : أتؤمن يب إن غلبتك؟ قال : موسى عليه السالم قال للساحر األكرب 
} ُألقَطَّعنَّ { : قوله وعيد أمجله مث فصله ب} فََسْوَف َتْعلَُمونَ { : ألومنن بك ، وفرعون يسمع ، فلذلك قال ما قال 

إن أّول : وقيل . من كل شّق طرفاً } ّمْن خالف } { ثُمَّ ُألَصلّبَنَّكُمْ { بالتخفيف ، وكذلك » ألقطعن«: وقرىء 
  .من قطع من خالف وصلب لفرعون 

َياتِ َربَِّنا لَمَّا َجاءَْتَنا َربََّنا أَفْرِغْ َعلَْيَنا َصْبًرا َوَتَوفََّنا َوَما َتْنِقُم ِمنَّا إِلَّا أَنْ آَمنَّا بِآ) ١٢٥(قَالُوا إِنَّا إِلَى َربَِّنا ُمْنقَِلُبونَ 
  ) ١٢٦(ُمْسِلِمَني 

إنا ال نبايل باملوت النقالبنا إىل لقاء ربنا ورمحته وخالصنا منك ومن : فيه أوجه ، أن يريدوا } إِنَّا إىل رَّبَنا ُمنقَِلُبونَ { 
اجلزاء فيثيبنا على شدائد القطع والصلب ، أو إنا مجيعاً يعنون أنفسهم وفرعون  أو ننقلب إىل اهللا يوم. لقائك 

َوَما { ننقلب إىل اهللا فيحكم بيننا ، أو إنا ال حمالة ميتون منقلبون إىل اهللا ، فما تقدر أن تفعل بنا إالّ ما ال بّد لنا منه 
وما تعيب منا إالّ ما هو أصل املناقب واملفاخر : ان بآيات اهللا ، أرادوا وما تعيب منا إالّ اإلمي} َتنِقُم ِمنَّا إِال أَنْ ءامَنَّا 
  :ومنه قوله . كلها ، وهو اإلميان 

هب لنا صرباً واسعاً وأكثره علينا ، حىت يفيض علينا } أَفْرِغْ َعلَْيَنا صَْبًرا { ... َوالَ َعْيَب ِفيهِْم غَْيَر أَنَّ ُسُيوفَُهْم 
قد مازحتك ، : إن أحدكم ليفرغ على أخيه ذنوباً مث يقول : اء فراغاً ، وعن بعض السلف ويغمرنا ، كما يفرغ امل



أو صّب علينا ما يطهرنا من أوضار اآلثام ، وهو الصرب على ما توعدنا به فرعون ، . أي يغمره باحلياء ، واخلجل 
  .ثابتني على اإلسالم } ْسِلِمَني َوَتَوفََّنا ُم{ ألهنم علموا أهنم إذا استقاموا وصربوا كان ذلك مطهرة هلم 

نُقَتِّلُ أَْبَناءَُهْم َوَنْسَتْحيِي َوقَالَ الَْملَأُ ِمْن قَْومِ ِفْرَعْونَ أََتذَُر ُموَسى َوقَْوَمُه ِلُيفِْسدُوا ِفي الْأَْرضِ وََيذََرَك َوآِلهََتَك قَالَ َس
  ) ١٢٧(نَِساَءُهْم َوإِنَّا فَْوقَُهْم قَاِهُرونَ 

ألنه إذا تركهم ومل مينعهم ، وكان ذلك مؤدّياً إىل ما دعوه فساداً وإىل تركه } ِلُيفِْسُدوا { عطف على } َركَ َوَيذَ{ 
  :أو هو جواب لالستفهام بالواو كما جياب بالفاء ، حنو قول احلطيئة . وترك آهلته ، فكأنه تركهم لذلك 

  ُم املَْمَودَّةُ وَاإلَخاُءَوَبيَْنيكُ... أَلَْم أَُك جَاَركُْم َوَيكُونُ َبْينِي 
ويذرك وآهلتك : ( وقرىء . أيكون منك ترك موسى ، ويكون تركه إياك وآهلتك : تقديره » أن«والنصب بإضمار 

أو يكون مستأنفاً أو حاالً على . تطلق له ذلك : أتذره وأيذرك ، يعين : بالرفع عطفاً على أتذر موسى ، مبعىن ) 
َوأَكُن { : يفسدوا ، كما قرىء : باجلزم ، كأنه قيل ) ويذرك : ( وقرأ احلسن . تك أتذره وهو يذرك وآهل: معىن 

، بالنون والنصب » ونذرك«: وقرأ أنس رضي اهللا عنه . » أصّدق«: كأنه قيل ]  ١٠: املنافقون [ } ّمَن الصاحلني 
أهنم قالوا له ذلك ، ألنه :  وروي. ، أي عبادتك » ويذرك وإالهتك«: وقرىء . ، أي يصرفنا عن عبادتك فنذرها 

وافق السحرة على اإلميان ستمائة ألف نفس ، فأرادوا بالفساد يف األرض ذلك وخافوا أن يغلبوا على امللك ، وقيل 
ليقربونا إىل : صنع فرعون لقومه أصناماً وأمرهم أن يعبدوها تقرباً إليه كما يعبد عبدة األصنام األصنام ، ويقولون : 

يعين سنعيد عليهم ما كنا حمناهم به من قتل األبناء ، } َسنُقَّتلُ أَْبَناءُهْم { أنا ربكم األعلى : لذلك قال اهللا زلفى ، و
ليعلموا أنا على ما كنا عليه من الغلبة والقهر ، وأهنم مقهورون حتت أيدينا كما كانوا ، وأن غلبة موسى ال أثر هلا 

أنه هو املولود الذي أخرب املنجمون والكهنة بذهاب ملكنا على يده ، يف ملكنا واستيالئنا ، ولئال يتوهم العامة 
  .فيثبطهم ذلك عن طاعتنا ويدعوهم إىل اتباعه ، وأنه منتظر بعد 

قَالُوا ) ١٢٨(َبةُ ِللُْمتَِّقَني لَْعاِققَالَ ُموَسى ِلقَْوِمهِ اْستَِعيُنوا بِاللَِّه وَاْصبِرُوا إِنَّ الْأَْرضَ ِللَِّه ُيورِثَُها َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه وَا
ِلفَكُْم ِفي الْأَْرضِ فََيْنظَُر كَْيفَ أُوذِيَنا ِمْن قَْبلِ أَنْ تَأِْتَيَنا َوِمْن َبْعِد َما جِئَْتَنا قَالَ َعَسى َربُّكُْم أَنْ ُيْهِلَك َعُدوَّكُْم وََيسَْتْخ

  ) ١٢٩(َتْعَملُونَ 

 -سنقتل أبناءهم فجزعوا منه وتضجروا : حني قال فرعون  -قال هلم ذلك }  قَالَ موسى ِلقَْوِمِه استعينوا باهللا{ 
يسكنهم ويسلبهم ، ويعدهم النصرة عليهم ، ويذكر هلم ما وعد اهللا بين إسرائيل من إهالك القبط وتوريثهم 

ة مبتدأة هي مجل: مل أخليت هذه اجلملة عن الواو وأدخلت على اليت قبلها؟ قلت : فإن قلت . أرضهم وديارهم 
قَالَ املال ِمن قَْومِ ِفْرَعْونَ { : فمعطوفة على ما سبقها من قوله ]  ١٢٧: األعراف [ } َوقَالَ املال { وأّما . مستأنفة 

[ } َوأَْوَرثََنا األرض { : جيوز أن تكون الالم للعهد ويراد أرض مصر خاصة ، كقوله } إِنَّ األرض للَِّه { : وقوله } 
إمنا املرء بأصغريه : ن تكون للجنس فيتناول أرض مصر ألهنا من جنس األرض ، كما قال ضمرة وأ]  ٧٤: الزمر 

بشارة بأن اخلامتة احملمودة للمتقني منهم } والعاقبة ِللُْمتَِّقَني { ، فأراد باملرء اجلنس ، وغرضه أن يتناوله تناوالً أولياً 
  .أّيب وابن مسعود ، عطفاً على األرض : بالنصب » عاقبة للمتقنيوال«: وقرأ . ومن القبط ، وأن املشيئة متناولة هلم 

يعنون قتل أبنائهم قبل مولد موسى عليه السالم إىل أن استنبئى ، } أُوِذيَنا ِمن قَْبلِ أَن تَأِْتيََنا َوِمن َبْعِد َما جِئَْتَنا { 
{ اخلدم واملهن وميسون به من العذاب  وإعادته عليهم بعد ذلك ، وما كانوا يستعبدون به وميتهنون فيه من أنواع



وكشف عنه ، وهو إهالك فرعون . تصريح مبا رمز إليه من البشارة قبل } عسى رَبُّكُْم أَن ُيْهِلَك َعُدوَّكُْم 
فريى الكائن منكم من العمل حسنه وقبيحه وشكر } فََينظَُر كَْيَف َتْعَملُونَ { واستخالفهم بعده يف أرض مصر 

وعن عمرو بن عبيد رمحه اهللا أنه دخل على املنصور قبل . ا ، ليجازيكم على حسب ما يوجد منكم النعمة وكفراهن
اخلالفة وعلى مائدته رغيف أو رغيفان ، فطلب زيادة لعمرو فلم توجد ، فقرأ عمرو هذه اآلية ، مث دخل عليه بعد 

  .قد بقي فينظر كيف تعملون : ما استخلف فذكر له ذلك وقال 

  ) ١٣٠(َخذَْنا آلَ ِفْرَعْونَ بِالسِّنَِني َونَقْصٍ ِمَن الثَّمََراتِ لََعلَُّهْم َيذَّكَُّرونَ َولَقَْد أَ

: من األمساء الغالبة كالدابة والنجم وحنو ذلك ، وقد اشتقوا منها فقالوا » السنة«و . بسين القحط } بالسنني { 
وأّما . أما السنون فكانت لباديتهم وأهل مواشيهم :  وقال ابن عباس رضي اهللا عنه. أقحطوا : أسنت القوم مبعىن 

} لََعلَُّهمْ َيذَّكَُّرونَ { يأيت على الناس زمان ال حتمل النخلة إالّ مترة : وعن كعب . نقص الثمرات فكان يف أمصارهم 
خدوداً وألني فيتنبهوا على أن ذلك إلصرارهم على الكفر وتكذيبهم آليات اهللا ، وألن الناس يف حال الشّدة أضرع 

عاش فرعون أربعمائة سنة ومل ير مكروهاً يف ثلثمائة وعشرين سنة ، ولو أصابه يف تلك : وقيل . أعطافاً وأرق أفئدة 
  .املّدة وجع أو جوع أو محى ملا ادعى الربوبية 

وا بُِموَسى َوَمْن َمَعُه أَلَا إِنََّما طَاِئُرُهْم ِعْندَ اللَِّه وَلَِكنَّ فَإِذَا َجاءَْتُهُم الَْحَسَنةُ قَالُوا لََنا َهِذِه َوإِنْ ُتصِْبُهْم َسيِّئَةٌ َيطَّيَُّر
  ) ١٣١(أَكْثَرَُهْم لَا َيْعلَُمونَ 

أي هذه خمتصة بنا وحنن مستحقوها ومل نزل يف } قَالُواْ لََنا هذه { من اخلصب والرخاء } فَإِذَا َجاءْتُهمُ احلسنة { 
يَطَّيَُّرواْ مبوسى { من ضيقة وجدب } َوإِن ُتِصْبُهمْ َسّيئَةٌ { اجلل للفرس . ا يف قولك النعمة والرفاهية ، والالم مثله

هذه بشؤمهم ، ولوال مكاهنم ملا أصابتنا ، كما قالت الكفرة لرسول : يتطريوا هبم ويتشاءموا ويقولوا } َوَمن مََّعُه 
ذا جاءهتم احلسنة بإذا وتعريف احلسنة ، وإن كيف قيل فإ: فإن قلت . اهللا صلى اهللا عليه وسلم هذه من عندك 

وأّما السيئة فال تقع . ألنّ جنس احلسنة وقوعه كالواجب لكثرته واتساعه : تصبهم سيئة بإن وتنكري السيئة؟ قلت 
{ قد عددت أيام البالء ، فهل عددت أيام الرخاء : ومنه قول بعضهم . إالّ يف الندرة ، وال يقع إالّ شيء منها 

أي سبب خريهم وشرهم عند اهللا ، وهو حكمه ومشيئته ، واهللا هو الذي يشاء ما يصيبهم من } ُهْم ِعنَد اهللا طَاِئُر
]  ٧٨: النساء [ } قُلْ كُلٌّ ّمْن ِعنِد اهللا { : احلسنة والسيئة ، وليس شؤم أحد وال مينه بسبب فيه ، كقوله تعاىل 

هللا وهو عملهم املكتوب عنده الذي جيري عليهم ما يسوءهم أال إمنا سبب شؤمهم عند ا: وجيوز أن يكون معناه 
. اآلية ]  ٤٦: غافر [ } النار ُيعَْرُضونَ َعلَْيَها { : ألجله ، ويعاقبون له بعد موهتم مبا وعدهم اهللا يف قوله سبحانه 

التجر : ، ونظريه  ، وهو اسم جلمع طائر غري تكسري» إمنا طريكم عند اهللا«: وقرأ احلسن . وال طائر أشأم من هذا 
  .هو تكسري : وعند أيب احلسن . ، والركب 

فَأَْرَسلَْنا َعلَيْهُِم الطُّوفَانَ َوالْجََراَد وَالْقُمَّلَ ) ١٣٢(َوقَالُوا َمْهَما تَأِْتَنا بِِه ِمْن آَيٍة لَِتْسَحرََنا بَِها فََما َنْحُن لََك بُِمْؤِمنَِني 
  ) ١٣٣(فَصَّلَاٍت فَاْسَتكَْبُروا َوكَاُنوا قَْوًما ُمْجرِِمَني َوالضَّفَاِدَع َوالدََّم آيَاٍت ُم



مىت ما خترج أخرج : املزيدة املؤكدة للجزاء يف قولك » ما«املضمنة معىن اجلزاء ، ضمت إليها » ما«هي } َمْهَما { 
إالّ أنّ األلف ]  ٤١: الزخرف [ } بَِك  فَإِمَّا َنذَْهَبنَّ{ ، ]  ٧٨: النساء [ } أَْيَنَما َتكُوُنواْ ُيْدرِككُُّم املوت { ، 

هي الصوت » مه«قلبت هاء استثقاالً لتكرير املتجانسني وهو املذهب السديد البصري ، ومن الناس من زعم أن 
. كف ما تأتنا به من آية لتسحرنا هبا فما حنن لك مبؤمنني : للجزاء ، كأنه قيل } َما { الذي يصوت به الكاف ، و 

. أميا شيء حتضرنا تأتنا به : أو النصب ، مبعىن . أميا شيء تأتنا به : الرفع مبعىن : حمل مهما؟ قلت  ما: فإن قلت 
راجعان إىل مهما ، إالّ أنّ أحدمها ذكر على اللفظ ، } بَِها { و } بِِه { والضمريان يف . تبيني ملهما : ومن آية 

  :قول زهري  وحنوه. والثاين أنث على املعىن ، ألنه يف معىن اآلية 
  َوإنْ خَالََها َتخْفَى َعلَى النَّاسِ ُتعْلَمِ... َوَمْهَما َتكُْن ِعْنَد امْرِيٍء ِمْن َخِليقَة 

وهذه الكلمة يف عداد الكلمات اليت حيرفها من ال يد له يف علم العربية ، فيضعها غري موضعها ، وحيسب مهما 
من وضعه ، وليس من كالم واضع العربية يف شيء ، مث يذهب مبعىن مىت ما ، ويقول مهما جئتين أعطيتك ، وهذا 

مبعىن الوقت ، فَُيلِْحدْ يف آيات اهللا وهو ال يشعر ، وهذا وأمثاله مما يوجب اجلثو } َمْهَما تَأِْتَنا بِِه ِمن ءاَيٍة { فيفسر 
ما مسوها آية : قلت  كيف مسوها آية ، مث قالوا لتسحرنا هبا؟: فإن قلت . بني يدي الناظر يف كتاب سيبويه 

ما طاف هبم } الطوفان { العتقادهم أهنا آية ، وإمنا مسوها اعتباراً لتسمية موسى وقصدوا بذلك االستهزاء والتلهي 
طغى املاء فوق حروثهم ، وذلك أهنم مطروا مثانية أيام يف ظلمة شديدة ال يرون : قيل . وغلبهم من مطر أو سيل 

أرسل اهللا عليهم السماء حىت كادوا يهلكون ، : وقيل . أحدهم أن خيرج من داره مشساً وال قمراً ، وال يقدر 
وبيوت بين إسرائيل وبيوت القبط مشتبكة ، فامتألت بيوت القبط ماء حىت قاموا يف املاء إىل تراقيهم ، فمن جلس 

حلرث والبناء غرق ، ومل تدخل بيوت بين إسرائيل قطرة ، وفاض املاء على وجه أرضهم وركد فمنعهم من ا
الطوفان اجلدري ، وهو أّول عذاب وقع فيهم ، فبقي يف : وعن أيب قالبة . والتصرف ، ودام عليهم سبعة أيام 

ادع لنا ربك يكشف عنا وحنن نؤمن بك ، فدعا : الطاعون ، فقالوا ملوسى : هو املُوتان وقيل : وقيل . األرض 
ن الكأل والزرع ما مل يعهد مبثله ، فأقاموا شهراً ، فبعث اهللا عليهم فرفع عنهم ، فما آمنوا ، فنبت هلم تلك السنة م

اجلراد فأكلت عامة زروعهم ومثارهم ، مث أكلت كل شيء حىت األبواب وسقوف البيوت والثياب ومل يدخل بيوت 
ه خرج موسى علي: بين إسرائيل منها شيء ، ففزعوا إىل موسى ووعدوه التوبة ، فكشف عنهم بعد سبعة أيام 

ما حنن : السالم إىل الفضاء فأشار بعصاه حنو املشرق واملغرب ، فرجع اجلراد إىل النواحي اليت جاء منها ، فقالوا 
  .بتاركي ديننا ، فأقاموا شهراً ، فسلَّط اهللا عليهم القمل وهو احلمنان يف قول أيب عبيدة كبار القردان 

السوس ، فأكل : وعن سعيد بن جبري . الرباغيث : وقيل . تها وقبل نبات أجنح. الدبا ، وهو أوالد اجلراد : وقيل 
ما أبقاه اجلراد ، وحلس األرض ، وكان يدخل بني ثوب أحدهم وبني جلده فيمصُّه ، وكان يأكل أحدهم طعاماً 

كان وعن سعيد بن جبري ، أنه . فيمتلىء قمالً ، وكان خيرج أحدهم عشرة أجربة إىل الرحى فال يرد منها إال يسرياً 
إىل جنبهم كثيب أعفر ، فضربه موسى بعصاه فصار قمالً ، فأخذت يف أبشارهم وأشعارهم وأشفار عيوهنم 

قد حتققنا : وحواجبهم ، ولزم جلودهم كأنه اجلدري ، فصاحوا وصرخوا وفزعوا إىل موسى فرفع عنهم ، فقالوا 
عد شهر الضفادع ، فدخلت بيوهتم وامتألت اآلن أنك ساحر ، وعزة فرعون ال نصدقك أبداً ، فأرسل اهللا عليهم ب

منها آنيتهم وأطعمتهم ، وال يكشف أحد شيئاً من ثوب وال طعام وال شراب إالّ وجد فيه الضفادع ، وكان الرجل 
إذا أراد أن يتكلم وثبت الضفدع إىل فيه ، وكانت متتلىء منها مضاجعهم فال يقدرون على الرقاد ، وكانت تقذف 

ارمحنا هذه املرة ، فما بقي إالّ : و وهي تغلي ، ويف التنانري وهي تفور ، فشكوا إىل موسى وقالوا بأنفسها يف القدر



أن نتوب التبة النصوح وال نعود ، فأخذ عليهم العهود ودعا فكشف اهللا عنهم ، مث نقضوا العهد ، فأرسل اهللا 
فكان جيمع بني القبطي واإلسرائيلي على  إنه سحركم: عليهم الدم فصارت مياههم دماً ، فشكوا إىل فرعون فقال 

إناء واحد فيكون ما يلي اإلسرائيلي ماء وما يلي القبطي دماً ، ويستقيان من ماء واحد فيخرج للقبطي الدم 
 ولإلسرائيلي املاء حىت إن املرأة القبطية تقول جلارهتا اإلسرائيلية إجعلي املاء يف فيك مث جميه يف يفَّ فيصري املاء يف فيها

وعطش فرعون حىت أشفى على اهلالك ، فكان ميّص األشجار الرطبة ، فإذا مضغها صار ماؤها الطيب ملحاً . دماً 
أنّ موسى عليه : سلط اهللا عليهم الرعاف وروي : وقيل . سال عليهم النيل دماً : وعن سعيد بن املسيب . أجاجاً 

أنه ملا أراهم اليد والعصا : ه اآليات ، وروي السالم مكث فيهم بعد ما غلب السحرة عشرين سنة يريهم هذ
يا رب ، إنّ عبدك هذا قد عال يف األرض فخذه بعقوبة جتعلها له ولقومه نقمة ، : ونقص النفوس والثمرات قال 
: وقرأ احلسن . فحينئذ بعث اهللا عليهم الطوفان ، مث اجلراد ، مث ما بعده من النقم . ولقومي عظة ، وملن بعدي آية 

ومعىن . نصب على احلال } ءايات مفصالت { ، بفتح القاف وسكون امليم ، يريد القمل املعروف » قملوال«
مبينات ظاهرات ال يشكل على عاقل أهنا من آيات اهللا اليت ال يقدر عليها غريه ، وأهنا عربة هلم ونقمة : مفصالت 

ينظر أيستقيمون على ما وعدوا من أنفسهم أو فصل بني بعضها وبعض بزمان متتحن فيه أحواهلم ، و. على كفرهم 
  .، أم ينكثون إلزاماً للحجة عليهم؟ 

ْجَز لَُنْؤِمَننَّ لََك َولَنُْرِسلَنَّ َولَمَّا َوقََع َعلَْيهُِم الرِّْجُز قَالُوا َيا ُموَسى اْدُع لََنا َربََّك بَِما َعهَِد عِْنَدَك لَِئْن كَشَفَْت َعنَّا الرِّ
فَاْنَتقَمَْنا ِمْنُهمْ ) ١٣٥(فَلَمَّا كََشفَْنا َعنُْهُم الرِّْجزَ إِلَى أََجلٍ ُهْم َباِلُغوهُ إِذَا ُهْم َيْنكُثُونَ ) ١٣٤(َراِئيلَ َمَعَك َبنِي إِْس

  ) ١٣٦(فَأَغَْرقَْناُهْم ِفي الَْيمِّ بِأَنَُّهْم كَذَُّبوا بِآيَاِتَنا َوكَاُنوا َعْنَها غَاِفِلَني 

} ادع لََنا رَبََّك { : واملعىن بعهده عندك وهو النبّوة والباء إّما أن تتعلق بقوله . ما مصدرية } َك بَِما َعهَِد ِعنَد{ 
أو ادع . أحدمها أسعفنا إىل ما نطلب إليك من الدعاء لنا حبق ما عندك من عهد اهللا وكرامته بالنبّوة : على وجهني 

سماً جماباً بلنؤمنن ، أي أقسمنا بعهد اهللا عندك لئن كشفت عنا وإّما أن يكون ق. اهللا لنا متوسالً إليه بعهده عندك 
إىل حّد من الزمن هم بالغوه ال حمالة فمعذبون فيه ال ينفعهم ما تقدم هلم } إىل أََجلٍ ُهم بالغوه { الرجز لنؤمنّن لك 

شفناه عنهم فاجاؤوا النكث فلما ك: جواب ملا ، يعين } إِذَا ُهْم َينكُثُونَ { من اإلمهال وكشف العذاب إىل حلوله 
: واليم . } فأغرقناهم { فأردنا االنتقام منهم } فانتقمنا ِمنُْهْم { وبادروا مل يؤخروه ولكن كما كشف عنهم نكثوا 

هو جلة البحر ومعظم مائه ، واشتقاقه من التيمم ، ألن املستنفعني به يقصدونه : وقيل . البحر الذي ال يدرك قعره 
  .أي كان إغراقهم بسبب تكذيبهم باآليات وغفلتهم عنها وقلة فكرهم فيها } ياتنا بأهنم كذبوا بآ{ 

ْت كَِلَمُت َربِّكَ الُْحْسَنى َعلَى َوأَْوَرثَْنا الْقَْوَم الَِّذيَن كَانُوا ُيْسَتْضَعفُونَ َمَشارَِق الْأَْرضِ َوَمغَارِبََها الَِّتي بَاَركَْنا ِفيَها َوَتمَّ
  ) ١٣٧(بَِما َصَبرُوا َوَدمَّرَْنا َما كَانَ َيصَْنُع ِفْرَعْونُ َوقَْوُمُه َوَما كَاُنوا َيعْرُِشونَ  َبنِي إِسَْرائِيلَ

أرض مصر والشام : واألرض . هم بنو إسرائيل كان يستضعفهم فرعون وقومه } القوم الذين كَانُواْ ُيسَْتْضَعفُونَ { 
بَاَركَْنا { تصرفوا كيف شاؤا يف أطرافها ونواحيها الشرقية والغربية ، ملكها بنو إسرائيل بعد الفراعنة والعمالقة ، و

َونُرِيُد أَن نَُّمنَّ َعلَى الذين استضعفوا ِفى األرض { : قوله } كَِلَمُت َرّبَك احلسىن { باخلصب وسعة األرزاق } ِفيَها 
ومعىن متت على . األحسن صفة للكلمة  تأنيث: واحلسىن ]  ٦: القصص [ } مَّا كَانُواْ َيْحذَرونَ { : إىل قوله } 

بسبب صربهم ، } بَِما َصَبرُواْ { متَّ على األمر إذا مضى عليه : مضت عليهم واستمرت من قولك : بين إسرائيل 



وانتظار . وحسبك به حاثاً على الصرب ، وداالً على أنّ من قابل البالء باجلزع وكله اهللا إليه ، ومن قابله بالصرب 
ومعىن خف . وتال اآلية . عجبت ممن خف كيف خف ، وقد مسع قوله : وعن احلسن . اهللا له الفرج النصر ضمن 

» ومتت كلمات ربك احلسىن«: وقرأ عاصم يف رواية . طاش جزعاً وقلة صرب ، ومل يرزن رزانة أويل الصرب : 
ما كانوا يعملون ويسّوون } ِفْرَعْونُ َوقَْوُمُه َما كَانَ َيْصَنُع { ] .  ١٨: النجم [ } ِمْن ءايات َرّبِه الكربى { ونظريه 

: األنعام [ } ُهَو الذى أَنَشأَ جنات معروشات { من اجلنات } َوَما كَاُنواْ َيْعرُِشونَ { من العمارات وبناء القصور 
سر بالك» يعرشون«: كصرح هامان وغريه وقرىء . أو وما كانوا يرفعون من األبنية املشيدة يف السماء ]  ١٤١

وما . من غرس األشجار » يغرسون«: وبلغين أنه قرأ بعض الناس . وذكر اليزيدي أن الكسر أفصح . والضم 
  .أحسبه إالّ تصحيفاً منه 

إِلًَها كََما لَُهْم آِلَهةٌ قَالَ  لْ لََناَوَجاَوْزَنا بَِبنِي إِسَْرائِيلَ الَْبْحَر فَأَتَْوا َعلَى قَْومٍ َيْعكُفُونَ َعلَى أَْصَنامٍ لَُهْم قَالُوا َيا ُموَسى اْجَع
قَالَ أَغَْيَر اللَِّه أَْبغِيكُْم إِلًَها ) ١٣٩(إِنَّ َهُؤلَاِء ُمَتبٌَّر َما ُهْم ِفيِه َوبَاِطلٌ َما كَاُنوا َيْعَملُونَ ) ١٣٨(إِنَّكُْم قَْوٌم َتْجَهلُونَ 

  ) ١٤٠(َوُهَو فَضَّلَكُْم َعلَى الْعَالَِمَني 

ص اهللا من نبأ فرعون والقبط وتكذيبهم بآيات اهللا وظلمهم ومعاصيهم مث أتبعه اقتصاص نبأ بين وهذا آخر ما اقت
 -بعد إنقاذهم من مملكة فرعون واستعباده ، ومعاينتهم اآليات العظام ، وجماوزهتم البحر  -إسرائيل وما أحدثوه 

عاصي ، ليعلم حال اإلنسان وأنه كما من عبادة البقر وطلب رؤية اهللا جهرة ، وغري ذلك من أنواع الكفر وامل
وليسلي ]  ١٣: سبأ [ } َوقَِليلٌ ّمْن ِعَباِدَى الشكور { وصفهم ظلوم كفار جهول كنود ، إالّ من عصمة اهللا 

أنه عرب هبم موسى يوم عاشوراء بعد ما : وروي . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مما رأى من بين إسرائيل باملدينة 
َيْعكُفُونَ على أَصَْنامٍ { فمّروا عليهم } فَأَتَْواْ على قَْومٍ { :  فرعون وقومه ، فصاموه شكراً هللا تعاىل أهلك اهللا تعاىل

كانوا : وذلك أّول شأن العجل وقيل . كانت متاثيل بقر : قال ابن جريج . يواظبون على عبادهتا ويالزموهنا } لَُّهمْ 
. مبعىن أجزنا » وجّوزنا«: ني الذين أمر موسى عليه السالم بقتاهلم وقرىء كانوا من الكنعاني: وقيل . قوماً من خلم 

بضم الكاف » يعكفون«: وقرىء . أعاله وعاله وعااله : أجاز املكان وجوزه وجاوزه مبعىن جازه ، كقولك : يقال 
كافة للكاف ، » وما«. يها أصنام يعكفون عل} كََما لَُهْم ءاِلَهةٌ { صنماً نعكف عليه } اجعل لََّنا إهلا { وكسرها 

. اختلفتم بعد نبيكم قبل أن جيّف ماؤه : ولذلك وقعت اجلملة بعدها وعن علي رضي اهللا عنه أنّ يهودياً قال له 
تعجب من قوهلم على أثر ما رأوا من اآلية } إِنَّكُْم قَْوٌم َتْجَهلُونَ { قلتم اجعل لنا إهلا قبل أن جتّف أقدامكم : فقال 

} إِنَّ هَُؤآلء { عجزة الكربى فوصفهم باجلهل املطلق وأكده ، ألنه ال جهل أعظم مما رأى منهم وال أشنع العظمى وامل
ويقال . مدّمر مكسر ما هم فيه ، من قوهلم إناء مترب ، إذا كان فضاضاً } ُمَتبٌَّر مَّا ُهْم ِفيِه { يعين عبدة تلك التماثيل 

هدم دينهم الذي هم عليه على يدّي ، وحيطم أصنامهم هذه ويتركها رضاضاً الترب ، أي يترب اهللا وي: لكسار الذهب 
أي ما عملوا شيئاً من عبادهتا فيما سلف إالّ وهو باطل مضمحل ال ينتفعون به وإن } وباطل مَّا كَانُواْ َيْعَملُونَ { 

]  ٢٣: الفرقان [ } َعَملٍ فََجَعلَْناُه َهَباء مَّنثُوراً َوقَِدْمَنا إىل َما َعِملُواْ ِمْن { كان زعمهم تقرباً إىل اهللا كما قال تعاىل 
امساً إلن ، وتقدمي خرب املبتدإ من اجلملة الواقعة خرباً هلا وسم لعبدة األصنام بأهنم هم } هؤالء { ويف إيقاع 

{ ليهم ما أحبوا املعرضون للتبار ، وأنه ال يعدوهم البتة ، وأنه هلم ضربة الزب ، ليحذرهم عاقبة ما طلبوا ويبغض إ
أغري املستحق للعبادة أطلب لكم معبوداً ، وهو فعل بكم ما فعل دون غريه ، من االختصاص } أَغَْيَر اهللا أَبِْغيكُْم إهلا 



اإلنكار والتعجب من : ومعىن اهلمزة . بالنعمة اليت مل يعطها أحد غريكم ، لتختصوه بالعبادة وال تشركوا به غريه 
  .عبادة غري اهللا  -غمورين يف نعمة اهللا مع كوهنم م -طلبتهم 

كُْم َوِفي ذَِلكُْم َبلَاٌء ِمْن َوإِذْ أَْنجَْيَناكُْم ِمْن آلِ ِفْرَعْونَ َيُسومُوَنكُْم ُسوَء الَْعذَابِ ُيقَتِّلُونَ أَْبَناءَكُْم َوَيسَْتْحيُونَ نَِساَء
  ) ١٤١(رَبِّكُْم َعِظيٌم 

ما حمل يسومونكم؟ : فإن قلت . ونكم شّدة العذاب ، من سام السلعة إذا طلبها يبغ} َيُسومُوَنكُْم ُسوء العذاب { 
إشارة إىل } ذلكم { و . وجيوز أن يكون حاالً من املخاطبني أو من آل فرعون . هو استئناف ال حملّ له : قلت 

  .بالتخفيف » يقتلون«: وقرىء . النعمة أو احملنة : والبالء . اإلجناء أو إىل العذاب 

لِأَِخيِه َهاُرونَ اْخلُفْنِي ِفي قَْوِمي َواَعدَْنا ُموَسى ثَلَاِثَني لَْيلَةً وَأَْتَمْمَناَها بَِعْشرٍ فََتمَّ ِميقَاُت َربِّهِ أَْرَبِعَني لَْيلَةً َوقَالَ ُموَسى َو
  ) ١٤٢(َوأَصِْلْح َولَا َتتَّبِْع َسبِيلَ الُْمفِْسِديَن 

ين إسرائيل وهو مبصر إن أهلك اهللا عدوّهم ، أتاهم بكتاب من عند اهللا فيه أن موسى عليه السالم وعد ب: وروي 
بيان ما يأتون وما يذرون ، فلما هلك فرعون سأل موسى ربه الكتاب ، فأمره بصوم ثالثني يوماً وهو شهر ذي 

املسك فأفسدته  كنا نشّم من فيك رائحة: القعدة ، فلما أمتّ الثالثني أنكر خلوف فيه فتسوك ، فقالت املالئكة 
أوحى اهللا تعاىل إليه أما علمت أن خلوف فم الصائم أطيب عندي من ريح املسك ، فأمره اهللا : وقيل . بالسواك 

أمره اهللا أن يصوم ثالثني يوماً ، وأن يعمل فيها مبا : وقيل . تعاىل أن يزيد عليها عشرة أيام من ذي احلجة لذلك 
ولقد أمجل ذكر األربعني يف سورة البقرة ، وفصلها ههنا . راة يف العشر وكلم فيها يقّربه من اهللا مث أنزلت عليه التو

. نصب على احلال أي متَّ بالغاً هذا العدد } أَْرَبِعَني لَْيلَةً { و . ما وقته له من الوقت وضربه له } ميقات َرّبِه { و . 
} وَأَْصلَحَ { كن خليفيت فيهم }  ِفى قَْوِمى اخلفىن{ وقرىء بالضم على النداء . عطف بيان ألخيه } هارون { و 

فال تتبعه وال ] الفساد [ أو وأصلح ما جيب أن يصلح من أمور بين إسرائيل ، ومن دعاك منهم إىل . وكن مصلحاً 
  .تطعه 

ْن تََرانِي وَلَِكنِ اْنظُرْ إِلَى الْجََبلِ فَإِِن اْستَقَرَّ َمكَاَنُه َولَمَّا َجاَء ُموَسى ِلِميقَاِتَنا َوكَلََّمُه َربُُّه قَالَ َربِّ أَرِنِي أَْنظُْر إِلَْيَك قَالَ لَ
َك ُتْبتُ إِلَْيَك وَأََنا أَوَّلُ فََسْوَف َترَانِي فَلَمَّا َتَجلَّى َربُُّه ِللْجََبلِ َجَعلَُه َدكًّا َوَخرَّ ُموَسى َصِعقًا فَلَمَّا أَفَاَق قَالَ ُسْبَحاَن

  ) ١٤٣(الُْمْؤِمنَِني 

: واختّص جميئه مبيقاتنا ، كما تقول : ومعىن الالم االختصاص فكأنه قيل . لوقتنا الذي وقتنا له وحدّدناه } مليقاتنا { 
أن خيلق الكالم منطوقاً به : من غري واسطة كما يكلم امللك ، وتكليمه } َوكَلََّمُه َربُُّه { أتيته لعشر خلون من الشهر 

أن موسى عليه السالم كان يسمع ذلك الكالم من كل جهة : وطاً يف اللوح وروي يف بعض األجرام كما خلقه خمط
إمنا كلمه يف أّول : وقيل . كلمه أربعني يوماً وأربعني ليلة ، وكتب له األلواح : وعن ابن عباس رضي اهللا عنه . 

الرؤية عني النظر ، : إليك ، فإن قلت ثاين مفعويل أرين حمذوف أي أرين نفسك أنظر } أَرِنِى أَنظُْر إِلَْيَك { األربعني 
معىن أرين نفسك ، اجعلين متمكناً من رؤيتك بأن تتجلى يل فأنظر إليك : أرين أنظر إليك؟ قلت : فكيف قيل 

{ : ملا قال : ؟ قلت } أَنظُْر إِلَْيكَ { : لن تنظر إيلّ لقوله : ومل يقل } لَن َترَانِى { : فكيف قال : وأراك ، فإن قلت 



مبعىن اجعلين متمكناً من الرؤية اليت هي اإلدراك ، علم أن الطِّلَْبة هي الرؤية ال النظر الذي ال إدراك معه ، } نِى أَرِ
وهو من أعلم الناس -كيف طلب موسى عليه السالم ذلك : فإن قلت . لن تراين ، ومل يقل لن تنظر إيلّ : فقيل 

الرؤية اليت هي إدراك ببعض احلواس ، وذلك إمنا يصّح فيما كان يف  باهللا وما جيوز عليه وما ال جيوز ، وبتعاليه عن
ومنُع اجملربة إحالته يف العقول غري الزم ، ألنه ليس . وما ليس جبسم وال عرض فمحال أن يكون يف جهة . جهة 

{  -رة حني أخذت الرجفة الذين قالوا أرنا اهللا جه -بأّول مكابرهتم وارتكاهبم ، وكيف يكون طالبه وقد قال
فتربأ ]  ١٥٥: األعراف [ } ُتِضلُّ بَِها َمن َتَشاء { : إىل قوله ]  ١٥٥: األعراف [ } أَُتْهِلكَُنا بَِما فََعلَ السفهاء ِمنَّا 

ما كان طلب الرؤية إالّ ليبكت هؤالء الذين دعاهم سفهاء وضالالً ، : من فعلهم ودعاهم سفهاء وضالالً ؟ قلت 
مهم احلجر ، وذلك أهنم حني طلبوا الرؤية أنكر عليهم وأعلمهم اخلطأ ونبههم على احلق ، وتربأ من فعلهم ، وليلق

ال بدَّ ، ولن نؤمن لك حىت نرى اهللا جهرة ، فأراد أن يسمعوا النّص من عند اهللا : فلجوا ومتادوا يف جلاجهم وقالوا 
َرّب أَرِنِى { : ا دخلهم من الشبهة ، فلذلك قال ليتيقنوا وينزاح عنهم م} لَن تََرانِى { : باستحالة ذلك ، وهو قوله 

ألنّ اهللا سبحانه إمنا كلم موسى عليه السالم وهم : أرهم ينظروا إليك؟ قلت : فهال قال : فإن قلت . } أَنظُْر إِلَْيَك 
معه ، يسمعون ، فلما مسعوا كالم رب العّزة أرادوا أن يرى موسى ذاته فيبصروه معه ، كما أمسعه كالمه فسمعوه 

أرين أنظر إليك ، وألنه إذا زجر عما طلب ، وأنكر عليه يف : إرادة مبنية على قياس فاسد ، فلذلك قال موسى 
كان غريه أوىل باإلنكار ، ألنّ الرسول إمام : لن يكون ذلك : نبّوته واختصاصه وزلفته عند اهللا تعاىل ، وقيل له 
  .ليهم أمته ، فكان ما خياطب به أو ما خياطب راجعاً إ

وما فيه من معىن املقابلة اليت هي حمض التشبيه والتجسيم ، دليل على أنه ترمجة عن } أَنظُْر إِلَْيَك { : وقوله 
مقترحهم وحكاية لقوهلم ، وجلّ صاحب اجلمل أن جيعل اهللا منظوراً إليه ، مقابالً حباسة النظر ، فكيف مبن هو 

، وعمرو بن عبيد ، والنظام ، وأيب اهلذيل والشيخني ، ومجيع  أعرق يف معرفة اهللا تعاىل من واصل بن عطاء
. تنفي املستقبل » ال«وذلك أن » ال«تأكيداً النفي الذي تعطيه : ؟ قلت } لَن { ما معىن : املتكلمني؟ فإن قلت 

لَن َيْخلُقُواْ { : له أنّ فعله ينايف حايل ، كقو: واملعىن . لن أفعل غداً : ال أفعل غداً ، فإذا أكدت نفيها قلت : تقول 
نفي للرؤية فيما ]  ١٠٣: األنعام [ } الَّ ُتْدرِكُُه األبصار { : فقوله ]  ٧٣: احلج [ } ذَُباباً َولَوِ اجتمعوا لَهُ 

{ : كيف اتصل االستدراك يف قوله : فإن قلت . تأكيد وبيان ، ألنّ املنفي مناف لصفاته } لَن َترَانِى { و . يستقبل 
: اتصل به على معىن أنّ النظر إيلّ حمال فال تطلبه ولكن عليك بنظر آخر : مبا قبله؟ قلت } ْر إِلَى الَْجَبلِ ولكن اْنظُ
نظر إىل اجلبل الذي يرجف بك ومبن طلبت الرؤية ألجلهم ، كيف أفعل به وكيف أجعله دكاً بسبب وهو أن ت

طلبك الرؤية؟ لتستعظم ما أقدمت عليه مبا أريك من عظم أثره ، كأنه عّز وعال حقق عند طلب الرؤية ما مثله عند 
كما } فَإِِن اْسَتقَرَّ َمكَاَنُه { ] .  ٩١: مرمي [ } محن وَلَداً وََتِخرُّ اجلبال َهّداً أَن َدَعْوا للر{ : نسبة الولد إليه يف قوله 

تعليق لوجود الرؤية موجود ما ال يكون من استقرار اجلبل } فََسْوَف تََرانِى { كان مستقراً ثابتاً ذاهباً يف جهاته 
. عجيب ومنط بديع مكانه حني يدكه دكاً ويسويه باألرض ، وهذا كالم مدبج بعضه يف بعض ، وارد على أسلوب 

أال ترى كيف ختلص من النظر إىل النظر بكلمة االستدراك؟ مث كيف بىن الوعيد بالرجفة الكائنة بسبب طلب النظر 
فلما } فَلَمَّا جتلى َربُُّه لِلَْجَبلِ { . } فَإِِن اْسَتقَرَّ َمكَاَنُه فََسْوفَ َترَانِى { : على الشريطة يف وجود الرؤية؟ أعين قوله 

والدكّ . أي مدكوكاً مصدر مبعىن مفعول كضرب األمري } َجَعلَُه َدكّا { له اقتداره وتصدى له أمره وإرادته  ظهر
والدكاء اسم للرابية الناشزة من األرض كالدكّة أو أرضاً دكاء » دكاء«: والدقُّ أخوان كالشك والشقِّ وقُرىء 

ابسط يدك دكاء ، أي : قال يل الربيع بن خثيم : ن الشعيب ناقة دكاء متواضعة السنام ، وع: ومنه قوهلم . مستوية 



. من هول ما رأى } َوَخرَّ موسى َصِعقًا { أي قطعاً دكا مجع دكاء » دكاً«: وقرأ حيىي بن وثاب . مّدها مستوية 
من صقعه إذا . ويقال هلا الصاقعة . وأصله من الصاعقة . يقال صعقته فصعقت . فعلته ففعل : وصعق من باب 

أنّ املالئكة مّرت عليه وهو مغشي عليه فجعلوا : وروي . خّر مغشياً عليه غشية كاملوت : ضربه على رأسه ومعناه 
قَالَ { من صعقته } فَلَمَّا أَفَاَق { يا ابن النساء احليض أطمعت يف رؤية رب العّزة؟ : يلكزونه بأرجلهم ويقولون 

بأنك } وَأََناْ أَوَّلُ املؤمنني { من طلب الرؤية } ُتْبُت إِلَْيَك { غريها أنزهك مما ال جيوز عليك من الرؤية و} سبحانك 
  .لست مبرئّي وال مدرك بشيء من احلواس 

من إجرائه تلك املقالة العظيمة وإن كان : فإن كان طلب الرؤية للغرض الذي ذكرته ، فمّم تاب؟ قلت : فإن قلت 
 تعاىل ، فانظر إىل إعظام اهللا تعاىل أمر الرؤية يف هذه اآلية ، لغرض صحيح على لسانه ، من غري إذن فيه من اهللا

وكيف أرجف اجلبل بطالبها وجعله دكاً ، وكيف أصعقهم ومل خيل كليمه من نفيان ذلك مبالغة يف إعظام األمر ، 
جب من وكيف سبح ربه ملتجئاً إليه ، وتاب من إجراء تلك الكلمة على لسانه وقال أنا أول املؤمنني ، مث تع

وال يغرنك تسترهم بالبلكفة ، . املتسمني باإلسالم املتسمني بأهل السّنة واجلماعة كيف اختذوا هذه العظيمة مذهباً 
  :فإنه من منصوبات أشياخهما والقول ما قال بعض العدلية فيهم 

  َوَجَماَعةٌ ُحْمرٌ لََعْمرِي ُموكَفَه... لََجَماَعةٌ َسمْوا َهواُهْم ُسنَّة 
  .َشْنعَ الَْوَرى فََتَستَّرُوا بِالَبلْكَفَْه ... بَُّهوُه بَِخلِْقِه وََتَخوَّفُوا قَْد َش

عّرفين نفسك تعريفاً واضحاً جلياً ، كأهنا إراءة يف جالئها } أَرِنِى أَنظُْر إِلَْيَك { : وهو أن يريد بقوله : وتفسري آخر 
أعرفك معرفة اضطرار ، كأين أنظر إليك ، } نظُرْ إِلَْيَك أَ{ بآية مثل آيات القيامة اليت تضطر اخللق إىل معرفتك 

  :كما جاء يف احلديث 
ستعرفونه معرفة جلية هي يف اجلالء كإبصاركم : مبعىن » سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر « )  ٣٩٨( 

ولن حتتمل قّوتك تلك اآلية  أي لن تطيق معرفيت على هذه الطريقة ،} قَالَ لَن تََرانِى { القمر إذا امتأل واستوى 
فإين أورد عليه وأظهر له آية من تلك اآليات ، فإن ثبت لتجليها واستقّر مكانه ومل . املضطرة ولكن انظر إىل اجلبل 

َجَعلَُه { فلما ظهرت له آية من آيات قدرته وعظمته } فَلَمَّا جتلى َربُُّه ِللْجََبلِ { يتضعضع فسوف تثبت هلا وتطيقها ، 
وَأََناْ أَوَّلُ { مما اقترحت وجتاسرت } فَلَمَّا أَفَاَق قَالَ سبحانك ُتْبُت إِلَْيَك { لعظم ما رأى } ا َوَخرَّ موسى َصِعقًا َدكّ

  .بعظمتك وجاللك ، وأن شيئاً ال يقوم لبطشك وبأسك } املؤمنني 

  ) ١٤٤(لَاِمي فَُخذْ َما آتَْيُتَك َوكُْن ِمَن الشَّاِكرِيَن قَالَ َيا ُموَسى إِنِّي اْصطَفَيُْتَك َعلَى النَّاسِ بِرَِسالَاِتي َوبِكَ

وبكالمي { وهي أسفار التوراة } برسااليت { اخترتك على أهل زمانك وآثرتك عليهم } اصطفيتك َعلَى الناس { 
على النعمة يف } ين َوكُْن ّمَن الشاكر{ ما أعطيتك من شرف النبّوة واحلكمة } فَُخذْ َما ءاَتْيُتكَ { وبتكليمي إياك } 

كيف قيل؛ : فإن قلت . خّر موسى صعقاً يوم عرفة ، وأعطي التوراة يوم النحر : وقيل . ذلك فهي من أجل النعم 
: والكليم . أجل ، ولكنه كان تابعاً له وردءاًوزيراً : اصطفيتك على الناس وكان هارون مصطفى مثله نبياً؟ قلت 

  .محل الرسالة  هو موسى عليه السالم ، واألصيل يف

َك يَأُْخذُوا بِأَْحسَنَِها سَأُرِيكُمْ َوكََتْبَنا لَُه ِفي الْأَلْوَاحِ ِمْن كُلِّ َشْيٍء َمْوِعظَةً َوَتفِْصيلًا ِلكُلِّ َشْيٍء فَُخذَْها بِقُوٍَّة َوأُْمْر قَْوَم
ِفي الْأَْرضِ بَِغْيرِ الَْحقِّ َوإِنْ َيَرْوا كُلَّ آَيٍة لَا ُيؤِْمُنوا بَِها َوإِنْ  سَأَصْرُِف َعْن آَياِتَي الَِّذيَن يََتكَبَُّرونَ) ١٤٥(َداَر الْفَاِسِقَني 



ِفِلَني كَذَّبُوا بِآيَاِتَنا َوكَانُوا َعْنَها غَاَيَرْوا َسبِيلَ الرُّْشِد لَا يَتَِّخذُوُه سَبِيلًا َوإِنْ َيرَْوا َسبِيلَ الَْغيِّ َيتَِّخذُوُه َسبِيلًا ذَِلَك بِأَنَُّهْم 
  ) ١٤٧(َوالَِّذيَن كَذَُّبوا بِآَياتَِنا َوِلقَاِء الْآِخَرِة َحبِطَْت أَْعَمالُُهْم َهلْ ُيْجزَْونَ إِلَّا َما كَاُنوا َيْعَملُونَ ) ١٤٦(

وقيل؛ لوحني ، وأهنا كانت من . سبعة : ذكروا يف عدد األلواح ويف جوهرها وطوهلا أهنا كانت عشرة ألواح وقيل 
أمر اهللا موسى بقطعها من : وقيل . من زبرجدة خضراء وياقوتة محراء : وقيل . ء هبا جربيل عليه السالم زمّرد جا

وعن احلسن كانت من خشب نزلت من السماء فيها التوراة . صخرة صماء لينها له ، فقطعها بيده وشقها بأصابعه 
وتفصيالً } مَّْوِعظَةٌ { و . النصب مفعول كتبنا  يف حمل} ِمن كُلّ َشْىء { : وقوله . ، وأن طوهلا كان عشرة أذرع 

وقيل . كتبنا له كل شيء كان بنو إسرائيل حمتاجني إليه يف دينهم من املواعظ وتفصيل األحكام : واملعىن . بدل منه 
وعزير ، موسى ، ويوشع ، : أنزلت التوراة وهي سبعون وقر بعري ، يقرأ اجلزأ منه يف سنة مل يقرأها إالّ أربعة نفر : 

إين أنا اهللا الرمحن الرحيم ، ال تشركوا يب شيئاً ، وال : كتب يف األلواح : وعن مقاتل . وعيسى عليهم السالم 
تقطعوا السبيل ، وال حتلفوا بإمسي كاذبني؛ فإن من حلف بإمسي كاذباً فال أزكيه ، وال تقتلوا وال تزنوا وال تعقوا 

[ } فَُخذْ َما ءاَتْيُتكَ { : ها ، عطفاً على كتبنا ، وجيوز أن يكون بدالً من قوله خذ: فقلنا له } فَُخذَْها { الوالدين 
، ] للرساالت [ لأللواح ، أو لكل شيء ، ألنه يف معىن األشياء ، أو } ُخذَْها { والضمري يف ]  ١٤٤: األعراف 

أي فيها ما هو حسن } أُْخذُواْ بِأَْحَسنَِها َي{ جبّد وعزمية فعل أويل العزم من الرسل } بِقُوَّةٍ { ومعىن . أو للتوراة 
فمرهم أن حيملوا على أنفسهم يف األخذ مبا هو أدخل يف . وأحسن ، كاالقتصاص ، والعفو ، واالنتصار ، والصرب 

يأخذوا : ل وقي]  ٥٥: الزمر [ } واتبعوا أَْحَسَن َما أُنزِلَ إِلَْيكُم ّمن رَّّبكُمْ { : احلسن وأكثر للثواب ، كقوله تعاىل 
يأخذوا مبا أمروا به ، دون ما هنوا عنه ، على : وجيوز أن يراد . مبا هو واجب أو ندب ، ألنه أحسن من املباح 

يريد دار فرعون وقومه وهي مصر ، كيف أقفرت } َسأُْورِيكُْم دَاَر الفاسقني { الصيف أحّر من الشتاء : قولك 
منازل عاد ومثود : وقيل . ا مثل فسقهم فينكل بكم مثل نكاهلم منهم ودّمروا لفسقهم ، لتعتربوا فال تفسقو

وقرأ احلسن . نار جهنم : دار الفاسقني : وقيل . والقرون الذين أهلكهم اهللا لفسقهم يف ممرّكم عليها يف أسفاركم 
د كأنَّ ووجهه أن تكون من أوريت الزن. أورين كذا ، وأوريته : يقال . وهي لغة فاشية باحلجاز » سأوريكم«: 

َوأَْوَرثَْنا القوم الذين كَاُنواْ { : قراءة حسنة يصححها قوله » سأورثكم«: املعىن بّينه يل وأنره ألستبينه وقرىء 
بالطبع على قلوب املتكربين وخذالهنم ، فال } َسأَْصرُِف َعْن ءايايت { ] .  ١٣٧: األعراف [ } ُيسَْتْضَعفُونَ 

ذكر لنا : وعن الفضيل بن عياض . فلة واهنماكاً فيما يشغلهم عنها من شهواهتم يفكرون فيها وال يعتربون هبا ، غ
  :عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

إذا عظمت أّميت الدنيا نزع عنها هيبة اإلسالم ، وإذا تركوا األمر باملعروف والنهي عن املنكر حرمت ) "  ٣٩٩( 
  "بركة الوحي 

تهدوا كما اجتهد فرعون أن يبطل آية موسى ، بأن مجع هلا السحرة ، فأىب اهللا سأصرفهم عن إبطاهلا وإن اج: وقيل 
وتسميتها سحراً . سأصرفهم عنها وعن الطعن فيها واالستهانة هبا : وجيوز . إالَّ علو احلّق وانتكاس الباطل 

، لئال يكونوا مثلهم وفيه إنذار للمخاطبني من عاقبة الذين يصرفون عن اآليات لتكربهم وكفرهم هبا . بإهالكهم 
أن يكون حاالً مبعىن يتكربون غري حمقني ، ألن التكرب باحلّق هللا : فيه وجهان } بَِغْيرِ احلق { فيسلك هبم سبيلهم 

من } َوإِن َيَرْوا كُلَّ َءاَيٍة { وأن يكون صلة لفعل التكرب ، أي يتكربون مبا ليس حبق وما هم عليه من دينهم . وحده 
و » سبيل الرشد«: وقرىء . بضم الياء » وإن يروا«: وقرأ مالك بن دينار } الَّ ُيْؤِمنُواْ بَِها { عليهم  اآليات املنزلة



وما أسفه من ركب املفازة ، فإن رأى طريقاً مستقيماً . السقم والسقم والسقام : ، كقوهلم » الرشاد«و » الرشد«
يف حمل } ذلك { ه ، ففاعل حنو ذلك يف دينه أسفه أعرض عنه وتركه ، وإن رأى معتسفاً مردياً أخذ فيه وسلك

} َوِلقَاء اآلخرة { ذلك الصرف بسبب تكذيبهم أو صرفهم اهللا ذلك الصرف بسبب : الرفع أو النصب على معىن 
أي ولقائهم اآلخرة ومشاهدهتم أحواهلا ، ومن إضافة املصدر إىل . جيوز أن يكون من إضافة املصدر إىل املفعول به 

  .ولقاء ما وعد اهللا يف اآلخرة : عىن الظرف مب

َولَا يَْهدِيهِْم َسبِيلًا اتََّخذُوهُ  َواتََّخذَ قَْوُم ُموَسى ِمْن َبْعِدِه ِمْن ُحِليِّهِْم ِعْجلًا َجَسًدا لَُه خَُوارٌ أَلَْم َيرَْوا أَنَُّه لَا ُيكَلِّمُُهْم
هِْم َوَرأَْوا أَنَُّهْم قَدْ َضلُّوا قَالُوا لَِئْن لَْم يَْرَحْمَنا َربَُّنا َوَيغِْفْر لََنا لََنكُوَننَّ ِمَن َولَمَّا ُسِقطَ ِفي أَْيِدي) ١٤٨(َوكَاُنوا ظَاِلِمَني 

  ) ١٤٩(الَْخاِسرِيَن 

واختذ قوم موسى عجالً ، واملتخذ هو السامري؟ : مل قيل : من بعد فراقه إياهم إىل الطور ، فإن قلت } ِمن َبْعِدِه { 
أن ينسب الفعل إليهم ، ألن رجالً منهم باشره ووجد فيما بني ظهرانيهم ، كما يقال : جهان ، أحدمها فيه و: قلت 

بنو متيم قالوا كذا وفعلوا كذا ، والقائل والفاعل واحد ، وألهنم كانوا مريدين الختاذه راضني به ، فكأهنم أمجعوا : 
بضم احلاء والتشديد ، مجع حلي ، كثدي » من حليهم«: وقرىء . أن يراد واختذوه إهلا وعبدوه : والثاين . عليه 

اسم ملا يتحسن به من : ومن حليهم ، على التوحيد ، واحللي . لإلتباع كدىل  -بالكسر  -وثدّي ، ومن حليهم 
: من حليهم ، ومل يكن احللّي هلم ، إمنا كانت عوارى يف أيديهم؟ قلت : مل قال : فإن قلت . الذهب والفضة 

كون بأدىن مالبسة ، وكوهنا عوارى يف أيديهم كفى به مالبسة على أهنم قد ملكوها بعد املهلكني كما اإلضافة ت
فأخرجناهم ّمن جنات َوُعُيوٍن َوكُُنوزٍ َوَمقَامٍ كَرِميٍ كَذَِلكَ { : أال ترى إىل قوله عّز وعال . ملكوا غريها من أمالكهم 

: واخلوار . بدناً ذا حلم ودم كسائر األجساد } َجَسداً { ، ]  ٥٩-٥٧: الشعراء [ } وأورثناها َبنِى إسراءيل 
إنّ السامري قبض قبضة من تراب من أثر فرس جربيل عليه السالم يوم قطع البحر ، : صوت البقر ، قال احلسن 

إذا  باجليم واهلمزة ، ومن جأر» جؤار«: وقرأ علي رضي اهللا عنه . فقذفه يف يفِّ العجل ، فكان عجالً له خوار 
حني اختذوه إهلا أنه ال يقدر على كالم وال على } أَلَْم َيرَْواْ } { ِعْجالً { وانتصاب جسداً على البدل من . صاح 

هداية سبيل ، حىت ال خيتاروه على من لو كان البحر مداداً لكلماته لنفد البحر قبل أن تنفد كلماته ، وهو الذي 
} اختذوه { : مث ابتدأ فقال . كز يف العقول من األدلة ، ومبا أنزل يف كتبه هدى اخللق إىل سبل احلّق ومناهجه مبا ر

واضعني كل شيء يف غري موضعه ، فلم يكن } َوكَاُنواْ ظاملني { أي أقدموا على ما أقدموا عليه من األمر املنكر 
ملا اشتّد ندمهم وحسرهتم على عبادة و} َولَمَّا ُسِقطَ فَى أَْيِديهِمْ { اختاذ العجل بدعاً منهم ، وال أّول مناكريهم 

. العجل ، ألنّ من شأن من اشتدّ ندمه وحسرته أن يعض يده غماً ، فتصري يده مسقوطاً فيها ، ألن فاه قد وقع فيها 
، على تسمية » سقط يف أيديهم«: وقرأ أبو السميفع . وهو من باب الكناية } فَى أَْيِديهِْم { مسند إىل } ُسِقطَ { و 

: معناه سقط الندم يف أيديهم ، أي يف قلوهبم وأنفسهم ، كما يقال : ، أي وقع العض فيها ، وقال الزجاج  الفاعل
حصل يف يده مكروه ، وإن كان حماالً أن يكون يف اليد ، تشبيهاً ملا حيصل يف القلب ويف النفس ، مبا حيصل يف اليد 

لئن مل ترمحنا ربنا «: وقرىء . وتبينوا ضالهلم تبيناً كأهنم أبصروه بعيوهنم } َوَرأَْواْ أَنَُّهْم قَْد َضلُّواْ { ويرى بالعني 
وإن : وربنا ، بالنصب على النداء ، وهذا كالم التائبني ، كما قال آدم وحواء عليهما السالم . ، بالتاء » وتغفر لنا

  .مل تغفر لنا وترمحنا 



فًا قَالَ بِئَْسَما َخلَفُْتُمونِي ِمْن َبْعِدي أََعجِلُْتْم أَْمرَ رَبِّكُْم وَأَلْقَى الْأَلْوَاَح وَأََخذَ َولَمَّا َرَجَع مُوَسى إِلَى قَْوِمِه غَْضَبانَ أَِس
لَا َتْجَعلْنِي َمعَ الْقَوْمِ بَِي الْأَْعَداَء َو بِرَأْسِ أَِخيِه َيُجرُّهُ إِلَْيِه قَالَ اْبَن أُمَّ إِنَّ الْقَْوَم اْسَتْضَعفُونِي َوكَادُوا َيقُْتلُوَننِي فَلَا ُتْشِمْت

  ) ١٥١(قَالَ َربِّ اغِْفْر ِلي َوِلأَِخي َوأَْدِخلَْنا ِفي َرْحَمِتَك َوأَْنتَ أَْرَحُم الرَّاِحِمَني ) ١٥٠(الظَّاِلِمَني 

} ُتُمونِى َخلَفْ{ هو احلزين : وقيل ]  ٥٥: الزخرف [ } فَلَمَّا ءاَسفُوَنا انتقمنا ِمْنُهمْ { الشديد الغضب : األِسف 
وهذا اخلطاب إما أن يكون لعبدة العجل من السامري وأشياعه أو لوجوه . قمتم مقامي وكنتم خلفائي من بعدي 

 ١٤٢: األعراف [ } اخلفىن ِفى قَْوِمى { : ويدلّ عليه قوله . بين إسرائيل وهم هارون عليه السالم واملؤمنون معه 
: فإن قلت . لعجل مكان عبادة اهللا ، أو حيث مل تكفوا من عبد غري اهللا بئس ما خلفتموين حيث عبدمت ا: واملعىن ] 

واملخصوص بالذم . الفاعل مضمر يفسره ما خلفتموين : أين ما تقتضيه بئس من الفاعل واملخصوص بالذم؟ قلت 
: بعد قوله }  ِمن بَْعِدى{ : أي معىن لقوله : فإن قلت . بئس خالفة خلفتمونيها من بعد خالفتكم : حمذوف تقديره 

أو . معناه من بعد ما رأيتم مين ، من توحيد اهللا ، ونفي الشركاء عنه ، وإخالص العبادة له : ؟ قلت } خلفتموين { 
وأكفهم عما طمحت حنوه أبصارهم من عبادة البقر ، حني قالوا . من بعد ما كنت أمحل بين إسرائيل على التوحيد 

ومن حق اخللفاء أن يسريوا بسرية املستخلف من بعده ]  ١٢٨: األعراف [ } ءاِلَهةٌ اجعل لََّنا إهلا كََما لَُهْم { : 
أي من بعد أولئك املوصوفني بالصفات ]  ١٦٩: األعراف [ } فََخلََف ِمن َبْعِدِهْم َخلٌْف { : وحنوه . وال خيالفوه 

نه غريه ، ويضمن معىن سبق فيتعّدى عجل عن األمر إذا تركه غري تام ، ونقيضه مت عليه وأعجله ع: احلميدة يقال 
تعديته ، فيقال عجلت األمر ، واملعىن أعجلتم عن أمر ربكم ، وهو انتظار موسى حافظني لعهده وما وصاكم به ، 

فبنيتم األمر على أن امليعاد قد بلغ آخره ولن أرجع إليكم فحدَّثتم أنفسكم مبويت ، فغّيرمت كما غريت األمم بعد 
إنَّ موسى لن :  -حني أخرج هلم العجل وقال هذا إهلكم وإله موسى  -أنّ السامري قال هلم : وروي . أنبيائهم 

َوأَلْقَى { أهنم عّدوا عشرين يوماً بلياليها فجعلوها أربعني ، مث أحدثوا ما أحدثوا : يرجع ، وإنه قد مات وروي 
ديث العجل ، غضباً هللا ومحية لدينه ، وطرحها ملا حلقه من فرط الدهش وشّدة الضجر عند استماعه ح} االلواح 

. وكان يف نفسه حديداً شديد الغضب ، وكان هارون ألني منه جانباً ولذلك كان أحّب إىل بين إسرائيل من موسى 
أنّ التوراة كانت سبعة أسباع ، فلما ألقى األلواح تكسرت فرفع منها ستة أسباعها وبقي منها سبع واحد : وروي 

} َيُجرُُّه إِلَْيِه { أي بشعر رأسه } َوأََخذَ بَِرأْسِ أَِخيهِ { فصيل كل شيء ، وفيما بقي اهلدى والرمحة ، وكان فيما رفع ت
} ابن أُمَّ { بذؤابته وذلك لشّدة ما ورد عليه من األمر الذي استفزه وذهب بفطنته ، وظناً بأخيه أنه فرط يف الكف 

، بكسر » وابن إمِّ«. ، وبالياء » وابن أمي«. طرح ياء اإلضافة قرىء بالفتح تشبيهاً خبمسة عشر ، وبالكسر على 
  .كان أخاه ألبيه وأّمه ، فإن صّح فإمنا أضافه إىل األم ، إشارة إىل أهنما من بطن واحد : وقيل . اهلمزة وامليم 

هي اليت قاست  وذلك أدعى إىل العطف والرقة ، وأعظم للحق الواجب ، وألهنا كانت مؤمنة فاعتّد بنسبها ، وألهنا
. يعين أنه مل يأل جهداً يف كفهم بالوعظ واإلنذار } إِنَّ القوم استضعفوين { فيه املخاوف والشدائد فذكره حبقها 

َيقُْتلُوَننِى فَالَ ُتْشِمْت بِىَ { ومبا بلغته طاقته من بذل القوة يف مضاّدهتم حىت قهروه واستضعفوه ومل يبق إالّ أن يقتلوه 
، على هني » فال يشمت يب األعداء«: تفعل يب ما هو أمنيتهم من االستهانة يب واإلساءة إيلّ ، وقرىء  فال} االعداء 

وال جتعلين يف } َوالَ َتْجَعلْنِى َمَع القوم الظاملني { واملراد أن ال حيل به ما يشمتون به ألجله . األعداء عن الشماتة 
. أو وال تعتقد أين واحد من الظاملني مع براءيت منهم ومن ظلمهم . موجدتك علّي وعقوبتك يل قريناً هلم وصاحباً 

لريضي أخاه ويظهر ألهل الشماتة رضاه } قَالَ َرّب اغفر ِلى َوالِخى { ملا اعتذر إليه أخوه وذكر له مشاتة األعداء 



وطلب . ن اخلالفة عنه فال تتم هلم مشاتتهم ، واستغفر لنفسه مما فرط منه إىل أخيه ، وألخيه أن عسى فرط يف حس
  .أن ال يتفرقا عن رمحته ، وال تزال منتظمة هلما يف الدنيا واآلخرة 

  ) ١٥٢(ي الُْمفْتَرِيَن إِنَّ الَِّذيَن اتََّخذُوا الِْعْجلَ َسَينَالُُهْم غََضٌب ِمْن َربِّهِْم َوِذلَّةٌ ِفي الَْحَياةِ الدُّنَْيا َوكَذَِلَك َنْجزِ

خروجهم من ديارهم ألنّ ذل الغربة مثل : والذلة . الغضب ما أمروا به من قتل أنفسهم } ِذلَّةٌ غََضٌب ّمن رَّبّهِْم َو{ 
هو ما نال أبناءهم وهم بنو قريظة والنضري ، من غضب اهللا تعاىل بالقتل واجلالء ، ومن الذلة : وقيل . مضروب 

وجيوز . هذا إهلكم وإله موسى : ول السامري املتكذبني على اهللا ، وال فرية أعظم من ق} املفترين { بضرب اجلزية 
سيناهلم غضب يف اآلخرة ، وذلة يف احلياة الدنيا ، وضربت عليهم : أن يتعلق يف احلياة الدنيا بالذلة وحدها ويراد 

  .الذلة واملسكنة وباؤوا بغضب من اهللا 

  ) ١٥٣(وا إِنَّ رَبََّك ِمْن َبْعِدَها لََغفُوٌر َرحِيٌم َوالَِّذيَن َعِملُوا السَّيِّئَاِت ثُمَّ َتابُوا ِمْن َبْعِدَها َوآَمُن

{ إىل اهللا واعتذروا إليه } ِمن َبْعِدَها { مث رجعوا } ثُمَّ تَاُبواْ { من الكفر واملعاصي كلها } والذين َعِملُواْ السيئات { 
لستور عليهم حماء ملا كان منهم } لََغفُورٌ { ظائم من بعد تلك الع} إِنَّ َربََّك ِمن َبْعدَِها { وأخلصوا اإلميان } َوءاَمُنواْ 

عظَّم جنايتهم أو ال مث . وهذا حكم عام يدخل حتته متخذو العجل ومن عداهم . منعم عليهم باجلنة } رَِّحيٌم { 
أردفها تعظيم رمحته ، ليعلم أن الذنوب وإن جلت وعظمت فإن عفوه وكرمه أعظم وأجلّ ، ولكن ال بّد من حفظ 

  .وهي وجوب التوبة واإلنابة ، وما وراءه طمع فارغ وأشعبية باردة ، ال يلتفت إليها حازم : ة الشريط

  ) ١٥٤(َهُبونَ َولَمَّا َسكََت َعْن ُموَسى الَْغَضُب أََخذَ الْأَلْوَاَح َوِفي ُنْسخَِتَها ُهًدى َوَرْحَمةٌ ِللَِّذيَن ُهْم لَِربِّهِمْ َيْر

قل لقومك كذا : هذا مثل ، كأن الغضب كان يغريه على ما فعل ويقول له } ى الغضب َولَمَّا َسكََت َعن مُّوَس{ 
وألقي األلواح ، وجّر برأس أخيك إليك ، فترك النطق بذلك وقطع اإلغراء ، ومل يستحسن هذه الكلمة ومل 

راءة معاوية بن يستفصحها كل ذي طبع سليم وذوق صحيح إالّ لذلك ، وألنه من قبيل شعب البالغة ، وإالّ فما لق
وقرىء . ، ال جتد النفس عندها شيئاً من تلك اهلزة ، وطرفاً من تلك الروعة » وملا سكن عن موسى الغضب«: قرة 

أََخذَ { وملا طفىء غضبه : أي أسكته اهللا ، أو أخوه باعتذاره إليه وتنصله ، واملعىن » أسكت«و » وملا سكت«: 
لَِربّهِْم { والنسخة فعلة مبعىن مفعول كاخلطبة . وفيما نسخ منها ، أي كتب } ِتَها َوِفى ُنْسَخ{ اليت ألقاها } االلواح 
[ } ِللرُّؤَْيا َتْعُبُرونَ { وحنوه . دخلت الالم لتقدم املفعول ، ألن تأخر الفعل عن مفعوله يكسبه ضعفاً } َيْرَهُبونَ 
  .لك ضربت : وتقول ]  ٤٣: يوسف 

ُتْهِلكَُنا بَِما ِعَني َرُجلًا ِلِميقَاتَِنا فَلَمَّا أََخذَْتُهُم الرَّْجفَةُ قَالَ َربِّ لَْو شِئَْت أَْهلَكْتَُهْم ِمْن قَْبلُ َوإِيَّاَي أََواْختَاَر ُموَسى قَْوَمُه َسْب
َوِليَُّنا فَاغِْفْر لََنا َواْرَحْمَنا وَأَْنَت خَْيُر  فََعلَ السُّفََهاُء ِمنَّا إِنْ ِهيَ إِلَّا ِفْتنَُتَك ُتِضلُّ بَِها َمْن َتَشاُء وََتْهِدي َمْن َتَشاُء أَْنَت

اُء َواكُْتبْ لََنا ِفي َهِذهِ الدُّنَْيا َحَسَنةً َوِفي الْآِخَرِة إِنَّا ُهدَْنا إِلَْيَك قَالَ َعذَابِي أُِصيُب بِِه َمْن أََش) ١٥٥(الَْغافِرِيَن 
الَِّذيَن َيتَّبُِعونَ ) ١٥٦(ِللَِّذيَن َيتَّقُونَ َويُْؤُتونَ الزَّكَاةَ وَالَِّذيَن ُهْم بِآيَاِتَنا ُيْؤِمُنونَ َوَرْحمَِتي َوِسَعْت كُلَّ َشْيٍء فََسأَكْتُُبَها 

َهاُهْم َعنِ الُْمْنكَرِ َمْعُروِف َوَيْنالرَُّسولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَِّذي َيجِدُوَنُه َمكْتُوًبا ِعْندَُهْم ِفي التَّْوَراِة وَالْإِْنجِيلِ َيأُْمُرُهْم بِالْ



 َعلَْيهِْم فَالَِّذيَن آَمُنوا بِِه َوُيِحلُّ لَُهُم الطَّيِّبَاِت وَُيَحرُِّم َعلَْيهُِم الَْخَباِئثَ َوَيَضُع َعْنُهْم إِْصرَُهْم وَالْأَغْلَالَ الَِّتي كَاَنْت
  ) ١٥٧(ُه أُولَِئَك ُهمُ الُْمفِْلُحونَ َوَعزَُّروُه وََنَصُروُه وَاتََّبعُوا النُّوَر الَِّذي أُنْزِلَ َمَع

  :أي من قومه ، فحذف اجلار وأوصل الفعل ، كقوله } واختار موسى قَْوَمُه { 
اختار من اثين عشر سبطاً ، من كل سبط ستة حىت تتاموا اثنني وسبعني : قيل ... َوِمنَّا الَِّذي اْخِتَري الرَِّجالَ َسمَاَحةً 

. إن ملن قعد منكم مثل أجر من خرج ، فقعد كالب ويوشع : فتشاحوا ، فقال : الن ليتخلف منكم رج: ، فقال 
. أنه مل يصب إال ستني شيخاً ، فأوحى اهللا تعاىل إليه أن ختتار من الشبان عشرة فاختارهم فأصبحوا شيوخاً : وروي 
هل والصبا ، فأمرهم موسى أن كانوا أبناء ما عدا العشرين ، ومل يتجاوزوا األربعني ، قد ذهب عنهم اجل: وقيل 

يصوموا ويتطهروا ويطهروا ثياهبم ، مث خرج هبم إىل طور سينا ، مليقات ربه ، وكان أمره ربه أن يأتيه يف سبعني من 
بين إسرائيل ، فلما دنا موسى من اجلبل وقع عليه عمود الغمام حىت تغشى اجلبل كله ، ودنا موسى ودخل فيه 

: وا ، حىت إذا دخلوا يف الغمام وقعوا سجداً ، فسمعوه وهو يكلم موسى يأمره وينهاه ادنوا ، فدن: وقال للقوم 
يا : مث انكشف الغمام فأقبلوا إليه ، فطلبوا الرؤية فوعظهم وزجرهم وأنكر عليهم ، فقالوا . افعل ، وال تفعل 

سمعوا الرّد واإلنكار من جهته أن ي: رب أرين أنظر إليك ، يريد : فقال . موسى لن نؤمن لك حىت نرى اهللا جهرة 
َرّب لَْو ِشئْتَ أَْهلَكْتَُهم ّمن { موسى } قَالَ { وملا كانت الرجفة . ، فأجيب بلن تراين ، ورجف هبم اجلبل فصعقوا 

وهذا متّن منه لإلهالك قبل أن يرى ما رأى من تبعة طلب الرؤية ، كما يقول النادم على األمر إذا } قَْبلُ وإياى 
يعين أهتلكنا مجيعاً ، يعين نفسه } أَُتْهِلكَُنا بَِما فََعلَ السفهاء ِمنَّا { لو شاء اهللا ألهلكين قبل هذا : املغبة رأى سوء 

أي حمنتك } إِنْ ِهَى إِالَّ ِفْتَنُتكَ { وإياهم ، ألنه إمنا طلب الرؤية زجراً للسفهاء ، وهم طلبوها سفهاً وجهالً 
ُتِضلُّ { مك ، فاستدلوا بالكالم على الرؤية استدالالً فاسداً ، حىت افتتنوا وضلوا وابتالؤك حني كلمتين ومسعوا كال

تضلّ باحملنة اجلاهلني غري الثابتني يف معرفتك ، وهتدي العاملني بك الثابتني بالقول } بَِها َمن َتَشاء وََتْهِدى َمن َتَشاء 
ملا كانت سبباً ألن ضلّوا واهتدوا فكأنه أضلهم هبا وجعل ذلك إضالالً من اهللا وهدى منه ، ألن حمنته . الثابت 

ِفى هذه { وأثبت لنا وأقسم } واكتب لََنا { موالنا القائم بأمورنا } أَنَت َوِليَُّنا { وهداهم على االتساع يف الكالم 
وهاد إليه . تبنا إليك } َك ُهْدَنا إِلَْي{ اجلنة } َوِفي اآلخرة { عافية وحياة طيبة وتوفيقاً يف الطاعة } الدنيا َحَسَنةٌ 

  :ولبعضهم . مجع هائد ، وهو التائب : واهلود . يهود إذا رجع وتاب 
  واْسُجْد كَأَنََّك ُهدُْهد... َيا َراِكَب الذّْنبِ ُهْدُهد 
وحيتمل أمرين ، أن يكون . بكسر اهلاء ، من هاده يهيده إما حّركه وأماله » هدنا إليك«: وقرأ أبو وجرة السعدي 

: فعلنا ، كقولك : نياً للفاعل واملفعول مبعىن حركنا إليك أنفسنا وأملناها أو حرّكنا إليك وأملنا على تقدير مب
  .عدت يا مريض بكسر العني ، فعلت من العيادة 

وجيوز على هذه اللغة . وقول القول . عود املريض : وعدت ، بإخالص الضمة فيمن قال . عدت باإلمشام : وجيوز 
أي من } أُِصيُب بِِه َمْن أََشاء { من حاله وصفته أين } َعذَابِى { بالضم فعلنا من هاده يهيده } ُهدَْنا  {أن يكون 

فمن حاهلا وصفتها } رَّْحمَِتى { وأّما . وجب علّي يف احلكمة تعذيبه ، ومل يكن يف العفو عنه مساغ لكونه مفسدة 
: وقرأ احلسن .  مطيع وال عاص إالّ وهو متقلب يف نعميت أهنا واسعة تبلغ كل شيء ، ما من مسلم وال كافر وال

فسأكتب هذه الرمحة كتبه خاصة منكم يا بين إسرائيل للذين يكونون يف آخر الزمان من . من اإلساءة » من أساء«
بُِعونَ الذين يَتَّ{ أّمة حممد صلى اهللا عليه وسلم ، الذين هم جبميع آياتنا وكتبنا يؤمنون ، ال يكفرون بشيء منها 



جيد نعته } الذى َيجُِدوَنهُ { صاحب املعجزات } النىب { الذي نوحي إليه كتاباً خمتصاً به وهو القرآن } الرسول 
ما حّرم } وَُيِحلُّ لَُهمُ الطيبات . . . َمكُْتوًبا عِنَدُهْم ِفى التوراة واإلجنيل { أولئك الذين يتبعونه من بين إسرائيل 

أو ما طاب يف الشريعة واحلكم ، مما ذكر اسم اهللا عليه من الذبائح . بة ، كالشحوم وغريها عليهم من األشياء الطي
، وما خلي كسبه من السحت ، وحيّرم عليهم اخلبائث ما يستخبث من حنو الدم وامليتة وحلم اخلنزير ، وما أهلّ لغري 

الثقل الذي يأصر صاحبه ، : اإلصر . بيثة اهللا به أو ما خبث يف احلكم ، كالربا والرشوة وغريمها من املكاسب اخل
أي حيبسه من احلراك لثقله وهو مثل لثقل تكليفهم وصعوبته ، حنو اشتراط قتل األنفس يف صحة توبتهم ، وكذلك 

بت القضاء بالقصاص عمداً كان أو خطأ من غري : مثل ملا كان يف شرائعهم من األشياء الشاقة ، حنو . األغالل 
ع األعضاء اخلاطئة ، وقرض موضع النجاسة من اجللد والثوب ، وإحراق الغنائم ، وحترمي العروق شرع الدية ، وقط

كانت بنو إسرائيل إذا قامت تصلي لبسوا املسوح وغلوا أيديهم إىل : وعن عطاء . يف اللحم ، وحترمي السبت 
. رية حيبس نفسه على العبادة ورمبا ثقب الرجل ترقوته وجعل فيها طرف السلسلة وأوثقها إىل السا. أعناقهم 
وأصل العزر . وقرىء بالتخفيف . ومنعوه حىت ال يقوى عليه عدّو } َوَعزَُّروهُ { على اجلمع » آصارهم«: وقرىء 

. أال ترى إىل تسميته احلّد ، واحلّد هو املنع . ومنه التعزير للضرب دون احلّد ، ألنه منع عن معاودة القبيح . املنع : 
معناه أنزل مع نبّوته ، : وإمنا أنزل مع جربيل؟ قلت } أُنزِلَ َمَعُه { ما معىن قوله : فإن قلت . القرآن  }النور { و 

واتبعوا القرآن املنزل مع اتباع النيب : أي . وجيوز أن يعلق باتبعوا . ألنّ استنباءه كان مصحوباً بالقرآن مشفوعاً به 
  .تبعوا القرآن كما اتبعه مصاحبني له يف اتباعه والعمل بسنته ومبا أمر به وهني عنه ، أو وا

ملا دعا لنفسه ولبين إسرائيل ، : كيف انطبق هذا اجلواب على قول موسى عليه السالم ودعائه؟ قلت : فإن قلت 
أجيب مبا هو منطوٍ على توبيخ بين إسرائيل على استجازهتم الرؤية على اهللا تعاىل وعلى كفرهم بآيات اهللا العظام 

وأريد أن يكون استماع } والذين ُهم بآياتنا ُيْؤِمُنونَ { : أجراها على يد موسى ، وعّرض بذلك يف قوله اليت 
أوصاف أعقاهبم الذين آمنوا برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وما جاء به كعبد اهللا بن سالم وغريه من أهل الكتابني 

ويف أن حيشروا معهم وال يفّرق بينهم وبني أعقاهبم عن رمحة  لطفاً هلم وترغيباً يف إخالص اإلميان والعمل الصاحل ،
  .اهللا اليت وسعت كل شيء 

 إِلَّا ُهَو ُيحْيِي َوُيِميُت فَآِمنُوا قُلْ َيا أَيَُّها النَّاُس إِنِّي َرُسولُ اللَِّه إِلَْيكُْم َجِميًعا الَِّذي لَُه ُملُْك السََّماوَاِت وَالْأَْرضِ لَا إِلََه
  ) ١٥٨(َوَرُسوِلِه النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَِّذي ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوكَِلَماِتِه َواتَّبُِعوهُ لََعلَّكُمْ َتهَْتُدونَ  بِاللَِّه

بعث كل رسول إىل قومه خاصة وبعث حممد صلى اهللا عليه وسلم إىل كافة : قيل } إِّنى َرُسولُ اهللا إِلَْيكُْم َجِميًعا { 
ما } الذى لَُه ُملُْك السماوات واألرض { : فإن قلت . نصب على احلال من إليكم : ومجيعاً . اإلنس وكافة اجلّن 

وجيوز أن يكون جراً . األحسن أن يكون منتصباً بإضمار أعين ، وهو الذي يسمى النصب على املدح : حمله؟ قلت 
بدل من } الَ إله إِالَّ ُهَو { : وقوله } ًعا إِلَْيكُْم َجِمي{ . على الوصف ، وإن حيل بني الصفة واملوصوف بقوله إليكم 

بيان للجملة قبلها ، } الَ إله إِالَّ ُهَو { ويف } ُيْحىِ َوُيِميُت { الصلة اليت هي له ملك السموات واألرض ، وكذلك 
در على بيان الختصاصه باإلهلية ، ألنه ال يق: ويف حييي ومييت . ألنّ من ملك العامل كان هو اإلله على احلقيقة 

: وقرىء . وما أنزل عليه وعلى من تقّدمه من الرسل من كتبه ووحيه } وكلماته { اإلحياء واإلماتة غريه 
هي : وقيل . أراد عيسى ابن مرمي : وعن جماهد . أو أراد جنس ما كلم به . على اإلفراد وهي القرآن » وكلمته«



وإمنا قيل إن عيسى كلمة اهللا ، فخّص هبذا } كُنَّ { : ه عيسى ومجيع خلقه ، وهي قول] عنها [ الكلمة اليت تكّون 
فإن . إرادة أن هتتدوا } لََعلَّكُْم تَْهَتُدونَ { االسم ، ألنه مل يكن لكونه سبب غري الكلمة ، ومل يكن من نطفة متىن 

عدل من املضمر إىل االسم : ؟ قلت } إِّنى َرُسولُ اهللا إِلَْيكُمْ { : فآمنوا باهللا ويب ، بعد قوله : هال قيل : قلت 
الظاهر لتجري عليه الصفات اليت أجريت عليه ، وملا يف طريقة االلتفات من مزية البالغة ، وليعلم أنّ الذي وجب 
اإلميان به واتباعه هو هذا الشخص املستقل بأنه النيب األمّي الذي يؤمن باهللا وكلماته ، كائناً من كان ، أنا أو غريي 

  .وتفادياً من العصبية لنفسه  ، إظهاراً للنصفة

  ) ١٥٩(َوِمْن قَْومِ ُموَسى أُمَّةٌ َيْهُدونَ بِالَْحقِّ َوبِِه َيْعِدلُونَ 

هم املؤمنون التائبون من بين إسرائيل ، ملا ذكر الذين تزلزلوا منهم يف الدين وارتابوا حىت } َوِمن قَْومِ ُموَسى أُمَّةٌ { 
واستجازة رؤية اهللا تعاىل ، ذكر أنّ منهم أمة موقنني ثابتني يهدون الناس بكلمة  أقدموا على العظيمتني عبادة العجل

وباحلق يعدلون بينهم يف احلكم ال جيورون ، أو أراد الذين وصفهم . احلق ، ويدلوهنم على االستقامة ويرشدوهنم 
ل ملا قتلوا أنبياءهم وكفروا وكانوا إنّ بين إسرائي: وقيل . ممن أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم وآمن به من أعقاهبم 

اثين عشر سبطاً تربأ سبط منهم مما صنعوا واعتذروا ، وسألوا اهللا أن يفرق بينهم وبني إخواهنم ، ففتح اهللا هلم نفقاً 
. يف األرض فساروا فيه سنة ونصفاً حىت خرجوا من وراء الصني ، وهم هنالك حنفاء مسلمون يستقبلون قبلتنا 

  :يب صلى اهللا عليه وسلم وذُكر عن الن
ال : هل تعرفون من تكلمون؟ قالوا : أن جربيل ذهب به ليلة اإلسراء حنوهم فكلمهم فقال هلم جربيل « )  ٤٠٠( 
يا رسول اهللا ، إن موسى أوصانا من أدرك منكم أمحد ، فليقرأ : هذا حممد النيب األمّي ، فآمنوا به وقالوا : قال . 

مد على موسى عليهما السالم السالم ، مث أقرؤهم عشر سور من القرآن نزلت مبكة ، ومل عليه مين السالم فرّد حم
تكن نزلت فريضة غري الصالة والزكاة ، وأمرهم أن يقيموا مكاهنم ، وكانوا يسبتون ، فأمرهم أن جيمعوا ويتركوا 

يعين ملن كان يف : بد اهللا ع: إين منهم ، فقال : بني يدي عبد اهللا فقال رجل : قرىء . وعن مسروق » السبت 
لو كانوا يف طرف من : وهل يزيد صلحاؤكم عليهم شيئاً من يهدي باحلق وبه يعدل ، وقيل : جملسه من املؤمنني 

وهذا من باب الفرض والتقدير وإالّ فقد طار اخلرب . الدنيا متمسكني بشريعة ومل يبلغهم نسخها كانوا معذورين 
لم إىل كل أفق ، وتغلغل يف كل نفق ، ومل يبق اهللا أهل مدر وال وبر وال سهل وال بشريعة حممد صلى اهللا عليه وس

جبل وال بّر وال حبر يف مشارق األرض ومغارهبا ، وإالّ وقد ألقاه إليهم ومأل به مسامعهم وألزمهم به احلجة وهو 
  .سائلهم عنه يوم القيامة 

ًما َوأَْوَحْيَنا إِلَى مُوَسى إِِذ اسَْتْسقَاُه قَْوُمُه أَِن اضْرِْب بَِعَصاَك الَْحَجَر فَانَْبَجَسْت ِمْنهُ َوقَطَّْعَناُهُم اثَْنَتْي َعْشَرةَ أَْسَباطًا أَُم
َوى كُلُوا ِمْن طَيَِّباِت َما الَْمنَّ َوالسَّلْاثْنََتا َعْشَرةَ َعْيًنا قَْد َعِلَم كُلُّ أُنَاسٍ َمشَْربَُهْم َوظَلَّلَْنا َعلَْيهُِم الَْغَماَم وَأَنَْزلَْنا َعلَْيهُِم 

  ) ١٦٠(َرَزقَْناكُْم َوَما ظَلَُموَنا وَلَِكْن كَاُنوا أَْنفَُسُهْم َيظِْلُمونَ 

» وقطعناهم«: وقرىء . وصريناهم قطعاً ، أي فرقاً وميزنا بعضهم من بعض لقلة األلفة بينهم } وقطعناهم { 
أوالد الولد ، مجع سبط وكانوا اثنيت : واألسباط . اثنيت عشرة قبيلة : كقولك } اثنىت َعْشَرةَ أَْسبَاطًا { بالتخفيف 

مميز ما عدا العشرة مفرد ، فما وجه جميئه : فإن قلت . عشرة قبيلة من اثين عشر ولداً من ولد يعقوب عليه السالم 
طعناهم اثنيت عشرة قبيلة ، وق: لو قيل ذلك مل يكن حتقيقاً ألنّ املراد : اثين عشر سبطاً؟ قلت : جمموعاً؟ وهالّ قيل 



  :ونظريه . وكل قبيلة أسباط ال سبط ، فوضع أسباطاً موضع قبيلة 
وقطعناهم أمماً ألنّ كل أسباط كانت أمة : بدل من اثنيت عشرة مبعىن } أَُمًما { و ... بَني رَِماِحْي َماِلٍك َونَْهَشلِ 

اثنيت «: وقرىء . تؤّمه األخرى ، ال تكاد تأتلف عظيمة ومجاعة كثيفة العدد ، وكل واحدة كانت تؤم خالف ما 
  :قال العجاج : واملعىن واحد ، وهو االنفتاح بسعة وكثرة . فانفجرت } فانبجست { بكسر الشني » عشرة

لعدم اإللباس ، وليجعل اإلنبجاس : فضرب فانبجست؟ قلت : فهال قيل : فإن قلت ... َوكَْيَف غَْربِّي دَاِلجٍ تََبجََّسا 
اً عن اإلحياء بضرب احلجر للداللة على أنّ املوحى إليه مل يتوقف عن اتباع األمر ، وأنه من انتفاء الشّك عنه مسبب

اثنيت عشرة أسباطاً ، يريد كل أّمة من تلك : نظري قوله } كُلَّ أَُناسٍ { : من قوله . حبيث ال حاجة إىل اإلفصاح به 
إن : وجيوز أن يقال . رخال وتناء وتؤام وأخوات هلا . تكسري ، حنو  األمم الثنيت عشرة ، واألناس ، اسم مجع غري

َوظَلَّلَْنا { سكارى وغيارى من الفتحة . األصل الكسر والتكسري ، والضمة بدل من الكسرة ، كما أبدلت يف حنو 
وما رجع إلينا ضرر } ظَلَُموَنا  َوَما{ على إرادة القول } كُلُواْ { وجعلناه ظليالً عليهم يف التيه ، و } َعلَْيهُِم الغمام 

  .ويرجع وبال ظلمهم إليهم . ظلمهم بكفراهنم النعم ، ولكن كانوا يضرون أنفسهم 

يئَاِتكُمْ ًدا َنْغِفْر لَكُمْ َخِطَوإِذْ ِقيلَ لَُهُم اْسكُُنوا َهِذهِ الْقَْرَيةَ َوكُلُوا ِمْنَها َحْيثُ شِئُْتْم َوقُولُوا ِحطَّةٌ َواْدُخلُوا الْبَاَب ُسجَّ
َما فََبدَّلَ الَِّذيَن ظَلَُموا ِمْنُهْم قَْولًا غَْيَر الَِّذي ِقيلَ لَُهْم فَأَْرَسلَْنا َعلَْيهِْم رِْجًزا ِمَن السََّماِء بِ) ١٦١(َسنَزِيُد الُْمْحِسنَِني 

  ) ١٦٢(كَاُنوا َيظِْلُمونَ 

كيف اختلفت العبارة ههنا ويف سورة : فإن قلت . ملقدس بيت ا: والقرية . واذكر إذ قيل هلم } َوإِذْ ِقيلَ لَُهمُ { 
وال تناقض بني قوله ، اسكنوا هذه القرية وكلوا . ال بأس باختالف العبارتني إذا مل يكن هناك تناقض : البقرة؟ قلت 

 سكناها فكلوا ألهنم إذا سكنوا القرية فتسببت سكناهم لألكل منها ، فقد مجعوا يف الوجود بني: منها ، وبني قوله 
واألكل منها ، وسواء قّدموا احلطة على دخول الباب أو أخروها ، فهم جامعون يف اإلجياد بينهم ، وترك ذكر 

بالغفران ، وبالزيادة ، : موعد بشيئني } نَّْغِفْر لَكُْم خطيئاتكم َسنَزِيدُ احملسنني { : الرغد ال يناقض إثباته ، وقوله 
سنزيد : وماذا بعد الغفران؟ فقيل له : استئناف مرتب على تقدير قول القائل  وطرح الواو ال خيلّ بذلك ، ألنه

. ويفسقون من واد واحد } َيظِْلُمونَ { و . زيادة بيان ، وأرسلنا ، وأنزلنا } ِمْنُهمْ { احملسنني ، وكذلك زيادة 
، على البناء للمفعول » خطيئتكم« ، و» خطيئاتكم«و . » وتغفر لكم خطاياكم» «يغفر لكم خطيئاتكم«: وقرىء 

.  

َيْوَم َسْبتِهِْم ُشرًَّعا َوَيْوَم لَا  َواسْأَلُْهْم َعنِ الْقَْرَيِة الَِّتي كَاَنتْ حَاِضَرةَ الَْبْحرِ إِذْ َيْعُدونَ ِفي السَّْبِت إِذْ َتأْتِيهِْم ِحيتَاُنُهْم
َوإِذْ قَالَْت أُمَّةٌ ِمنُْهْم ِلَم َتِعظُونَ قَْوًما اللَُّه ُمْهِلكُُهمْ أَْو ) ١٦٣(فْسُقُونَ َيْسبُِتونَ لَا تَأِْتيهِْم كَذَِلَك َنْبلُوُهْم بَِما كَانُوا َي

َهْونَ َعنِ فَلَمَّا َنُسوا َما ذُكُِّروا بِِه أَْنَجْيَنا الَِّذيَن يَْن) ١٦٤(ُمَعذِّبُُهْم َعذَاًبا َشدِيًدا قَالُوا َمْعِذَرةً إِلَى َربِّكُْم َولََعلَُّهمْ َيتَّقُونَ 
فَلَمَّا َعَتْوا َعْن َما ُنُهوا َعْنُه قُلَْنا لَُهْم كُوُنوا ) ١٦٥(السُّوِء َوأََخذَْنا الَِّذيَن ظَلَُموا بَِعذَابٍ َبئِيسٍ بَِما كَانُوا َيفُْسقُونَ 

  ) ١٦٦(ِقَرَدةً َخاِسِئَني 

قرير والتقريع بقدمي كفرهم وجتاوزهم وهذا السؤال معناه الت. » واسأهلم«: وقرىء . وسل اليهود } وسلهم { 
حدود اهللا واإلعالم بأنّ هذا من علومهم اليت ال تعلم إالّ بكتاب أو وحي ، فإذا أعلمهم به من مل يقرأ كتاهبم ، علم 

وقيل . أعدومت يف السبت؟ والقرية أيلة : ونظريه مهزة االستفهام اليت يراد هبا التقرير يف قولك . أنه من جهة الوحي 



ما رأيت قرويني أفصح من . وعن أيب عمرو بن العالء . والعرب تسمي املدينة قرية . طربية : وقيل . مدين  :
إِذْ َيْعُدونَ ِفى { قريبة منه راكبة لشاطئه } كَاَنْت حَاضَِرةَ البحر { احلسن واحلجاج ، يعين رجلني من أهل املدن 

مبعىن » يعّدون«: وقرىء . م يف يوم السبت ، وقد هنوا عنه إذ يتجاوزون حدّ اهللا فيه ، وهو اصطياده} السبت 
يعتدون ، أدغمت التاء يف الدال ونقلت حركتها إىل العني ، وُيعّدون من اإلعداد ، وكانوا يعّدون آالت الصيد يوم 

ا بترك مصدر سبتت اليهود ، إذا عظمت سبته: والسبت . السبت ، وهم مأمورون بأن ال يشتغلوا فيه بغري العبادة 
معناه يوم تعظيمهم } َيْوَم َسْبتِهِْم { : يعّدون يف تعظيم هذا اليوم ، كذلك قوله : الصيد واالشتغال بالتعبد ، فمعناه 

: ، وقرىء » يوم إسباهتم«: قراءة عمر بن عبد العزيز ] و [ } َوَيْوَم الَ َيسْبُِتونَ { : ويدل عليه قوله . أمر السبت 
على » ال يسبتون«: وعن احلسن . بضم الياء ، من أسبتوا » ال يسبتون«: وقرأ علي . باء ، بضم ال» ال يسبتون«

إذ يعدون ، وإذ تأتيهم ، ما : البناء للمفعول ، أي ال يدار عليهم السبت ، وال يؤمرون بأن يسبتوا ، فإن قلت 
واسأهلم عن : رية أهلها ، كأنه قيل أّما األّول فمجرور بدل من القرية ، واملراد بالق: حملهما من اإلعراب؟ قلت 

. وجيوز أن يكون منصوباً بكانت ، أو حباضرة . أهل القرية وقت عدواهنم يف السبت ، وهو من بدل االشتمال 
واحليتان السمك ، وأكثر ما تستعمل العرب احلوت . وجيوز أن يكون بدالً بعد بدل . وأّما الثاين فمنصوب بيعدون 

يقال . تشرع على أبواهبم كأهنا الكباش البيض : وعن احلسن . ظاهرة على وجه املاء } ًعا ُشرَّ{ يف معىن السمكة 
أي } كذلك َنْبلُوُهم { وشرعت على فالن يف بيته فرأيته يفعل كذا . شرع علينا فالن إذا دنا منا وأشرف علينا 

إذ يعدون ، وحكمه حكمه يف  معطوف على} َوإِذْ قَالَِت { مثل ذلك البالء الشديد نبلوهم بسبب فسقهم 
مجاعة من أهل القرية من صلحائهم الذين ركبوا الصعب والذلول يف موعظتهم ، حىت أيسوا } أُمَّةٌ ّمْنُهمْ { اإلعراب 

أي خمترمهم ومطهر األرض } ِلَم َتِعظُونَ قَْوًما اهللا ُمْهِلكُُهْم { من قبوهلم ، آلخرين كانوا ال يقلعون عن وعظهم 
قَالُواْ { وإمنا قالوا ذلك ، لعلمهم أن الوعظ ال ينفع فيهم . لتماديهم يف الشّر } ْو ُمَعذُّبُهْم َعذَاباً َشدِيًدا أَ{ منهم 

َولََعلَُّهمْ { موعظتنا إبالء عذر إىل اهللا ، ولئال ننسب يف النهي عن املنكر إىل بعض التفريط : أي } َمْعِذَرةً إىل رَّبكُمْ 
  .يف أن يتقوا بعض االتقاء  ولطمعنا} َيتَّقُونَ 

يعين أهل القرية ، } فَلَمَّا َنُسواْ { بالنصب ، أي وعظناهم معذرة إىل ربكم ، أو اعتذرنا معذرة » معذرة«: وقرىء 
اكبني الظاملني الر} أَجنَْيَنا الذين َيْنَهْونَ َعنِ السوء َوأََخذَْنا { فلما تركوا ما ذكرهم به الصاحلون ترك الناسي ملا ينساه 

من أي الفريقني هم أمن فريق الناجني أم املعذبني قلت من } ِلَم َتِعظُونَ { األمة الذين قالوا : فإن قلت . للمنكر 
وما قالوا ما قالوا إال سائلني عن علة الوعظ والغرض فيه ، حيث مل يروا فيه . فريق الناجني ، ألهنم من فريق الناهني 

وإذا علم الناهي حال املنهي وأن النهي ال يؤثر فيه ، سقط عنه النهي ، ورمبا . م غرضاً صحيحاً لعلمهم حبال القو
أال ترى أنك لو ذهبت إىل املكاسني القاعدين على املآصر واجلالدين املرتبني . وجب الترك لدخوله يف باب العبث 

وأما اآلخرون فإمنا مل . لتلهي بك للتعذيب لتعظهم وتكفهم عما هم فيه ، كان ذلك عبثاً منك ، ومل يكن إالّ سبباً ل
يعرضوا عنهم إّما ألن يأسهم مل يستحكم كما استحكم يأس األولني ، ومل خيربوهم كما خربوهم ، أو لفرط 

[ } فَلََعلََّك باخع نَّفَْسَك { : حرصهم وجدّهم يف أمرهم كما وصف اهللا تعاىل رسوله عليه الصالة والسالم يف قوله 
مل تعظون منا قوما تزعمون أنّ اهللا مهلكهم : األمة هم املوعوظون ، ملا وعظوا قالوا للواعظني  :وقيل ]  ٦: الكهف 

مل تعظون قوماً؟ قال : يا ليت شعري ما فعل هبؤالء الذين قالوا : أو معذهبم؟ وعن ابن عباس رضي اهللا عنه أنه قال 
مل تعظون قوماً اهللا مهلكهم : ليه وخالفوهم وقالوا جعلين اهللا فداك ، أال ترى أهنم كرهوا ما هم ع: فقلت : عكرمة 

. جنت فرقتان وهلكت فرقة ، وهم الذين أخذوا احليتان : وعن احلسن . ، فلم أزل به حىت َعرَّفْته أهنم قد جنوا 



م عليهم أنّ اليهود أُمروا باليوم الذي أُمرنا به وهو يوم اجلمعة ، فتركوه واختاروا السبت ، فابتلوا به وحّر: وروي 
فيه الصيد ، وأمروا بتعظيمه ، فكانت احليتان تأتيهم يوم السبت شرعاً بيضاً مساناً كأهنا املخاض ، ال يرى املاء من 

إمنا هنيتم عن : كثرهتا ، ويوم ال يسبتون ال تأتيهم ، فكانوا كذلك برهة من الدهر ، مث جاءهم إبليس فقال هلم 
وتأخذوهنا يوم . قون احليتان إليها يوم السبت ، فال تقدر على اخلروج منها أخذها يوم السبت فاختذوا حياضاً تسو

األحد ، وأخذ رجل منهم حوتاً وربط يف ذنبه خيطاً إىل خشبة يف الساحل ، مث شواه يوم األحد ، فوجد جاره ريح 
لقابل حوتني ، فلما إين أرى اهللا سيعذبك ، فلما مل يره عذب أخذ يف السبت ا: السمك فتطلع يف تنوره فقال له 

رأوا أنّ العذاب ال يعاجلهم ، صادوا وأكلوا وملحوا وباعوا ، وكانوا حنواً من سبعني ألفاً ، فصار أهل القرية أثالثاً 
  .مل تعظون قوماً؟ وثلث هم أصحاب اخلطيئة : ، ثلث هنوا وكانوا حنواً من اثين عشر ألفاً ، وثلث قالوا 

ولعنهم . للمسلمني باب ، وللمعتدين باب : إنا ال نساكنكم ، فقسموا القرية جبدار : فلما مل ينتهوا قال املسلمون 
إنّ للناس شأناً ، : داود عليه السالم ، فأصبح الناهون ذات يوم يف جمالسهم ومل خيرج من املعتدين أحد ، فقالوا 

ود أنسباءها من األنس ، واألنس ال فعلوا اجلدار فنطروا فإذا هم قردة ، ففتحوا الباب ودخلوا عليهم فعرفت القر
بلى ، : أمل ننهك فيقول برأسه : يعرفون أنسباءهم من القرود ، فجعل القرد يأيت نسيبه فيشم ثيابه ويبكي ، فيقول 

أكلوا واهللا أوخم أكلة أكلها أهلها ، أثقلها خزياً يف : وعن احلسن . صار الشباب قردة ، والشيوخ خنازير : وقيل 
. هلا عذاباً يف اآلخرة ، هاه وامي اهللا ، ما حوٌت أخذه قوم فأكلوه أعظم عند اهللا من قتل رجل مسلم الدنيا وأطو

. بؤس يبؤس بأساً ، إذا اشتّد ، فهو بئيس : يقال . شديد } بَِئيسٍ { ولكن اهللا جعل موعداً ، والساعة أدهى وأمّر 
. كبد يف كبد : كما يقال . ل حركتها إىل الفاء وبئس على ختفيف العني ونق. ، بوزن َحِذر » بئس«: وقرىء 

وبيس على قلب اهلمزة ياء ، كذيب يف ذئب ، وبيئس على فيعل ، بكسر اهلمزة وفتحها ، وبيس بوزن ريس ، 
فَلَمَّا { وبائس على فاعل . على قلب مهزة بيئس ياء وإدغام الياء فيها ، وبيس على ختفيف بيس ، كهني يف هني 

{ ، ]  ٧٧: األعراف [ } َوَعَتْواْ َعْن أَْمرِ رَّبهِمْ { : فلما تكربوا عن ترك ما هنوا عنه ، كقوله } ا ُنُهواْ َعْنُه َعَتْواْ َعمَّ
[  }إِنََّما أَْمُرُه إِذَا أََرادَ َشْيئاً أَن َيقُولَ لَُه كُن فََيكُونُ { : عبارة عن مسخهم قردة ، كقوله } قُلَْنا لَُهْم كُونُواْ ِقَرَدةً 

فلما عتوا ، : وقيل . أنّ اهللا تعاىل عذهبم أّوالً بعذاب شديد ، فعتوا بعد ذلك فمسخهم : واملعىن ]  ٨٢: يس 
  .هو املسخ : والعذاب البئيس } فَلَمَّا َنُسواْ { : تكرير لقوله 

ُهْم ُسوَء الَْعذَابِ إِنَّ َربَّكَ لَسَرِيُع الِْعقَابِ َوإِنَُّه لََغفُوٌر َرِحيمٌ َوإِذْ َتأَذَّنَ رَبَُّك لََيبَْعثَنَّ َعلَْيهِْم إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة َمْن َيُسوُم
)١٦٧ (  

عزم ربك ، وهو تفعل من اإليذان وهو اإلعالم؛ ألنّ العازم على األمر حيّدت نفسه به ويؤذهنا بفعله } َتأَذَّنَ رَبَُّك { 
} لََيبَْعثَنَّ { : ولذلك أجيب مبا جياب به القسم وهو قوله  .، وأجرى جمرى فعل القسم ، كعلم اهللا ، وشهد اهللا 

فكانوا } إىل َيْومِ القيامة َمن َيُسومُُهْم ُسوء العذاب { وإذ حتم ربك وكتب على نفسه ليبعثنَّ على اليهود : واملعىن 
فال تزال مضروبة عليهم إىل  يؤّدون اجلزية إىل اجملوس ، إىل أن بعث اهللا حممداً صلى اهللا عليه وسلم فضرهبا عليهم ،

  }بعثنا عليكم عباداً لنا أويل بأس شديد { : ومعىن ليبعثن عليهم ليسلطّن عليهم ، كقوله . آخر الدهر 
  ] ٥: األسراء [ 



َوالسَّيِّئَاِت لََعلَُّهمْ َيْرجُِعونَ َوقَطَّْعَناُهْم ِفي الْأَْرضِ أَُمًما ِمنُْهُم الصَّاِلُحونَ َومِْنُهْم ُدونَ ذَِلَك َوَبلَْوَناُهمْ بِالَْحَسَناِت 
يَأِْتهِْم عََرضٌ فََخلََف ِمْن َبْعِدِهْم َخلٌْف َورِثُوا الِْكَتابَ َيأُْخذُونَ َعَرَض َهذَا الْأَْدَنى َوَيقُولُونَ َسُيْغفَُر لََنا َوإِنْ ) ١٦٨(

أَنْ لَا َيقُولُوا َعلَى اللَِّه إِلَّا الَْحقَّ َوَدَرُسوا َما ِفيِه َوالدَّاُر الْآِخَرةُ َخْيرٌ  ِمثْلُُه َيأُْخذُوُه أَلَْم يُْؤَخذْ َعلَْيهِْم ِميثَاقُ الِْكتَابِ
  ) ١٦٩(ِللَِّذيَن َيتَّقُونَ أَفَلَا َتْعِقلُونَ 

آمنوا الذين } ّمْنُهُم الصاحلون { وفّرقناهم فيها ، فال يكاد خيلو بلد من فرقة منهم } وقطعناهم ِفي االرض أَُمًما { 
ومنهم ناس دون ذلك الوصف منحطون عنه ، وهم } َوِمنُْهْم ُدونَ ذلك { منهم باملدينة ، أو الذين وراء الصني 

ومنهم ناس : الرفع ، وهو صفة ملوصوف حمذوف ، معناه : ما حمل دون ذلك؟ قلت : فإن قلت . الكفرة والفسقة 
{ وما منا أحد إالّ له مقام : مبعىن ]  ٦٤: الصافات [ } َمقَاٌم مَّْعلُوٌم  َوَما ِمنَّا إِالَّ لَُه{ منحطون عن الصالح ، وحنوه 
َخلٌْف { من بعد املذكورين } فََخلََف { فينيبون } لََعلَُّهْم َيْرجُِعونَ { بالنعم والنقم } وبلوناهم باحلسنات والسيئات 

التوراة بقيت يف أيديهم بعد سلفهم } اْ الكتاب َورِثُو{ وهم الذين كانوا يف زمن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم } 
َيأُْخذُونَ َعَرَض هذا االدىن { يقرؤهنا ويقفون على ما فيها من األوامر والنواهي والتحليل والتحرمي ، وال يعملون هبا 

. ري ختسيس وحتق} هذا األدىن { : ويف قوله . أي حطام هذا الشيء األدىن ، يريد الدنيا وما يتمتع به منها } 
ما كانوا : إما من الدنّو مبعىن القرب ، ألنه عاجل قريب ، وإما من دنّو احلال وسقوطها وقلتها ، واملراد : واألدىن 

ال يؤاخذنا اهللا مبا } َوَيقُولُونَ َسُيْغفَرُ لََنا { يأخذونه من الرشا يف األحكام على حتريف الكلم للتسهيل على العامة 
َوإِن { وجيوز أن يكون األخذ الذي هو مصدر يأخذون } لََنا { اجلار واجملرور ، وهو } رُ َسُيْغفَ{ وفاعل . أخذنا 

. الواو للحال ، أي يرجون املغفرة وهم مصرون عائدون إىل مثل فعلهم ، غري تائبني } َيأْتِهِْم َعَرٌض ّمثْلُُه يَأُْخذُوُه 
يعين قوله يف التوراة } أَلَْم يُْؤَخذْ َعلَْيهِم ّميثَاقُ الكتاب { ه وغفران الذنوب ال يصّح إالّ بالتوبة ، واملصر ال غفران ل

يف الكتاب من اشتراط التوبة يف غفران } وََدَرسُواْ َما ِفيِه { من ارتكب ذنباً عظيماً فإنه ال يغفر له إالّ بالتوبة : 
ينار رمحه اهللا ، يأيت على الناس وعن مالك بن د. الذنوب ، والذي عليه اجملربة هو مذهب اليهود بعينه كما ترى 

سيغفر لنا ، ألنا مل نشرك باهللا شيئاً ، كل أمرهم إىل الطمع ، خيارهم فيهم : زمان إن قصروا عما أمروا به ، قالوا 
من ذلك العرض } والدار اآلخرة َخْيٌر { املداهنة ، فهؤالء من هذه األّمة أشباه الذين ذكرهم اهللا ، وتال اآلية 

واّدارسو ، . ، بالتاء ) وإالّ تقولوا ( ، » ورثوا الكتاب««: وقرىء . الرشا وحمارم اهللا } لّلَِّذيَن َيتَّقُونَ { اخلسيس 
: ؟ قلت } أَال يِقُولُواْ َعلَى اهللا إِالَّ احلق { : ما موقع قوله : فإن قلت . وأفال تعقلون ، بالياء والتاء . مبعىن تدارسوا 

وفيه أن إثبات املغفرة بغري توبة . امليثاق املذكور يف الكتاب . ومعىن ميثاق الكتاب . ب هو عطف بيان مليثاق الكتا
وإن فسر ميثاق الكتاب مبا تقدم ذكره كان . وتقّول عليه ما ليس حبق . خروج عن ميثاق الكتاب وافتراء على اهللا 

هنياً ، كأنه } الَ َتقُولُواْ { مفسرة ، و } أَن { ن تكون وجيوز أ. لئال يقولوا : ومعناه . مفعوالً له } أَن الَّ يِقُولُواْ { 
{ على : ؟ قلت } َوَدَرسُواْ َما ِفيِه { : عالم عطف قوله : أمل يقل هلم ال تقولوا على اهللا إالّ احلق؟ فإن قلت : قيل 

  .ما فيه أخذ عليهم ميثاق الكتاب ودرسوا : ، ألنه تقرير ، فكأنه قيل } أَلَْم ُيْؤَخذْ َعلَْيهِم 

  ) ١٧٠(َوالَِّذيَن ُيَمسِّكُونَ بِالْكَِتابِ َوأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا ُنِضيُع أَْجَر الُْمْصِلِحَني 

إِنَّا الَ ُنضِيُع أَْجَر { أن يكون مرفوعاً باالبتداء وخربه : فيه وجهان ، أحدمها } والذين يَُمّسكُونَ بالكتاب { 
إِنَّ الذين { :  نضيع أجرهم؛ ألنّ املصلحني يف معىن الذين ميسكون بالكتاب ، كقوله إنا ال: واملعىن } املصلحني 



أن يكون جمروراً عطفاً : والثاين ]  ٣٠: الكهف [ } ءاَمُنواْ َوَعِملُواْ الصاحلات إِنَّا الَ ُنِضيُع أَْجَر َمْن أَْحَسَن َعَمالً 
: وتنصره قراءة أّيب . بالتشديد » ميسكون«: وقرىء . اعتراضاً } يعُ إِنَّا الَ ُنِض{ : على الذين يتقون ، ويكون قوله 

ومنها إقامة الصالة ، فكيف . التمسك بالكتاب يشتمل على كل عبادة : ، فإن قلت » والذين مسكوا بالكتاب«
د رضي اهللا عنه وقرأ ابن مسعو. إظهار ملزية الصالة لكوهنا عماد الدين ، وفارقه بني الكفر واإلميان : أفردت؟ قلت 

  .» والذين استمسكوا بالكتاب«: 

  ) ١٧١(اذْكُرُوا َما ِفيِه لََعلَّكُمْ َتتَّقُونَ َوإِذْ َنَتقَْنا الْجََبلَ فَْوقَُهْم كَأَنَُّه ظُلَّةٌ َوظَنُّوا أَنَُّه َواِقٌع بِهِْم ُخذُوا َما آَتيَْناكُْم بِقُوٍَّة َو

نتق السقاء ، إذا نفضه : ومنه . } ورفعنا فوقهم الطور { : قلعناه ورفعناه ، كقوله  }َوإِذ َنَتقَْنا اجلبل فَْوقَُهْم { 
{ وقرىء بالطاء ، من أطل عليه إذا أشرف . كل ما أظلك من سقيفة أو سحاب : والظلة . ليقتلع الزبدة منه 

لغلظها وثقلها ، فرفع . قبلوا أحكام التوراة وعلموا أنه ساقط عليهم ، وذلك أهنم أبوا أن ي} َوظَنُّواْ أَنَُّه َواِقٌع بِهِْم 
إن قبلتموها مبا فيها وإالّ ليقعن : وقيل هلم . اهللا الطور على رؤسهم مقدار عسكرهم ، وكان فرسخاً يف فرسخ 

عليكم ، فلما نظروا إىل اجلبل خّر كل رجل منهم ساجداً على حاجبه األيسر وهو ينظر بعينه اليمىن إىل اجلبل فرقاً 
هي السجدة اليت رفعت عنا هبا : قوطه ، فلذلك ال ترى يهودياً يسجد إالّ على حاجبه األيسر ، ويقولون من س

مل يبق جبل وال شجر وال حجر إالّ اهتز ، فلذلك ال ترى . العقوبة ، وملا نشر موسى األلواح وفيها كتاب اهللا 
وقلنا خذوا ما : أي . على إرادة القول } َما ءاتيناكم  ُخذُواْ{ يهودياً تقرأ عليه التوراة إالّ اهتز وأنغض هلا رأسه 

واذكروا َما ِفيِه { وعزم على احتمال مشاقه وتكاليفه } بِقُوَّةٍ { خذوا ما آتيناكم من الكتاب : آتيناكم ، أو قائلني 
: وجيوز أن يراد  .من األوامر والنواهي وال تنسوه ، أو اذكروا ما فيه من التعريض للثواب العظيم فارغبوا فيه } 

إِِن استطعتم أَن َتنفُذُواْ ِمْن أقطار السموات { : خذوا ما آتيناكم من اآلية العظيمة بقّوة إن كنتم تطيقونه ، كقوله 
لََعلَّكُمْ { من الداللة على القدرة الباهرة واإلنذار } واذكروا َما ِفيِه { . فانفذوا ]  ٣٣: الرمحن [ } واألرض 

  .، مبعىن وتذكروا » واذّكروا«: وقرىء » وتذكروا«: وقرأ ابن مسعود . أنتم عليه  ما} َتتَّقُونَ 

قَالُوا َبلَى َشهِْدَنا أَنْ َتقُولُوا  َوإِذْ أََخذَ َربَُّك ِمْن بَنِي آَدَم ِمْن ظُُهورِِهْم ذُرِّيَّتَُهْم وَأَْشَهدَُهْم َعلَى أَنْفُسِهِْم أَلَْسُت بِرَبِّكُْم
أَْو َتقُولُوا إِنََّما أَْشَرَك آَباُؤَنا ِمْن قَْبلُ َوكُنَّا ذُرِّيَّةً ِمْن َبْعدِِهْم أَفَُتْهِلكَُنا بَِما ) ١٧٢(اَمةِ إِنَّا كُنَّا َعْن َهذَا غَاِفِلَني َيْوَم الِْقَي

  ) ١٧٤(َوكَذَِلَك نُفَصِّلُ الْآَياِت َولََعلَُّهْم يَْرجُِعونَ ) ١٧٣(فََعلَ الُْمْبِطلُونَ 

إخراجهم من أصالهبم : ومعىن أخذ ذّرياهتم من ظهورهم . بدل من بين آدم بدل البعض من الكل } ن ظُُهورِِهمْ ِم{ 
ا ومعىن ذلك !من باب التمثيل والتخييل } أَلَْسَت بِرَّبكُْم قَالُواْ بلى َشهِْدَنا { : قوله . نسالً وإشهادهم على أنفسهم 

انيته ، وشهدت هبا عقوهلم وبصائرهم اليت ركبها فيهم وجعلها مميزة بني أنه نصب هلم األدلة على ربوبيته ووحد
بلى أنت ربنا ، : ألست بربكم؟ وكأهنم قالوا : الضاللة واهلدى ، فكأنه أشهدهم على أنفسهم وقررهم وقال هلم 

السالم ] الصالة و [ وباب التمثيل واسع يف كالم اهللا تعاىل ورسوله عليه . شهدنا على أنفسنا وأقررنا بوحدانيتك 
]  ٤٠: النحل [ } إِنََّما قَوْلَُنا ِلَشْىء إِذَا أََرْدنَاُه أَن نَّقُولَ لَُه كُْن فََيكُونُ { : ونظريه قوله تعاىل . ، ويف كالم العرب 

  :وقوله  ] ١١: فصلت [ } فَقَالَ لََها َوِلالْْرضِ ائتيا طَْوعاً أَْو كَْرهاً قَالََتا أََتْيَنا طَاِئِعَني { ، 
ومعلوم أنه ال قول ثَمَّ ، وإمنا هو متثيل وتصوير ... قَالَْت لَُه رِيُح الصََّبا قَْرقَارِ ... إِذْ قَالَِت األَْنسَاُع ِللَْبطْنِ الَْحقِ 

أَن { مفعول له ، أي فعلنا ذلك من نصب األدلة الشاهدة على صحتها العقول ، كراهة } وأَن َتقُولُواْ { للمعىن 



أَن َتقُولُواْ إِنََّما أَْشَرَك ءاَباُؤَنا ِمن قَْبلُ َوكُنَّا { كراهة } أو { مل ننبه عليه } لُواْ َيْوَم القيامة إِنَّا كُنَّا َعْن هذا غافلني َتقُو
فاقتدينا هبم ، ألن نصب األدلة على التوحيد وما نبهوا عليه قائم معهم ، فال عذر هلم يف } ذرية من بعدهم 
وأدلة التوحيد منصوبة هلم  -كما ال عذر آلبائهم يف الشرك . واإلقبال على التقليد واالقتداء باآلباء  اإلعراض عنه

: أسالف اليهود الذين أشركوا باهللا ، حيث قالوا : عىن ببين آدم : بنو آدم وذّرياهتم من هم؟ قلت : فإن قلت  -
.  صلى اهللا عليه وسلم من أخالفهم املقتدين بآبائهم الذين كانوا يف عهد رسول اهللا: وبذرياهتم . عزير ابن اهللا 

والدليل على أهنا يف } أَْو َتقُولُواْ إِنََّما أَْشَرَك ءاَباؤَُنا ِمن قَْبلُ { : قوله : والدليل على أهنا من املشركني وأوالدهم 
َوْسئَلُْهمْ { : وذلك قوله  اآليات اليت عطفت عليها هي ، واليت عطفت عليها وهي على منطها وأسلوهبا ،: اليهود 

َوإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ { ، ]  ١٦٤: األعراف [ } وإِذْ قَالَِت أُمَّةٌ مّْنُهْم ِلَم َتِعظُونَ { ، ]  ١٦٣: األعراف [ } َعنِ القرية 
نََبأَ الذى ءاتيناه واتل َعلَْيهِْم { ] .  ١٧١: األعراف [ } َوإِذ َنَتقَْنا اجلبل فَْوقَُهْم { ، ]  ١٦٧: األعراف [ } 

أي كانوا السبب يف شركنا؛ لتأسيسهم الشرك ، } أَفَُتْهِلكَُنا بَِما فََعلَ املبطلون { ] .  ١٧٥: األعراف [ } ءاياتنا 
} َولََعلَُّهمْ َيْرجُِعونَ { هلم } نُفَّصلُ اآليات { ومثل ذلك التفصيل البليغ } وكذلك { وتقّدمهم فيه ، وتركه سنة لنا 

  .بالياء : وأن يقولوا . على التوحيد » ذريتهم«: وقرىء . ة أن يرجعوا عن شركهم نفصلها وإراد

نَّهُ َولَْو شِئَْنا لََرفَْعنَاُه بَِها َولَِك) ١٧٥( َواْتلُ َعلَْيهِْم َنَبأَ الَِّذي آَتيَْناُه آيَاِتَنا فَاْنَسلََخ ِمنَْها فَأَْتَبَعُه الشَّيْطَانُ فَكَانَ ِمَن الَْغاوِيَن
َهثْ ذَِلَك َمثَلُ الْقَْومِ الَِّذينَ أَْخلََد إِلَى الْأَْرضِ َواتََّبَع َهَواُه فََمثَلُُه كََمثَلِ الْكَلْبِ إِنْ َتحِْملْ َعلَْيِه َيلَْهثْ أَْو َتْتُركْهُ َيلْ

  ) ١٧٦(كَذَّبُوا بِآَياِتَنا فَاقُْصصِ الْقََصَص لََعلَُّهْم َيتَفَكَُّرونَ 

. هو عامل من علماء بين إسرائيل } واتل َعلَيْهِْم َنَبأَ الذى ءاتيناه ءاياتنا فانسلخ ِمْنَها { على اليهود } لَْيهِمْ واتل َع{ 
من اآليات ، بأن كفر هبا } فانسلخ ِمْنَها { من الكنعانيني ، امسه بلعم بن باعوراء أويت علم بعض كتب اهللا : وقيل 

: وقرىء . أو فأتبعه خطواته . فلحقه الشيطان وأدركه وصار قريناً له } الشيطان  فَأَْتَبَعُه{ ونبذها وراء ظهره 
روي أن قومه طلبوا إليه أن يدعو على . فصار من الضالني الكافرين } فَكَانَ ِمَن الغاوين { مبعىن فتبعه » فاتبعه«

َولَْو شِئَْنا { يزالوا به حىت فعل كيف أدعو على من معه املالئكة ، فأحلوا عليه ومل : موسى ومن معه فأىب وقال 
مال إىل الدنيا } ولكنه أَْخلََد إِلَى األرض { لعظمناه ورفعناه إىل منازل األبرار من العلماء بتلك اآليات } لرفعناه بَِها 

ق به كيف علق رفعه مبشيئة اهللا تعاىل ومل يعلق بفعله الذي يستح: فإن قلت . مال إىل السفالة : وقيل . ورغب فيها 
وذلك أن مشيئة اهللا تعاىل رفعه تابعة للزومه . ولو لزم العمل باآليات ومل ينسلخ منها لرفعناه هبا . الرفع قلت املعىن 

: أال ترى إىل قوله . ولو لزمها لرفعناه هبا : ما هي تابعة له ومسببة عنه كأنه قيل : واملراد . اآليات فذكرت املشيئة 
يف معىن ما } َولَْو شِئَْنا { فاستدرك املشيئة بإخالده الذي هو فعله ، فوجب أن يكون } رض ولكنه أَخْلََد إِلَى اال{ 

} فََمثَلُُه كََمثَلِ الكلب { ولو شئنا لرفعناه ولكنا مل نشأ : هو فعله ، ولو كان الكالم على ظاهره لوجب أن يقال 
له وأذهلا وهي حال دوام اللهث به واتصاله ، فصفته اليت هي مثل يف اخلّسة والضعة كصفة الكلب يف أخّس أحوا

وذلك أنّ سائر احليوان ال . أو ترك غري متعّرض له باحلمل عليه  -أي شّد عليه وهيج فطرد  -سواء محل عليه 
يكون منه اللهث إالّ إذا هيج منه وحّرك ، وإالّ مل يلهث ، والكلب يتصل هلثه يف احلالتني مجيعاً ، وكان حق الكالم 

فََمثَلُُه كََمثَلِ { ولو شئنا لرفعناه هبا ولكنه أخلد إىل األرض فحططناه ووضعنا منزلته ، فوضع قوله : ال أن يق
وعن ابن عباس رضي . موضع حططناه أبلغ حط ألن متثيله بالكلب يف أخس أحواله وأذهلا يف معىن ذلك } الكلب 

معناه إن وعظته فهو ضال وإن مل : وقيل . حيمل عليه اهللا عنه ، الكلب منقطع الفؤاد ، يلهث إن محل عليه أو مل 



ما حمل اجلملة الشرطية؟ : فإن قلت . تعظه فهو ضال ، كالكلب إن طردته فسعى هلث ، وإن تركته على حاله هلث 
ى ملا دعا بلعم عل: وقيل . كمثل الكلب ذليالً دائم الذلة الهثاً يف احلالتني : النصب على احلال ، كأنه قيل : قلت 

ذلك مَثَلُ القوم الذين كَذَُّبواْ { موسى عليه السالم خرج لسانه فوقع على صدره ، وجعل يلهث كما يلهث الكلب 
من اليهود بعد ما قرؤا نعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف التوراة ، وذكر القرآن املعجز وما فيه ، } بئاياتنا 

لََعلَُّهمْ { قصص بلعم الذي هو حنو قصصهم } فاقصص { ون به وبشروا الناس باقتراب مبعثه ، وكانوا يستفتح
فيحذرون مثل عاقبته ، إذا ساروا حنو سريته ، وزاغوا شبه زيغه ، ويعلمون أنك علمته من جهة الوحي } َيَتفَكَُّرونَ 

  .فيزدادوا إيقاناً بك وتزداد احلجة لزوماً هلم 

  ) ١٧٧(بِآَياِتَنا وَأَْنفُسَُهْم كَانُوا َيظِْلُمونَ َساَء َمثَلًا الْقَْوُم الَِّذيَن كَذَُّبوا 

َوأَنفَُسُهمْ { . » ساء مثل القوم«: وقرأ اجلحدري . أو ساء أصحاب مثل القوم . أي مثل القوم } َساء مَثَالً القوم { 
عوا بني التكذيب ، الذين مج: إما أن يكون معطوفاً على كذبوا ، فيدخل يف حيز الصلة مبعىن } كَاُنواْ َيظِْلُمونَ 

وما ظلموا إالّ أنفسهم بالتكذيب ، : وإما أن يكون كالماً منقطعاً عن الصلة ، مبعىن . بآيات اهللا وظلم أنفسهم 
  .وخّصوا أنفسهم بالظلم مل يتعّدها إىل غريها : وتقدمي املفعول به لالختصاص ، كأنه قيل 

  ) ١٧٨(ْضِللْ فَأُولَِئَك ُهُم الَْخاِسُرونَ َمْن َيْهِد اللَُّه فَُهَو الُْمْهَتِدي َوَمْن ُي

  .محل على املعىن } فَأُْولَِئَك ُهُم اخلاسرون { و . محل على اللفظ } فَُهَو املهتدى { 

ْبِصُرونَ بَِها َولَُهْم آذَانٌ لَا ُيَولَقَْد ذََرأَْنا ِلَجهَنََّم كَِثًريا ِمَن الْجِنِّ وَالْإِْنسِ لَُهْم قُلُوٌب لَا َيفْقَُهونَ بَِها وَلَُهْم أَْعُيٌن لَا 
  ) ١٧٩(َيْسَمُعونَ بَِها أُولَِئَك كَالْأَْنَعامِ َبلْ ُهْم أََضلُّ أُولَِئَك ُهمُ الَْغاِفلُونَ 

وجعلهم يف أهنم ال يلقون . هم املطبوع على قلوهبم الذين علم اهللا أنه ال لطف هلم } كَِثًريا ّمَن اجلن واإلنس { 
رفة احلّق ، وال ينظرون بأعينهم إىل ما خلق اهللا نظر اعتبار ، وال يسمعون ما يتلى عليهم من آيات اهللا أذهاهنم إىل مع

إلعراقهم يف الكفر وشّدة  -وجعلهم . مساع تدبر ، كأهنم عدموا فهم القلوب ، وإبصار العيون واستماع اآلذان 
لوقني للنار ، داللة على توغلهم يف املوجبات ومتكنهم خم -شكائمهم فيه ، وأنه ال يأيت منهم إالّ أفعال أهل النار 

بلغين أن أهل الشام اختذوا لك : فيما يؤهلهم لدخول النار ومنه كتاب عمر رضي اهللا عنه إىل خالد بن الوليد 
 لكذا ما خلق فالن إالّ: ويقال ملن كان عريقاً يف بعض األمور . َدلُوكاً عجن خبمر وإين ألظنكم آل املغرية ذرء النار 

واملراد وصف حال اليهود يف عظم ما أقدموا عليه من تكذيب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، مع علمهم أنه . 
يف } أُْولَِئَك كاالنعام { وأهنم من مجلة الكثري الذين ال يكاد اإلميان يتأتى منهم ، كأهنم خلقوا للنار . النيب املوعود 

أُوْلَِئَك ُهمُ { من األنعام عن الفقه واالعتبار والتدبر } َبلْ ُهْم أََضلُّ { تماع للتدبر عدم الفقه والنظر لالعتبار واالس
األنعام تبصر منافعها ومضاّرها فتلزم بعض ما تبصره ، وهؤالء أكثرهم : وقيل . الكاملون يف الغفلة } الغافلون 

  .يعلم أنه معاند فيقدم على النار 

  ) ١٨٠(َنى فَاْدُعوُه بَِها َوذَرُوا الَِّذيَن يُلِْحُدونَ ِفي أَْسمَاِئِه سَُيْجَزْونَ َما كَانُوا َيْعَملُونَ َوِللَِّه الْأَْسَماُء الُْحْس



{ اليت هي أحسن األمساء؛ ألهنا تدلّ على معان حسنة من متجيد وتقديس وغريذلك } َوللَِّه االمساء احلسىن { 
واتركوا تسمية الذين مييلون عن احلّق } واْ الذين يُلِْحُدونَ ِفى أَْسَمِئِه َوذَُر{ فسموه بتلك األمساء } فادعوه بَِها 

: والصواب فيها فيسمونه بغري األمساء احلسىن ، وذلك أن يسموه مبا ال جيوز عليه ، كما مسعنا البدو يقولون جبهلهم 
يا أهللا ، وال : حنو أن يقولوا . حلسىن أو أن يأبوا تسميته ببعض أمسائه ا. يا أبا املكارم ، يا أبيض الوجه ، ياخني 

: اإلسراء [ } قُلِ ادعوا اهللا أَوِ ادعوا الرمحن أَيَّاًما َتْدُعواْ فَلَُه االمساء احلسىن { : يا رمحن وقد قال اهللا تعاىل : يقولوا 
اخللق فصفوه  وهللا األوصاف احلسىن ، وهي الوصف بالعدل واخلري واإلحسان وانتفاء شبه: وجيوز أن يراد ]  ١١٠

هبا ، وذروا الذين يلحدون يف أوصافه فيصفونه مبشيئة القبائح وخلق الفحشاء واملنكر ومبا يدخل يف التشبيه 
تسميتهم األصنام آهلة ، واشتقاقهم الالت من اهللا ، والعزى من العزيز : إحلادهم يف أمسائه : كالرؤية وحنوها ، وقيل 

.  

  ) ١٨١(ُدونَ بِالَْحقِّ َوبِِه َيْعِدلُونَ َوِممَّْن َخلَقَْنا أُمَّةٌ َيْه

فأخرب أنّ كثرياً من الثقلني عاملون بأعمال أهل النار ، ]  ١٧٩: األعراف [ } َولَقَْد ذَرَأَْنا ِلَجهَنََّم كَِثًريا { : ملا قال 
  :سلم وعن النيب صلى اهللا عليه و} َوِممَّْن َخلَقَْنا أُمَّةٌ َيْهُدونَ باحلق { : أتبعه قوله 

َوِمن قَْومِ ُموَسى أُمَّةٌ { وقد أعطى القوم بني أيديكم مثلها ، " هذه لكم : " أنه كان يقول إذا قرأها )  ٤٠١( 
  :وعنه صلى اهللا عليه وسلم ]  ١٥٩: األعراف [ } َيْهُدونَ باحلق 

م الذين آمنوا من أهل ه: وعن الكليب » إنّ من أّميت قوماً على احلّق حىت ينزل عيسى عليه السالم«)  ٤٠٢( 
  .هم العلماء والدعاة إىل الدين : وقيل . الكتاب 

أََولَْم َيتَفَكَّرُوا َما ) ١٨٣(َوأُْمِلي لَُهْم إِنَّ كَْيِدي َمِتٌني ) ١٨٢(َوالَِّذيَن كَذَُّبوا بِآيَاِتَنا َسَنْسَتْدرِجُُهْم ِمْن َحْيثُ لَا َيْعلَُمونَ 
أََولَمْ َيْنظُرُوا ِفي َملَكُوِت السََّماَواِت وَالْأَْرضِ َوَما َخلََق اللَُّه ِمْن َشْيٍء ) ١٨٤(نْ ُهَو إِلَّا َنِذيٌر ُمبٌِني بِصَاِحبِهِْم ِمْن جِنٍَّة إِ

  ) ١٨٥(َوأَنْ َعَسى أَنْ َيكُونَ قَِد اقْتََرَب أََجلُُهْم فَبِأَيِّ َحدِيٍث َبْعَدُه ُيْؤِمُنونَ 

  :قال األعشى . ة مبعىن االستصعاد ، أو االستنزال درجة بعد درجة استفعال من الدرج: االستدراج 
  َوَرِقيتَ أَسَْباَب السََّماِء بُِسلَّم... فَلَْو كُْنَت ِفي ُجبٍّ ثََمانَِني قَاَمةً 
  َوَتْعلََم أَنِي َعْنكُْم غَْيَر ُمفَْحمِ... لََيسَْتدرِجَنََّك الْقَْولُ حَتَّى تََهرَّه 

مات بعضهم يف : ودرج القوم . طواه شيئاً بعد شيء : وأدرج الكتاب . إذا قارب بني خطاه  درج الصيب: ومنه 
ّمْن َحْيثُ الَ َيْعلَُمونَ { سنستدينهم قليالً قليالً إىل ما يهلكهم ويضاعف عقاهبم } سََنسَْتْدرُِجُهم { ومعىن . أثر بعض 

فكلّما جّدد عليهم نعمة ازدادوا بطراً . اكهم يف الغّي ما يراد هبم ، وذلك أن يواتر اهللا نعمه عليهم مع أهنم} 
وجّددوا معصية ، فيتدّرجون يف املعاصي بسبب ترادف النعم ، ظانني أنّ مواترة النعم أثرة من اهللا وتقريب ، وإمنا 

وهو } سَْتْدرِجُُهم َسَن{ عطف على } َوأُْمِلى لَُهمْ { هي خذالن منه وتبعيد ، فهو استدراج اهللا تعاىل ، نعوذ باهللا منه 
مساه كيداً ألنه شبيه بالكيد ، من حيث أنه يف الظاهر إحسان ويف احلقيقة } إِنَّ كَْيِدى َمِتٌني { داخل يف حكم السني 

وعن . من جنون ، وكانوا يقولون شاعر جمنون } ّمن جِنٍَّة { مبحمد صلى اهللا عليه وسلم } َما بَِصاحِبِهِم { خذالن 
  :قتادة 

إن : أنّ النيب صلى اهللا عليه وسلم عال الصفا فدعاهم فخذاً فخذاً حيذرهم بأس اهللا ، فقال قائلهم )  ٤٠٣( 



ِفى َملَكُوتِ السماوات واألرض { نظر استدالل } أََولَْم َينظُُرواْ { صاحبكم هذا جملنون ، بات يصوِّت إىل الصباح 
وفيما خلق اهللا مما يقع } َوَما َخلََق اهللا ِمن َشْىء { العظيم  امللك: وامللكوت . فيما تدالّن عليه من عظم امللك } 

أن خمففة من الثقيلة ، واألصل } َوأَنْ عسى { عليه اسم الشيء ومن أجناس ال حيصرها العدد وال حييط هبا الوصف 
أَن َيكُونَ قَدِ { أو مل ينظروا يف أنّ الشأن واحلديث عسى : واملعىن . أنه عسى ، على أن الضمري ضمري الشأن : 

قبل مغافصة األجل . ولعلهم ميوتون عما قريب ، فيسارعوا إىل النظر وطلب احلق وما ينجيهم } اقترب أََجلُُهمْ 
فإن . اليت فيها ضمري الشأن » كان«اقتراب الساعة ، ويكون من : وحلول العقاب وجيوز أن يراد باقتراب األجل 

كأنه } عسى أَن َيكُونَ قَدِ اقترب أََجلُُهمْ { : بقوله : ؟ قلت } ِديٍث بَْعَدُه ُيؤِْمُنونَ فَبِأَّي َح{ : مب يتعلق قوله : قلت 
لعلّ أجلهم قد اقترب ، فما هلم ال يبادرون إىل اإلميان بالقرآن قبل الفوت ، وماذا ينتظرون بعد وضوح احلقِّ : قيل 

  .، وبأّي حديث أحّق منه يريدون أن يؤمنوا 

  ) ١٨٦(اللَُّه فَلَا َهاِدَي لَُه َوَيذَرُُهْم ِفي طُْغيَانِهِْم َيْعَمُهونَ َمْن ُيْضِللِ 

فَالَ َهاِدَي لَهُ { بالياء والنون ، والرفع على االستئناف ، ويذرهم ، بالياء واجلزم عطفاً على حمل » ويذرهم«: قرىء 
  .من يضلل اهللا ال يهده أحد ويذرهم : كأنه قيل } 

َماوَاِت وَالْأَْرضِ لَا السَّاَعِة أَيَّانَ مُْرَساَها قُلْ إِنََّما ِعلُْمَها ِعْنَد رَبِّي لَا ُيَجلِّيَها ِلَوقِْتَها إِلَّا ُهَو ثَقُلَْت ِفي السََّيسْأَلُوَنَك َعنِ 
  ) ١٨٧(ِه وَلَِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ لَا َيْعلَُمونَ َتأْتِيكُمْ إِلَّا َبْغَتةً َيْسأَلُوَنَك كَأَنََّك حَِفيٌّ َعْنَها قُلْ إِنََّما ِعلُْمَها ِعْنَد اللَّ

يا حممد أخربنا مىت الساعة إن كنت نبياً ، فإنا نعلم مىت هي ، وكان : إن قوماً من اليهود قالوا : قيل } َيْسئَلُوَنكَ { 
من األمساء } الساعة {  و. السائلون قريش : وقيل . ذلك امتحاناً منهم ، مع علمهم أن اهللا تعاىل قد استأثر بعلمها 

ومسيت القيامة بالساعة ، لوقوعها بغتة أو لسرعة حساهبا ، أو على العكس لطوهلا ، أو . الغالبة ، كالنجم للثريا 
وقيل؛ اشتقاقه من أّي فعالن منه ، . مبعىن مىت } أَيَّانَ { . ألهنا عند اهللا على طوهلا كساعة من الساعات عند اخللق 

وقت وأّي فعل ، من أويت إليه ، ألنّ البعض آو إىل الكل متساند إليه ، قاله ابن جين ، وأىب أن ألنّ معناه أّي 
إرساؤها ، أو وقت } مرساها { بكسر اهلمزة » إيان«وقرأ السلمي . مكان » وأين«ألّنه زمان ، » أين«يكون من 

واملرسى . ومنه رسي اجلبل وأرسي السفينة . وكل شيء ثقيل رّسوه ثباته واستقراره . إرسائها؛ أي إثباهتا وإقرارها 
واملعىن حىت يرسيها } ثَقُلَْت ِفى السماوات واألرض { األجنر الذي ترسى به ، وال أثقل من الساعة ، بدليل قوله : 

مرسل ، أي علم وقت إرسائها عنده قد استأثر به ، ومل خيرب به أحداً من ملك مقّرب وال نّيب } إِنََّما ِعلُْمَها { اهللا 
يكاد خيفيها من نفسه ، ليكون ذلك أدعى إىل الطاعة وأزجر عن املعصية كما أخفى األجل اخلاص وهو وقت املوت 

أي ال تزال خفية ، ال يظهر أمرها وال يكشف خفاء علمها إالّ هو وحده إذا } الَ ُيَجلّيَها ِلَوقْتَِها إِالَّ ُهَو { لذلك 
خلرب عنها قبل جميئها أحد من خلقه ، الستمرار اخلفاء هبا على غريه إىل وقت وقوعها جاء يف وقتها بغتة ، ال جيليها با

أي كل من أهلها من املالئكة والثقلني أمهه شأن الساعة ، وبوّده أن يتجلى له } ثَقُلَْت ِفى السماوات واألرض { 
أو ألنّ كل . افون شدائدها وأهواهلا أو ثقلت فيها ألن أهلها يتوقعوهنا وخي. علمها وشّق عليه خفاؤها وثقل عليه 

وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم . إالّ فجأة على غفلة منكم } إِالَّ َبْغَتةً { شيء ال يطيقها وال يقوم هلا فهي ثقيلة فيها 
:  
إنَّ الساعة هتيج بالناس والرجل يصلح حوضه والرجل يسقي ماشيته ، والرجل يقّوم سلعته يف سوقه ، ) "  ٤٠٤( 



كأنك بليغ يف السؤال عنها ، ألنّ : وحقيقته . كأنك عامل هبا } كَأَنَّكَ َحِفىٌّ َعْنَها { " الرجل خيفض ميزانه ويرفعه و
ومنه إحفاء الشارب . من بالغ يف املسألة عن الشيء والتنقري عنه ، استحكم فيه ورصن وهذا التركيب معناه املبالغة 

: وعن جماهد . بالغ يف الّرب به : يف املسألة ، إذا أحلف وحفي بفالن وحتفى به وأحفى . استئصاله : إحتفاء البقل . 
{ : وقيل . أي عامل هبا بليغ يف العلم هبا » كأنك حفّي هبا«: وقرأ ابن مسعود . استحفيت عنها السؤال حىت علمت 

  .أي يسئلونك عنها كأنك حفّي أي عامل هبا : متعلق بيسئلونك } َعْنَها 

يسئلونك عنها كأنك حفّي تتحفى هبم : قريشاً قالوا له إن بيننا وبينك قرابة ، فقل لنا مىت الساعة؟ فقيل  إن: وقيل 
فتختصهم بتعليم وقتها ألجل القرابة وتزوي علمها عن غريهم ، ولو أخربت بوقتها ملصلحة عرفها اهللا يف إخبارك به 

كأنك حفّي بالسؤال عنها حتبه : وقيل . أوحي إليك  ، لكنت مبلغه القريب والبعيد من غري ختصيص ، كسائر ما
: فإن قلت . وتؤثره ، يعين أنك تكره السؤال عنها ألهنا من علم الغيب الذي استأثر اهللا به ومل يؤته أحداً من خلقه 

وعلى } َعنَْها  كَأَنََّك َحِفىٌّ{ : للتأكيد ، وملا جاء به من زيادة قوله : مل كرر يسئلونك وإمنا علمها عند اهللا؟ قلت 
هذا تكرير العلماء احلذاق يف كتبهم ال خيلون املكرر من فائدة زائدة ، منهم حممد بن احلسن صاحب أيب حنيفة 

  .أنه العامل هبا ، وأنه املختص بالعلم هبا } ولكن أَكْثََر الناس الَ َيْعلَُمونَ { رمحهما اهللا 

را إِلَّا َما َشاَء اللَُّه َولَْو كُْنُت أَْعلَُم الَْغْيَب لَاسَْتكْثَْرُت ِمَن الَْخْيرِ َوَما َمسَّنَِي السُّوُء إِنْ قُلْ لَا أَْمِلُك ِلَنفِْسي َنفًْعا َولَا َض
  ) ١٨٨(أََنا إِلَّا َنذِيٌر َوَبِشريٌ ِلقَْومٍ ُيْؤِمُنونَ 

أي أنا عبد ضعيف ال : بوبية من علم الغيب هو إظهار للعبودية واالنتفاء عما خيتص بالر} قُل الَّ أَْمِلكُ ِلَنفِْسى { 
ريب ومالكي من النفع يل والدفع عين } إِالَّ َما َشاء { أملك لنفسي اجتالب نفع وال دفع ضرركما املماليك والعبيد 

اب لكانت حايل على خالف ما هي عليه ، من استكثار اخلري ، واستغزار املنافع ، واجتن} َولَْو كُنُت أَْعلَمُ الغيب { 
وراحباً وخاسراً يف . ومل أكن غالباً مرة ومغلوباً أخرى يف احلروب . السوء واملضاّر ، حىت ال ميسين شيء منها 

عبد أرسلت نذيراً وبشرياً ، وما من شأين أين أعلم } إِنْ أََنا إِالَّ { خمطئاً يف التدابري ] و [ التجارات ، ومصيباً 
أو يتعلق . ز أن يتعلق بالنذير والبشري مجيعاً ، ألن النذارة والبشارة إمنا تنفعان فيهم جيو} لّقَْومٍ ُيْؤِمُنونَ { الغيب 

  .بالتبشري وحده ويكون املتعلق بالنذير حمذوفاً أي إال نذير للكافرين وبشري لقوم يؤمنون 

لَْيَها فَلَمَّا َتَغشَّاَها َحَملَْت َحْملًا َخِفيفًا فََمرَّْت بِِه فَلَمَّا ُهَو الَِّذي َخلَقَكُْم ِمْن نَفْسٍ َواِحَدٍة َوجََعلَ ِمْنَها َزْوجََها لَِيْسكَُن إِ
فَلَمَّا آَتاُهَما َصاِلًحا َجَعلَا لَُه ُشَركَاَء ِفيَما ) ١٨٩(أَثْقَلَْت َدَعَوا اللََّه رَبَُّهَما لَِئْن آَتيَْتَنا صَاِلًحا لََنكُوَننَّ ِمَن الشَّاكِرِيَن 

  ) ١٩٠(الَى اللَُّه َعمَّا ُيْشرِكُونَ آَتاُهَما فََتَع

وهي حواء ، خلقها من جسد آدم من } َوجََعلَ ِمْنَها زَْوَجَها { وهي نفس آدم عليه السالم } ّمن نَّفْسٍ واحدة { 
} إِلَْيَها  ِلَيْسكَُن{ ]  ٧٢: النمل [ } جََعلَ لَكُْم ّمْن أَنفُِسكُْم أَْزوَاًجا { : أو من جنسها كقوله . ضلع من أضالعه 

ليطمئن إليها ومييل وال ينفر؛ ألن اجلنس إىل اجلنس أميل وبه آنس ، وإذا كانت بعضاً منه كان السكون واحملبة أبلغ 
: فذكر بعد ما أنث يف قوله } لَِيْسكَُن { : وقال . ، كما يسكن اإلنسان إىل ولده وحيبه حمبة نفسه لكونه بضعة منه 

وألن الذكر هو الذي يسكن إىل األنثى . با إىل معىن النفس ليبني أن املراد هبا آدم ، ذها» منها زوجها» «واحدة«
َحَملَتْ { كناية عن اجلماع ، وكذلك الغشيان واإلتيان : والتغشي . ويتغشاها ، فكان التذكري أحسن طباقاً للمعىن 



من الكرب واألذى ، ومل تستثقله كما  خف عليها ، ومل تلق منه ما يلقى بعض احلبايل من محلهن} َحْمالً َخِفيفًا 
فمضت به إىل } فََمرَّْت بِهِ { ما كان أخفه على كبدي حني محلته : وقد تسمع بعضهن تقول يف ولدها . يستثقلنه 

فقامت به } فََمرَّْت بِِه { يعين النطفة } َحَملَْت َحْمالً خَِفيفًا { : وقت ميالده من غري إخداج وال إزالق وقيل 
وقرأ غريه . بالتخفيف » فمرت به«وقرأ حيىي بن يعمر » فاستمرت به«: وقرأ ابن عباس رضي اهللا عنه . وقعدت 

{ . فوقع يف نفسها ظن احلمل ، فارتابت به : ومعناه . وأفتمرونه } أفتمارونه { : من املرية ، كقوله » فمارت به«
أي أثقلها احلمل : ، على البناء للمفعول » أُثقلت«رىء وق. أقربت : حان وقت ثقل محلها كقولك } فَلَمَّا أَثْقَلَت 

لَِئنْ { : دعا آدم وحواء َربَّهما وماِلَك أمرمها الذي هو احلقيقي بأن يدعى ويلتجأ إليه فقاال } دََّعَوا اهللا َربَُّهَما { 
كراً ، ألن الذكورة من ولداً ذ: وقيل . ولداً سوياً قد صلح بدنه وبرىء } صاحلا { لئن وهبت لنا } ءاَتْيتََنا 

ما } فَلَمَّا ءاتامها { هلما ولكل من يتناسل من ذريتهما . } لََّنكُوَننَّ { و } ءَاَتيَْتَنا { والضمري يف . الصالح واجلودة 
أي جعل أوالدمها له شركاء ، على حذف املضاف وإقامة } َجَعالَ لَُه ُشَركَاء { طلباه من الولد الصاحل السوّي 

فتعاىل اهللا َعمَّا { : أي آتى أوالدمها ، وقد دلّ على ذلك بقوله } ِفيَما ءاتامها { ليه مقامه ، وكذلك املضاف إ
تسميتهم : ومعىن إشراكهم فيما آتاهم اهللا . وآدم وحواء بريئان من الشرك . حيث مجع الضمري } ُيْشرِكُونَ 

ووجه . كان عبد اهللا وعبد الرمحن وعبد الرحيم أوالدهم بعبد العزى وعبد مناة ، وعبد مشس وما أشبه ذلك ، م
آخر وهو أن يكون اخلطاب لقريش الذين كانوا يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وهم آل قصي أال ترى 

  .إىل قوله يف قصة أم معبد 
  بِِه ِمْن فََخارٍ الَ ُيَباَرى َوُسودَِد... فََيا لَقَُصّي َما َزَوى اللَُّه َعْنكُم 

راد هو الذي خلقكم من نفس قصّي ، وجعل من جنسها زوجها عربية قرشية ليسكن إليها ، فلما آتامها ما طلبا وي
من الولد الصاحل السوّي جعال له شركاء فيما آتامها ، حيث مسيا أوالدمها األربعة بعبد مناف وعبد العزى وعبد 

ألعقاهبما الذين اقتدوا هبما يف الشرك ، وهذا تفسري هلما و} ُيْشرِكُونَ { قصّي وعبد الدار ، وجعل الضمري يف 
  .، أي ذوي شرك وهم الشركاء ، أو أحدثا هللا شركاً يف الولد » شركا«وقرىء . حسن ال إشكال فيه 

َوإِنْ ) ١٩٢(يَْنُصُرونَ  َولَا َيْسَتِطيُعونَ لَُهْم َنصًْرا َولَا أَْنفُسَُهْم) ١٩١(أَُيْشرِكُونَ َما لَا َيْخلُُق َشْيئًا وَُهْم ُيْخلَقُونَ 
َصاِمُتونَ    ) ١٩٣(َتْدُعوُهمْ إِلَى الُْهَدى لَا َيتَّبُِعوكُْم سََواٌء َعلَْيكُْم أََدعَْوُتُموُهْم أَْم أَْنُتمْ 

 واملعىن. بناء على اعتقادهم فيها وتسميتهم إياها آهلة } َوُهْم ُيْخلَقُونَ { : أجريت األصنام جمرى أويل العلم يف قوله 
أو ال يقدر على . أيشركون ما ال يقدر على خلق شيء كما خيلق اهللا ، وهم خيلقون؟ ألن اهللا عز وجل خالقهم : 

} َوالَ َيْسَتِطيُعونَ لَُهمْ { اختالق شيء ، ألنه مجاد ، وهم خيلقون؛ ألن عبدهتم خيتلقوهنم ، فهم أعجز من عبدهتم 
فيدفعون عنها ما يعتريها من احلوادث ، بل عبدهتم هم الذي يدفعون عنهم } ونَ َنصًْرا َوالَ أَنفُسَُهْم يَنُصُر{ لعبدهتم 

أي إىل ما هو هدى ورشاد ، وإىل أن } إِلَى اهلدى { وإن تدعوا هذه األصنام } َوإِن َتْدُعوُهْم { وحيامون عليهم 
عوكم إىل مرادكم وطلبتكم ، وال وإن تطلبوا منهم كما تطلبون من اهللا اخلري واهلدى ، ال يتب: واملعىن . يهدوكم 

َسَواء َعلَْيكُمْ } { فادعوهم فَلَْيسَْتجِيبُواْ لَكُْم إِن كُنُتْم صادقني { : ويدل عليه قوله . جييبوكم كما جييبكم اهللا 
 أم صمتم؟ ومل وضعت اجلملة: هال قيل : فإن قلت . أم صمتم عن دعائهم ، يف أنه ال فالح معهم } أََدَعْوُتُموُهمْ 

وإذا مس الناس ضرّ { : ألهنم كانوا إذا حزهبم أمر دعوا اهللا دون أصنامهم ، كقوله : اإلمسية موضع الفعلية؟ قلت 



إن دعومتوهم مل تفترق احلال : فكانت حاهلم املستمرة أن يكونوا صامتني عن دعوهتم ، فقيل ]  ٣٣: الروم [ } 
  .متكم عن دعائهم بني إحداثكم دعاءهم ، وبني ما أنتم عليه من عادة ص

أَلَُهْم أَْرُجلٌ ) ١٩٤(َني إِنَّ الَِّذيَن َتْدُعونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه ِعَباٌد أَْمثَالُكُْم فَاْدُعوُهْم فَلَْيسَْتجِيبُوا لَكُْم إِنْ كُنُْتْم َصاِدِق
بَِها أَْم لَُهْم آذَانٌ َيْسَمُعونَ بَِها قُلِ اْدُعوا ُشَركَاَءكُْم ثُمَّ  َيْمُشونَ بَِها أَْم لَُهمْ أَْيٍد َيبِْطُشونَ بَِها أَْم لَُهْم أَْعُيٌن ُيْبِصُرونَ

  ) ١٩٥(ِكيُدوِن فَلَا ُتْنِظُروِن 

ِعَبادٌ { : وقوله } ِعَبادٌ أَْمثَالُكُْم { أي تعبدوهنم وتسموهنم آهلة من دون اهللا } إِنَّ الذين َتْدُعونَ ِمن ُدوِن اهللا { 
ء هبم ، أي قصارى أمرهم أن يكونوا أحياء عقالء فإن ثبت ذلك فهم عباد أمثالكم ال تفاضل استهزا} أَْمثَالُكُمْ 
عباد أمثالكم مملوكون أمثالكم : وقيل } أَلَُهْم أَْرُجلٌ َيْمُشونَ بَِها { : مث أبطل أن يكونوا عباداً أمثاهلم فقال . بينكم 

بتخفيف إن ونصب عباداً أمثالكم ، واملعىن » باداً أمثالكمإن الذين تدعون من دون اهللا ع«: وقرأ سعيد بن جبري . 
قُلِ ادعوا { احلجازية » ما«النافية عمل » إن«ما الذين تدعون من دون اهللا عباداً أمثالكم ، على إعمال : 

إين ال أبايل بكم ، ف} فَالَ ُتنِظُروِن { مجيعاً أنتم وشركاؤكم } ثُمَّ ِكيُدونِ { واستعينوا هبم يف عداويت } ُشَركَاءكُمْ 
إِن { : وال يقول هذا إال واثق بعصمة اهللا ، وكانوا قد خّوفوه آهلتهم فأمر أن خياطبهم بذلك ، كما قال قوم هود له 

نِى إِّنى َبرِىء ّممَّا ُتْشرِكُونَ ِمن ُدونِِه فَِكيدُو{ : قال هلم ]  ٥٤: هود [ } نَّقُولُ إِالَّ اعتراك بَْعُض ءالَِهِتَنا بُِسوء 
  ] . ٥٥: هود [ } َجِميًعا ثُمَّ الَ ُتنِظُرونِ 

َوالَِّذيَن َتْدُعونَ ِمْن ُدونِِه لَا َيْسَتِطيُعونَ َنْصرَكُْم َولَا ) ١٩٦(إِنَّ َوِليِّيَ اللَُّه الَِّذي َنزَّلَ الِْكتَاَب َوُهَو َيَتوَلَّى الصَّاِلِحَني 
  ) ١٩٧(أَْنفَُسُهْم َيْنُصُرونَ 

َوُهَو َيتََولَّى { الذي أوحى إيل كتابه وأعزين برسالته } الذى نَزَّلَ الكتاب { أي ناصري عليكم اهللا } َى اهللا إِنَّ َولِّي{ 
  .ومن عادته أن ينصر الصاحلني من عباده وأنبيائه وال خيذهلم } الصاحلني 

  ) ١٩٨(ْيَك َوُهْم لَا ُيْبِصُرونَ َوإِنْ َتْدُعوُهْم إِلَى الُْهَدى لَا َيْسَمُعوا َوتََراُهمْ َيْنظُُرونَ إِلَ

{ يشبهون الناظرين إليك ، ألهنم صّوروا أصنامهم بصورة من قلب حدقته إىل الشيء ينظر إليه } َينظُُرونَ إِلَْيَك { 
  .وهم ال يدركون املرئّي } َوُهْم الَ يُْبِصُرونَ 

  ) ١٩٩( ُخِذ الَْعفَْو َوأُْمْر بِالْعُْرِف َوأَعْرِْض َعنِ الَْجاِهِلَني

أي خذ ما عفا لك من أفعال الناس وأخالقهم وما أتى منهم ، وتسهل من غري كلفة ، وال : ضد اجلهد } العفو { 
  :تداقهم ، وال تطلب منهم اجلهد وما يشق عليهم حىت ال ينفروا ، كقوله صلى اهللا عليه وسلم 

  :قال " يسروا وال تعسروا ) "  ٤٠٥( 
  َوالَ َتْنطِِقي ِفي سَْورَِتي ِحَني أَغَْضُب... ِدِميي َموَدَِّتي خِذي الَْعفَْو ِمين َتْسَت

خذ الفضل وما تسهل من صدقاهتم ، وذلك قبل نزول آية الزكاة ، فلما نزلت أمر أن يأخذهم هبا طوعاً أو : وقيل 
فهاء مبثل سفههم ، وال وال تكاىفء الس} َوأَعْرِض َعنِ اجلاهلني { املعروف واجلميل من األفعال : والعرف . كرهاً 



  :وقيل . متارهم ، واحلم عنهم ، وأغض على ما يسوؤك منهم 
» يا حممد«: ، مث رجع فقال ] العامل [ ال أدري حىت أسأل : فقال ) ما هذا ( ملا نزلت اآلية سأل جربيل )  ٤٠٦( 

أمر اهللا نبيه : ادق وعن جعفر الص. » إن ربك أمرك أن تصل من قطعك ، وتعطي من حرمك ، وتعفو عمن ظلمك
  .عليه الصالة والسالم مبكارم األخالق ، وليس يف القرآن آية أمجع ملكارم األخالق منها 

  ) ٢٠٠(َوإِمَّا َيْنَزغَنََّك ِمَن الشَّْيطَاِن نَْزغٌ فَاْسَتِعذْ بِاللَِّه إِنَّهُ َسِميٌع َعِليٌم 

{ ينخسّنك منه خنس ، بأن حيملك بوسوسته على خالف ما أمرت به وإما } َوإِمَّا َيَنَزغَنََّك ِمَن الشيطان نَْزغٌ { 
وجعل . الغرز والنخس ، كأنه ينخس الناس حني يغريهم على املعاصي : النزغ والنسغ . وال تطعه } فاستعذ باهللا 

  :وروي . النزغ نازغاً ، كما قيل جّد جّده 
 )٤٠٧ (  

} وإما ينزعنَّك من الشيطان نزع { كيف يا رب والغضب فنزل أهنا ملا نزلت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .إنّ يل شيطاناً يعتريين : وجيوز أن يراد بنزغ الشيطان اعتراء الغضب ، كقول أيب بكر رضي اهللا عنه 

وَإِْخوَانُُهْم َيُمدُّوَنُهْم ِفي الَْغيِّ ثُمَّ لَا ) ٢٠١(إِنَّ الَِّذيَن اتَّقَْوا إِذَا َمسَُّهْم طَاِئٌف ِمَن الشَّْيطَاِن َتذَكَُّروا فَإِذَا ُهْم مُْبِصُرونَ 
  ) ٢٠٢(ُيقِْصُرونَ 

  :طاف به اخليال يطيف طيفاً قال : ملة منه مصدر ، من قوهلم } طائف ِمَن الشيطان { 
.  أو هو ختفيف طيف فيعل ، من طاف يطيف كلني أو من طاف يطوف كهني... أنَّي ألَمَّ بِكَ الَْخيَالُ يِطيُف 

وهذا تأكيد وتقرير ملا تقدم من وجوب االستعاذة باهللا عند نزغ . ، وهو حيتمل األمرين أيضاً » طائف«: وقرىء 
ما أمر اهللا به } َتذَكَّرُواْ { إذا أصاهبم أدىن نزغ من الشيطان وإملام بوسوسته : الشيطان ، وأنّ املتقني هذه عادهتم 

وأما إخوان الشياطني الذين ليسوا . سوس به إليهم ومل يتبعوه أنفسهم وهنى عنه ، فأبصروا السداد ودفعوا ما و
. من اِإلمداد » ُيمّدوهنم«: وقرىء . مبتقني ، فإن الشياطني ميدوهنم يف الغيِّ ، أي يكونون مدداً هلم فيه ويعضدوهنم 

{ : قوله . حىت يصروا وال يرجعوا مث ال ميسكون عن إغوائهم } ثُمَّ الَ ُيقِْصُرونَ { ومياّدوهنم ، مبعىن يعاونوهنم 
  :كقوله } وإخواهنم يَُمدُّونَُهْم 

وجيوز أن يراد باإلخوان الشياطني ، ويرجع . يف أنّ اخلرب جار على ما هو له ... قَْوم إذَا الْخَْيلُ جَالُوا يف كََواِثبَِها 
ألّول أوجه ، ألن إخواهنم يف مقابلة الذين الضمري املتعلق به إىل اجلاهلني ، فيكون اخلرب جارياً على ما هو له ، وا

أَْوِلَياؤُُهُم { : املراد به اجلنس ، كقوله : مل مجع الضمري يف إخواهنم والشيطان مفرد؟ قلت : فإن قلت . اتقوا 
  ] . ٢٥٧: البقرة [ } الطاغوت 

تَّبُِع َما ُيوَحى إِلَيَّ ِمْن رَبِّي َهذَا َبصَاِئُر ِمْن رَبِّكُْم َوُهًدى َوَرْحَمةٌ ِلقَْومٍ َوإِذَا لَْم تَأْتِهِْم بِآَيٍة قَالُوا لَْولَا اجَْتَبْيتََها قُلْ إِنََّما أَ
  ) ٢٠٣(ُيْؤِمُنونَ 

: أي أخذه ، كقولك : اجتمعه ، أو جيب إليه فاجتباه : أي مجعه ، كقولك : اجتىب الشيء ، مبعىن جباه لنفسه 
هال اجتمعتها ، افتعاال من عند نفسك؛ ألهنم كانوا يقولون } ْوالَ اجتبيتها لَ{ جليت إليه العروس فاجتالها ، ومعىن 



} قُلْ إِنََّما أَتَّبُِع َما ُيوِحى إِلَىَّ ّمن رَّّبى { أو هال أخذهتا منّزلة عليك مقترحة؟ ]  ٤٣: سبأ [ } إِنْ هذا إِالَّ إِفٌْك { : 
أي حجج بينة يعود } ّمن رَّّبكُْم { هذا القرآن بصائر }  هذا بصائر{ ولست مبفتعل لآليات ، أو لست مبقترح هلا 

  .املؤمنون هبا بصراء بعد العمى ، أو هو مبنزلة بصائر القلوب 

  ) ٢٠٤(َوإِذَا قُرَِئ الْقُْرآنُ فَاْسَتِمُعوا لَُه وَأَْنِصُتوا لََعلَّكُْم تُْرَحُمونَ 

ظاهره وجوب االستماع واإلنصات وقت قراءة القرآن يف صالة  }َوإِذَا قُرِىء القرءان فاستمعوا لَُه َوأَنِصتُواْ { 
كانوا يتكلمون يف الصالة فنزلت ، مث صار سنة يف غري الصالة أن ينصت القوم إذا كانوا يف : وقيل . وغري صالة 

ىن مع: وقيل . وإذا تال عليكم الرسول القرآن عند نزوله فاستمعوا له : وقيل معناه . جملس يقرأ فيه القرآن 
  .فاعملوا مبا فيه وال جتاوزوه : فاستمعوا له 

  ) ٢٠٥(َن الَْغاِفِلَني َواذْكُْر َربََّك ِفي نَفِْسكَ َتَضرًُّعا َوِخيفَةً َوُدونَ الَْجْهرِ ِمَن الْقَْولِ بِالُْغُدوِّ وَالْآصَالِ َولَا َتكُْن ِم

َتَضرًُّعا { لقرآن والدعاء والتسبيح والتهليل وغري ذلك هو عام يف األذكار من قراءة ا} واذكر رَّبََّك ِفي َنفِْسَك { 
ومتكلماً كالماً دون اجلهر ، ألنّ اإلخفاء أدخل يف اإلخالص وأقرب إىل } َوُدونَ اجلهر { متضرعاً وخائفاً } َوِخيفَةً 

الغدو ، وهي  بأوقات: ومعىن بالغدّو . أو أراد الدوام . لفضل هذين الوقتني } بالغدو واألصال { حسن التفكر 
َوالَ َتكُْن { ، من آصل إذا دخل يف األصيل ، كأقصر وأعتم وهو مطابق للغدوّ » واإليصال«: وقرىء . الغدوات 

  .من الذين يغفلون عن ذكر اهللا ويلهون عنه } ّمَن الغافلني 

  ) ٢٠٦(َولَُه َيْسُجُدونَ  إِنَّ الَِّذيَن ِعْنَد َربِّكَ لَا َيْسَتكْبُِرونَ َعْن ِعَباَدِتِه َوُيَسبِّحُوَنُه

دنّو الزلفة ، والقرب من رمحة اهللا تعاىل } عِنَد { ومعىن . هم املالئكة صلوات اهللا عليهم } إِنَّ الذين ِعنَد رَّبَك { 
وخيتصونه بالعبادة ال يشركون به غريه ، وهو } َولَُه َيْسُجُدونَ { وفضله ، لتوفرهم على طاعته وابتغاء مرضاته 

  .ن سواهم من املكلفني تعريض مب
  :عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

» من قرأ سورة األعراف جعل اهللا يوم القيامة بينه وبني إبليس ستراً ، وكان آدم شفيعاً له يوم القيامة « )  ٤٠٨( 
.  

َوأَصِْلُحوا ذَاَت َبْينِكُْم َوأَِطيُعوا اللََّه َوَرسُولَُه إِنْ كُنُْتْم  َيسْأَلُوَنَك َعنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَْنفَالُ ِللَِّه وَالرَُّسولِ فَاتَّقُوا اللََّه
إِميَاًنا َوَعلَى َربِّهِمْ إِنََّما الُْمْؤِمُنونَ الَِّذيَن إِذَا ذُِكَر اللَُّه َوجِلَْت قُلُوبُُهْم َوإِذَا ُتِلَيْت َعلَْيهِْم آيَاُتُه َزادَْتُهْم ) ١(ُمْؤِمنَِني 
أُولَِئَك ُهُم الُْمْؤِمُنونَ َحقًّا لَُهْم َدَرَجاٌت ِعْندَ َربِّهِْم ) ٣(الَِّذيَن يُِقيُمونَ الصَّلَاةَ َوِممَّا َرَزقَْناُهْم ُيْنِفقُونَ ) ٢(ونَ َيَتَوكَّلُ

  ) ٤(َوَمْغِفَرةٌ َورِْزٌق كَرٌِمي 

  :قال لبيد . الغنيمة ، ألهنا من فضل اهللا تعاىل وعطائه : النفل 
والنفل ما ينفله الغازي ، أي يعطاه زائداً على سهمه من املغنم ، وهو أن يقول اإلمام ... َوى َربَِّنا َخْيُر نَفَلْ إنَّ َتقْ

ما أصبتم فهو لكم ، أو فلكم نصفه أو : أو قال لسرية . من قتل قتيالً فله سلبه : حتريضاً على البالء يف احلرب 



ولقد . ال يلزم : وعند الشافعي رمحه اهللا يف أحد قوليه . لوفاء مبا وعد منه وال خيمس النفل ، ويلزم اإلمام ا. ربعه 
وقع االختالف بني املسلمني يف غنائم بدر ، ويف قسمتها ، فسألوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كيف تقسم ، 

لرسول اهللا صلى اهللا عليه هي : قل هلم : وملن احلكم يف قسمتها؟ أللمهاجرين أم لألنصار؟ أم هلم مجيعاً؟ فقيل له 
شرط ملن كان له بالء يف : وقيل . وسلم وهو احلاكم فيها خاصة حيكم فيها ما يشاء ، ليس ألحد غريه فيها حكم 

ذلك اليوم أن ينفله ، فتسارع شباهنم حىت قتلوا سبعني وأسروا سبعني ، فلما يسر اهللا هلم الفتح اختلفوا فيما بينهم 
كنا ردءاً لكم وفئة : حنن املقاتلون ، وقال الشيوخ والوجوه الذين كانوا عند الرايات : ن وتنازعوا ، فقال الشبا

وإن تعط هؤالء : املغنم قليل والناس كثري : لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ] وقالوا [ تنحازون إليها إن اهنزمتم 
  :وعن سعد بن أيب وقاص . فنزلت . ما شرطت هلم حرمت أصحابك 

قتل أخي عمري يوم بدر ، فقتلت به سعيد بن العاص وأخذت سيفه فأعجبين ، فجئت به إىل رسول اهللا  ) ٤٠٩( 
: إنّ اهللا قد شفى صدري من املشركني ، فهب يل هذا السيف فقال : صلى اهللا تعاىل عليه وعلى آله وسلم فقلت 

هللا تعاىل من قتل أخي وأخذ سليب ، فما ليس هذا يل وال لك ، اطرحه يف القََبضِ فطرحته ويب ما ال يعلمه إال ا
يا سعد : جاوزت إال قليالً حىت جاءين رسول اهللا صلى اهللا تعاىل عليه وآله وسلم وقد أنزلت سورة األنفال ، فقال 

  :، إنك سألتين السيف وليس يل ، وإنه قد صار يل فاذهب فخذه وعن عبادة بن الصامت 
حني اختلفنا يف النفل وساءت فيه اخالقنا ، فنزعه اهللا من أيدينا فجعله نزلت فينا يا معشر أصحاب بدر )  ٤١٠( 

لرسول اهللا صلى اهللا تعاىل عليه وآله وسلم ، فقسمه بني املسلمني على السواء ، وكان يف ذلك تقوى اهللا وطاعة 
على الالم ، حبذف اهلمزة وإلقاء حركتها » يسألونك علنفال«: وقرأ ابن حميصن . رسوله وإصالح ذات البني 

. أي يسألك الشبان ما شرطت هلم من األنفال » يسألونك األنفال«: وقرأ ابن مسعود : وإدغام نون عن يف الالم 
معناه أنّ حكمها : ؟ قلت } قُلِ االنفال ِللَِّه والرسول { : ما معىن اجلمع بني ذكر اهللا والرسول يف قوله : فإن قلت 

قسمتها على ما تقتضيه حكمته وميتثل الرسول أمر اهللا فيها ، وليس األمر يف قسمتها خمتص باهللا ورسوله ، يأمر اهللا ب
أنّ الذي اقتضته حكمة اهللا وأمر به رسوله أن يواسي املقاتلة املشروط هلم التنفيل : مفّوضاً إىل رأي أحد ، واملراد 

ا شرط هلم ، فإهنم إن فعلوا مل يؤمن أن الشيوخ الذين كانوا عند الرايات ، فيقامسوهم على السوية وال يستأثروا مب
يف االختالف والتخاصم ، وكونوا متحدين } فاتقوا اهللا { يقدح ذلك فيما بني املسلمني من التحاب والتصايف 

  .وتآسوا وتساعدوا فيما رزقكم اهللا وتفضل به عليكم } وَأَصِْلُحواْ ذَاَت بِْينِكُْم { متآخني يف اهللا 

: قد أكلنا وأنفقنا ، فقال : اقسموا غنائمكم بالعدل ، فقالوا : الح بينهم أن دعاهم وقال كان االص: وعن عطاء 
أحوال بينكم ، يعين ما بينكم من : ؟ قلت } ذَاَت بِيْنِكُمْ { : ما حقيقة قوله : فإن قلت . لريّد بعضكم على بعض 

وهي ]  ١٩٩: آل عمران [ } الصدور بِذَاِت { : األحوال ، حىت تكون أحوال ألفة وحمبة واتفاق ، كقوله 
اسقين ذا إنائك ، يريدون ما يف اإلناء : ذات البني ، كقوهلم : ملا كانت األحوال مالبسة للبني قيل هلا . مضمراهتا 

وقد جعل التقوى وإصالح ذات البني وطاعة اهللا ورسوله من لوازم اإلميان وموجباته ، ليعلمهم أنّ . من الشراب 
والالم يف . إن كنتم كاملي اإلميان } إِن كُنُتم مُّْؤِمنَِني { : ومعىن قوله . موقوف على التوفر عليها كمال اإلميان 

{ : أي إمنا الكاملو اإلميان من صفتهم كيت وكيت والدليل عليه قوله . إشارة إليهم } إِنََّما املؤمنون { : قوله 
الوجل يف القلب كاحتراق السعفة ، : وعن أّم الدرداء . فزعت } وُبُهْم َوجِلَْت قُلُ{ . } أُْولِئَك ُهُم املؤمنون حَقّاً 
يعين فزعت لذكره استعظاماً له ، وهتيباً من . فادع اهللا فإنّ الدعاء يذهبه : بلى ، قالت : أما جتد له قشعرير؟ قال 

مَّ َتِلُني ُجلُوُدُهْم َوقُلُوبُُهْم إىل ثُ{ : جالله وعّزة سلطانه وبطشه بالعصاة وعقابه ، وهذا الذكر خالف الذكر يف قوله 



هو الرجل يريد أن يظلم أو يهم مبعصية : وقيل . ألن ذلك ذكر رمحته ورأفته وثوابه ]  ٢٣: الزمر [ } ِذكْرِ اهللا 
: ، ويف قراءة عبد اهللا » وبق«يف » وبق«، بالفتح ، وهي لغة حنو » وجلت«وقرىء . اتق اهللا فينزع : فيقال له 

ألن تظاهر األدلة أقوى للمدلول عليه وأثبت لقدمه . ازدادوا هبا يقيناً وطمأنينة يف نفس } َزاَدتُْهْم إميانا { » ْتفَرِقَ«
  ) :عن النيب صلى اهللا عليه وسلم : ( وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه . ، وقد محل على زيادة العمل 

إماطة األذى عن الطريق ، واحلياء : وأدناها . إال اهللا شهادة أن ال إله : اإلميان سبع وسبعون شعبة ، أعالها " 
إن لإلميان سنناً وفرائض وشرائع ، فمن استكملها استكمل : وعن عمر بن العزيز رضي اهللا عنه " شعبة من اإلميان 

غري رهبم ، ال  وال يفّوضون أمورهم إىل} وعلى رَّبهِْم َيَتَوكَّلُونَ { اإلميان ، ومن مل يستكملها مل يستكمل اإلميان 
مجع بني أعمال القلوب من اخلشية واإلخالص والتوكل ، وبني أعمال اجلوارح من . خيشون وال يرجون إال إياه 

صفة للمصدر احملذوف ، أي أولئك هم املؤمنون إمياناً حقاً ، أو هو مصدر مؤكد للجملة } َحقّاً { الصالة والصدقة 
  .هو عبد اهللا حقاً ، أي حق ذلك حقاً : كقولك } أُوْلِئَك ُهمُ املؤمنون { اليت هي 

اإلميان إميانان ، فإن كنت تسألين عن اإلميان باهللا ومالئكته وكتبه : أمؤمن أنت؟ قال : وعن احلسن أنّ رجالً سأله 
} نون إِنََّما املؤم{ : وإن كنت تسألين عن قوله . ورسله واليوم اآلخر واجلنة والنار والبعث واحلساب ، فأنا مؤمن 

من زعم أنه مؤمن باهللا حقاً ، مث مل يشهد أنه من أهل اجلنة ، فقد : وعن الثوري . فواهللا ال أدري أمنهم أنا أم ال 
وهذا إلزام منه ، يعين كما ال يقطع بأنه من أهل ثواب املؤمنني حقاً ، فال يقطع بأنه مؤمن حقاً ، . آمن بنصف اآلية 

مل : وحكي عنه أنه قال لقتادة . وكان أبو حنيفة رضي اهللا عنه ممن ال يستثين فيه .  وهبذا تعلق من يستثين يف اإلميان
[ } والذى أَطَْمُع أَن َيغِْفَر ِلى َخِطيئَِتى َيْوَم الدين { : اتباعاً إلبراهيم عليه السالم يف قوله : تستثىن يف إميانك؟ قال 

} درجات { ]  ٢٦٠: البقرة [ } أَوَلَْم ُتْؤِمن قَالَ بلى { : هال اقتديت به يف قوله : فقال له ]  ٨٢: الشعراء 
يعين هلم منافع حسنة دائمة . نعيم اجلنة } َورِْزٌق كَرٌِمي { وجتاوز لسيئاهتم } َوَمْغِفَرةٌ { شرف وكرامة وعلو منزلة 

  .على سبيل التعظيم ، وهذا معىن الثواب 

  ) ٥(َوإِنَّ فَرِيقًا ِمَن الُْمْؤِمنَِني لَكَارُِهونَ  كََما أَْخَرَجَك َربَُّك ِمْن َبيِْتَك بِالَْحقِّ

هذه احلال . أن يرتفع حمل الكاف على أنه خرب مبتدإ حمذوف تقديره . فيه وجهان أحدمها } كََما أَخَْرَجكَ رَبَُّك { 
. حرب يعين أنّ حاهلم يف كراهة ما رأيت من تنفل الغزاة مثل حاهلم يف كراهة خروجك لل. كحال إخراجك 

أي ]  ١: األنفال [ } االنفال ِللَِّه والرسول { : أن ينتصب على أنه صفة مصدر الفعل املقّدر يف قوله : والثاين 
{ و . األنفال استقرت هللا والرسول ، وثبتت مع كراهتهم ثباتاً مثل ثبات إخراج ربك إياك من بيتك وهم كارهون 

دينة نفسها ، ألهنا مهاجره ومسكنه ، فهي يف اختصاصها به كاختصاص البيت يريد بيته باملدينة ، أو امل} ِمن َبْيِتَك 
يف } َوإِنَّ فَرِيقاً ّمَن املؤمنني لَكَِّرُِهونَ { أي إخراجاً ملتبساً باحلكمة والصواب الذي ال حميد عنه } باحلق { بساكنه 

  :موضع احلال ، أي أخرجك يف حال كراهتهم ، وذلك 
أقبلت من الشأم فيها جتارة عظيمة معها أربعون راكباً ، منهم أبو سفيان وعمرو بن العاص أن عري قريش )  ٤١٢( 

وعمرو بن هشام ، فأخرب جربيل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخرب املسلمني ، فأعجبهم تلقي العري لكثرة اخلري 
يا أهل مكة النجاء النجاء : لكعبة وقلة القوم ، فلما خرجوا بلغ أهل مكة خرب خروجهم ، فنادى أبو جهل فوق ا

على كل صعب وذلول ، عريكم أموالكم ، إن أصاهبا حممد لن تفلحوا بعدها أبداً ، وقد رأت أخت العباس بن عبد 



إين رأيت عجباً رأيت كأنّ ملكاً نزل من السماء فأخذ صخرة من اجلبل مث حلق هبا : املطلب رؤيا فقالت ألخيها 
ما يرضى : فحدث هبا العباس فقال أبو جهل . كة إال أصابه حجر من تلك الصخرة فلم يبق بيت من بيوت م

ال يف العري : يف املثل السائر . رجاهلم أن يتنبئوا حىت تتنبأ نساؤهم ، فخرج أبو جهل جبميع أهل مكة وهم النفري 
ال واهللا ال يكون : مكة ، فقال إنّ العري أخذت طريق الساحل وجنت ، فارجع بالناس إىل : وال يف النفري ، فقيل له 

ذلك أبداً حىت ننحر اجلزور ، ونشرب اخلمور ، ونقيم القينات واملعازف ببدر ، فيتسامع مجيع العرب مبخرجنا ، 
وبدر ماء كانت العرب جتتمع فيه لسوقهم  -وإن حممداً مل يصب العري ، وإنا قد أعضضناه ، فمضى هبم إىل بدر 

إّما العري ، وإّما قريشاً : يا حممد؛ إن اهللا وعدكم إحدى الطائفتني : يل عليه السالم فقال فنزل جرب -يوماً يف السنة 
ما تقولون؛ إن القوم قد خرجوا من مكة على كل صعب : ، فاستشار النيب صلى اهللا عليه وسلم أصحابه وقال 

العدّو ، فتغري وجه رسول اهللا صلى اهللا بل العري أحب إلينا من لقاء : وذلول ، فالعري أحب إليكم أم النفري؟ قالوا 
إن العري قد مضت على ساحل البحر ، وهذا أبو جهل قد أقبل ، فقالوا يا : مث رّدد عليهم فقال : عليه وسلم 

رسول اهللا ، عليك بالعري ودع العدّو ، فقام عند غضب النيب صلى اهللا عليه وسلم أبو بكر وعمر رضي اهللا عنهما 
  .انظر أمرك فامض : سعد بن عبادة فقال فأحسنا ، مث قام 

ما ختلف عنك رجل من األنصار ، مث قال املقداد بن عمرو يا رسول اهللا ، امض ملا . فواهللا لو سرت إىل عدن أبني 
اذهب أنت وربك فقاتال إنا ههنا : أمرك اهللا ، فإنا معك حيثما أحببت ال نقول لك كما قال بنو إسرائيل ملوسى 

إذهب أنت وربك فقاتال إنا معكما مقاتلون ، ما دامت عني منا تطرف ، فضحك رسول اهللا :  قاعدون ، ولكن
إنا : أشريوا علّي أيها الناس وهو يريد األنصار ، ألهنم قالوا له حني بايعوه على العقبة : صلى اهللا عليه وسلم مث قال 

امنا ، مننعك مما مننع منه آباءنا ونساءنا ، فكان برآء من ذمامك حىت تصل إىل ديارنا ، فإذا وصلت إلينا فأنت يف ذم
النيب صلى اهللا عليه وسلم يتخّوف أن ال تكون األنصار ترى عليهم نصرته إال على عدّو دمهه باملدينة ، فقام سعد 

قد آمنا بك وصّدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو : أجل ، قال : لكأنك تريدنا يا رسول اهللا؟ قال : بن معاذ فقال 
احلق ، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة ، فامض يا رسول اهللا ملا أردت ، فوالذي بعثك 
باحلق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته خلضناه معك ما ختلف منا رجل واحد ، وما نكره أن تلقى بنا عدّونا إنا 

نا ما تقّربه عينك ، فسر بنا على بركة اهللا ، ففرح رسول لصرب عند احلرب ، صدق عند اللقاء ، ولعلّ اهللا يريك م
سريوا على بركة اهللا وأبشروا ، فإنّ اهللا وعدين إحدى : اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبسطه قول سعد ، مث قال 
  :وروي . الطائفتني ، واهللا لكأين اآلن أنظر إىل مصارع القوم 

عليك بالعري ليس دوهنا شيء ، فناداه : لم حني فرغ من بدر أنه قيل لرسول اهللا صلى اهللا عليه وس)  ٤١٣( 
. ألنّ اهللا وعدك إحدى الطائفتني : مل؟ قال : ال يصلح فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم : العباس وهو يف وثاقه 

  .} ونَ َوإِنَّ فَرِيقاً ّمَن املؤمنني لَكَِّرُِه{ : وقد أعطاك ما وعدك ، وكانت الكراهة من بعضهم لقوله 

  ) ٦(ُيجَاِدلُوَنَك ِفي الَْحقِّ َبْعَدَما َتَبيََّن كَأَنََّما ُيَساقُونَ إِلَى الَْمْوِت َوُهمْ َيْنظُُرونَ 

} َبْعِد َما تََبيََّن { تلقى النفري ، إليثارهم عليه تلقي العري : واحلق الذي جادلوا فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
قوهلم ما كان خروجنا إال للعري ، وهال قلت : وجداهلم . لى اهللا عليه وسلم بأهنم ينصرون بعد إعالم رسول اهللا ص

مث شبه حاهلم يف فرط فزعهم ورعبهم وهم يسار هبم إىل الظفر . لنا لنستعد ونتأهب؟ وذلك لكراهتهم القتال 



مشاهد ألسبابه ، ناظر إليها ال  والغنيمة ، حبال من يعتل إىل القتل ويساق على الصغار إىل املوت املتيقن ، وهو
  .وروي أنه ما كان فيهم إال فارسان . كان خوفهم لقلة العدد ، وأهنم كانوا رجالة : وقيل . يشك فيها 

رِيُد اللَُّه أَنْ ُيِحقَّ الَْحقَّ َوُي َوإِذْ َيِعدُكُُم اللَُّه إِْحَدى الطَّائِفََتْينِ أَنََّها لَكُْم َوَتَودُّونَ أَنَّ غَْيَر ذَاِت الشَّْوكَِة َتكُونُ لَكُْم
  ) ٧(بِكَِلَماِتِه َوَيقْطََع دَابَِر الْكَافِرِيَن 

غَْيرَ { . العري والنفري : والطائفتان . بدل من إحدى الطائفتني } أَنََّها لَكُمْ { و . منصوب بإضمار اذكر } َوإِذْ { 
: والشوكة : رساً ، والشوكة كانت يف النفري لعددهم وعدهتم العري ، ألنه مل يكن فيها إال أربعون فا} ذَاِت الشوكة 

شائك السالح ، أي تتمنون أن : ومنها قوهلم . شوك القنا لشباها : ويقال . احلّدة مستعارة من واحدة الشوك 
أن يثبته } حلَقَّ أَن ُيِحقَّ ا{ تكون لكم العري ، ألهنا الطائفة اليت ال حّدة هلا وال شّدة ، وال تريدون الطائفة األخرى 

بآياته املنزلة يف حماربة ذات الشوكة ، ومبا أمر املالئكة من نزوهلم للنصرة ، ومبا قضى من } بكلماته { ويعليه 
ومنه دابرة الطائر وقطع الدابر . إذا أدبر . فاعل من دبر : والدابر اآلخر . أسرهم وقتلهم وطرحهم يف قليب بدر 

نكم تريدون الفائدة العاجلة وسفساف األمور وأن ال تلقوا ما يرزؤكم يف أبدانكم عبارة عن االستئصال ، يعين أ
وأحوالكم واهللا عز وجل يريد معايل األمور ، وما يرجع إىل عمارة الدين ، ونصرة احلق ، وعلّو الكلمة ، والفوز يف 

ر قّوهتم بضعفكم ، وغلب ولذلك اختار لكم الطائفة ذات الشوكة ، وكس. وشتان ما بني املرادين . الدارين 
، على » بكلمته«: وقرىء . كثرهتم بقلتكم ، وأعزّكم وأذهلم ، وحصل لكم ما ال تعارض أدناه العري وما فيها 

  .التوحيد 

  ) ٨(ِلُيِحقَّ الَْحقَّ َوُيبِْطلَ الَْباِطلَ َولَْو كَرَِه الُْمْجرُِمونَ 

ليحق احلق ويبطل الباطل فعل ذلك ، ما : مبحذوف تقديره : لت ؟ ق} ِلُيِحقَّ احلق { : مب يتعلق قوله : فإن قلت 
ال ، ألنّ : أليس هذا تكريراً؟ قلت : فإن قلت . وهو إثبات اإلسالم وإظهاره ، وإبطال الكفر وحمقه . فعله إال هلما 

ذات الشوكة على  املعنيني متباينان ، وذلك أنّ األّول متييز بني اإلرادتني وهذا بيان لغرضه فيما فعل من اختيار
وجيب أن . غريها هلم ونصرهتم عليها ، وأنه ما نصرهم وال خذل أولئك إال هلذا الغرض الذي هو سيد األغراض 

  .قد تعلق بيقطع : وقيل : يقّدر احملذوف متأخراً حىت يفيد معىن االختصاص فينطبق عليه املعىن 

  ) ٩(نِّي ُمِمدُّكُْم بِأَلٍْف ِمَن الَْملَاِئكَِة ُمْرِدِفَني إِذْ َتْسَتِغيثُونَ َربَّكُْم فَاسَْتجَاَب لَكُْم أَ

لُِيِحقَّ { : وقيل بقوله ]  ٧: األنفال [ } إِذْ َيِعدُكُُم { هو بدل من : ؟ قلت } إِذْ َتْسَتِغيثُونَ { فإن قلت مب يتعلق 
أي ربنا انصرنا : طفقوا يدعون اهللا ويقولون  واستغاثتهم أهنم ملا علموا أنه ال بّد من القتال ،} احلق َوُيْبِطلَ الباطل 

  :وعن عمر رضي اهللا عنه . على عدّوك ، يا غياث املستغيثني أغثنا 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نظر إىل املشركني وهم ألف ، وإىل أصحابه وهم ثلثمائة ، فاستقبل )  ٤١٤( 

فما زال  -، اللهم إن هتلك هذه العصابة ال تعبد يف األرض اللهم أجنز يل ما وعدتين : " القبلة ومّد يديه يدعو 
يا نيب اهللا كفاك : كذك حىت سقط رداؤه فأخذه أبو بكر رضي اهللا عنه فألقاه على منكبه والتزمه من ورائه ، وقال 

يه أصله بأين ممدكم ، فحذف اجلار وسلط عل} أَّني ُمِمدُّكُمْ { " مناشدتك ربك ، فإنه سينجز لك ما وعدك 



بالكسر ، على إرادة القول ، أو على إجراء استجاب » إين ممدكم«: وعن أيب عمرو أنه قرأ . استجاب فنصب حمله 
  :اختلف فيه ، فقيل : هل قاتلت املالئكة يوم بدر؟ قلت : فإن قلت . ألنّ االستجابة من القول } قَالَ { جمرى 

مليمنة وفيها أبو بكر ، وميكائيل يف مخسمائة على امليسرة نزل جربيل يف يوم بدر يف مخسمائة ملك على ا)  ٤١٥( 
فقاتلت . وفيها علّي بن أيب طالب يف صور الرجال ، عليهم ثياب بيض وعمائم بيض وقد أرخوا أذناهبا بني أكتافهم 

كان من أين : وعن أيب جهل أنه قال البن مسعود . قاتلت يوم بدر ومل تقاتل يوم األحزاب ويوم حنني : وقيل : 
  :وروي : هم غلبونا ال أنتم : من املالئكة ، فقال أبو جهل : ذلك الصوت الذي كنا نسمع وال نرى شخصاً؟ قال 

إذ مسع صوت ضربة بالسوط فوقه ، : أنّ رجالً من املسلمني بينما هو يشتد يف أثر رجل من املشركني ) (  ٤١٦( 
صدقت : " نصاري رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال فنظر إىل املشرك قد خر مستلقياً وشّق وجهه ، فحدث األ

تبعت رجالً من املشركني ألضربه يوم بدر فوقع رأسه بني يدي قبل : وعن أيب داود املازين " ذاك من مدد السماء 
 مل يقاتلوا وإمنا كانوا يكثرون السواد ويثبتون املؤمنني ، وإال فملك واحد كاف يف: أن يصل إليه سيفي ، وقيل 

إهالك أهل الدنيا كلهم ، فإنّ جربيل عليه السالم أهلك بريشة من جناحه مدائن قوم لوط ، وأهلك بالد مثود قوم 
{ : ومنه قوله تعاىل . ردفه إذا تبعه : بكسر الدال وفتحها ، من قولك » مردفني«وقرىء . صاحل بصيحة واحدة 

أردفته ، : ويقال . إذا أتبعته : وأردفته إياه . مبعىن ردفكم ]  ٧٢ :النمل [ } َرِدَف لَكُم بَْعُض الذى َتْستَْعجِلُونَ 
كقولك أتبعته ، إذا جئت بعده ، فال خيلو املكسور الدال من أن يكون مبعىن متبعني ، أو متبعني ، فإن كان مبعىن 

متبعني إياهم :  متبعني بعضهم بعضاً ، أو متبعني بعضهم لبعض ، أو مبعىن: متبعني فال خيلو من أن يكون مبعىن 
املؤمنني ، أي يتقدموهنم فيتبعوهنم أنفسهم ، أو متبعني هلم يشيعوهنم ويقدموهنم بني أيديهم وهم على ساقتهم ، 

  .ليكونوا على أعينهم وحفظهم 

ويعضد هذا الوجه قوله تعاىل يف سورة آل : أو مبعىن متبعني أنفسهم مالئكة أخرين ، أو متبعني غريهم من املالئكة 
[ } بَِخْمَسِة ءاالٍف ّمَن امللئكة ُمَسّوِمَني { ] .  ١٢٤: آل عمران [ } بِثَالَثَِة ءاالٍَف ّمَن امللئكة ُمنَزِلَني { : مران ع

، بكسر الراء » مرّدفني«وقرىء . بالفتح فهو مبعىن متبعني أو متبعني » مردفني«: ومن قرأ ]  ١٢٥: آل عمران 
دفني ، أي مترادفني أو متبعني ، من ارتدفه ، فأدغمت تاء االفتعال يف الدال ، وأصله مرت: وضمها وتشديد الدال 

وعن السدي . وبالضم على إتباع امليم . فالتقى ساكنان فحّركت الراء بالكسر على األصل ، أو على إتباع الدال 
ملن قرأ على التوحيد ومل  فبم يعتذر: فإن قلت . على اجلمع ليوافق ما يف سورة آل عمران . بآالف من املالئكة : 

بأن املراد باأللف من قاتل منهم : يفسر املردفني بإرداف املالئكة مالئكة آخرين ، واملردفني بارتدافهم غريهم؟ قلت 
  .أو الوجوه منهم الذين من سواهم أتباع هلم . 

إِذْ ُيَغشِّيكُُم ) ١٠(لنَّْصرُ إِلَّا ِمْن ِعْنِد اللَِّه إِنَّ اللََّه َعزِيٌز َحِكيٌم َوَما َجَعلَُه اللَُّه إِلَّا ُبشَْرى َوِلَتطَْمِئنَّ بِِه قُلُوُبكُْم َوَما ا
ْيطَاِن َوِليَْربِطَ َعلَى قُلُوبِكُمْ النُّعَاَس أََمَنةً ِمْنُه َوُينَزِّلُ َعلَْيكُْم ِمَن السََّماِء َماًء ِلُيطَهِّرَكُْم بِِه وَُيذِْهَب َعْنكُْم رِْجَز الشَّ

  ) ١١(ثَبَِّت بِهِ الْأَقَْداَم َوُي

: ألن املعىن ]  ٩: األنفال [ } أَّني ُمِمدُّكُمْ { : إىل قوله : ؟ قلت } َوَما َجَعلَُه { إالم يرجع الضمري يف : فإن قلت 
ول ألنه مفعول الق} إِّني ُمِمدُّكُْم { : إىل قوله : ففيمن قرأ بالكسر؟ قلت : فإن قلت . فاستجاب لكم بإمدادكم 

إال بشارة لكم } إِالَّ بشرى { وجيوز أن يرجع إىل اإلمداد الذي يدل عليه ممّدكم . املضمر فهو يف معىن القول 



بالنصر ، كالسكينة لبين إسرائيل ، يعين أنكم استغثتم وتضرعتم لقلتكم وذلتكم ، فكان اإلمداد باملالئكة بشارة 
يريد وال حتسبوا النصر من } َوَما النصر إِالَّ ِمْن ِعنِد اهللا { م لكم بالنصر ، وتسكيناً منكم ، وربطاً على قلوبك

أو وما النصر باملالئكة وغريهم من األسباب إال من عند اهللا ، . املالئكة ، فإن الناصر هو اهللا لكم وللمالئكة 
  .واملنصور من نصره اهللا 

[ } ِمْن ِعنِد اهللا { أو منصوب بالنصر ، أو مبا يف ]  ٧: ل األنفا[ } إِذْ َيِعدُكُُم { بدل ثان من } إِذْ يَُغشِّيكُُم { 
بالتخفيف والتشديد » يغشيكم«وقرىء . من معىن الفعل ، أو مبا جعله اهللا ، أو بإضمار اذكر ]  ١٠: األنفال 

ملعلل أما وجب أن يكون فاعل الفعل ا: فإن قلت . مفعول له } أََمَنةً { و . ونصب النعاس والضمري هللا عّز وجل 
تنعسون ، انتصب أمنة على أن النعاس واألمنة . بلى ، ولكن ملا كان معىن يغشاكم النعاس : والعلة واحداً؟ قلت 

أي أمنة حاصلة لكم من اهللا عّز وجلّ : صفة هلا } مِّْنهُ { إذ تنعسون أمنة مبعىن أمنا ، أي ألمنكم ، و : واملعىن . هلم 
أو على . جيوز أن تكون األمنة مبعىن اإلميان ، أي ينعسكم إمياناً منه : قلت  فعلى غري هذه القراءة: فإن قلت . 

هل جيوز أن ينتصب على أنّ األمنة للنعاس الذي هو فاعل يغشاكم؟ : يغشيكم النعاس فتنعسون أمناً ، فإن قلت 
على احلقيقة ، أو  أي يغشاكم النعاس ألمنه على أن إسناد األمن إىل النعاس إسناد جمازي وهو ألصحاب النعاس

على أنه أنامكم يف وقت كان من حق النعاس يف مثل ذلك الوقت املخوف أن ال يقدم على غشيانكم؟ وإمنا غشيكم 
ال تبعد فصاحة القرآن عن احتماله ، : أمنة حاصلة من اهللا لوالها مل يغشكم على طريقة التمثيل والتخييل؟ قلت 

  :وله فيه نظائر ، وقد أمل به من قال 
  َتهَاُبَك فَُهَو َنفَّاٌر َشرُوُد... َيَهابُ النْوُم أَنْ َيْغَشى ُعُيونا 

أن ما كان : واملعىن » رحم رمحة» «أمن أمنة«وحنو » حيي حياة» «أمن أمنة«ونظري . بسكون امليم » أمنة«وقرىء 
النعاس : باس رضي اهللا عنه هبم من اخلوف كان مينعهم من النوم ، فلما طمأن اهللا قلوهبم وأمنهم رقدوا وعن ابن ع

وقرأ الشعيب . قرىء بالتخفيف والتثقيل } وَُيَنزِّلُ { وسوسة من الشيطان : أمنة من اهللا ، ويف الصالة : يف القتال 
  .ما للطهور : ما موصولة وصلتها حرف اجلر مبا جره ، فكأنه قال : قال ابن جين » ما ليطهركم به«

رجس «وقرىء . اجلنابة ، ألهنا من ختييله : وقيل . يهم ، وختويفه إياهم من العطش وسوسته إل} رِْجزَ الشيطان { و 
وذلك أن إبليس متثل هلم ، وكان املشركني قد سبقوهم إىل املاء ونزل املسلمون يف كثيب أعفر تسوخ » الشيطان

تزعمون أنكم على احلق أنتم يا أصحاب حممد : فيه األقدام على غري ماء ، وناموا فاحتلم أكثرهم ، فقال هلم 
وأنكم تصلون على غري وضوء وعلى اجلنابة ، وقد عطشتم ، ولو كنتم على حق ما غلبكم هؤالء على املاء وما 

ينتظرون بكم إال أن جيهدكم العطش ، فإذا قطع العطش أعناقكم مشوا إليكم فقتلوا من أحبوا وساقوا بقيتكم إىل 
فأنزل اهللا عز وجل املطر ، فمطروا ليالً حىت جرى الوادي واختذ رسول اهللا مكة ، فحزنوا حزناً شديداً وأشفقوا ، 

صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه احلياض على عدوة الوادي ، وسقوا الركاب ، واغتسلوا وتوضؤوا ، وتلبد الرمل 
بِهِ { ضمري يف وال. الذي كان بينهم وبني العدو حىت ثبتت عليه األقدام ، وزالت وسوسة الشيطان وطابت النفوس 

  .وجيوز أن يكون للربط ، ألن القلب إذا متكن فيه الصرب واجلراءة ثبتت القدم يف مواطن القتال . للماء } 

رُِبوا فَْوقَ وا الرُّْعَب فَاْضإِذْ ُيوِحي َربَُّك إِلَى الَْملَاِئكَِة أَنِّي َمَعكُْم فَثَبُِّتوا الَِّذيَن آَمُنوا َسأُلِْقي ِفي قُلُوبِ الَِّذيَن كَفَُر
  ) ١٢(الْأَْعنَاقِ وَاضْرُِبوا مِْنُهْم كُلَّ َبَناٍن 



} إِّنى َمَعكُْم { وأن ينتصب بيثبت ]  ٧: األنفال [ } إِذْ َيِعدُكُُم { جيوز أن يكون بدالً ثالثاً من } إِذْ يُوِحى { 
أَّني ُمِمدُّكُمْ { : يقول ، كقوله بالكسر على إرادة القول ، أو على إجراء يوحي جمرى » إين«مفعول يوحي وقرىء 

جيوز أن يكون } فاضربوا . . . . سَأُلِْقى { : وقوله . أين معينكم على التثبيت فثبتوهم : واملعىن ]  ٩: األنفال [ } 
ضرب  وال معونة أعظم من إلقاء الرعب يف قلوب الكفرة وال تثبيت أبلغ من} أَّني َمَعكُْم فَثَّبُتواْ { : تفسرياً لقوله 

وجيوز أن يكون غري تفسري ، وأن يراد بالتثبيت أن خيطروا بباهلم ما تقوى به . واجتماعهما غاية النصرة . أعناقهم 
كان امللك : وقيل . قلوهبم وتصح عزائمهم ونياهتم يف القتال ، وأن يظهروا ما يتيقنون به أهنم ممّدون باملالئكة 

واهللا لئن محلوا علينا لننكشفّن ، : إين مسعت املشركني يقولون : قول يتشبه بالرجل الذي يعرفون وجهه فيأيت في
» الرعب«وقرىء . وهؤالء ال يعبدونه . أبشروا ، فإن اهللا ناصركم ألنكم تعبدونه : وميشي بني الصفني فيقول 

الضرب فيها حزا أراد أعايل األعناق اليت هي املذابح ، ألهنا مفاصل ، فكان إيقاع } فَْوَق االعناق { بالتثقيل 
  :قال . أراد الرؤوس ألهنا فوق األعناق ، يعين ضرب اهلام : وقيل . وتطيريا للرؤوس 

  َوْهَو ِفي جَأَْواَء بَاِسلَة... َوأْضرُِب َهاَمة الْبَطَلِ الُْمِشيحِ غَشَّْيُتُه 
فاضربوا املقاتل والشوي ، ألن : واملعىن . طراف األصابع ، يريد األ: والبنان ... َعْضباً أََصابَ َسَواَء الرَّأْسِ فَاْنفَلَقَا 

سَأُلِْقى { وجيوز أن يكون قوله . الضرب إما واقع على مقتل أو غري مقتل ، فأمرهم بأن جيمعوا عليهم النوعني معاً 
قولوا : م به ، كأنه قال تلقينا للمالئكة ما يثبتوهن} فَثَّبُتواْ الذين ءاَمنُواْ { : عقيب قوله } كُلَّ َبَناٍن { : إىل قوله } 

{ : قولوا هلم قويل : كيف نثبتهم؟ فقيل : أو كأهنم قالوا } َسأُلِْقى ِفي قُلُوبِ الذين كَفَرُواْ الرعب { : هلم قويل 
  .فالضاربون على هذا هم املؤمنون } َسأُلِْقى 

ذَِلكُْم فَذُوقُوُه َوأَنَّ ِللْكَاِفرِينَ ) ١٣(َرسُولَُه فَإِنَّ اللََّه َشدِيُد الْعِقَابِ ذَِلَك بِأَنَُّهْم َشاقُّوا اللََّه َوَرُسولَُه َوَمْن ُيَشاِققِ اللََّه َو
  ) ١٤(َعذَاَب النَّارِ 

خربه } بِأَنَُّهمْ { إشارة إىل ما أصاهبم من الضرب والقتل والعقاب العاجل ، وحمله الرفع على االبتداء و } ذلكم { 
مشتقة من الشق ، ألن كال املتعاديني يف شق خالف : واملشاقة . ب مشاقتهم ، أي ذلك العقاب وقع عليهم بسب

املخاصمة : ألن هذا يف عدوة وذاك يف عدوة ، كما قيل : شق صاحبه ، وسئلت يف املنام عن اشتقاق املعاداة فقلت 
} ذلك { ف يف والكا. واملشاقة ، ألن هذا يف خصم أي يف جانب ، وذاك يف خصم ، وهذا يف شق ، وذاك يف شق 

للكفرة ، على طريقة االلتفات } ذلكم { السالم ، أو خلطاب كل واحد ، ويف ] الصالة و [ خلطاب الرسول عليه 
عليكم : وجيوز أن يكون نصباً على } فَذُوقُوُه { الرفع على ذلكم العقاب ، أو العقاب ذلكم } ذلكم { وحمل . 

عطف على ذلكم يف وجهيه ، أو نصب على أن الواو } نَّ للكافرين َوأَ{ زيداً فاضربه : ذلكم فذوقوه ، كقولك 
ذوقوا هذا العذاب العاجل مع اآلجل الذي لكم يف اآلخرة ، فوضع الظاهر موضع الضمري ، : واملعىن . مبعىن مع 

  .بالكسر » وإن للكافرين«وقر احلسن 

َوَمْن ُيَولِّهِْم َيْومَِئٍذ دُُبَرُه إِلَّا ُمَتَحرِّفًا ِلِقتَالٍ ) ١٥(وا َزْحفًا فَلَا ُتَولُّوُهمُ الْأَْدبَاَر َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا لَِقيُتُم الَِّذيَن كَفَُر
  ) ١٦(أَْو ُمَتحَيًِّزا إِلَى ِفئٍَة فَقَْد َباَء بَِغَضبٍ ِمَن اللَِّه َوَمأَْواُه َجهَنَُّم َوبِئَْس الَْمِصُري 

اجليش الدهم لذي يرى لكثرته كأنه يزحف ، أي يدب دبيباً ، من : والزحف . كفروا  حال من الذين} َزحْفاً { 
إذا لقيتموهم للقتال وهم كثري : زحف الصيب إذا دّب على إسته قليالً قليالً ، مسي باملصدر واجلمع زحوف واملعىن 



أي إذا لقيتموهم . ن الفريقني جم وأنتم قليل فال تفرّوا ، فضالً أن تدانوهم يف العدد أو تساووهم ، أو حال م
متزاحفني هم وأنتم ، أو حال من املؤمنني كأهنم أُشعروا مبا كان سيكون منهم يوم حنني حني تولوا مدبرين ، وهم 

أمارة } َوَمن يَُولّهِمْ َيْوَمِئذٍ { : ويف قوله . زحف من الزحوف اثين عشر ألفاً ، وتقدمه هني هلم عن الفرار يومئٍذ 
هو الكرّ بعد الفّر ، خييل عدّوه أنه منهزم مث يعطف عليه ، وهو باب من خدع احلرب } الَّ ُمَتَحّرفاً لِّقتَالٍ إِ{ عليه 

وعن ابن . إىل مجاعة أخرى من املسلمني سوى الفئة اليت هو فيها } إىل ِفئٍَة { أو منحازاً } أَْو ُمَتحَّيزاً { ومكايدها 
  :عمر رضي اهللا عنه 

يا رسول اهللا : سرية وأنا فيهم ففرّوا فلما رجعوا إىل املدينة استحيوا فدخلوا البيوت ، فقلت  خرجت) (  ٤١٧( 
واهنزم رجل من القادسية ، فأتى املدينة إىل عمر رضي اهللا ) . بل أنتم العكارون وأنا فئتكم : حنن الفرّارون ، فقال 

وعن ابن عباس . أنا فئتك : عمر رضي اهللا عنه يا أمري املؤمنني هلكت ، فررت من الزحف ، فقال : عنه فقال 
على احلال : ؟ قلت } إِالَّ مَُتَحّرفاً { مب انتصب : فإن قلت . إنّ الفرار من الزحف من أكرب الكبائر : رضي اهللا عنه 

» دبره«احلسن وقرأ . ومن يوهلم إال رجالً منهم متحّرفاً أو متحيزاً : أو على االستثناء من املولني ، أي . ، وإال لغو 
  .بالسكون ووزن متحيز متفيعل ال متفعل ، ألنه من حاز حيوز ، فبناء متفعل منه متحّوز 

لََّه َسِميعٌ نَِني ِمْنُه َبلَاًء َحَسًنا إِنَّ الفَلَْم َتقُْتلُوُهْم َولَِكنَّ اللََّه قََتلَُهْم َوَما َرَمْيتَ إِذْ َرمَْيَت َولَِكنَّ اللََّه َرَمى وَِلُيْبِلَي الُْمْؤِم
  ) ١٨(ذَِلكُْم َوأَنَّ اللََّه ُموِهُن كَْيِد الْكَاِفرِيَن ) ١٧(َعِليٌم 

قتلت وأسرت ، وملا طلعت قريش : ملا كسروا أهل مكة وقتلوا وأسروا أقبلوا على التفاخر ، فكان القائل يقول 
يكذبون رسلك ، اللهم إين أسألك  هذه قريش قد جاءت خبيالئها وفخرها: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

لعلي  -ملا التقى اجلمعان  -: خذ قبضة من تراب فارمهم هبا ، فقال : ما وعدتين ، فأتاه جربيل عليه السالم فقال 
فلم يبق مشرك " شاهت الوجوه : أعطين قبضة من حصباء الوادي ، فرمى هبا يف وجوههم وقال : رضي اهللا عنه 

والفاء جواب شرط } فَلَْم َتقُْتلُوُهمْ { موا وردفهم املؤمنون يقتلوهنم ويأسروهنم ، فقيل هلم إال شغل بعينيه ، فاهنز
ألنه هو الذي أنزل املالئكة وألقى الرعب } ولكن اهللا قََتلَُهْم { إن افتخرمت بقتلهم فأنتم مل تقتلوهم : حمذوف تقديره 

إِذْ { أنت يا حممد } َوَما َرمَْيَت { عنها الفزع واجلزع يف قلوهبم ، وشاء النصر والظفر وقّوى قلوبكم ، وأذهب 
يعين أنّ الرمية اليت رميتها مل ترمها أنت على احلقيقة ، ألنك لو رميتها ملا بلغ أثرها إال ما } َرَمْيَت ولكن اهللا رمى 

لرسول اهللا صلى اهللا  يبلغه أثر رمي البشر ، ولكنها كانت رمية اهللا حيث أثرت ذلك األثر العظيم ، فأثبت الرمية
عليه وسلم ألنّ صورهتا وجدت منه ، ونفاها عنه ألنّ أثرها الذي ال تطيقه البشر فعل اهللا عّز وجلّ ، فكأن اهللا هو 

» ولكن اهللا قتلهم«وقرىء . فاعل الرمية على احلقيقة ، وكأهنا مل توجد من الرسول عليه الصالة والسالم أصالً 
قال . عطاء مجيالً } َبالء َحَسًنا { وليعطيهم } َوِلُيبِْلَى املؤمنني { ورفع ما بعده » لكن«ولكن اهللا رمى ، بتخفيف 

  :زهري 
إِنَّ اهللا َسِميعٌ { ولإلحسان إىل املؤمنني فعل ما فعل ، وما فعله إال لذلك : واملعىن ... فَأبالَُهَما َخْيَر الَْبالَِء الَِّذي َيْبلُو 

  .واهلم بأح} َعِليٌم { لدعائهم } 

عَْنكُْم ِفئَُتكُْم َشْيئًا َولَْو كَثَُرتْ  إِنْ َتْستَفِْتحُوا فَقَْد َجاءَكُُم الْفَْتُح َوإِنْ َتْنَتهُوا فَُهَو َخْيرٌ لَكُْم َوإِنْ َتُعودُوا نَُعْد َولَْن ُتْغنَِي
  ) ١٩(َوأَنَّ اللََّه َمَع الُْمْؤِمنَِني 



خطاب ألهل مكة على سبيل التهكم ، وذلك أهنم حني أرادوا أن ينفروا } الفتح  إِن َتْسَتفِْتُحواْ فَقَْد َجاءكُُم{ 
اللهّم انصر أقرانا للضيف وأوصلنا للرحم وأفكنا للعاين ، إن كان حممد على حق : تعلقوا بأستار الكعبة وقالوا 

وأهدى الفئتني ، وأكرم  اللهم انصر أعلى اجلندين ،: أهنم قالوا : وروي . فانصره ، وإن كنا على حق فانصرنا 
: وقيل . اللهمّ أينا كان أهجر وأقطع للرحم فأحنه اليوم ، أي فأهلكه : وروي أنّ أبا جهل قال يوم بدر . احلزبني 

وإن تنتهوا عن عداوة رسول اهللا : خطاب للكافرين ، يعين } َوإِن َتنَتهُواْ { خطاب للمؤمنني } إِن َتْسَتفِْتُحواْ { 
قرىء } َوأَنَّ اهللا { لنصرته عليكم } نَُعْد { حملاربته } َوإِن َتُعودُواْ { وأسلم } فَُهَو خَْيٌر لَّكُْم { وسلم صلى اهللا عليه 

واهللا «ويعضدها قراءة ابن مسعود . وألن اهللا معني املؤمنني كان ذلك وقرىء بالكسر ، وهذه أوجه : بالفتح على 
  .ء للفصل باليا» ولن يغين عنكم«وقرىء » مع املؤمنني

وَلَا َتكُوُنوا كَالَِّذيَن قَالُوا َسِمعَْنا َوُهْم لَا ) ٢٠(َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَِطيعُوا اللََّه َوَرسُولَُه َولَا تََولَّْوا َعْنُه وَأَْنُتمْ َتْسَمُعونَ 
َولَْو َعِلَم اللَُّه ِفيهِْم خَْيًرا لَأَْسَمعَُهْم َولَوْ ) ٢٢(لَِّذيَن لَا َيْعِقلُونَ إِنَّ َشرَّ الدَّوَابِّ ِعْنَد اللَِّه الصُّمُّ الُْبكُْم ا) ٢١(َيْسَمُعونَ 

  ) ٢٣(أَْسَمعَُهْم لََتوَلَّْوا َوُهْم ُمعْرُِضونَ 

لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ألنّ } َعْنُه { قرىء بطرح إحدى التاءين وإدغامها ، والضمري يف } َوالَ تََولَّْواْ { 
مَّنْ { اهللا ورسوله أحق أن يرضوه ، وألنّ طاعة الرسول وطاعة اهللا شيء واحد : وأطيعوا رسول اهللا كقوله : املعىن 

: فكأن رجوع الضمري إىل أحدمها كرجوعه إليهما ، كقولك ]  ٨: النساء [ } ُيِطعِ الرسول فَقَْد أَطَاَع اهللا 
وال تولوا عن هذا األمر وامتثاله : رجع إىل األمر بالطاعة ، أي وجيوز أن ي. اإلحسان واإلمجال ال ينفع يف فالن 

أي تصدقون } وَأَنُتمْ َتْسَمُعونَ { أو وال تتولوا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال ختالفوه . وأنتم تسمعونه 
َوُهمْ الَ { أي اّدعوا السماع } َنا َوالَ َتكُونُواْ كالذين قَالُواْ َسِمْع{ ألنكم مؤمنون لستم كالصّم املكذبني من الكفرة 

أنكم تصّدقون بالقرآن والنبوة ، فإذا توليتم عن : واملعىن . ألهنم ليسوا مبصّدقني فكأهنم غري سامعني } َيْسَمُعونَ 
طاعة الرسول يف بعض األمور من قسمة الغنائم وغريها ، كان تصديقكم كال تصديق ، وأشبه مساعكم مساع من ال 

أوإنّ شر البهائم الذين هم صّم عن . أي إن شر من يدب على وجه األرض } إِنَّ َشرَّ الدواب { : قال مث . يؤمن 
أي } َخيًْرا { يف هؤالء الصم البكم } َولَْو َعِلَم اهللا { احلق ال يعقلونه ، جعلهم من جنس البهائم ، مث جعلهم شّرها 

يعين . عنه } َولَْو أَْسَمَعُهْم لََتَولَّواْ { : معوا مساع املصدقني ، مث قال للطف هبم حىت يس} ألْسَمعَُهْم { انتفاعاً باللطف 
أو ولو لطف هبم فصدقوا الرتدوا بعد ذلك وكذبوا . ولو لطف هبم ملا نفع فيهم اللطف ، فلذلك منعهم ألطافه : 

ن عمري ، وسويد بن حرملة مصعب ب: هم بنو عبد الدار بن قصي مل يسلم منهم إال رجالن : ومل يستقيموا ، وقيل 
حنن صم ُبكم ُعمي عما جاء به حممد ، ال نسمعه وال جنيبه ، فقتلوا مجيعاً بأحد ، وكانوا أصحاب : كانوا يقولون : 

  .أهل الكتاب : وعن احلسن . هم املنافقون : وعن ابن جريج . اللواء 

ولِ إِذَا َدَعاكُْم ِلَما ُيحْيِيكُْم َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه َيحُولُ َبْيَن الَْمْرِء َوقَلْبِِه َوأَنَُّه إِلَْيهِ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتجِيُبوا ِللَِّه َوِللرَُّس
  ) ٢٤(ُتْحَشُرونَ 

وحد الضمري كما وحده فيما قبله ، ألن استجابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كاستجابته ، وإمنا } إِذَا َدَعاكُْم { 
وروى . البعث والتحريض : وبالدعوة . الطاعة واالمتثال . دمها مع اآلخر للتوكيد ، واملراد باالستجابة يذكر أح

  :أبو هريرة 



أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مّر على باب أّيب بن كعب فناداه وهو يف الصالة فعجل يف صالته مث جاء ) "  ٤١٩( 
: قال } استجيبوا ِللَِّه َوِللرَّسُولِ { أمل خترب فيما أوحي إيلّ : قال . كنت أصلي : ما منعك عن إجابيت؟ قال : فقال 

. إن هذا مما اختص به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وفيه قوالن ، أحدمها " ال جرم ال تدعوين إال أجبتك 
من علوم } ِلَما ُيْحيِيكُْم { والثاين أن دعاءه كان ألمر مل حيتمل التأخري ، وإذا وقع مثله للمصلي فله أن يقطع صالته 

  :ولبعضهم . الديانات والشرائع ، ألن العلم حياة ، كما أنّ اجلهل موت 
  فَذَاَك َمْيٌت َوثَْوُبُه كَفَُن... الَ ُتْعجَِبنَّ الَْجهُولَ ُحلَُّته 

 ١٧٩: البقرة [ } حياة َولَكُْم ِفي القصاص { : وقيل جملاهدة الكفار ، ألهنم لو رفضوها لغلبوهم وقتلوهم ، كقوله 
واعلموا أَنَّ اهللا َيحُولُ َبْيَن املرء { ] .  ١٦٩: آل عمران [ } َبلْ أَحَْياء ِعنَد رَّبهِْم { : وقيل للشهادة ، لقوله ] 

يعين أنه مييته فتفوته الفرصة اليت هو واجدها وهي التمكن من إخالص القلب ومعاجلة أدوائه وعلله ورده } َوقَلْبِِه 
واعلموا أَنَّكُْم إِلَْيِه ُتْحَشُرونَ { اً كما يريده اهللا ، فاغتنموا هذه الفرصة ، وأخلصوا قلوبكم لطاعة اهللا ورسوله سليم

معناه إنّ اهللا قد ميلك على العبد قلبه فيفسخ : وقيل . فيثيبكم على حسب سالمة القلوب وإخالص الطاعة } 
وف أمناً وباألمن خوفاً وبالذكر نسياناً ، وبالنسيان ذكراً ، وما أشبه عزائمه ، ويغري نياته ومقاصده ، ويبدله باخل

فأما ما يثاب عليه العبد ويعاقب من أفعال القلوب فال ، واجملربة على أنه حيول بني . ذلك مما هو جائز على اهللا تعاىل 
أنه يطلع : وقيل معناه . علواً كبرياً املرء واإلميان إذا كفر ، وبينه وبني الكفر إذا آمن ، تعاىل عما يقول الظاملون 

بتشديد » بني املّر«: وقرىء . على كل ما خيطره املرء بباله ، ال خيفي عليه شيء من ضمائره ، فكأنه بينه وبني قلبه 
: ووجهه أنه قد حذف اهلمزة وألقى حركتها على الراء ، كاخلب ، مث نوى الوقف على لغة من يقول . الراء 

  .مررت بعمر 

  ) ٢٥(اتَّقُوا ِفْتَنةً لَا ُتِصيَبنَّ الَِّذيَن ظَلَُموا ِمْنكُْم َخاصَّةً َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه َشدِيُد الْعِقَابِ َو

الَّ { : وقوله . عذاباً } ِفْتَنةً { : وقيل . افتراق الكلمة : وقيل . قيل هو إقرار املنكر بني أظهرهم . ذنبا } ِفْتَنةً { 
أو صفة لفتنة ، فإذا كان جواباً ، فاملعىن إن إصابتكم . أو هنياً بعد أمر . خيلو من أن يكون جواباً لألمر  ال} ُتِصيَبنَّ 

ال تصيب الظاملني منكم خاصة ولكنها تعمكم وهذا كما حيكى أن علماء بين إسرائيل ُنهوا عن املنكر تعذيراً فعمهم 
ال تتعرضوا للظم فيصيب : واحذروا ذنباً أو عقاباً ، مث قيل :  اهللا بالعذاب ، وإذا كانت هنياً بعد أمر فكأنه قيل

واتقوا : العقاب أو أثر الذنب ووباله من ظلم منكم خاصة ، وكذلك إذا جعلته صفة على إرادة القول ، كأنه قيل 
  :فتنة مقوالً فيها ال تصينبَّ ، ونظريه قوله 

  ا بَِمذْقٍ َهلْ َرأَْيَت الذِّئَْب قَطَْجاُءو... َحتَّى إذَا َجنَّ الظَّالَُم َواْخَتلَط 
ويعضد املعىن األخري قراءة ابن . اليت هي لون الذئب ] الورق [ أي مبذق مقول فيه هذا القول ، ألنه مسار فيه لون 

نزلت يف علّي وعمار وطلحة والزبري وهو يوم : وعن احلسن . ، على جواب القسم احملذوف » لتصيّنب«: مسعود 
: وعن السدي . نزلت فينا وقرأناها زماناً ، وما أرانا من أهلها ، فإذا حنن املعنيون هبا : قال الزبري . اجلمل خاصة 

  :وروي . نزلت يف أهل بدر فاقتتلوا يوم اجلمل 
أن الزبري كان يساير النيب صلى اهللا عليه وسلم يوماً ، إذ أقبل علّي رضي اهللا عنه ، فضحك إليه الزبري ) (  ٤٢٠( 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كيف حبك لعليٍّ؟ فقال يا رسول اهللا ، بأيب أنت وأمي ، إين أحبه كحيب  فقال
كيف جاز أن يدخل النون املؤكدة يف : ، فإن قلت ) فكيف أنت إذا سرت إليه تقاتله : قال . لوالدي أو أشّد حباً 



ن الدابة ال تطرحك ، فلذلك جاز ال تطرحنك وال أنزل ع: ألنّ فيه معىن النهي ، إذا قلت : جواب األمر؟ قلت 
التبعيض على : ؟ قلت } الذين ظَلَُمواْ ِمنكُْم { : يف قوله } ِمْن { فما معىن : فإن قلت . تصيّنب وال حيطمنكم 

ر ال تصيبنكم خاصة على ظلماكم؛ ألن الظلم أقبح منكم من سائ: الوجه األول ، والتبيني على الثاين ، ألنَّ املعىن 
  .الناس 

كُْم بَِنْصرِِه َوَرَزقَكُْم ِمَن َواذْكُرُوا إِذْ أَْنُتْم قَِليلٌ ُمْسَتْضَعفُونَ ِفي الْأَْرضِ َتَخافُونَ أَنْ يََتَخطَّفَكُُم النَّاُس فَآَواكُْم وَأَيََّد
  ) ٢٦(الطَّيَِّباِت لَعَلَّكُْم َتْشكُُرونَ 

ِفى األرض { أي اذكروا وقت كونكم أقلة أذلة مستضعفني : ال ظرف  نصبه على أنه مفعول به مذكور} إِذْ أَنُتم { 
ألن الناس كانوا مجيعاً هلم أعداء } َتَخافُونَ أَن َيَتَخطَّفَكُمُ الناس { أرض مكة قبل اهلجرة تستضعفكم قريش } 

َوَرزَقَكُم ّمَن { وبإمداد املالئكة يوم بدر مبظاهرة األنصار } َوأَيََّدكُم بَِنْصرِِه { إىل املدينة } فَآَواكُْم { منافني مضاّدين 
كان هذا احلّي من العرب : إرادة أن تشكروا هذه النعم وعن قتادة } لََعلَّكُمْ َتْشكُُرونَ { من الغنائم } الطيبات 

د ، أذلّ الناس ، وأشقاهم عيشا ، وأعراهم جلداً ، وأبينهم ضالال ، يؤكلون وال يأكلون ، فمكن اهللا هلم يف البال
  .ووسع هلم يف الرزق والغنائم وجعلهم ملوكاً 

  ) ٢٧(َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا َتخُوُنوا اللََّه َوالرَّسُولَ وََتُخونُوا أََماَناِتكُْم وَأَنُْتْم َتْعلَُمونَ 

يف ضد األمانة والوفاء ، ختّونه ، إذا تنقصه ، مث استعمل : ومنه . النقص ، كما أن معىن الوفاء التمام : معىن اخلون 
خان الدلو الكرب ، وخان : ألنك إذا خنت الرجل يف شيء فقد أدخلت عليه النقصان فيه ، وقد استعري فقيل 

واملعىن ال ختونوا اهللا بأن } َوَتخُوُنواْ أماناتكم { : ومنه قوله تعاىل . املشتار السبب ألنه إذا انقطع به فكأنه مل يف له 
تبعة } وَأَنُتمْ َتْعلَُمونَ { فيما بينكم بأن ال حتفظوها } أماناتكم { و . ورسوله بأن ال تستنوا به تعطلوا فرائضه ، 

وأنتم : وقيل . ذلك ووباله ، وقيل وأنتم تعلمون أنكم ختونون ، يعين أن اخليانة توجد منكم عن تعمد ال عن سهو 
  :وروي . علماء تعلمون قبح القبيح وحسن احلسن 

نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم حاصر يهود بين قريظة إحدى وعشرين ليلة فسألوا الصلح كما صاحل  أن)  ٤٢١( 
إخواهنم بين النضري على أن يسريوا إىل أذرعات وأرحياء من أرض الشام ، فأىب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال 

لبابة مروان بن عبد املنذر وكان مناصحاً هلم ألنّ أرسل إلينا أبا : أن ينزلوا على حكم سعد ابن معاذ ، فأبوا وقالوا 
ما ترى ، هل ننزل على حكم سعد؟ فأشار إىل حلقه إنه الذبح ، قال : عياله وماله يف أيديهم ، فبعثه إليهم فقالوا له 

أبو لبابة فما زالت قدماي حىت علمت أين قد خنت اهللا ورسوله فنزلت ، فشّد نفسه على سارية من سواري 
واهللا ال أذوق طعاماً وال شراباً حىت أموت أو يتوب اهللا علّي ، فمكث سبعة أيام حىت خر مغشياً : د وقال املسج

ال واهللا ال أحلها حىت يكون رسول اهللا صلى : فقال . قد تيب عليك فحل نفسك : عليه مث تاب اهللا عليه ، فقيل له 
إنّ من متام توبيت أن أهجر دار قومي اليت أصبت فيها : اهللا عليه وسلم هو الذي حيلين ، فجاءه فحله بيده فقال 

نزلت يف : وعن املغرية . جيزيك الثلث أن تتصّدق به : فقال صلى اهللا عليه وسلم . الذنب ، وأن أخنلع من مايل 
{ : فإن قلت . ما ائتمنكم اهللا عليه من فرائضه وحدوده } أماناتكم { : وقيل . قتل عثمان بن عفان رضي اهللا عنه 

» أن«حيتمل أن يكون جزماً داخالً يف حكم النهي وأن يكون نصباً بإضمار : جزم هو أم نصب؟ قلت } َوَتخُوُنواْ 
  .، على التوحيد » وختونوا أمانتكم«: وقرأ جماهد ]  ٤٢: البقرة [ } وََتكُْتُمواْ احلق { : كقوله 



  ) ٢٨(َنةٌ َوأَنَّ اللََّه ِعْنَدُه أَْجٌر َعِظيٌم َواْعلَُموا أَنََّما أَمَْوالُكُْم َوأَْولَادُكُْم ِفْت

أو حمنة من اهللا ليبلوكم كيف . جعل األموال واألوالد فتنة ، ألهنم سبب الوقوع يف الفتنة وهي اإلمث أو العذاب 
، وتزهدوا  فعليكم أن تنوطوا بطلبه ومبا تؤدي إليه مهمكم} اهللا عِنَدُه أَْجٌر َعِظيٌم { حتافظون فيهم على حدوده و 

} املال والبنون { : يف الدنيا ، وال حترصوا على مجع املال وحب الولد؛ حىت توّرطوا أنفسكم من أجلهما ، كقوله 
  .هي من مجلة ما نزل يف أيب لبابة وما فرط منه ألجل ماله وولده : وقيل ]  ٤٦: الكهف [ اآلية 

) ٢٩(َه َيجَْعلْ لَكُْم فُْرقَاًنا َوُيكَفِّْر عَْنكُْم َسيِّئَاِتكُْم َوَيْغِفْر لَكُْم وَاللَُّه ذُو الْفَْضلِ الَْعظِيمِ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِنْ َتتَّقُوا اللَّ
  ) ٣٠(ْيُر الَْماِكرِيَن لَُّه َخَوإِذْ َيْمكُُر بَِك الَِّذيَن كَفَُروا ِلُيثْبِتُوَك أَْو َيقُْتلُوَك أَوْ ُيْخرِجُوَك َوَيْمكُُرونَ َوَيْمكُُر اللَُّه َوال

: ومنه قوله تعاىل . نصراً؛ ألنه يفرق بني احلق والباطل وبني الكفر بإذالل حزبه ، واإلسالم بإعزاز أهله } فُْرقَاًنا { 
أو بياناً وظهوراً يشهر أمركم ويبث صيتكم وآثاركم يف أقطار األرض ، من ]  ٤١: األنفال [ } َيْوَم الفرقان { 

. أو خمرجاً من الشبهات وتوفيقاً وشرحاً للصدور . أي طلع الفجر : حىت سطع الفرقان » أفعل كذا بّت«: قوهلم 
َوإِذْ يَْمكُُر بَِك الذين كَفَُرواْ { . أو تفرقة بينكم وبني غريكم من أهل األديان ، وفضالً ومزية يف الدنيا واآلخرة 

ملا فتح اهللا عليه ، ذكره مكر قريش به } َيْمكُُرونَ َوَيْمكُُر اهللا واهللا َخْيُر املاكرين ِلُيثْبِتُوَك أَْو َيقُْتلُوكَ أَْو ُيْخرِجُوَك َو
حني كان مبكة ، ليشكر نعمة اهللا عز وجل يف جناته من مكرهم واستيالئه عليهم وما أتاح اهللا له من حسن العاقبة ، 

  واذكرإذ ميكرون بك وذلك: واملعىن 
فرِقوا أن يتفاقم أمره ، فاجتمعوا يف دار الندوى متشاورين  -ت األنصار وبايعوه ملا أسلم -أن قريشاً ]  ٤٢٢[ 

أنا شيخ من جند ، ما أنا من هتامة دخلت مكة فسمعت : يف أمره ، فدخل عليهم إبليس يف صورة شيخ وقال 
. به ريب املنون  باجتماعكم ، فأردت أن أحضركم ولن تعدموا غري كّوة تلقون إليه طعامه وشرابه منها؛ وتتربصوا

رأيي أن : فقال هشام بن عمرو . بئس الرأي؛ يأتيكم من يقاتلكم من قومه وخيلصه من أيديكم : فقال إبليس 
بئس الرأي يفسد قوما : فقال إبليس . حتملوه على مجل وخترجوه من بني أظهركم؛ فال يضركم ما صنع واسترحتم 

أن تأخذوا من كل بطن غالما وتعطوه سيفا صارما ، فيضربوه  أنا أرى: فقال أبو جهل . غريكم ويقاتلكم هبم 
ضربة رجل واحد فيتفرق دمه يف القبائل ، فال يقوى بنو هاشم على حرب قريش كلهم ، فإذا طلبوا العقل عقلناهم 

ني فتفرقوا على رأي أيب جهل جمتمع. صدق هذا الفىت ، هو أجودكم رأيا :  -لعنه اهللا  -فقال الشيخ . واسترحنا 
فأخرب جربيل عليه السالم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأمره أن ال يبيت يف مضجعه ، وأذن اهللا له . على قتله 

اّتشح بربديت ، فإنه لن خيلص إليك أمر تكرهه ، : يف اهلجرة ، فأمر علياً رضي اهللا عنه فنام يف مضجعه ، وقال له 
جعه ، فأبصروا علياً فبهتوا وخيب اهللا عز وجل سعيهم ، واقتصوا وباتوا مترصدين ، فلما أصبحوا ثاروا إىل مض

ضربوه حىت : ليسجنوك أو يوثقوك أو يثخنوك بالضرب واجلرح ، من قوهلم } ليثبتوك { أثره فأبطل اهللا مكرهم 
، ) ليثبتوك : ( وقرأ النخعي . ، بالتشديد ) ليثبتوك : ( وقرىء . أثبتوه ال حراك به وال براح ، وفالن مثبت وجعاً 

{ وخيفون املكايد له } َوَيْمكُُرونَ { ، وهو دليل ملن فسره باإليثاق ) ليقيدوك : ( وعن ابن عباس . ومن البيات 
أي مكره أنفذ من مكر غريه وأبلغ تأثرياً } واهللا َخْيُر املاكرين { وخيفي اهللا ما أعد هلم حىت يأتيهم بغتة } َوَيْمكُُر اهللا 

  .ل إال ما هو حق وعدل وال يصيب إال مبا هو مستوجب ، أو ألنه ال ينز



َوإِذْ قَالُوا اللَُّهمَّ إِنْ ) ٣١(الْأَوَِّلَني َوإِذَا ُتْتلَى َعلَْيهِْم آيَاُتَنا قَالُوا قَْد َسِمْعَنا لَْو َنَشاُء لَقُلَْنا ِمثْلَ َهذَا إِنْ َهذَا إِلَّا أََساِطُري 
َوَما كَانَ اللَُّه ِلُيَعذَِّبُهمْ ) ٣٢(ْنِدَك فَأَْمِطْر َعلَْيَنا ِحَجاَرةً ِمَن السََّماِء أَوِ ائْتَِنا بَِعذَابٍ أَلِيمٍ كَانَ َهذَا ُهَو الَْحقَّ ِمْن ِع

َيُصدُّونَ َعنِ الَْمْسجِِد الَْحَرامِ َوَما لَُهْم أَلَّا يَُعذِّبَُهُم اللَُّه َوُهْم ) ٣٣(َوأَْنَت ِفيهِْم َوَما كَانَ اللَُّه ُمَعذَِّبُهْم وَُهْم َيْسَتْغِفُرونَ 
  ) ٣٤(َوَما كَاُنوا أَْوِلَياَءهُ إِنْ أَْولَِياُؤُه إِلَّا الُْمتَّقُونَ َولَِكنَّ أَكْثََرُهمْ لَا َيْعلَُمونَ 

م االستطاعة ، نفاجة منهم وصلف حتت الراعدة ، فإهنم مل يتوانوا يف مشيئتهم لو ساعدهت} لَْو َنَشاء لَقُلَْنا ِمثْلَ هذا { 
وإال فما منعهم إن كانوا مستطيعني أن يشاؤوا غلبة من حتّداهم وقرعهم بالعجز ، حىت يفوزوا بالقدح املعلي دونه ، 
مع فرط أنفتهم واستنكافهم أن يغلبوا يف باب البيان خاصة ، وأن مياتنهم واحد ، فيتعللوا بامتناع املشيئة ، ومع ما 

رصهم على أن يقهروا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وهتالكهم على أن علم وظهر ظهور الشمس ، من ح
لو شئت لقلت : قائله النضر بن احلرث املقتول صرباً ، حني مسع اقتصاص اهللا أحاديث القرون : وقيل . يغمروه 

من مجلة وهو الذي جاء من بالد فارس بنسخة حديث رستم وأسفنديار فزعم أن هذا مثل ذاك ، وأنه . مثل هذا 
وهذا أسلوب من اجلحود بليغ ، يعين إن كان القرآن هو } إِن كَانَ هذا ُهَو احلق { : تلك األساطري ، وهو القائل 

ومراده نفي كونه حقاً ، وإذا . احلق فعاقبنا على إنكاره بالسجيل ، كما فعلت بأصحاب الفيل ، أو بعذاب آخر 
ان تعليق العذاب بكونه حقاً مع اعتقاد أنه ليس حبق ، كتعليقه باحملال انتفى كونه حقاً مل يستوجب منكره عذاباً فك

هتكم مبن يقول على سبيل التخصيص } ُهَو احلق { : وقوله . إن كان الباطل حقاً ، فأمطر علينا حجارة : يف قولك 
وهو يف القراءة األوىل  .بالرفع ، على أن هو مبتدأ غري فصل } ُهَو احلق { وقرأ األعمش . هذا هو احلق : والتعيني 

هتنت وهتلت ، وقد كثر األمطار : أمطرت السماء ، كقولك أجنمت وأسبلت ومطرت ، كقولك : ويقال . فصل 
كأنه يريد أن : قلت . ؟ واألمطار ال تكون إال منها } ّمَن السماء { : ما فائدة قوله : فإن قلت . يف معىن العذاب 

موضع السجيل ، كما } ِحَجاَرةً ّمَن السماء { جارة املسّومة للعذاب ، فوضع فأمطر علينا السجيل وهي احل: يقال 
أي بنوع آخر من جنس العذاب األليم ، يعين } بَِعذَابٍ أَلِيمٍ { صب عليه مسرودة من حديد ، تريد درعاً : تقول 

: ية أنه قال لرجل من سبإ وعن معاو. أن أمطار السجيل بعض العذاب األليم ، فعذبنا به أو بنوع آخر من أنواعه 
أجهل من قومي قومك قالوا لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني : قال ! ما أجهل قومك حني ملكوا عليهم امرأة 

إن كان هذا هو احلق فاهدنا : ومل يقولوا } إِن كَانَ هذا ُهَو احلق ِمْن ِعنِدَك فَأَْمِطْر َعلَْيَنا ِحَجاَرةً { دعاهم إىل احلق 
الالم لتأكيد النفي ، والداللة على أنّ تعذيبهم وأنت بني أظهرهم غري مستقيم يف احلكمة؛ ألن عادة اهللا وقضية  .له 

حكمته أن ال يعذب قوماً عذاب استئصال ما دام نبيهم بني أظهرهم وفيه إشعار بأهنم مرصودون بالعذاب إذا هاجر 
وإمنا يصح هذا بعد إثبات التعذيب ، كأنه } ْم أَالَّ ُيَعذَّبُهمُ اهللا َوَما لَُه{ : والدليل على هذا اإلشعار قوله . عنهم 
يف } َوُهْم َيْسَتْغِفُرونَ { وما كان اهللا ليعذهبم وأنت فيهم ، وهو معذهبم إذا فارقتهم ، وما هلم أن ال يعذهبم : قال 

  .موضع احلال 

َوَما كَانَ َربُّكَ { : من الكفر ملا عذهبم ، كقوله أي ولو كانوا ممن يؤمن ويستغفر : ومعناه نفي االستغفار عنهم 
ولكنهم ال يؤمنون وال يستغفرون ، وال يتوقع ذلك منهم ]  ١١٧: هود [ } ِلُيْهِلَك القرى بِظُلْمٍ َوأَْهلَُها ُمصِْلُحونَ 

سول اهللا صلى وقيل معناه وما كان اهللا معذهبم وفيهم من يستغفر ، وهم املسلمون بني أظهرهم ممن ختلف عن ر. 
ال : وأي شيء هلم يف انتفاء العذاب عنهم ، يعين } َوَما لَُهْم أَن ال ُيَعذّْبُهمُ اهللا { اهللا عليه وسلم من املستضعفني ، 

وكيف ال يعذبون وحاهلم أهنم يصّدون عن املسجد احلرام كما صّدوا . حظّ هلم يف ذلك وهم معذبون ال حمالة 



لم عام احلديبية ، وإخراجهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واملؤمنني من الصّد ، رسول اهللا صلى اهللا عليه وس
وما استحقوا مع } َما كَانُواْ أَوِْلَياءُه { حنن والة البيت واحلرم فنصّد من نشاء وندخل من نشاء : وكانوا يقولون 

من املسلمني ليس كل مسلم } هُ إِالَّ املتقون إِنْ أَْوِلَياُؤ{ إشراكهم وعداوهتم للدين أن يكونوا والة أمره وأربابه 
ولكن أَكْثََرُهمْ { أيضاً ممن يصلح ألن يلي أمره ، إمنا يستأهل واليته من كان براً تقياً ، فكيف بالكفرة عبدة األصنام 

: ما يراد بالقلة اجلميع ، ك: أو أراد باألكثر . كأنه استثىن من كان يعلم وهو يعاند ويطلب الرياسة } الَ َيْعلَُمونَ 
  .العدم 

  ) ٣٥(َوَما كَانَ َصلَاتُُهْم ِعْنَد الَْبْيتِ إِلَّا ُمكَاًء َوَتْصِدَيةً فَذُوقُوا الَْعذَاَب بَِما كُنُْتْم َتكْفُُرونَ 

وأصله . ومنه املكاء ، كأنه مسي بذلك لكثرة مكائه : فعال بوزن الثغاء والرغاء ، من مكا ميكو إذا صفر : املكاء 
التصفيق ، تفعلة : والتصدية . ونظريمها البكي والبكاء . بالقصر ) مكا : ( وقرىء . صفة ، حنو الوضاء والفراء ال

وما كان «: وقرأ األعمش ]  ٥٧: الزخرف [ } إِذَا قَْوُمَك ِمْنُه َيِصدُّونَ { من الصدى أو من صدَّ يصّد ، 
  :هو حنو من قوله : ما وجه هذا الكالم؟ قلت : لت بالنصب على تقدمي خرب كان على امسه ، فإن ق» صالهتم

  أَداَهَم ُسوداً أْو ُمَحْدَرَجةً ُسمْراً... َوَما كُْنُت أْخَشى أنْ َيكُونَ َعطَاُؤه 
واملعىن أنه وضع القيود والسياط موضع العطاء ، ووضعوا املكاء والتصدية موضع الصالة ، وذلك أهنم كانوا 

ال والنساء ، وهم مشبكون بني أصابعهم يصفرون فيها ويصفقون ، وكانوا يفعلون حنو الرج: يطوفون بالبيت عراة 
عذاب القتل واألسر يوم بدر ، } فَذُوقُواْ { ذلك إذا قرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف صالته خيلطون عليه 

  .بسبب كفركم وأفعالكم اليت ال يقدم عليها إال الكفرة 

ُبونَ وَالَِّذيَن كَفَُروا ا ُيْنِفقُونَ أَمَْوالَُهْم لَِيُصدُّوا َعْن َسبِيلِ اللَِّه فََسُيْنِفقُوَنَها ثُمَّ َتكُونُ َعلَْيهِْم َحْسَرةً ثُمَّ ُيْغلَإِنَّ الَِّذيَن كَفَُرو
َضُه َعلَى بَْعضٍ فََيْركَُمُه َجِميًعا فََيْجَعلَهُ ِلَيِميزَ اللَُّه الْخَبِيثَ ِمَن الطَّيِّبِ وََيْجَعلَ الَْخبِيثَ َبْع) ٣٦(إِلَى َجهَنََّم ُيْحَشُرونَ 

  ) ٣٧(ِفي َجَهنَّمَ أُولَِئَك ُهُم الَْخاِسُرونَ 

قالوا لكل من كان له : وقيل . نزلت يف املطعمني يوم بدر ، كان يطعم كل واحد منهم كلّ يوم عشر جزائر : قيل 
نزلت يف أيب : وقيل . علنا ندرك منه ثأرنا مبا أصيب منا ببدر أعينوا هبذا املال على حرب حممد ، ل: جتارة يف العري 

. سفيان وقد استأجر ليوم أحد ألفني من األحابيش سوى من استجاش من العرب ، وأنفق عليهم أربعني أوقية 
اع حممد وهو أي كان غرضهم يف اإلنفاق الصّد عن اتب} ِلَيُصدُّواْ َعن َسبِيلِ اهللا { واألوقية اثنان وأربعون مثقاالً 

أي تكون عاقبة إنفاقها ندماً وحسرة ، فكأن } ثُمَّ َتكُونُ َعلَيْهِْم َحْسَرةً { سبيل اهللا ، وإن مل يكن عندهم كذلك 
آخر األمر وإن كانت احلرب بينهم وبني املؤمنني سجاال قبل ذلك } ثُمَّ ُيْغلَُبونَ { ذاهتا تصري ندما وتنقلب حسرة 

إىل { والكافرون منهم } والذين كَفَرُواْ { ] .  ٢١: اجملادلة [ } اهللا الَغِْلَبنَّ أََناْ َوُرُسِلى  كََتَب{ فريجعون طلقاء 
} ِمَن { الفريق اخلبيث من الكفار } ِلَيِميَز اهللا اخلبيث { ألنّ منهم من أسلم وحسن إسالمه } َجهَنََّم ُيْحَشُرونَ 

عبارة عن اجلمع } اخلبيث َبْعَضُه على بَْعضٍ فََيْركَُمُه َجِميعاً {  من املؤمنني ، فيجعل الفريق} الطيب { الفريق 
إشارة إىل } أولئك { يعين لفرط ازدحامهم } كَادُواْ َيكُوُنونَ َعلَْيِه ِلَبداً { : والضم ، حىت يتراكبوا ، كقوله تعاىل 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، من  ليميز املال اخلبيث الذي أنفقه املشركون يف عداوة: الفريق اخلبيث ، وقيل 
فيجعله يف جهنم يف مجلة ما يعذّبون به ، } فََيْركَُمُه { املال الطيب الذي أنفقه املسلمون كأيب بكر وعثمان يف نصرته 



َتكُونُ  ثُمَّ{ : ، والالم على هذا متعلقة بقوله ]  ٣٥: التوبة [ اآلية } فتكوى بَِها جَِباُهُهْم َوُجنوُبُهمْ { : كقوله 
  .ليميز على التخفيف : وقرىء . إشارة إىل الذين كفروا : وعلى األّول حيشرون ، وأولئك } َعلَْيهِْم َحسَْرةً 

  ) ٣٨( قُلْ ِللَِّذيَن كَفَرُوا إِنْ َينَْتُهوا ُيغْفَْر لَُهْم َما قَْد َسلََف َوإِنْ َيُعودُوا فَقَْد َمَضْت ُسنَُّت الْأَوَِّلَني

ولو كان مبعىن } إِن يَنَتُهواْ { أي قل ألجلهم هذا القول وهو . من أيب سفيان وأصحابه } ِذيَن كَفَُرواْ قُل ِللَّ{ 
َوقَالَ الذين كَفَُرواْ لِلَِّذيَن ءاَمنُواْ لَوْ { : وحنوه . إن تنتهوا يغفر لكم ، وهي قراءة ابن مسعود : خاطبهم به لقيل 

خاطبوا به غريهم ألجلهم ليسمعوه ، أي إن ينتهوا عما هم عليه ]  ١١: األحقاف [ } ْيهِ كَانَ َخْيراً مَّا َسَبقُوَنا إِلَ
{ هلم من العداوة } ُيْغفَْر لَُهْم مَّا قَْد َسلََف { من عداوة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقتاله بالدخول يف اإلسالم 

أو فقد مضت سنة . منهم الذين حاق هبم مكرهم يوم بدر } ولني فَقَْد َمَضْت سُنَُّت األ{ : لقتاله } َوإِن َيُعودُواْ 
معناه أنّ الكفار إذا انتهوا : وقيل . الذين حتّزبوا على أنبيائهم من األمم فدّمروا ، فليتوقعوا مثل ذلك إن مل ينتهوا 

. رة من العجني عن الكفر وأسلموا غفر هلم ما قد سلف هلم من الكفر واملعاصي ، وخرجوا منها كما تنسلّ الشع
  .ومنه قوله عليه الصالة والسالم 

وأما الذمي فال يلزمه قضاء . احلريب إذا أسلم مل يبق عليه تبعة قط : وقالوا " اإلسالم جيب ما قبله ) "  ٤٢٣( 
ء العبادات وبه احتّج أبو حنيفة رمحه اهللا يف أنّ املرتدَّ إذا أسلم مل يلزمه قضا. حقوق اهللا وتبقى عليه حقوق اآلدميني 

على أن الضمري هللا عز » يغفر هلم«وقرىء . باالرتداد } َوإِن َيُعوُدواْ { وقبلها؛ وفسر . املتروكة يف حال الرّدة 
  .وجل 

َوإِنْ تََولَّْوا فَاْعلَُموا ) ٣٩(َبِصٌري ونَ َوقَاِتلُوُهْم حَتَّى لَا َتكُونَ ِفْتَنةٌ َوَيكُونَ الدِّيُن كُلُُّه ِللَِّه فَإِِن اْنَتهَْوا فَإِنَّ اللََّه بَِما َيْعَملُ
  ) ٤٠(أَنَّ اللََّه َمْولَاكُْم نِْعَم الْمَْولَى َونِْعَم النَِّصُري 

ويضمحل عنهم كل } َوَيكُونَ الّديُن كُلُُّه ِللِه { إىل أن ال يوجد فيهم شرك قط } وقاتلوهم حىت الَ َتكُونَ ِفْتَنةٌ { 
} فَإِنَّ اللََّه بَِما َيْعَملُونَ َبِصٌري { عن الكفر وأسلموا } فَإِِن اْنَتهَْواْ { إلسالم وحده دين باطل ، ويبقى فيهم دين ا
فإن اهللا مبا تعملون من اجلهاد يف : ، بالتاء ، فيكون املعىن » تعملون«: وقرىء . يثيبهم على توبتهم وإسالمهم 

َوإِن { جيازيكم عليه أحسن اجلزاء } َبِصٌري { اإلسالم  سبيله والدعوة إىل دينه واإلخراج من ظلمة الكفر إىل نور
  .أي ناصركم ومعينكم ، فثقوا بواليته ونصرته } فاعلموا أَنَّ اهللا َمْوالَكُْم { ومل ينتهوا } َتَولَّْواْ 

ى َوالَْيَتاَمى وَالَْمَساِكنيِ َواْبنِ السَّبِيلِ إِنْ كُْنُتمْ َواْعلَُموا أَنََّما غَنِْمُتْم ِمْن َشْيٍء فَأَنَّ ِللَِّه ُخُمَسُه َوِللرَُّسولِ َوِلِذي الْقُْرَب
  ) ٤١(َشْيٍء قَِديٌر آَمْنُتْم بِاللَِّه َوَما أَنَْزلَْنا َعلَى َعْبِدَنا َيْوَم الْفُْرقَاِن َيْوَم الَْتقَى الَْجْمَعاِن َواللَُّه َعلَى كُلِّ 

مبتدأ خربه } فَأَنَّ للَِّه { من شيء حىت اخليط واملخيط ، : قيل . بيانه } ْىء ِمن َش{ و . ما موصولة } أَنََّما غَنِمُْتم { 
وتقويه قراءة . وروى اجلعفي عن أيب عمرو ، فإن هللا بالكسر . فحق ، أو فواجب أن هللا مخسه : حمذوف ، تقديره 

ال ] و [ ثبات اخلمس فيه ، فال بد من : واملشهورة آكد وأثبت لإلجياب ، كأنه قيل . » فللَّه مخسة«: النخعي 
: سبيل إىل اإلخالل به والتفريط فيه ، من حيث إنه إذا حذف اخلرب واحتمل غري واحد من املقدرات ، كقولك 

بالسكون فإن » مخسه«ثابت واجب حق الزم؛ وما أشبه ذلك ، كان أقوى إلجيابه من النص على واحد ، وقرىء 



نيفة رمحه اهللا أهنا كانت يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على عند أيب ح: كيف قسمة اخلمس؟ قلت : قلت 
سهم لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وسهم لذوي قرباء من بين هاشم وبين املطلب ، دون بين : مخسة أسهم 

 عنهما ، عبد مشس وبين نوفل ، استحقوه حينئٍذ بالنصرة واملظاهرة ، ملا روي عن عثمان وجبري بن مطعم رضي اهللا
  :أهنما قاال لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

هؤالء إخوتك بنو هاشم ال ننكر فضلهم ملكانك الذي جعلك اهللا منهم ، أرأيت إخواننا بين املطلب )  ٤٢٤( 
إهنم مل يفارقونا يف جاهلية وال : " فقال صلى اهللا عليه وسلم : أعطيتهم وحرمتنا ، وإمنا حنن وهم مبنزلة واحدة 
لليتامى واملساكني ، وابن : وشبك بني أصابعه وثالثة أسهم " إسالم ، إمنا بنو هاشم وبنو املطلب شيء واحد 

وأّما بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسهمه ساقط مبوته ، وكذلك سهم ذوي القرىب ، وإمنا يعطون . السبيل 
وأّما عند . سم على اليتامى واملساكني وابن السبيل لفقرهم ، فهم أسوة سائر الفقراء ، وال يعطى أغنياؤهم فيق

سهم لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصرف إىل ما كان يصرفه إليه : الشافعي رمحه اهللا فيقسم على مخسة أسهم 
وسهم لذوي القرىب من أغنيائهم وفقرائهم ، . كعّدة الغزاة من السالح والكراع وحنو ذلك : من مصاحل املسلمني 

األمر فيه مفّوض إىل : وعند مالك بن أنس رمحه اهللا . والباقي للفرق الثالث . بينهم للذكر مثل حظ االنثيني  يقسم
. اجتهاد اإلمام إن رأى قسمه بني هؤالء ، وإن رأى أعطاه بعضهم دون بعض ، وإن رأى غريهم أوىل وأهم فغريهم 

حيتمل أن يكون معىن هللا وللرسول ، : عليه قلت ما معىن ذكر اهللا عز وجل وعطف الرسول وغريه : فإن قلت 
وأن يراد بذكره ]  ٦٢: التوبة [ } واهللا َوَرسُولُُه أََحقُّ أَن يُْرُضوهُ { : لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، كقوله 

اخلمس أن  أن من حق} فَأَنَّ للَِّه ُخُمَسهُ { : وأن يراد بقوله . إجياب سهم سادس يصرف إىل وجه من وجوه القرب 
  .مث خص من وجوه القرب هذه اخلمسة ، تفضيالً هلا على غريها . يكون متقّربا به إليه ال غري 

وعلى الثاين ما قال . فعلى االحتمال األول مذهب اإلمامني ]  ٩٨: البقرة [ } َوجِْبرِيلَ وميكال { : كقوله تعاىل 
  :وعنه . يصرف إىل رتاج الكعبة  سهم هللا تعاىل: أنه يقسم على ستة أسهم : أبو العالية 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأخذ اخلمس فيضرب بيده فيه ، فيأخذ منه قبضة فيجعلها للكعبة )  ٤٢٥( 
إن سهم اهللا تعاىل لبيت املال ، وعلى الثالث مذهب : وقيل . مث يقسم ما بقي على مخسة . وهو سهم اهللا تعاىل 

اس رضي اهللا عنه أنه كان على ستة أسهم هللا وللرسول سهمان ، وسهم ألقاربه حىت وعن ابن عب. مالك بن أنس 
وروي . وكذلك روي عن عمر ومن بعده من اخللفاء . قبض ، فأجرى أبو بكر رضي اهللا عنه اخلمس على ثالثة 

وخيدم من ال خادم  إمنا لكم أن يعطى فقريكم ويزّوج أميكم: أنّ أبا بكر رضي اهللا عنه منع بين هاشم اخلمس وقال 
وعن زيد بن علي . له منكم ، فأما الغين منكم فهو مبنزلة ابن سبيل غّين ال يعطى من الصدقة شيئاً ، وال يتيم موسر 

اخلمس كله : وقيل . كذلك قال ، ليس لنا أن نبين منه قصوراً ، وال أن نركب منه الرباذين : رضي اهللا عنه 
: فقال ]  ٨٣: البقرة [ } واليتامى واملساكني { : إنّ اهللا تعاىل قال : أنه قيل له وعن علي رضي اهللا عنه . للقرابة 

. أنه لويل األمر من بعده : وعن احلسن رضي اهللا عنه يف سهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . أيتامنا ومساكيننا 
يف غزوة بين قينقاع بعد بدر بشهر  كان اخلمس: وقال الواقدي . وعن الكليب رضي اهللا عنه أنّ اآلية نزلت ببدر 

إِن كُنُتْم َءاَمنُتم { : مب تعلق قوله : فإن قلت . وثالثة أيام للنصف من شوال ، على رأس عشرين شهراً من اهلجرة 
إن كنتم آمنتم باهللا فاعلموا أنّ اخلمس من الغنيمة جيب : املعىن } واعلموا { مبحذوف يدل عليه : ؟ قلت } باهللا 

ه ، فاقطعوا عنه أطماعكم واقتنعوا باألمخاس األربعة ، وليس املراد بالعلم اجملّرد ، ولكنه العلم املضمن التقرب ب
} للَِّه { معطوف على } َوَما أَنَزلَْنا { بالعمل ، والطاعة ألمر اهللا تعاىل؛ ألنّ العلم اجملّرد يستوي فيه املؤمن والكافر 



]  ٦٠: املائدة [ } َوَعَبَد الطاغوت { : كقوله » عبدنا«وقرىء } على َعْبِدَنا { : أي إن كنتم آمنتم باهللا وباملنزل 
واملراد ما أنزل عليه من . الفريقان من املسلمني والكافرين } اجلمعان { و . يوم بدر } َيْوَم الفرقان { بضمتني 

ن ينصر القليل على الكثري والذليل على يقدر على أ} واهللا على كُلّ َشْيء قَِديرٌ { اآليات واملالئكة والفتح يومئذ 
  .العزيز ، كما فعل بكم ذلك اليوم 

ْخَتلَفُْتْم ِفي الِْميَعاِد وَلَِكْن ِلَيقِْضيَ إِذْ أَْنُتْم بِالُْعْدَوِة الدُّْنَيا َوُهْم بِالُْعْدَوِة الْقُْصَوى َوالرَّكُْب أَسْفَلَ ِمْنكُْم َولَْو تََواَعْدُتْم لَا
  ) ٤٢(يٌم ًرا كَانَ َمفُْعولًا لَِيْهِلَك َمْن َهلََك َعْن َبيَِّنٍة َوَيحَْيى َمْن َحيَّ َعْن َبيَِّنٍة َوإِنَّ اللََّه لََسمِيٌع َعِلاللَُّه أَْم

على قلب » هبّن وبالعدية«وقرىء . شط الوادي بالكسر والضم والفتح : والعدوة . بدل من يوم الفرقان } إِذْ { 
. تأنيث األدىن واألقصى : والدنيا والقصوى . نها وبني الكسرة حاجزاً غري حصني كما يف الصبية الواو ياء ، ألنّ بي

القياس هو قلب : من بنات الواو ، فلم جاءت إحدامها بالياء والثانية بالواو؟ قلت » فعلى«كلتامها : فإن قلت 
جاء القصيا ، إال أنّ استعمال القصوى أكثر ، وقد . وأما القصوى فكالقود يف جميئه على األصل . الواو ياء كالعليا 

والعدوة الدنيا مما يلي املدينة ، » أغالت«مع » أغيلت«و» استصاب«مع جميء » استصوب«كما كثر استعمال 
يعين الركب األربعني الذين كانوا يقودون العري أسفل منكم } والركب أَسْفَلَ ِمنكُْم { والقصوى مما يلي مكة 

. مكاناً أسفل من مكانكم ، وهو مرفوع احملل؛ ألنه خرب املبتدأ : نصب على الظرف ، معناه :  وأسفل. بالساحل 
الفائدة فيه اإلخبار : ؟ قلت »وأن العري كانت أسفل منهم«ما فائدة هذا التوقيت وذكر مراكز الفريقني : فإن قلت 

أسباب الغلبة له ، وضعف شأن املسلمني  عن احلال الدالة على قوة شأن العدّو وشوكته ، وتكامل عّدته ، ومتهد
والتياث أمرهم وأنّ غلبتهم يف مثل هذه احلال ليست إال صنعاً من اهللا سبحانه ، ودليالً على أنّ ذلك أمر مل يتيسر 
إال حبوله وقّوته وباهر قدرته ، وذلك أنّ العدوة القصوى اليت أناخ هبا املشركون كان فيها املاء ، وكانت أرضاً ال 

وكانت العري وراء . س هبا وال ماء بالعدوة الدنيا وهي خبار تسوخ فيها األرجل ، وال ميش فيها إال بتعب ومشقة بأ
وهلذا كانت . ظهور العدّو مع كثرة عددهم ، فكانت احلماية دوهنا ، تضاعف محيتهم وتشحذ يف املقاتلة عنها نياهتم 

الذب عن احلرمي والغرية على احلرم على بذل جهيداهم يف  العرب خترج إىل احلرب بظعنهم وأمواهلم ، ليبعثهم
القتال ، وأن ال يتركوا وراءهم ما حيّدثون أنفسهم باالحنياز إليه ، فيجمع ذلك قلوهبم ويضبط مهمهم ويوطن 

وفيه تصوير ما . نفوسهم على أن ال يربحوا مواطنهم وال خيلوا مراكزهم ، ويبذلوا منتهى جندهتم وقصارى شدهتم 
ليقضي أمراً كان مفعوالً من إعزاز دينه وإعالء كلمته حني وعد املسلمني إحدى . دبر سبحانه من أمر وقعة بدر 

الطائفتني مبهمة غري مبينة ، حىت خرجوا ليأخذوا العري راغبني يف اخلروج ، وشخص بقريش مرعوبني مما بلغهم من 
فروا ليمنعوا عريهم ، وسبب األسباب حىت أناخ هؤالء تعّرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألمواهلم ، حىت ن

بالعدوة الدنيا وهؤالء بالعدوة القصوى ووراءهم العري حيامون عليها ، حىت قامت احلرب على ساق وكان ما كان 
م أنتم وأهل مكة وتواضعتم بينكم على موعد تلتقون فيه القتال ، خلالف بعضكم بعضاً فثبطك} َولَْو تََواَعدتُّْم { 

قلتكم وكثرهتم عن الوفاء باملوعد ، وثبطهم ما يف قلوهبم من هتيب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واملسلمني ، فلم 
متعلق مبحذوف ، أي ليقضي أمراً كان واجباً أن يفعل ، } لَّيقِْضَي { يتفق لكم من التالقي يف ما وفقه اهللا وسبب له 

  .وهو نصر أوليائه وقهر أعدائه دبر ذلك 
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لكشاف: كتاب    ا
لزخمشري: املؤلف  ا بن أمحد،  بن عمرو  لقاسم حممود  بو ا  أ

واستعري اهلالك واحلياة للكفر واإلسالم ، أي ليصدر كفر من كفر عن وضوح بينة ، . بدل منه } ِلَيهِْلَك { : وقوله 
 وعلم بأنه دين احلق ال عن خماجلة شبهة ، حىت ال تبقى له على اهللا حجة ، ويصدر إسالم من أسلم أيضاً عن يقني

الذي جيب الدخول فيه والتمسك به وذلك أن ما كان من وقعة بدر من اآليات الغّر احملجلة اليت من كفر بعدها 
يعلم } لََسِميٌع َعِليٌم { بفتح الالم وحي ، بإظهار التضعيف » ليهلك«: وقرىء . كان مكابراً لنفسه مغالطاً هلا 

  .أو لسميع عليم بكفر من كفر وعقابه ، وبإميان من آمن وثوابه . م كيف يدبر أموركم ويسوي مصاحلك

ِكنَّ اللََّه سَلََّم إِنَُّه َعِليٌم بِذَاتِ إِذْ يُرِيكَُهُم اللَُّه ِفي َمَناِمَك قَِليلًا َولَْو أََراكَُهْم كَِثًريا لَفَِشلُْتْم وَلََتنَاَزْعُتْم ِفي الْأَْمرِ َولَ
  ) ٤٣(الصُّدُورِ 

أي } لََسمِيٌع َعِليٌم { أو هو بدل ثان من يوم الفرقان ، أو متعلق بقوله . نصبه بإضمار اذكر } ُيرِيكَُهمُ اهللا  إِذْ{ 
وذلك أن اهللا عّز وجل أراه يف رؤياه قليالً ، فأخرب . يف رؤياك } ِفى َمَناِمكَ { يعلم املصاحل إذ يقللهم يف عينك 

يف منامك يف عينك ، ألهنا مكان النوم ، كما : وعن احلسن . اً على عدوهم بذلك أصحابه فكان تثبيتاً هلم وتشجيع
وهذا تفسري فيه تعسف ، وما أحسب الرواية صحيحة فيه عن احلسن ، وما . املنامة ، ألنه ينام فيها : قيل للقطيفة 

يف الرأي ، وتفرقت فيما } ولتنازعتم { جلبنتم وهبتم اإلقدام } لَّفَِشلُْتْم { يالئم عليه بكالم العرب وفصاحته 
أي عصم وأنعم بالسالمة من الفشل والتنازع } ولكن اهللا َسلَّمَ { تصنعون كلمتكم ، وترجحتم بني الثبات والفرار 

  .يعلم ما سيكون فيها من اجلراءة واجلنب والصرب واجلزع } إِنَُّه َعِليٌم بِذَاِت الصدور { واالختالف 

للَِّه ُتْرَجُع الْأُمُورُ لَْتقَيُْتْم ِفي أَْعيُنِكُْم قَِليلًا َوُيقَلِّلُكُْم ِفي أَعُْينِهِمْ ِلَيقِْضَي اللَُّه أَْمًرا كَانَ َمفُْعولًا َوإِلَى اَوإِذْ يُرِيكُُموُهْم إِِذ ا
)٤٤ (  

ال ، وإمنا قللهم نصب على احل} قَِليالً { و . وإذ يبصركم إياهم : معىن . الضمريان مفعوالن } َوإِذَا يُرِيكُُموُهمْ { 
. يف أعينهم تصديقاً لرؤية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وليعاينوا ما أخربهم به فيزداد يقينهم وجيّدوا ويثبتوا 

أراهم مائة ، : أتراهم سبعني؟ قال : لقد قللوا يف أعيننا حىت قلت لرجل إىل جنيب : قال ابن مسعود رضي اهللا عنه 
إمنا هم أكلة : حىت قال قائل منهم } َوُيقَلّلُكُْم ِفى أَْعيُنِهِمْ { ألفاً : كم كنتم؟ قال : له  فأسرنا رجالً منهم فقلنا

الغرض يف تقليل الكفار يف أعني املؤمنني ظاهر ، فما الغرض يف تقليل املؤمنني يف أعينهم؟ قلت : فإن قلت . جزور 
يجترؤا عليهم ، قلة مباالة هبم ، مث تفجؤهم الكثرة فيبهتوا قد قللهم يف أعينهم قبل اللقاء ، مث كثرهم فيها بعده ل: 

} َيرَْوَنُهْم ّمثْلَْيهِْم َرأَْى العني { : ويهابوا ، وتفل شوكتهم حني يرون ما مل يكن يف حساهبم وتقديرهم ، وذلك قوله 
من قلتهم أّوالً وكثرهتم ولئال يستعدوا هلم ، وليعظم االحتجاج عليهم باستيضاح اآلية البينة ]  ١٣: آل عمران [ 

بأي طريق يبصرون الكثري قليالً؟ قلت بأن يستر اهللا عنهم بعضه بساتر أو حيدث يف عيوهنم ما : فإن قلت . آخراً 
إن األحول يرى الواحد : قيل لبعضهم . يستقلون به الكثري ، كما أحدث يف أعني احلول ما يرون به الواحد اثنني 

  .مايل ال أرى هذين الديكني أربعة؟ : واحد فقال  اثنني ، وكان بني يديه ديك



َوأَِطيعُوا اللََّه َوَرسُولَُه َولَا تََناَزُعوا ) ٤٥(َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا لَِقيُتْم ِفئَةً فَاثُْبتُوا َواذْكُرُوا اللََّه كَِثًريا لََعلَّكُْم ُتفِْلُحونَ 
  ) ٤٦(اْصبِرُوا إِنَّ اللََّه َمَع الصَّابِرِيَن فََتفَْشلُوا َوَتذَْهَب رُِحيكُْم َو

واللقاء . إذا حاربتم مجاعة من الكفار ، وترك أن يصفها ألن املؤمنني ما كانوا يلقون إال الكفار } إذا لَِقيُتْم ِفئَةً { 
ستظهرين بذكره ، يف مواطن احلرب م} واذكروا اهللا كَِثرياً { لقتاهلم وال تفّروا } فاثبتوا { اسم للقتال غالب 

لعلكم تظفرون } لََعلَّكُْم ُتفِْلُحونَ { اللهم اخذهلم ، اللهم اقطع دابرهم : مستنصرين به ، داعني له على عدوكم 
وفيه إشعار بأنّ على العبد أن ال يفتر عن ذكر ربه أشغل ما يكون قلباً وأكثر ما . مبرادكم من النصرة واملثوبة 

وناهيك مبا يف خطب أمري املؤمنني عليه . تمعة لذلك وإن كانت متوزعة عن غريه يكون مها ، وأن تكون نفسه جم
من البالغة والبيان ولطائف املعاين ، وبليغات املواعظ  -السالم يف أيام صفني ويف مشاهده مع البغاة واخلوارج 

قرىء بتشديد } َوالَ تنازعوا { دليالً على أهنم كانوا ال يشغلهم عن ذكر اهللا شاغل وإن تفاقم األمر  -والنصائح 
: منصوب بإضمار أن ، أو جمزوم لدخوله يف حكم النهي ، وتدل على التقديرين قراءة من قرأ } فََتفَْشلُواْ { التاء 

الدولة ، شبهت يف : بالياء واجلزم والريح » ويذهب رحيكم«: بالتاء والنصب وقراءة من قرأ » وتذهب رحيكم«
  :ومنه قوله . هبت رياح فالن إذا دالت له الدولة ونفذ أمره : ح وهبوهبا ، فقيل نفوذ أمرها ومتشيه بالري

  إالّ عبِيٌد قُُعوٌد َبْيَن أذَواد... َيا صَاحَِبيَّ أالَ الََحيَّ بِالَْواِدي 
  أْم َتْعدَُواِن فَإِنَّ الرِّيَح ِللَْعاِدي... أُتنِْظَراِن قَِليالً َرْيثَ غَفَلَِتهِم 

  :ويف احلديث . ن نصر قط إال بريح يبعثها اهللا تعاىل مل يك: وقيل 
  " .نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور ) "  ٤٢٦( 

  ) ٤٧(بَِما َيْعَملُونَ ُمِحيطٌ َولَا َتكُوُنوا كَالَِّذيَن خََرُجوا ِمْن ِديَارِِهمْ َبطًَرا َورِئَاَء النَّاسِ وََيُصدُّونَ َعْن َسبِيلِ اللَِّه وَاللَُّه 

حنو ما وقع هلم بأحد ملخالفتهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -بالنهي عن التنازع واختالف الرأي  -هم حذر
هم أهل مكة حني خرجوا حلماية العري ، فأتاهم رسول } كالذين َخَرجُواْ ِمن ديارهم { من فشلهم وذهاب رحيهم 

حىت نقدم بدراً نشرب هبا اخلمور : بو جهل وقال أن ارجعوا فقد سلمت عريكم ، فأىب أ: أيب سفيان وهم باجلحفة 
فذلك بطرهم ورئاؤهم الناس بإطعامهم ، فوافوها ، . ، وتعزف علينا القيان ونطعم هبا من حضرنا من العرب 

فسقوا كؤس املنايا مكان اخلمر وناحت عليهم النوائح مكان القيان ، فنهاهم أن يكونوا مثلهم بطرين طربني مرائني 
  .، وأن يكونوا من أهل التقوى ، والكآبة واحلزن من خشية اهللا عز وجل ، خملصني أعماهلم هللا بأعماهلم 

مَّا َتَراَءِت الِْفئََتاِن َنكََص َعلَى َوإِذْ َزيََّن لَُهُم الشَّْيطَانُ أَْعَمالَُهْم َوقَالَ لَا غَاِلَب لَكُمُ الَْيْوَم ِمَن النَّاسِ َوإِنِّي جَاٌر لَكُْم فَلَ
  ) ٤٨(ِقَبْيِه َوقَالَ إِنِّي َبرِيٌء مِْنكُْم إِنِّي أََرى َما لَا َتَرْونَ إِنِّي أََخافُ اللََّه وَاللَُّه َشِديُد الِْعقَابِ َع

اليت عملوها يف معاداة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ووسوس } إِذْ َزيََّن لَُهُم الشيطان أعماهلم { اذكر } و { 
لبون وال يطاقون ، وأومههم أن اتباع خطوات الشيطان وطاعته مما جيريهم فلما تالقى الفريقان إليهم أهنما ال يغ

كان ذلك على سبيل : نكص الشيطان وتربأ منهم ، أي بطل كيده حني نزلت جنود اهللا وكذا عن احلسن رمحه اهللا 
  :وقيل . الوسوسة ومل يتمثل هلم 

الذي بينها وبني بين كنانة من احلرب ، فكان ذلك يثنيهم ، فتمثل ملا اجتمعت قريش على السري ذكرت )  ٤٢٧( 



يف جند من الشياطني معه  -وكان من أشرافهم  -هلم إبليس يف صورة سراقة بن مالك بن جعشم الشاعر الكناين 
كانت يده : فلما رأى املالئكة تنزل ، نكص وقيل . ال غالب لكم اليوم ، وإين جمريكم من بين كنانة : راية ، وقال 

إين أرى ما ال ترون ، : إىل أين؟ أختذلنا يف هذه احلال؟ فقال : يف يد احلارث بن هشام ، فلما نكص قال له احلارث 
: هزم الناس سراقة ، فبلغ ذلك سراقة فقال : ودفع يف صدر احلارث وانطلق ، واهنزموا ، فلما بلغوا مكة قالوا 

  :ويف احلديث . كم فلما أسلموا علموا أنه الشيطان واهللا ما شعرت مبسريكم حىت بلغتين هزميت
وما رؤى إبليس يوماً أصغر وال أدحر وال أغيظ من يوم عرفة ملا يرى من نزول الرمحة إال ما رؤي يوم « )  ٤٢٨( 

ب ، مفعوالً لغال) لكم ( لو كان : ال ضارباً زيداً عندنا؟ قلت : هال قيل ال غالباً لكم كما يقال : فإن قلت » بدر 
  .ال غالب كائن لكم : ال غالباً إياكم لكان األمر كما قلت؛ لكنه خرب تقديره : مبعىن 

  ) ٤٩(إِنَّ اللََّه َعزِيزٌ َحكِيٌم إِذْ َيقُولُ الُْمَناِفقُونَ وَالَِّذيَن ِفي قُلُوبِهِْم مََرٌض غَرَّ َهُؤلَاِء ِديُنُهْم َوَمْن َيَتوَكَّلْ َعلَى اللَِّه فَ

جيوز أن يكون من صفة املنافقني ، وأن يراد الذين هم } والذين ِفي قُلُوبِهِم مََّرٌض { باملدينة } ولُ املنافقون إِذْ َيقُ{ 
يعنون أنّ املسلمني } غَرَّ َهُؤالء ِدينُُهْم { هم املشركون : وعن احلسن . على حرف ليسوا بثابيت األقدام يف اإلسالم 

نصرون من أجله ، فخرجوا وهم ثالمثائة وبضعة عشر إىل زهاء ألف ، مث قال اغتروا بدينهم وأهنم يتقّوون به وي
  .غالب يسلط القليل الضعيف على الكثري القوي } َوَمن َيَتَوكَّلْ َعلَى اهللا فَإِنَّ اهللا عَزِيٌز { جواباً هلم 

ذَِلَك بَِما ) ٥٠(َهُهْم َوأَدَْبارَُهْم َوذُوقُوا َعذَاَب الَْحرِيقِ َولَْو َتَرى إِذْ َيَتَوفَّى الَِّذيَن كَفَُروا الَْملَاِئكَةُ َيْضرُِبونَ ُوُجو
  ) ٥١(قَدََّمْت أَْيدِيكُْم َوأَنَّ اللََّه لَْيَس بِظَلَّامٍ ِللَْعبِيِد 

املاضي إىل معىن » إن«ترّد املضارع إىل معىن املاضي؛ كما ترّد » لو«ولو عاينت وشاهدت؛ ألن } َولَْو تََرى { 
َيْضرُِبونَ { رفعها بالفعل و } املالئكة { بالياء والتاء و » يتوىف«: نصب على الظرف وقرىء } إِذْ { و . ل االستقبا

َيضْرُِبونَ { مرفوعة باالبتداء ، و } املالئكة { ضمري اهللا عز وجل ، و } َيَتَوفَّى { حال منهم ، وجيوز أن يكون يف } 
ألنّ اخلزي والنكال . ، ولكن اهللا كرمي يكىن ، وإمنا خصومها بالضرب استاههم : وأدبارهم : وعن جماهد . خرب } 

يف ضرهبما أشّده ، وبلغين عن أهل الصني أن عقوبة الزاين عندهم أن يصرب ، مث يعطي الرجل القوي البطش شيئاً 
: وقيل . انه عمل من حديد كهيئة الطبق فيه رزانة وله مقبض ، فيضربه على دبره ضربه واحد بقّوته فيجمد يف مك

{ أي ويقولون ذوقوا : على إرادة القول } َيضْرُِبونَ { معطوف على } َوذُوقُواْ { يضربون ما أقبل منهم وما أدبر 
كانت معهم مقامع من : وقيل . بشارة هلم به : أو وذوقوا عذاب اآلخرة . أي مقدمة عذاب النار } َعذَاَب احلريق 

أي لرأيت أمراً : حمذوف } لَْو { وجواب . ذوقوا : ار أو ويقال هلم يوم القيامة حديد ، كلما ضربوا هبا التهبت الن
رفع } ذلك { حيتمل أن يكون من كالم اهللا ومن كالم املالئكة ، و } ذلك بَِما قَدََّمْت أَْيِديكُْم { فظيعاً منكراً 
بسبب كفركم ومعاصيكم : لك العذاب بسببني عطف عليه ، أي ذ} َوأَنَّ اهللا { خربه } بَِما قَدََّمتْ { باالبتداء و 

ظالم للتكثري ألجل العبيد أو : وقيل . ألن تعذيب الكفار من العدل كإثابة املؤمنني } لَْيَس بظالم لّلَْعبِيِد { وبأن اهللا 
  .ألن العذاب من العظم حبيث لوال االستحقاق لكان املعذب مبثله ظالماً بليغ الظلم متفاقمه 



) ٥٢(يدُ الِْعقَابِ ِفْرَعْونَ َوالَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم كَفَُروا بِآيَاِت اللَِّه فَأََخذَُهمُ اللَُّه بِذُُنوبِهِْم إِنَّ اللََّه قَوِيٌّ َشِدكَدَأْبِ آلِ 
كَدَأْبِ آلِ ) ٥٣(هِْم وَأَنَّ اللََّه َسِميٌع َعِليٌم ذَِلَك بِأَنَّ اللََّه لَْم َيُك ُمَغيًِّرا نِْعَمةً أَْنَعَمَها َعلَى قَْومٍ َحتَّى ُيغَيُِّروا َما بِأَنْفُِس

  ) ٥٤(نَ َوكُلٌّ كَاُنوا ظَاِلِمَني ِفْرَعْونَ َوالَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم كَذَُّبوا بِآَياِت َربِّهِْم فَأَْهلَكَْناُهمْ بِذُُنوبِهِْم َوأَغَْرقَْنا آلَ ِفْرَعْو

أي : عادهتم وعملهم الذي دأبوا فيه : ودأهبم . دأب آل فرعون أي دأب هؤالء مثل : الكاف يف حمل الرفع 
إشارة إىل ما حل هبم ، يعين ذلك } ذلك { و . تفسري لدأب آل فرعون } كَفَُرواْ { و . داوموا عليه وواظبوا 

هبم من } واْ َما حىت ُيغَّيُر{ العذاب أو االنتقام بسبب أن اهللا مل ينبغ له ومل يصحّ يف حكمته أن يغري نعمته عند قوم 
فما كان من تغيري آل فرعون ومشركي مكة حىت غري اهللا نعمته عليهم؟ ومل تكن هلم حال : فإن قلت . احلال 

كما تغري احلال املرضية إىل املسخوطة ، تغري احلال املسخوطة إىل أسخط : مرضية فيغريوها إىل حال مسخوطة قلت 
هم كفرة عبدة أصنام ، فلما بعث إليهم باآليات البينات فكذبوه وعادوه منها ، وأولئك كانوا قبل بعثة الرسول إلي

وحتزبوا عليه ساعني يف إراقة دمه ، غريوا حاهلم إىل أسوإ مما كانت ، فغري اهللا ما أنعم به عليهم من اإلمهال 
تكرير } كََدأْبِ ءالِ ِفْرَعْونَ  {مبا يفعلون } َعِليٌم { ملا يقول مكذبو الرسل } َوأَنَّ اهللا َسِميعٌ { وعاجلهم بالعذاب 

ويف ذكر اإلغراق بيان لألخذ . زيادة داللة على كفران النعم وجحود احلق } بآيات َربّهِْم { : ويف قوله . للتأكيد 
  .وكلهم من غرقى القبط وقتلى قريش كانوا ظاملني أنفسهم بالكفر واملعاصي } َوكُلٌّ كَاُنواْ ظاملني { بالذنوب 

الَِّذيَن َعاَهْدَت ِمنُْهْم ثُمَّ َينْقُُضونَ َعْهَدُهْم ِفي كُلِّ َمرَّةٍ ) ٥٥(الدََّوابِّ ِعْندَ اللَِّه الَِّذيَن كَفَُروا فَُهْم لَا ُيْؤِمُنونَ  إِنَّ َشرَّ
  ) ٥٧(لَُّهمْ َيذَّكَُّرونَ فَإِمَّا َتثْقَفَنَُّهْم ِفي الَْحْربِ فَشَرِّْد بِهِْم َمْن َخلْفَُهْم لََع) ٥٦(َوُهْم لَا َيتَّقُونَ 

أي أصروا على الكفر وجلوا فيه ، فال يتوقع منهم إميان وهم بنو قريظة ، عاهدهم } الذين كَفَرُواْ فَُهْم الَ ُيؤِْمُنونَ { 
نسينا وأخطأنا ، : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن ال ميالئوا عليه فنكثوا بأن أعانوا مشركي مكة بالسالح وقالوا 

} الذين عاهدت ِمنُْهْم {  عاهدهم فنكثوا ومالوا معهم يوم اخلندق ، وانطلق كعب بن األشرف إىل مكة فحالفهم مث
بدل من الذين كفروا ، أي الذين عاهدهتم من الذين كفروا جعلهم شر الدواب ، ألن شر الناس الكفار ، وشر 

ال خيافون عاقبة الغدر وال يبالون ما فيه } ْم الَ َيتَّقُونَ وَُه{ الكفار املصرون منهم ، وشر املصرين الناكثون للعهود 
ففرق عن } فََشّرْد بِهِم مَّْن َخلْفَُهمْ { فإما تصادفنهم وتظفرن هبم } فَإِمَّا َتثْقَفَنَُّهْم ِفى احلرب { من العار والنار 

 ال جيسر عليك بعدهم أحد ، حماربتك ومناصبتك بقتلهم شر قتلة والنكاية فيهم ، من وراءهم من الكفرة ، حىت
ففرق ، وكأنه مقلوب : بالذال املعجمة مبعىن » فشرذ«اعتباراً هبم واتعاظاً حباهلم وقرأ ابن مسعود رضي اهللا عنه 

» من خلفهم«املتلقط من املعدن لتفّرقه وقرأ أبو حيوة : الشذر : ، ومنه ) ذهبوا شذر مذر ( من قوهلم » شذر«
من ورائهم ، ألنه إذا شرد الذين وراءهم فقد فعل التشريد يف الوراء وأوقعه فيه؛ ألن  فافعل التشريد: ومعناه 

{ الوراء جهة املشردين ، فإذا جعل الوراء ظرفاً للتشريد فقد دلّ على تشريد من فيه ، فلم يبق فرق بني القراءتني 
  .لعلّ املشردين من ورائهم يتعظون } لََعلَُّهْم َيذَّكَُّرونَ 

  ) ٥٨(ا َتَخافَنَّ ِمْن قَْومٍ ِخَياَنةً فَاْنبِذْ إِلَيْهِْم َعلَى َسَواٍء إِنَّ اللََّه لَا ُيِحبُّ الَْخاِئنَِني َوإِمَّ

على { فاطرح إليهم العهد } فانبذ إِلَيْهِْم { ونكثا بأمارات تلوح لك } ِخيَاَنةً { معاهدين } َوإِمَّا َتَخافَنَّ ِمن قَْومٍ { 
ق مستو قصد ، وذلك أن تظهر هلم نبذ العهد وختربهم إخباراً مكشوفاً بينا أنك قطعت ما بينك على طري} َسَواء 



فال } إِنَّ اهللا الَ ُيِحبُّ اخلائنني { وبينهم ، وال تناجزهم احلرب وهم على توهم بقاء العهد فيكون ذلك خيانة منك 
. وقيل على استواء يف العداوة . بنقض العهد على استواء يف العلم : يكن منك إخفاء نكث العهد واخلداع وقيل 
فانبذ إليهم ثابتاً على طريق قصد سوى ، أو حاصلني على استواء يف : واجلار واجملرور يف موضع احلال ، كأنه قيل 

  .العلم أو العداوة ، على أهنا حال من النابذ واملنبوذ إليهم معاً 

  ) ٥٩(إِنَُّهْم لَا يُْعجُِزونَ  َولَا َيْحَسَبنَّ الَِّذيَن كَفَُروا َسَبقُوا

إهنم ال يفوتون وال جيدون طالبهم عاجزاً عن } إِنَُّهمْ الَ ُيْعجُِزونَ { أفلتوا وفاتوا من أن يظفر هبم } َسَبقُواْ { 
قة ألهنم ، كل واحدة من املكسورة واملفتوحة تعليل إالَّ أنَّ املكسورة على طري: أهنم بالفتح مبعىن : إدراكهم وقرىء 

، بكسر النون » يعجزون«: بالتشديد وقرأ ابن حميضن » يعجزون«: االستئناف واملفتوحة تعليل صريح وقرىء 
» وال حيسنب«: بكسر الباء وبفتحها على حذف النون اخلفيفة وقرأ محزة » وال حتسبِ الذين كفروا«وقرأ األعمش 

} َوِمْن ءاياته يُرِيكُُم الربق { : ، فحذفت أن ، كقوله  أصله أن سبقوا: بالياء على أن الفعل للذين كفروا وقيل فيه 
وقع الفعل على أهنم ال : وقيل . » أهنم سبقوا«: واستدل عليه بقراءة ابن مسعود رضي اهللا عنه ]  ٢٤: الروم [ 

حيسبنهم  وال: وقيل معناه . صلة ، وسبقوا يف حمل احلال ، مبعىن سابقني أي مفلتني هاربني » ال«يعجزون ، على أن 
وهذه . وال حيسنب قبيل املؤمنني الذين كفروا سبقوا : وقيل . الذين كفروا سبقوا ، فحذف الضمري لكونه مفهوماً 

وعن الزهري أهنا نزلت فيمن أفلت من فل . األقاويل كلها متمحلة ، وليست هذه القراءة اليت تفرد هبا محزة بنرية 
  .املشركني 

ْعلَُمونَُهُم طَعُْتْم ِمْن قُوٍَّة َوِمْن رَِباِط الْخَْيلِ ُترِْهُبونَ بِِه َعُدوَّ اللَِّه َوَعُدوَّكُْم َوآخَرِيَن ِمْن ُدونِهِْم لَا َتَوأَِعدُّوا لَُهْم َما اْسَت
  ) ٦٠( اللَُّه َيْعلَُمُهْم َوَما ُتْنفِقُوا ِمْن َشْيٍء ِفي سَبِيلِ اللَِّه ُيَوفَّ إِلَْيكُْم وَأَنُْتْم لَا ُتظْلَُمونَ

  :وعن عقبة بن عامر . من كل ما يتقوى به يف احلرب من عددها } ِمن قُوٍَّة { 
ومات عقبة . قاهلا ثالثاً " أال إن القوة الرمي : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول على املنرب )  ٤٢٩( 

وجيوز . للخيل اليت تربط يف سبيل اهللا اسم : هي احلصون ، والرباط : وعن عكرمة . عن سبعني قوساً يف سبيل اهللا 
ومن ربط «أن يسمى بالرباط الذي هو مبعىن املرابطة ، وجيوز أن يكون مجع ربيط كفصيل وفصال وقرأ احلسن 

ختصيصاً للخيل من بني ما } َوِمن ّرَباِط اخليل { : وجيوز أن يكون قوله . بضم الباء وسكوهنا مجع رباط » اخليل
أنه سئل عمن أوصى بثلث : وعن ابن سريين رمحه اهللا ]  ٩٨: البقرة [ } َوجِبْرِيلَ وميكال {  :يتقوى به ، كقوله 

إمنا أوصى يف احلصون ، : يشتري به اخليل ، فترابط يف سبيل اهللا ويغزي عليها ، فقيل له : ماله يف احلصون؟ فقال 
  :أمل تسمع قول الشاعر : فقال 

قرىء بالتخفيف والتشديد وقرأ ابن عباس وجماهد رضي اهللا } ُترِْهُبونَ { ... َدُر الْقَُرى أَنَّ الُْحُصونَ الْخَْيلُ الَ َم
َوَءاَخرِيَن ِمن { هم أهل مكة } َعْدوَّ اهللا َوَعُدوَّكُْم { راجع إىل ما استطعتم } بِهِ { والضمري يف » ختزون«عنهما 
  :كفرة اجلن ، وجاء يف احلديث : م أهل فارس ، وقيل ه: املنافقون وعن السدي : هم اليهود ، وقيل } ُدونِهِْم 

  :وروي " إن الشيطان ال يقرب صاحب فرس وال داراً فيها فرس عتيق ) "  ٤٣٠( 
  .أنّ صهيل اخليل يرهب اجلن )  ٤٣١( 



  ) ٦١(ُم َوإِنْ جََنُحوا لِلسَّلْمِ فَاجَْنْح لََها َوَتوَكَّلْ َعلَى اللَِّه إِنَُّه ُهَو السَّمِيُع الَْعلِي

  :والسلم تؤنث تأنيث نقيضها وهي احلرب قال . إذا مال : جنح له وإليه 
  َوالْحَْرُب َيكِْفيَك ِمْن أَنْفَاسَِها جَُرُع... السِّلُْم تَأُْخذُ ِمنَْها َما َرِضيَت بِه 
لوا الذين الَ قات{ : وعن ابن عباس رضي اهللا عنه أن اآلية منسوخة بقوله تعاىل . وقرىء بفتح السني وكسرها 

]  ٥: التوبة [ } فاقتلوا املشركني حَْيثُ َوَجدتُُّموُهمْ { : وعن جماهد بقوله ]  ٢٩: التوبة [ } ُيْؤِمُنونَ باهللا 
والصحيح أن األمر موقوف على ما يرى فيه اإلمام صالح اإلسالم وأهله من حرب أو سلم ، وليس حبتم أن يقاتلوا 

وال ختف من } َوَتَوكَّلْ َعلَى اهللا { بضم النون » فاجنح«: أبداً وقرأ األشهب العقيلي  أبداً ، أو جيابوا إىل اهلدنة
  .قال جماهد ، يريد قريظة . إبطاهنم املكر يف جنوحهم إىل السلم ، فإنّ اهللا كافيك وعاصمك من مكرهم وخديعتهم 

وَأَلََّف َبْيَن قُلُوبِهِمْ لَْو أَْنفَقَْت َما ) ٦٢(ِذي أَيََّدكَ بَِنْصرِِه َوبِالُْمْؤِمنَِني َوإِنْ ُيرِيدُوا أَنْ َيْخَدُعوَك فَإِنَّ َحْسَبكَ اللَُّه ُهَو الَّ
  ) ٦٣(ِفي الْأَْرضِ َجِميًعا َما أَلَّفَْت َبْيَن قُلُوبِهِْم َولَِكنَّ اللََّه أَلََّف بَْيَنُهمْ إِنَُّه َعزِيٌز َحِكيٌم 

  :قال جرير : ك اهللا فإن حمسب} فَإِنَّ َحسَْبَك اهللا { 
  أَنْ َتلَْبُسوا َخزَّ الثِّيَابِ َوَتْشَبُعوا... إنِّي َوَجّدُت ِمَن الَْمكَارِمِ َحْسَبكُم 

التأليف بني قلوب من بعث إليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من اآليات الباهرة ، ألنّ } َوأَلَّفَ َبْيَن قُلُوبِهِْم { 
 -والعصبية ، واإلنطواء على الضغينة يف أدىن شىء وإلقائه بني أعينهم إىل أن ينتقموا  ملا فيهم من احلمية -العرب 

ال يكاد يأتلف منهم قلبان ، مث ائتلفت قلوهبم على اتباع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، واحتدوا ، وأنشؤا يرمون 
بينهم من التحاب والتواّد ، وأماط عن قوس واحدة ، وذلك ملا نظم اهللا من ألفتهم ومجع من كلمتهم ، وأحدث 

عنهم من التباغض والتماقت ، وكلفهم من احلب يف اهللا والبغض يف اهللا ، وال يقدر على ذلك إال من ميلك القلوب 
هم األوس واخلزرج ، كان بينهم من احلروب والوقائع ما : ويصنع فيها ما أراد ، وقيل . فهو يقلبها كما شاء . 

هم ودق مجامجهم ، ومل يكن لبغضائهم أمد ومنتهى ، وبينهما التجاور الذي يهيج الضغائن أهلك سادهتم ورؤسائ
ويدمي التحاسد والتنافس ، وعادة كل طائفتني كانتا هبذه املثابة أن تتجنب هذه ما آثرته أختها وتكرهه وتنفر عنه ، 

اراً وعادوا أعواناً ، وما ذاك إال بلطيف فأنساهم اهللا تعاىل ذلك كله حىت اتفقوا على الطاعة وتصافوا وصاروا أنص
  .صنعه وبليغ قدرته 

  ) ٦٤(َيا أَيَُّها النَّبِيُّ َحسُْبَك اللَُّه َوَمنِ اتََّبَعَك ِمَن الُْمْؤِمنَِني 

حسبك وزيداً درهم ، وال جتّر؛ ألنّ عطف الظاهر : الواو مبعىن مع وما بعده منصوب ، تقول } َوَمنِ اتبعك { 
  :املكىن ممتنع قال  اجملرور على

: كفاك وكفى أتباعك من املؤمنني اهللا ناصراً أو يكون يف حمل الرفع : واملعىن ... فََحسُْبَك َوالضَّحَّاَك َعْضٌب مَُهنَُّد 
أي كفاك اهللا وكفاك املؤمنون ، وهذه اآلية نزلت بالبيداء يف غزوة بدر قبل القتال ، وعن ابن عباس رضي اهللا عنه 

أنه أسلم مع النيب صلى اهللا عليه وسلم ثالثة وثالثون : الم عمر رضي اهللا عنه ، وعن سعيد بن جبري نزلت يف إس
  .رجالً وست نسوة مث أسلم عمر ، فنزلت 



نِ َوإِنْ َيكُْن مِْنكُْم مِائَةٌ َيْغِلُبوا َيا أَيَُّها النَّبِيُّ حَرِّضِ الُْمؤِْمنَِني َعلَى الِْقتَالِ إِنْ َيكُْن ِمْنكُْم ِعْشُرونَ صَابُِرونَ َيْغِلبُوا ِمائََتْي
الْآنَ َخفََّف اللَُّه َعْنكُْم َوَعِلَم أَنَّ ِفيكُْم َضعْفًا فَإِنْ َيكُْن ِمْنكُْم ِمائَةٌ ) ٦٥(أَلْفًا ِمَن الَِّذيَن كَفَرُوا بِأَنَُّهْم قَْوٌم لَا َيفْقَُهونَ 

  ) ٦٦(ِمْنكُْم أَلٌْف َيْغِلُبوا أَلْفَْينِ بِإِذِْن اللَِّه وَاللَُّه َمَع الصَّابِرِيَن  َصابَِرةٌ َيْغِلبُوا ِمائََتْينِ َوإِنْ َيكُْن

املبالغة يف احلث على األمر من احلرض ، وهو أن ينهكه املرض ويتبالغ فيه حىت يشفى على املوت ، أو : التحريض 
حركه : ويقال . رضاً فيه ، ليهيجه وحيّرك منه ما أراك إال حرضاً يف هذا األمر ومم: وتقول له : أن تسميه حرضاً 

، بالصاد غري املعجمة ، حكاها األخفش ، من احلرص » حرص«وحرضه وحرصه وحرشه وحربه ، مبعىن ، وقرىء 
، وهذه عدة من اهللا وبشارة بأن اجلماعة من املؤمنني إن صربوا غلبوا عشرة أمثاهلم من الكفار بعون اهللا تعاىل 

أي بسبب أنَّ الكفار قوم جهلة يقاتلون على غري احتساب وطلب } بِأَنَُّهْم قَْوٌم الَّ َيفْقَُهونَ { : ال وتأييده ، مث ق
ثواب كالبهائم ، فيقل ثباهتم ويعدمون جلهلهم باهللا نصرته ويستحقون خذالنه ، خالف من يقاتل على بصرية ومعه 

جريج كان عليهم أن ال يفروا ويثبت الواحد منهم للعشرة وعن ابن . ما يستوجب به النصر واإلظهار من اهللا تعاىل 
، وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث محزة رضي اهللا عنه يف ثالثني راكباً ، فلقي أبا جهل يف ثالمثائة راكب 

، مث ثقل عليهم ذلك وضجوا منه ، وذلك بعد مّدة طويلة ، فنسخ وخفف عنهم مبقاومة الواحد االثنني : قيل . 
، بالفتح والضم ، كاملكث » ضعفاً«وقرىء . كان فيهم قلة يف االبتداء ، مث ملا كثروا بعد نزل التخفيف : وقيل 

وقرىء الفعل املسند إىل املائة بالتاء والياء يف املوضعني ، واملراد . مجع ضعيف : وضعفاً . واملكث ، والفقر والفقر 
مل : رية واالستقامة يف الدين ، وكانوا متفاوتني يف ذلك فإن قلت يف البص: وقيل . الضعف يف البدن : بالضعف 

للداللة على أن احلال مع : كّرر املعىن الواحد وهو مقاومة اجلماعة ألكثر منها مّرتني قبل التخفيف وبعده؟ قلت 
لف ، وكذلك بني القلة والكثرة واحدة ال تتفاوت؛ ألن احلال قد تتفاوت بني مقاومة العشرين املائتني واملائة األ

  .مقاومة املائة املائتني واأللف األلفني 

آِخَرةَ وَاللَُّه َعزِيٌز َحِكيمٌ َما كَانَ ِلَنبِيٍّ أَنْ َيكُونَ لَهُ أَسَْرى حَتَّى يُثِْخَن ِفي الْأَْرضِ تُرِيُدونَ عََرَض الدُّْنَيا وَاللَُّه ُيرِيُد الْ
  ) ٦٨(لََمسَّكُْم ِفيَما أََخذُْتْم َعذَاٌب َعِظيٌم  لَْولَا كَِتاٌب ِمَن اللَِّه َسَبَق) ٦٧(

كثرة القتل واملبالغة فيه ، من : ومعىن اإلثخان . ويثخن ، بالتشديد . ، على التعريف وأسارى » للنيب«: وقرىء 
الغلظ  وأثخنه املرض إذا أثقله من الثخانة اليت هي. أثخنته اجلراحات إذا أثبتته حىت تثقل عليه احلركة : قوهلم 

مث األسر . والكثافة ، يعين حىت يذل الكفر ويضعفه بإشاعة القتل يف أهله ، ويعز اإلسالم ويقويه باالستيالء والقهر 
فَإِمَّا َمنا َبْعدُ { ما صح له وما استقام ، وكان هذا يوم بدر ، فلما كثر املسلمون نزل } َما كَانَ { ومعىن . بعد ذلك 
  :وروي ]  ٤: مد حم[ } َوإِمَّا ِفَداء 

أنّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، أيت بسبعني أسرياً فيهم العباس عمه وعقيل بن أيب طالب ، فاستشار )  ٤٣٢( 
قومك وأهلك استبقهم لعلّ اهللا أن يتوب عليهم ، وخذ منهم فدية تقوي هبا : أبا بكر رضي اهللا عنه فيهم فقال 

ذبوك وأخرجوك فقّدمهم واضرب أعناقهم ، فإنّ هؤالء أئمة الكفر ، وإن ك: وقال عمر رضي اهللا عنه . أصحابك 
. مكن علياً من عقيل ، ومحزة من العباس ، ومكين من فالن لنسيب له ، فلنضرب أعناقهم : اهللا أغناك عن الفداء 

يشّدد قلوب رجال إنّ اهللا ليلني قلوب رجال حىت تكون ألني من اللنب ، وإن اهللا ل: " فقال صلى اهللا عليه وسلم 
فََمن َتبَِعنِى فَإِنَُّه ِمّنى َوَمْن َعصَانِى فَإِنَّكَ { : " حىت تكون أشّد من احلجارة ، وإنّ مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم قال 



ن رَّّب الَ َتذَْر َعلَى االرض ِمَن الكافري{ : " ومثلك يا عمر مثل نوح ، قال ] "  ٣٦: إبراهيم [ } غَفُوٌر رَّحِيٌم 
وروي " أنتم اليوم عالة فال يفلنت أحد منكم إال بفداء أو ضرب عنق : " مث قال ألصحابه ]  ٢٦: نوح [ } َديَّاراً 

  :أنه قال هلم : 
بل نأخذ الفداء ، : إن شئتم قتلتموهم ، وإن شئتم فاديتموهم ، واستشهد منكم بعدهتم ، فقالوا )  ٤٣٣( 

كان : وعن حممد بن سريين . عشرين أوقية ، وفداء العباس أربعني أوقية  فاستشهدوا بأحد ، وكان فداء األسارى
  :وروي . فداؤهم مائة أوقية ، واألوقية أربعون درمهاً وستة دنانري 

أهنم ملا أخذوا الفداء نزلت اآلية ، فدخل عمر على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فإذا هو وأبو بكر )  ٤٣٤( 
أبكي على : هللا أخربين ، فإن وجدت بكاء بكيت ، وإن مل أجد بكاء تباكيت ، فقال يا رسول ا: يبكيان فقال 

وروى أنه قال  -لشجرة قريبة منه  -أصحابك يف أخذهم الفداء ، ولقد عرض علّي عذاهبم أدىن من هذه الشجرة 
:  
لقوله كان اإلثخان يف  لو نزل عذاب من السماء ملا جنا منه غري عمر وسعد بن معاذ ، رضي اهللا عنهما ،)  ٤٣٥( 

} واهللا يُرِيدُ األخرة { حطامها ، مسى بذلك ألنه حدث قليل اللبث ، يريد الفداء } عََرَض الدنيا { القتل أحب إيلّ 
واهللا يريد «، بالياء وقرأ بعضهم » يريدون«: يعين ما هو سبب اجلنة من إعزاز اإلسالم باإلثخان يف القتل وقرىء 

  :ة على حذف املضاف وإبقاء املضاف إليه على حاله كقوله ؛ جبّر اآلخر»اآلخرة

  َونَارٍ َتَوقَُّد بِاللَّْيلِ َنارَاً... أَكُلَّ اْمرِىٍء َتْحسبَِني اْمَرأ 
يغلب أولياءه على أعدائه ويتكنون منهم } واهللا َعزِيزٌ { على التقابل ، يعين ثواهبا . ومعناه واهللا يريد عرض اآلخرة 

لَّْوالَ كتاب ّمَن { يؤخر ذلك إىل أن يكثروا ويعزوا وهم يعجلون } َحكِيٌم { يطلق هلم الفداء ، ولكنه قتالً وأسراً و
لوال حكم منه سبق إثباته يف اللوح وهو أنه ال يعاقب أحد خبطأ ، وكان هذا خطأ يف االجتهاد؛ ألهنم } اهللا َسَبَق 

بتهم ، وأن فداءهم يتقوى به على اجلهاد يف سبيل اهللا ، نظروا يف أن استبقاءهم رمبا كان سبباً يف إسالمهم وتو
كتابه أنه سيحل هلم الفدية اليت : وقيل . وخفي عليهم أن قتلهم أعز لإلسالم وأهيب ملن وراءهم وأفل لشوكتهم 

 يتقدم إنه ال يعذب قوماً إال بعد تأكيد احلجة وتقدمي النهي ، ومل: وقيل . إن أهل بدر مغفور هلم : وقيل . أخذوها 
هو : وقيل . أهنم أمسكوا عن الغنائم ومل ميدّوا أيديهم إليها ، فنزلت : روي } فَكُلُواْ ِممَّا غَنِْمُتمْ { هني عن ذلك 

  .فال تقدموا على شيء مل يعهد إليكم فيه } واتقوا اهللا { إباحة للفداء ، ألنه من مجلة الغنائم 

  ) ٦٩(ًبا وَاتَّقُوا اللََّه إِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرحِيٌم فَكُلُوا ِممَّا غَنِْمُتْم َحلَالًا طَيِّ

. قد أحبت لكم الغنائم فكلوا مما غنمتم : التسبيب والسبب حمذوف ، معناه : ما معىن الفاء؟ قلت : فإن قلت 
معناه } ٌر رَِّحيمٌ إِنَّ اهللا غَفُو{ : نصب على احلال من املغنوم ، أو صفة للمصدر ، أي أكالً حالالً ، وقوله : وحالالً 

  .أنكم إذا اتقيتموه بعد ما فرط منكم من استباحة الفداء قبل أن يؤذن لكم فيه ، غفر لكم ورمحكم وتاب عليكم 

مَّا أُِخذَ مِْنكُْم َوَيغِْفْر لَكُمْ َخْيًرا ِمَيا أَيَُّها النَّبِيُّ قُلْ ِلَمْن ِفي أَْيدِيكُْم ِمَن الْأَْسَرى إِنْ َيْعلَمِ اللَُّه ِفي قُلُوبِكُْم َخْيًرا ُيؤِْتكُْم 
  ) ٧٠(َواللَُّه غَفُوٌر َرِحيٌم 



خلوص } ِفي قُلُوبِكُْم َخْيراً { » من األسرى«: يف ملكتكم ، كأن أيديكم قابضة عليهم وقرىء } ىف أَْيِديكُم { 
ن خيلفكم يف الدنيا أضعافه ، أو يثيبكم يف اآلخرة من الفداء ، إما أ} يُؤِْتكُْم خَْيراً مِّمَّآ أُِخذَ مِنكُمْ { إميان وصحة نية 

  :وعن العباس رضي اهللا عنه أنه قال » يثبكم خرياً«. ويف قراءة األعمش 
إن يكن ما تذكره حقاً فاهللا : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . كنت مسلماً ، لكنهم استكرهوين )  ٤٣٦( 

وروي . أوكان أحد الذين ضمنوا إطعام أهل بدر وخرج بالذهب لذلك فأما ظاهر أمرك فقد كان علينا " جيزيك 
  :أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال للعباس 

يا حممد ، تركتين أتكفف قريشاً ما : افد ابين أخيك عقيل بن أيب طالب ونوفل بن احلارث ، فقال ) "  ٤٣٧( 
ال أدري ما يصيبين يف : وقت خروجك من مكة وقلت هلا  فأين الذهب الذي دفعته إىل أّم الفضل: فقال له . بقيت 

أخربين «: وجهي هذا ، فإن حدث يب حدث فهو لك ولعبد اهللا وعبيد اهللا والفضل؛ فقال العباس وما يدريك؟ قال 
إال فأنا أشهد أنك صادق ، وأن ال إله إال اهللا وأنك عبده ورسوله ، واهللا مل يطلع عليه أحد : قال العباس " » به ريب

قال العباس . اهللا ، ولقد دفعته إليها يف سواد الليل ، ولقد كنت مرتاباً يف أمرك ، فأّما إذ أخربتين بذلك فال ريب 
فأبدلين اهللا خرياً من ذلك ، يل اآلن عشرون عبداً ، إن أدناهم ليضرب يف عشرين ألفاً ، وأعطاين : رضي اهللا عنه 

  :وروي . مكة ، وأنا أنتظر املغفرة من ريب  زمزم ما أحب أن يل هبا مجيع أموال أهل
مال البحرين مثانون ألفاً ، فتوضأ لصالة الظهر وما : ( أنه قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم )  ٤٣٨( 

) هذا خري مما أخذ مين وأرجو املغفرة : صلى حىت فرقه ، وأمر العباس أن يأخذ منه ما قدر على محله ، وكان يقول 
  .، على البناء للفاعل » مما أُِخذَ منكم«: سن وشيبة وقرأ احل

  ) ٧١(َوإِنْ ُيرِيدُوا ِخيَاَنَتَك فَقَدْ َخانُوا اللََّه ِمْن قَْبلُ فَأَْمكََن ِمْنُهْم َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم 

فَقَْد خَانُواْ اهللا ِمن قَْبلُ { هم نكث ما بايعوك عليه من اإلسالم والرّدة واستحباب دين آبائ} َوإِن يُرِيدُواْ خَِيانََتَك { 
كما رأيتم يوم بدر فسيمكن منهم إن } فَأَْمكََن ِمْنُهمْ { يف كفرهم به ونقض ما أخذ على كل عاقل من ميثاقه } 

  .املراد باخليانة منع ما ضمنوا من الفداء : وقيل . أعادوا اخليانة 

أَمَْواِلهِْم وَأَْنفُِسهِْم ِفي َسبِيلِ اللَِّه وَالَِّذيَن آَوْوا َوَنصَُروا أُولَِئكَ َبْعضُُهْم أَْوِلَياءُ إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوهَاَجرُوا َوَجاَهُدوا بِ
فََعلَْيكُمُ  وكُْم ِفي الدِّينَِبْعضٍ وَالَِّذيَن آَمُنوا وَلَْم ُيهَاجِرُوا َما لَكُْم ِمْن َولَايَِتهِْم ِمْن َشْيٍء حَتَّى يَُهاجِرُوا َوإِِن اْستَْنَصُر

  ) ٧٢(النَّْصُر إِلَّا َعلَى قَْومٍ َبْيَنكُْم َوَبْينَُهْم ِميثَاٌق وَاللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َبِصٌري 

والذي آووهم إىل ديارهم ونصروهم . هم املهاجرون : أي فارقوا أوطاهنم وقومهم حباً هللا ورسوله : الذين هاجروا 
أي يتوىل بعضهم بعضاً يف املرياث ، وكان املهاجرون واألنصار } ُهْم أَوِْلَياء َبْعضٍ بَْعُض{ هم األنصار : على أعدائهم 

} َوأُْولُو االرحام َبْعُضُهْم أوىل بَِبْعضٍ { يتوارثون باهلجرة والنصرة دون ذوي القرابات ، حىت نسخ ذلك بقوله تعاىل 
ووجه الكسر أن توىل بعضهم بعضاً شبه . اث ، بالفتح والكسر أي من توليهم يف املري» من واليتهم«: وقرىء 

فواجب عليكم أن تنصروهم } فََعلَْيكُُم النصر { بالعمل والصناعة ، كأنه بتوليه صاحبه يزاول أمراً ويباشر عمالً 
يبتدؤون  عهد فإنه ال جيوز لكم نصرهم عليهم ألهنم ال} َبْيَنكُْم َوَبيَْنُهمْ { منهم } إِالَّ على قَْومٍ { على املشركني 

  .بالقتال ، إذا امليثاق مانع من ذلك 



  ) ٧٣(َوالَِّذيَن كَفَُروا بَْعضُُهْم أَوِْلَياُء َبْعضٍ إِلَّا َتفَْعلُوُه َتكُْن ِفْتَنةٌ ِفي الْأَْرضِ َوفََساٌد كَبٌِري 

أُْولَِئَك بَْعُضُهمْ أَْولَِياء {  يف املسلمني ظاهره إثبات املواالة بينهم كقوله تعاىل} والذين كَفَرُواْ َبْعُضُهْم أَْوِلَياء بَْعضٍ { 
هنى املسلمني عن مواالة الذين كفروا وموارثتهم وإجياب مباعدهتم ومصارمتهم : ومعناه ]  ٧٢: األنفال [ } َبْعضٍ 

تكم به من أي إال تفعلوا ما أمر} إِالَّ َتفَْعلُوُه { : وإن كانو أقارب ، وأن يتركوا يتوارثون بعضهم بعضاً مث قال 
تواصل املسلمني وتوىل بعضهم بعضاً حىت يف التوارث ، تفضيالً لنسبة اإلسالم على نسبة القرابة ومل تقطعوا العالئق 

ومل جتعلوا قرابتهم كال قرابة حتصل فتنة يف األرض ومفسدة عظيمة ، ألنّ املسلمني ما مل يصريوا . بينكم وبني الكفار 
  .بالثاء » كثري«لشرك ظاهراً والفساد زائداً وقرىء يداً واحدة على الشرك ، كان ا

قًّا لَُهْم َمْغفَِرةٌ َورِْزقٌ َوالَِّذيَن آَمُنوا َوهَاَجُروا َوَجاَهدُوا ِفي َسبِيلِ اللَِّه َوالَِّذيَن آَوْوا وََنَصرُوا أُولَِئَك ُهمُ الُْمْؤِمُنونَ َح
اَجرُوا َوَجاَهُدوا َمَعكُْم فَأُولَِئَك ِمْنكُْم َوأُولُو الْأَْرَحامِ َبْعضُُهْم أَْولَى بَِبْعضٍ ِفي َوالَِّذيَن آَمُنوا ِمْن َبْعُد َوَه) ٧٤(كَرٌِمي 

  ) ٧٥(ِكَتابِ اللَِّه إِنَّ اللََّه بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم 

ومفارقة األهل  ألهنم صدقوا إمياهنم وحققوه ، بتحصيل مقتضياته من هجرة الوطن} أُوْلِئَك ُهمُ املؤمنون َحقّاً { 
واالنسالخ من املال ألجل الدين ، وليس بتكرار ألن هذه اآلية واردة للثناء عليهم والشهادة هلم مع املوعد الكرمي 

والذين { : يريد الالحقني بعد السابقني إىل اهلجرة ، كقوله } والذين ءاَمنُواْ ِمن َبْعُد { ، واألوىل لألمر بالتواصل 
أحلقهم هبم وجعلهم ]  ١٠: احلشر [ } َيقُولُونَ َربََّنا اغفر لََنا وإلخواننا الذين َسَبقُوَنا باإلميان  َجاءوا ِمن َبْعدِِهْم

{ أولو القرابات أوىل بالتوارث ، وهو نسخ للتوارث باهلجرة والنصرة } َوأُْولُو االرحام { منهم تفضالً منه وترغيباً 
وقيل يف القرآن ، وهو آية املواريث وقد استدل به . يل يف اللوح وق. تعاىل يف حكمه وقسمته } ِفى كتاب اهللا 

  .أصحاب أيب حنيفة رمحه اهللا على توريث ذوي األرحام 
  :وعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

من قرأ سورة األنفال وبراءة فأنا شفيع له يوم القيامة ، وشاهد أنه برىء من النفاق وأعطى عشر « )  ٤٣٩( 
  .» ل منافق ومنافقة ، وكان العرش ومحلته يستغفرون له أيام حياته يف الدنيا حسنات بعد ك

فَسِيحُوا ِفي الْأَْرضِ أَْرَبَعةَ أَْشُهرٍ َواْعلَُموا أَنَّكُْم غَْيرُ ) ١(َبَراَءةٌ ِمَن اللَِّه َوَرُسوِلهِ إِلَى الَِّذيَن َعاَهْدُتْم ِمَن الُْمْشرِِكَني 
  ) ٢(اللََّه ُمْخزِي الْكَاِفرِيَن  ُمْعجِزِي اللَِّه َوأَنَّ

البتداء الغاية ، متعلق مبحذوف وليس بصلة ، كما يف قولك } مَِّن { خرب مبتدأ حمذوف أي هذه براءة و } َبَرآَءةٌ { 
ن كتاب من فال: كما يقال } إِلَى الذين َعاَهْدُتمْ { هذه براءة واصلة من اهللا ورسوله : واملعىن . برئت من الدين : 

رجل : كما تقول } إِلَى الذين َعاَهْدُتْم { مبتدأ لتخصيصها بصفتها ، واخلرب } َبَرآَءةٌ { وجيوز أن يكون . إىل فالن 
بكسر النون والوجه » ِمن اهللا«امسعوا براءة وقرأ أهل جنران : بالنصب ، على » براءة«من بين متيم يف الدار وقرىء 

عىن أن اهللا ورسوله قد برئا من العهد الذي عاهدمت به املشركني وأنه منبوذ إليهم وامل. الفتح مع الم التعريف لكثرته 
قد أذن اهللا يف معاهدة املشركني أّوالً فاتفق : مل علقت الرباءة باهللا ورسوله واملعاهدة باملسلمني؟ قلت : فإن قلت . 

د أوجب اهللا تعاىل النبذ إليهم ، املسلمون مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعاهدوهم ، فلما نقضوا العه
وروي . اعلموا أنّ اهللا ورسوله قد برئا مما عاهدمت به املشركني : من ذلك فقيل هلم ] جتّدد [ فخوطب املسلمون مبا 



أهنم عاهدوا املشركني من أهل مكة وغريهم من العرب ، فنكثوا إال ناساً منهم وهم بنو ضمرة وبنو كنانة فنبذ 
ثني ، وأمروا أن يسيحوا يف األرض أربعة أشهر آمنني أين شاؤا ال يتعرض هلم ، وهي األشهر احلرم العهد إىل الناك

  .وذلك لصيانة األشهر احلرم من القتل والقتال فيها } فَإِذَا انسلخ األشهر احلرم { : يف قوله 
تاب بن أسيد ، فأّمر رسول وكان نزوهلا سنة تسع من اهلجرة وفتح مكة سنة مثان ، وكان األمري فيها ع)  ٤٤١( 

اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبا بكر رضي اهللا عنه على موسم سنة تسع ، مث أتبعه علياً رضي اهللا عنه راكب العضباء 
ال يؤدي عين إال رجل مين ، : لو بعثت هبا إىل أيب بكر رضي اهللا عنه؟ فقال : ليقرأها على أهل املوسم ، فقيل له 

هذا رغاء ناقة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فلما حلقه قال : و بكر الرغاء ، فوقف ، وقال فلما دنا علّي مسع أب
  :وروي . مأمور : أمري أو مأمور؟ قال : 
يا حممد ، ال يبلغّن رسالتك إال رجل : أنّ أبا بكر ملا كان ببعض الطريق هبط جربيل عليه السالم فقال )  ٤٤٢( 

يا رسول اهللا ، : بو بكر رضي اهللا عنهما إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال منك ، فأرسل علياً ، فرجع أ
فلما كان قبل التروية خطب " نعم ، فسر وأنت على املوسم ، وعلّي ينادي باآلي : " أشيء نزل من السماء قال 

يا أيها : رة العقبة فقال أبو بكر رضي اهللا عنه وحدثهم عن مناسكهم ، وقام علي رضي اهللا عنه يوم النحر عند مج
  .مباذا؟ فقرأ عليهم ثالثني أو أربعني آية : فقالوا . الناس ، إين رسول رسول اهللا إليكم 

أن ال يقرب البيت بعد هذا العام مشرك ، « : أمرت بأربع : وعن جماهد رضي اهللا عنه ثالثة عشرة آية ، مث قال 
فقالوا عند » ل نفس مؤمنة ، وأن يتم إىل كل ذي عهد عهده وال يطوف بالبيت عريان ، وال يدخل اجلنة إال ك

ذلك يا علي ، أبلغ ابن عمك أنا قد نبذنا العهد وراء ظهورنا ، وأنه ليس بيننا وبينه عهد إال طعن بالرماح وضرب 
ك على إمنا أمر أن ال يبلغ عنه إال رجل منه؛ ألنّ العرب عادهتا يف نقض عهودها أن يتوىل ذل: وقيل . بالسيوف 

جلاز أن يقولوا هذا خالف ما يعرف فينا من نقض العهود . القبيلة رجل منها ، فلو تواله أبو بكر رضي اهللا عنه 
عن الزهري رضي اهللا عنه : األشهر األربعة ما هي؟ قلت : فأزحيت علتهم بتولية ذلك علياً رضي اهللا عنه فإن قلت 

ّوال ، وذو القعدة ، وذو احلجة ، واحملّرم ، وقيل هي عشرون من ش: أنّ براءة نزلت يف شوال ، فهي أربعة أشهر 
وكانت حرماً؛ ألهنم أُومنوا فيها . ذي احلجة ، واحملّرم ، وصفر ، وشهر ربيع األّول ، وعشر من شهر ربيع اآلخر 

ة إىل عشر من ربيع لعشر من ذي القعد: وقيل . أو على التغليب؛ ألنّ ذا احلجة واحملّرم منها . وحّرم قتلهم وقتاهلم 
األول؛ ألنّ احلج يف تلك السنة كان يف ذلك الوقت للنسيء الذي كان فيهم ، مث صار يف السنة الثانية من ذي 

فإن قلت ما وجه إطباق أكثر العلماء على جواز مقاتلة املشركني يف األشهر احلرم وقد صاهنا اهللا تعاىل عن . احلجة 
ال تفوتونه وإن أمهلكم } غَْيُر ُمْعجِزِي اهللا { صيانة وأبيح قتال املشركني فيها قالوا قد نسخ وجوب ال: ذلك؟ قلت 

  .أي مذلكم يف الدنيا بالقتل ويف اآلخرة بالعذاب : ، وهو خمزيكم 

َني َوَرُسولُُه فَإِنْ تُْبُتْم فَُهَو خَْيٌر لَكُْم َوإِنْ َوأَذَانٌ ِمَن اللَِّه َوَرُسوِلهِ إِلَى النَّاسِ َيْوَم الَْحجِّ الْأَكَْبرِ أَنَّ اللََّه بَرِيٌء ِمَن الُْمْشرِِك
  ) ٣(َتَولَّيُْتْم فَاْعلَُموا أَنَّكُْم غَْيُر مُْعجِزِي اللَِّه َوَبشِّرِ الَِّذيَن كَفَُروا بَِعذَابٍ أَلِيمٍ 

إنه : وجه لقول من قال  ارتفاعه كارتفاع براءة على الوجهني ، مث اجلملة معطوفة على مثلها ، وال} َوأَذَانٌ { 
: زيد قائم ، وعمرو قاعد ، واألذان : عمرو معطوف على زيد ، يف قولك : معطوف على براءة ، كما ال يقال 

أي فرق بني معىن اجلملة : فإن قلت . مبعىن اإليذان وهو اإلعالم ، كما أنّ األمان والعطاء مبعىن اإلميان واإلعطاء 



مل علقت : فإن قلت . وهذه إخبار بوجوب اإلعالم مبا ثبت . إخبار بثبوت الرباءة تلك : األوىل والثانية؟ قلت 
ألنّ الرباءة خمتصة باملعاهدين والناكثني منهم ، : الرباءة بالذين عوهدوا من املشركني وعلق األذان بالناس؟ قلت 

} َيْوَم احلج األكرب { ومن مل ينكث وأّما األذان فعام جلميع الناس من عاهد ومن مل يعاهد ، ومن نكث من املعاهدين 
وعن . والنحر ، واحللق ، والرمي . يوم النحر؛ ألنّ فيه متام احلج ومعظم أفعاله ، من الطواف : وقيل . يوم عرفة 

وعن ابن . خل عن دابيت . ما احلج األكرب؟ قال يومك هذا : أن رجالً أخذ بلجام دابته فقال : علي رضي اهللا عنه 
  : عنهما عمر رضي اهللا

هذا يوم احلج " أنّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقف يوم النحر عند اجلمرات يف حجة الوداع فقال )  ٤٤٣( 
ووصف احلج باألكرب ألنّ العمرة تسمى احلج األصغر ، أو جعل الوقوف بعرفة هو احلج األكرب ألنه معظم " األكرب 

فهو احلج  -أريد به يوم النحر؛ ألن ما يفعل فيه معظم أفعال احلج واجباته؛ ألنه إذا فات فات احلج ، وكذلك إن 
مسي يوم احلج األكرب الجتماع املسلمني واملشركني فيه وموافقته ألعياد أهل : وعن احلسن رضي اهللا عنه . األكرب 

األذان  حذفت الباء اليت هي صلة. الكتاب ، ومل يتفق ذلك قبله وال بعده ، فعظم على قلب كل مؤمن وكافر 
أو على } َبرِىء { عطف على املنوي يف } َوَرُسولُهُ { بالكسر ألنّ األذان يف معىن القول » إنّ اهللا«ختفيفاً وقرىء 

أي بريء معه منهم ، : املكسورة وامسها وقرىء بالنصب ، عطفاً على اسم إن أو ألنّ الواو مبعىن مع » إن«حمل 
إن كان : وحيكى أن أعرابياً مسع رجالً يقرؤها فقال . لعمرك : ، كقوله  على القسم: وقيل . وباجلّر على اجلوار 

اهللا بريئاً من رسوله فأنا منه بريء ، فلببه الرجل إىل عمر ، فحكى األعرايب قراءته ، فعندها أمر عمر رضي اهللا عنه 
عن التوبة ، أو ثبتم على التويل } تََولَّيُْتْم  فَُهَو خَْيٌر لَّكُْم َوإِن{ من الكفر والغدر } فَإِن ُتبُْتْم { بتعلم العربية 

  .واإلعراض عن اإلسالم والوفاء فاعلموا أنكم غري سابقني اهللا تعاىل وال فائتني أخذه وعقابه 

فَأَِتمُّوا إِلَيْهِْم َعْهَدُهمْ إِلَى ُمدَِّتهِْم إِنَّ إِلَّا الَِّذيَن َعاَهدُْتْم ِمَن الُْمْشرِِكَني ثُمَّ لَْم َينْقُُصوكُمْ َشْيئًا َولَْم يُظَاِهُروا َعلَْيكُْم أََحًدا 
  ) ٤(اللََّه ُيِحبُّ الُْمتَِّقَني 

فَِسيحُواْ ِفى { : وجهه أن يكون مستثىن من قوله : ؟ قلت } إِالَّ الذين عاهدمت { مم استثىن قوله : فإن قلت 
براءة من اهللا ورسوله إىل الذين عاهدمت من : ومعناه . ألن الكالم خطاب للمسلمني ]  ٢: التوبة [ } األرض 

فقولوا هلم سيحوا ، إال الذين عاهدمت منهم مث مل ينقضوا فأمتوا إليهم عهدهم واالستثناء مبعىن االستدراك . املشركني 
 ، وكأنه قيل بعد أن أمروا يف الناكثني ، ولكن الذين مل ينكثوا فأمتوا إليهم عهدهم ، وال جتروهم جمراهم ، وال

{ يعين أنّ قضية التقوى أن ال يسّوي بني القبيلني فاتقوا اهللا يف ذلك } إِنَّ اهللا ُيِحبُّ املتقني { جتعلوا الويفَّ كالغادر 
عدّواً ، كما } َعلَْيكُمْ { ومل يعاونوا } َولَْم يظاهروا { مل يقتلوا منكم أحداً ومل يضروكم قط } لَْم َينقُُصوكُْم َشْيئاً 

على خزاعة عيبة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وظاهرهتم قريش بالسالح حىت وفد عمرو بن عدت بنو بكر 
  :سامل اخلزاعي على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأنشد 

  ِحلَْف أبِيَنا َوأبِيَك األتْلَدَا... الَُهمَّ إنِّي َناِشٌد ُمَحمََّدا 
  قَُضوا ِذَمامَك الُْمؤَكَّدَاَوَن... إن قَُرْيشاً أَْخلَفُوَك الَْمْوِعَدا 

  َوقََتلُوَنا ُركَّعاً َوُسجَّدَا... ُهْم َبيَّتُوَنا بِالَْحِطيمِ ُهجَّدا 
  :فقال عليه الصالة والسالم 

{ ومعىن . ، بالضاد معجمة أي مل ينقضوا عهدكم » مل ينقضوكم«: وقرىء " ال نصرت إن مل أنصركم "  ٤٤٤( 



بقي حلّي من كنانة من عهدهم تسعة أشهر ، : قال ابن عباس رضي اهللا عنه . أّدوه إليهم تاّماً كامالً ف} فَأَِتمُّواْ إِلَْيهِمْ 
  .فأمتّ إليهم عهدهم 

َمْرَصٍد فَإِنْ  وا لَُهْم كُلَّفَإِذَا اْنَسلَخَ الْأَْشُهُر الُْحُرُم فَاقُْتلُوا الُْمْشرِِكَني حَْيثُ َوَجْدُتُموُهْم َوُخذُوُهْم َواْحُصُروُهْم َواقُْعُد
  ) ٥(َتابُوا َوأَقَاُموا الصَّلَاةَ َوآَتُوا الزَّكَاةَ فََخلُّوا َسبِيلَُهمْ إِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرحِيٌم 

{ اليت أبيح فيها للناكثني أن يسيحوا } االشهر احلرم { و . انسلخ الشهر ، كقولك اجنرد الشهر ، وسنة جرداء 
} َوُخذُوُهْم { من حلٍّ أو حرم } حَْيثُ َوَجدتُُّموُهمْ { نقضوكم وظاهروا عليكم  يعين الذين} فاقتلوا املشركني 

وعن ابن عباس رضي . وقيدوهم وامنعوهم من التصرف يف البالد } واحصروهم { األسري : واألخيذ . وأسروهم 
تاز ترصدوهنم به ، وانتصابه على كلّ ممّر جم} كُلَّ مَْرَصٍد { حصرهم أن حيال بينهم وبني املسجد احلرام : اهللا عنه 

فأطلقوا عنهم بعد } فََخلُّواْ سَبِيلَُهْم { ] .  ١٦: األعراف [ } ألقُْعَدنَّ لَُهْم صراطك املستقيم { الظرف كقوله 
  :أو فكفوا عنهم وال تتعّرضوا هلم كقوله . األسر واحلصر 

إِنَّ اهللا غَفُورٌ { دعوهم وإتيان املسجد احلرام : ن عباس رضي اهللا عنه وعن اب... َخلِّ السَّبِيلَ ِلَمْن َيْبنِي الَْمنَاَر بِِه 
  .يغفر هلم ما سلف من الكفر والغدر } رَّحِيٌم 

  ) ٦(ٌم لَا َيْعلَُمونَ بِأَنَُّهْم قَْوَوإِنْ أََحٌد ِمَن الُْمْشرِِكنيَ اسَْتجَاَرَك فَأَجِْرُه حَتَّى َيسَْمَع كَلَاَم اللَِّه ثُمَّ أَْبِلْغُه َمأَْمَنُه ذَِلَك 

وإن استجارك أحد استجارك وال يرتفع باالبتداء ، : مرتفع بفعل الشرط مضمراً يفسره الظاهر ، تقديره } أََحٌد { 
وإن جاءك أحد من املشركني بعد انقضاء األشهر ال : واملعىن . من عوامل الفعل ال تدخل على غريه » إن«ألنّ 

حىت { فاستأمنك ليسمع ما تدعو إليه من التوحيد والقرآن ، وتبني ما بعثت له فأّمنه عهد بينك وبينه وال ميثاق ، 
مث قاتله . بعد ذلك داره اليت يأمن فيها إن مل يسلم } ثُمَّ أَْبِلْغُه { ويتدبره ويطلع على حقيقة األمر } َيْسَمَع كَالََم اهللا 

هي حمكمة إىل يوم : وعن احلسن رضي اهللا عنه . وقت إن شئت من غري غدر وال خيانة ، وهذا احلكم ثابت يف كل 
إن أراد الرجل منا أن يأيت : جاء رجل من املشركني إىل علّي رضي اهللا عنه فقال : وعن سعيد بن جبري . القيامة 

نْ أََحٌد ّمَن َوإِ{ : ال ، ألنّ اهللا تعاىل يقول : حممداً بعد انقضاء هذا األجل يسمع كالم اهللا ، أو يأتيه حلاجة قتل؟ قال 
فاقتلوا { : هي منسوخة بقوله تعاىل : وعن الُسّدي والضحاك رضي اهللا عنهما . اآلية } املشركني استجارك 

سبب } ب { . } فَأَجِْرُه { : أي ذلك األمر ، يعين األمر باإلجارة يف قوله } ذلك { ] .  ٥: التوبة [ } املشركني 
ما اإلسالم وما حقيقة ما تدعو إليه ، فال بّد من إعطائهم األمان حىت يسمعوا } لَُمونَ الَّ َيْع{ قوم جهلة } أَنَُّهْم { 

  .ويفهموا احلق 

َرامِ فََما اْسَتقَامُوا لَكُمْ كَْيَف َيكُونُ ِللُْمْشرِِكَني عَْهٌد ِعْنَد اللَِّه َوِعْنَد َرسُوِلِه إِلَّا الَِّذيَن َعاَهْدُتْم عِْنَد الَْمْسجِِد الَْح
كَْيَف َوإِنْ يَظَْهُروا َعلَْيكُْم لَا َيْرقُُبوا ِفيكُْم إِلًّا َولَا ِذمَّةً ُيْرضُوَنكُْم بِأَفَْواِههِمْ ) ٧(اْسَتِقيُموا لَُهْم إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُْمتَِّقَني فَ

  ) ٨(َوَتأَْبى قُلُوُبُهْم َوأَكْثَُرُهْم فَاِسقُونَ 

نكار واالستبعاد؛ ألن يكون للمشركني عهد عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم استفهام يف معىن االست} كَْيَف { 
حمال أن يثبت هلؤالء عهد فال تطمعوا يف ذلك وال حتدثوا به نفوسكم وال : ، وهم أضداد وغرة صدورهم ، يعين 



ِعنَد املسجد { منهم  أي ولكن الذين عاهدمت} إِالَّ الذين عاهدمت { : مث استدرك ذلك بقوله . تفكروا يف قتلهم 
على } فََما استقاموا لَكُمْ { ومل يظهر منهم نكث كبين كنانة وبين ضمرة ، فتربصوا أمرهم وال تقاتلوهم } احلرام 
تكرار } كَْيفَ { يعين أن التربص هبم من أعمال املتقني } إِنَّ اهللا ُيِحبُّ املتقني { على مثله } فاستقيموا لَُهْم { العهد 

  :ثبات املشركني على العهد ، وحذف الفعل لكونه معلوماً كما قال  الستبعاد
  فَكَْيف َوهَاَتا َهْضَبة َوقَليُب... َوَخبَّْرُتَمانِي أَنََّما الَْمْوُت بِالْقَُرى 

هلم من  بعد ما سبق} إِنَُّهمْ إِن َيظَْهرُواْ َعلَْيكُمْ { حاهلم أهنم } و { كيف يكون هلم عهد : أي . فكيف مات : يريد 
وقيل . ال يراعوا حلفاً } الَ َيْرقُبُواْ ِفيكُمْ إِالًّ { تأكيد األميان واملواثيق ، مل ينظروا يف حلف وال عهد ومل يبقوا عليكم 

  :وأنشد حلسان رضي اهللا عنه . قرابة : 
  كَإلِّ السَّقْبِ ِمْن رَأَلِ النََّعامِ... لََعْمُرَك إنَّ إلََّك ِمْن قُرَْيش 

منه اشتق اآلل مبعىن : وقيل . جربئيل ، وجربئل ، من ذلك : ، مبعناه وقيل » إيال«: إهلا وقرىء } إِالًّ {  :وقيل 
القرابة ، كما اشتقت الرحم من الرمحن ، والوجه ان اشتقاق اإللّ مبعىن احللف ، ألهنم إذا متاسحوا وحتالفوا رفعوا 

إذا ولولت ، مث : ودعت ألليها . أي أنني يرفع به صوته : ليل به أصواهتم وشهروه ، من األل وهو اجلؤار ، وله أ
} يُْرضُوَنكُم { ومسيت به القرابة ، ألن القرابة عقدت بني الرجلني ما ال يعقده امليثاق . إلّ : قيل لكل عهد وميثاق 

وإباء القلوب .  كالم مبتدأ يف وصف حاهلم من خمالفة الظاهر الباطن ، مقّرر الستبعاد الثبات منهم على العهد
متمّردون خلعاء ال } َوأَكْثَُرُهْم فاسقون { خمالفة ما فيها من األضغان ، ملا جيرونه على ألسنتهم من الكالم اجلميل 

مروءة تزعهم ، وال مشائل مرضية تردعهم ، كما يوجد ذلك يف بعض الكفرة ، من التفادي عن الكذب والنكث ، 
  .دوثة السوء والتعفف عما يثلم العرض وجيّر أح

لَا َيْرقُُبونَ ِفي ُمْؤِمنٍ إِلًّا َولَا ِذمَّةً ) ٩(اشَْتَرْوا بِآيَاِت اللَِّه ثََمًنا قَِليلًا فََصدُّوا َعْن َسبِيِلِه إِنَُّهْم َساَء َما كَاُنوا َيْعَملُونَ 
  ) ١٠(َوأُولَِئَك ُهُم الُْمْعَتُدونَ 

فََصدُّواْ َعن { وهو اتباع األهواء والشهوات } ثَمَناً قَِليالً { ن واإلسالم بالقرآ} بآيات اهللا { استبدلوا } اشتروا { 
} ُهُم املعتدون { هم األعراب الذين مجعهم أبو سفيان وأطعمهم : وقيل . فعدلوا عنه أو صرفوا غريهم } َسبِيِلِه 

  .اجملاوزون الغاية يف الظلم والشرارة 

  ) ١١(وَآَتُوا الزَّكَاةَ فَإِْخوَاُنكُْم ِفي الدِّينِ َونُفَصِّلُ الْآيَاِت ِلقَْومٍ َيْعلَُمونَ  فَإِنْ َتاُبوا َوأَقَاُموا الصَّلَاةَ

{ : فهم إخوانكم على حذف املبتدأ ، كقوله تعاىل } فَإِخوَاُنكُْم ِفى الدين { عن الكفر ونقض العهد } فَإِن َتابُواْ { 
: وهذا اعتراض ، كأنه قيل . ونبينها } َونُفَّصلُ االيات { ، ]  ٥ :األحزاب [ } فإن مل تعلموا آباءهم فإخوانكم 

وإن من تأّمل تفصيلها فهو العامل بعثاً وحتريضاً على تأّمل ما فصل من أحكام املشركني املعاهدين ، وعلى احملافظة 
  .عليها 

  ) ١٢(فَقَاِتلُوا أَِئمَّةَ الْكُفْرِ إِنَُّهْم لَا أَْيَمانَ لَُهْم لََعلَُّهْم َينَْتُهونَ  َوإِنْ َنكَثُوا أَْيَمانَُهْم ِمْن َبْعِد َعْهدِِهْم َوطََعنُوا ِفي ِدينِكُْم



: فقاتلوهم ، فوضع أئمة الكفر موضع ضمريهم } فقاتلوا أَِئمَّةَ الكفر { وثلبوه وعابوه } َوطََعُنواْ ِفى ِدينِكُْم { 
ياناً وطرحاً لعادات الكرام األوفياء من العرب ، مث آمنوا وأقاموا إشعاراً بأهنم إذا نكثوا يف حال الشرك مترّداً وطغ

الصالة وآتوا الزكاة وصاروا إخواناً للمسلمني يف الدين ، مث رجعوا فارتدوا عن اإلسالم ونكثوا ما بايعوا عليه من 
ئمة الكفر وذوو الرياسة اإلميان والوفاء بالعهود ، وقعدوا يطعنون يف دين اهللا ويقولون ليس دين حممدبشيء ، فهم أ

إذا طعن الذمي يف دين اإلسالم طعناً ظاهراً ، جاز قتله؛ ألن العهد : وقالوا . والتقدم فيه ، ال يشق كافر غبارهم 
: مجع ميني } إِنَُّهْم ال أميان لَُهمْ { معقود معه على أن ال يطعن ، فإذا طعن فقد نكث عهده وخرج من الذّمة 

: أو ال يعطون األمان بعد الرّدة والنكث ، وال سبيل إليه ، فإن قلت » م ، أي ال إسالم هلمال إميان هل: وقرىء «
أراد أمياهنم اليت أظهروها مث قال ال : مث نفاها عنهم؟ قلت } َوإِن نَّكَثُواْ أمياهنم { : كيف أثبت هلم اإلميان يف قوله 

. تشهد أبو حنيفة رمحه اهللا على أن ميني الكافر ال تكون مييناً وبه اس. إميان هلم على احلقيقة ، وأمياهنم ليست بأميان 
} لََعلَُّهْم يَنَتُهونَ { معناه أهنم ال يوفون هبا ، بدليل أنه وصفها بالنكث : وقال . ميينهم ميني : وعند الشافعي رمحه اهللا 

وجد منهم ما وجد من العظائم أن تكون أي ليكن غرضكم يف مقاتلتهم بعد ما } فقاتلوا أَِئمَّةَ الكفر { متعلق بقوله 
فإن . وهذا من غاية كرمه وفضله وعوده على املسيء بالرمحة كلما عاد . املقاتلة سبباً يف انتهائهم عما هم عليه 

وحتقيق اهلمزتني قراءة . بني خمرج اهلمزة والياء : مهزة بعدها مهزة بني بني ، أي : كيف لفظ أئمة؟ قلت : قلت 
ومن . وال جيوز أن تكون قراءة . وأما التصريح بالياء فليس بقراءة . مل تكن مبقبولة عند البصريني  مشهورة ، وإن

  .صرح هبا فهو الحن حمرف 

للَُّه أََحقُّ أَنْ َتْخَشْوُه إِنْ ْونَُهْم فَاأَلَا تُقَاِتلُونَ قَْوًما َنكَثُوا أَْيَمانَُهْم َوَهمُّوا بِإِخَْراجِ الرَُّسولِ َوُهمْ َبَدُءوكُمْ أَوَّلَ َمرَّةٍ أََتْخَش
  ) ١٣(كُْنُتْم ُمْؤِمنَِني 

احلّض عليها على سبيل املبالغة : ومعناه . تقريراً بانتفاء املقاتلة } الَ تقاتلون { دخلت اهلمزة على } أَالَ تقاتلون { 
من مكة حني تشاوروا يف أمره بدار الندوة ، } ل َوَهمُّواْ بِإِْخرَاجِ الرسو{ اليت حلفوها يف املعاهدة } نَّكَثُواْ أمياهنم { 

وهم الذين كانت منهم البداءة : أي } َوُهم َبَدءوكُْم أَوَّلَ َمرٍَّة { حىت أذن اهللا تعاىل له يف اهلجرة ، فخرج بنفسه 
ملعارضة لعجزهم باملقاتلة ، ألن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جاءهم أوالً بالكتاب املنري وحتداهم به ، فعدلوا عن ا

عنها إىل القتال فهم البادءون بالقتال والبادىء أظلم ، فما مينعكم من أن تقاتلوهم مبثله ، وأن تصدموهم بالشّر كما 
ويقرر أن من كان يف مثل . صدموكم؟ وخبهم بترك مقاتلتهم وحضّهم عليها ، مث وصفهم مبا يوجب احلّض عليها 

والبدء بالقتال من غري موجب ، حقيق بأن ال تترك مصادمته ، وأن يوبخ  صفاهتم من نكث العهد وإخراج الرسول
إِن { فتقاتلوا أعداءه } فاهللا أََحقُّ أَن َتْخشَْوُه { تقرير باخلشية منهم وتوبيخ عليها } أََتْخشَْوَنُهمْ { من فرط فيها 
{ :  ربه ، وال يبايل مبن سواه ، كقوله تعاىل يعين أن قضية اإلميان الصحيح أن ال خيشى املؤمن إالّ} كُنُتم مُّْؤِمنَِني 

  ] . ٣٩: األحزاب [ } َوالَ َيْخَشْونَ أََحداً إِالَّ اهللا 

بِهِمْ َوُيذِْهْب غَْيظَ قُلُو) ١٤(قَاِتلُوُهْم ُيَعذِّبُْهُم اللَُّه بِأَْيِديكُْم وَُيْخزِِهْم َويَْنُصرْكُْم َعلَْيهِْم َوَيْشفِ ُصدُوَر قَْومٍ ُمْؤِمنَِني 
  ) ١٥(َوَيُتوُب اللَُّه َعلَى َمْن َيَشاُء َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم 

ليثبت قلوهبم ويصحح  -ووعدهم } قاتلوهم { : ملا وخبهم اهللا على ترك القتال ، جّرد هلم األمر به فقال ] و [ 
طائفة من } َوَيْشفِ ُصدُوَر { هم أنه يعذهبم بأيديهم قتالً ، وخيزيهم أسراً ، ويوليهم النصر والغلبة علي -نياهتم 



هم بطون من اليمن وسبأ قدموا مكة فأسلموا ، فلقوا من : املؤمنني ، وهم خزاعة ، قال ابن عباس رضي اهللا عنه 
{ " أبشروا فإن الفرج قريب : " أهلها أذى شديداً ، فبعثوا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يشكون إليه ، فقال 

قلوبكم ملا لقيتم منهم من املكروه ، وقد حّصل اهللا هلم هذه املواعيد كلها ، فكان ذلك دليالً على } ظَ َوُيذِْهْب غَْي
ابتداء كالم ، وإخبار بأن بعض } َوَيُتوبُ اهللا على َمن َيَشاء { صدق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وصحة نبوته 

» ويتوب«: اس منهم وحسن إسالمهم ، وقرىء أهل مكة يتوب عن كفره ، وكان ذلك أيضاً ، فقد أسلم ن
يعلم ما سيكون } واهللا َعِليٌم { ودخول التوبة يف مجلة ما أجيب به األمر من طريق املعىن » أن«بالنصب بإضمار 

  .ال يفعل إالّ ما اقتضته احلكمة } َحِكيٌم { كما يعلم ما قد كان 

اللَُّه الَِّذيَن َجاَهُدوا مِْنكُْم وَلَْم يَتَِّخذُوا ِمْن ُدوِن اللَِّه َولَا َرسُوِلِه َولَا الُْمْؤِمنَِني َولِيَجةً أَْم َحِسبُْتْم أَنْ ُتْتَركُوا َولَمَّا َيْعلَمِ 
  ) ١٦(َواللَُّه َخبٌِري بَِما َتْعَملُونَ 

ما أنتم عليه ، أنكم ال تتركون على : واملعىن . منقطعة ، ومعىن اهلمزة فيها التوبيخ على وجود احلسبان } أَْم { 
حىت يتبني اخللص منكم ، وهم الذين جاهدوا يف سبيل اهللا لوجه اهللا ، ومل يتخذوا وليجة أي بطانة ، من الذين 

معناها التوقع ، وقد دلّت على أن } َولَمَّا { يضاّدون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واملؤمنني رضوان اهللا عليهم 
وَلَْم { : وقوله . ، وأن الذين مل خيلصوا دينهم هللا مييز بينهم وبني املخلصني تبني ذلك ، وإيضاحه متوقع كائن 

وملا يعلم اهللا اجملاهدين منكم املخلصني غري : معطوف على جاهدوا ، داخل يف حيز الصلة ، كأنه قيل } َيتَِّخذُواْ 
واملراد بنفي العلم نفي املعلوم ،  .فعيلة من وجل ، كالدخيلة من دخل : والوليجة . املتخذين وليجة من دون اهللا 

  .ما وجد ذلك مين : ما علم اهللا مين ما قيل يفّ ، يريد . كقول القائل 

مَالُُهْم َوِفي النَّارِ ُهمْ َما كَانَ ِللُْمْشرِِكَني أَنْ َيْعُمرُوا َمَساجَِد اللَِّه َشاِهِديَن َعلَى أَْنفُِسهِْم بِالْكُفْرِ أُولَِئكَ َحبِطَْت أَْع
  ) ١٧(َخاِلُدونَ 

َوِعَماَرةَ { : يعين املسجد احلرام ، لقوله } أَن َيعُْمُرواْ مساجد اهللا { ما صّح هلم ما استقام } َما كَانَ ِللُْمْشرِِكَني { 
أن يراد املسجد احلرام ، وإمنا قيل مساجد ألنه قبلة : وأما القراءة باجلمع ففيها وجهان ، أحدمها } املسجد احلرام 

أن يراد جنس املساجد : والثاين . جد كلها وإمامها؛ فعامره كعامر مجيع املساجد ، وألن كل بقعة منه مسجد املسا
، وإذا مل يصلحوا ألن يعمروا جنسها ، دخل حتت ذلك أن ال يعمروا املسجد احلرام الذي هو صدر اجلنس 

ال يقرأ كتب اهللا ، كنت أنفى لقراءته القرآن فالن : ومقدمته وهو آكد ، ألنّ طريقته طريقة الكناية ، كما لو قلت 
ما استقام هلم أن جيمعوا بني أمرين : واملعىن } َيْعُمرُواْ { حال من الواو يف } شاهدين { و . من تصرحيك بذلك 

م ظهور كفرهم وأهن: ومعىن شهادهتم على أنفسهم بالكفر . عمارة متعبدات اهللا ، مع الكفر باهللا وبعبادته : متنافيني 
ال نطوف عليها بثياب قد أصبنا فيها املعاصي ، : نصبوا أصنامهم حول البيت ، وكانوا يطوفون عراة ويقولون 

وقيل . هو قوهلم لبيك ال شريك لك إالّ شريك هو لك متلكه وما ملك : وقيل . وكلما طافوا هبا شوطاً سجدوا هلا 
:  
عريوهم بالشرك ، فطفق علّي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قد أقبل املهاجرون واألنصار على أسارى بدر ف)  ٤٤٥( 

تذكرون : فقال العباس . يوبخ العباس بقتال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقطيعة الرحم ، وأغلظ له يف القول 
. رام إنا لنعمر املسجد احل. نعم وحنن أفضل منكم أجراً : أو لكم حماسن؟ قالوا : فقال . مساوينا وتكتمون حماسننا 



اليت هي العمارة واحلجابة والسقاية } َحبِطَْت أعماهلم { وحنجب الكعبة ، ونسقي احلجيج ونفك العاين ، فنزلت 
وإىل ذلك أشار . وإذا هدم الكفر أو الكبرية األعمال الثابتة الصحيحة إذا تعقبها ، فما ظنك باملقارن . وفك العناة 

هم ودلّ على أهنم قارنون بني العمارة والشهادة بالكفر على أنفسهم يف حيث جعله حاالً عن} شاهدين { : يف قوله 
  .حال واحدة ، وذلك حمال غري مستقيم 

ولَِئَك أَنْ ْخَش إِلَّا اللََّه فََعَسى أُإِنََّما َيْعُمُر َمَساجَِد اللَِّه َمْن آَمَن بِاللَِّه َوالَْيْومِ الْآِخرِ َوأَقَاَم الصَّلَاةَ وَآَتى الزَّكَاةَ َولَْم َي
  ) ١٨(َيكُوُنوا ِمَن الُْمهَْتِديَن 

إمنا تستقيم عمارة هؤالء وتكون معتداً هبا ، والعمارة تتناول رمّ : أي : وقرىء بالتوحيد } إِنََّما َيْعُمُر مساجد اهللا { 
كر ، ومن الذكر درس ما استرّم منها ، وقمها وتنظيفها ، وتنويرها باملصابيح ، وتعظيمها ، واعتيادها للعبادة والذ

العلم ، بل هو أجلّه وأعظمه ، وصيانتها مما مل تنب له املساجد من أحاديث الدنيا فضالً عن فضول احلديث ، وعن 
  :النيب صلى اهللا عليه وسلم 

يأيت يف آخر الزمان ناس من أميت يأتون املساجد فيقعدون فيها حلقاً ذكرهم الدنيا وحب الدنيا ال ( « )  ٤٤٦( 
  :ويف احلديث » لسوهم فليس هللا هبم حاجة جتا
  :السالم ] الصالة و [ وقال عليه » احلديث يف املسجد يأكل احلسنات كما تأكل البهيمة احلشيش « )  ٤٤٧( 
إن بيويت يف أرضي املساجد ، وإن زوّاري فيها عمارها ، فطوىب لعبد تطهر يف بيته مث : قال اهللا تعاىل « )  ٤٤٨( 

  :السالم ] الصالة و [ وعنه عليه » ، فحق على املزور أن يكرم زائره  زارين يف بييت
  :السالم ] الصالة و [ وقال عليه » من ألف املسجد ألفه اهللا « )  ٤٤٩( 
  :وعن أنس رضي اهللا عنه » إذا رأيتم الرجل يعتاد املساجد فاشهدوا له باإلميان « )  ٤٥٠( 
) . زل املالئكة ومحلة العرش تستغفر له ما دام يف ذلك املسجد ضوؤه من أسرج يف مسجد سراجاً مل ت) (  ٤٥١( 

ملا علم وشهر أن اإلميان باهللا تعاىل قرينته : هالّ ذكر اإلميان برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ قلت : فإن قلت 
ها عليهما مقترنني السالم الشتمال كلمة الشهادة واألذان ، واإلقامة وغري] الصالة و [ اإلميان بالرسول عليه 

مزدوجني كأهنما شيء واحد غري منفك أحدمها عن صاحبه ، انطوى حتت ذكر اإلميان باهللا تعاىل اإلميان بالرسول 
َولَمْ { : كيف قيل : دلّ عليه بذكر إقامة الصالة وإيتاء الزكاة؟ فإن قلت : وقيل . السالم ] الصالة و [ عليه 

هي اخلشية والتقوى يف أبواب الدين ، : شى احملاذير ، وال يتمالك أن ال خيشاها؟ قلت واملؤمن خي} َيْخَش إِالَّ اهللا 
أحدمها حّق اهللا ، واآلخر حق نفسه أن خياف : وأن ال خيتار على رضا اهللا غريه لتوقع خموف ، وإذا اعترضه أمران 

{ ا ، فأريد نفي تلك اخلشية عنهم كانوا خيشون األصنام ويرجوهن: وقيل . اهللا ، فيؤثر حّق اهللا على حّق نفسه 
تبعيد للمشركني عن مواقف االهتداء وحسن ألطماعهم من االنتفاع } فعسى أُوْلَِئَك أَن َيكُوُنواْ ِمَن املهتدين 

بأعماهلم اليت استعظموها وافتخروا هبا وأملوا عاقبتها ، بأن الذين آمنوا وضموا إىل إمياهنم العمل بالشرائع مع 
ية والتقوى ، اهتداؤهم دائر بني عسى ولعل ، فما بال املشركني يقطعون أهنم مهتدون ونائلون عند استشعار اخلش

  .ويف هذا الكالم وحنوه لطف للمؤمنني يف ترجيح اخلشية على الرجاء ورفض االغترار باهللا تعاىل . اهللا احلسىن 

امِ كََمْن آَمَن بِاللَِّه َوالَْيْومِ الْآِخرِ َوَجاَهَد ِفي سَبِيلِ اللَِّه لَا َيْسَتُوونَ ِعْندَ أََجَعلُْتمْ ِسقَاَيةَ الْحَاجِّ َوِعَماَرةَ الَْمْسجِِد الَْحَر
  ) ١٩(اللَِّه َواللَُّه لَا َيْهِدي الْقَْوَم الظَّاِلِمَني 



} َعلُْتْم أََج{ وال بّد من مضاف حمذوف تقديره . مصدران من سقى وعمر ، كالصيانة والوقاية : السقاية والعمارة 
وكان ) ابن الزبري وأيب وجزة السعدي ( تصدقه قراءة } ِسقَاَيةَ احلاج َوِعَماَرةَ املسجد احلرام كََمْن ءاَمَن باهللا { أهل 

، واملعىن إنكار أن يشبه املشركون باملؤمنني ، وأعماهلم احملبطة » سقاة احلاج وعمرة املسجد احلرام«: من القراء 
: وروي أن املشركني قالوا لليهود . وجعل تسويتهم ظلماً بعد ظلمهم بالكفر . وأن يسوي بينهم  بأعماهلم املثبتة ،

وقيل . أنتم أفضل : حنن سقاة احلجيج وعمار املسجد احلرام ، أفنحن أفضل أم حممد وأصحابه؟ فقالت هلم اليهود 
  :إن علياً رضي اهللا عنه قال للعباس : 
: ألست يف أفضل من اهلجرة : فقال . أال تلحقون برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يا عّم أال هتاجرون ، )  ٤٥٢( 

فقال عليه . ما أراين إالّ تارك سقايتنا : أسقي حاجّ بيت اهللا ، وأعمر املسجد احلرام ، فلما نزلت قال العباس 
  " .أقيموا على سقايتكم فإن لكم فيها خرياً : " السالم 

) ٢٠(اِئُزونَ َجُروا َوَجاَهدُوا ِفي َسبِيلِ اللَِّه بِأَْموَالِهِْم َوأَنْفُسِهِْم أَْعظَُم َدَرَجةً ِعْندَ اللَِّه َوأُولَِئَك ُهمُ الْفَالَِّذيَن آَمُنوا َوهَا
أََبًدا إِنَّ اللََّه ِعْنَدُه أَْجٌر َعِظيمٌ  َخاِلِديَن ِفيَها) ٢١(ُيَبشِّرُُهْم َربُُّهمْ بَِرْحَمٍة ِمْنُه َورِضَْواٍن َوَجنَّاٍت لَُهْم ِفيَها َنعِيٌم ُمِقيٌم 

)٢٢ (  

ال أنتم واملختصون بالفوز } َوأُوْلَِئَك ُهمُ الفائزون { من أهل السقاية والعمارة عندكم } أَْعظَُم َدَرَجةً عِنَد اهللا { هم 
. ف وتعريف املعّرف بالتخفيف والتثقيل ، وتنكري املبشر به لوقوعه وراء صفة الواص» يبشرهم«: دونكم وقرىء 

  .هي يف املهاجرين خاصة : وعن ابن عباس رضي اهللا عنه 

َمياِن َوَمْن َيَتوَلَُّهْم مِْنكُْم فَأُولَِئَك ُهمُ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا َتتَِّخذُوا آَباَءكُْم وَإِْخوَاَنكُْم أَوِْلَياَء إِِن اْسَتَحبُّوا الْكُفَْر َعلَى الْإِ
َجاَرةٌ قُلْ إِنْ كَانَ آَباؤُكُْم َوأَْبَناُؤكُْم َوإِخَْواُنكُْم وَأَْزوَاُجكُْم َوَعشَِريُتكُْم َوأَْموَالٌ اقَْتَرفُْتُموَها َوِت) ٢٣(ُمونَ الظَّاِل

ِلِه فََتَربَّصُوا حَتَّى يَأِْتَي اللَُّه بِأَمْرِِه َتْخَشْونَ كََسادََها َوَمَساِكُن تَْرضَْوَنَها أََحبَّ إِلَْيكُْم ِمَن اللَِّه َوَرُسوِلِه َوجَِهاٍد ِفي سَبِي
  ) ٢٤(َواللَُّه لَا َيْهِدي الْقَْوَم الْفَاِسِقَني 

يا رسول : فقالوا . وكان قبل فتح مكة من آمن مل يتّم إميانه إالّ بأن يهاجر ويصارم أقاربه الكفرة ويقطع مواالهتم 
قطعنا آباءنا وأبناءنا وعشائرنا وذهبت جتارتنا وهلكت أموالنا وخربت إن حنن اعتزلنا من خالفنا يف الدين : اهللا 

ديارنا ، وبقينا ضائعني ، فنزلت ، فهاجروا ، فجعل الرجل يأتيه ابنه أو أبوه أو أخوه أو بعض أقاربه فال يلتفت إليه 
ا وحلقوا مبكة فنهى اهللا نزلت يف التسعة الذين ارتدّو: وقيل . وال ينزله وال ينفق عليه ، مث رخص هلم بعد ذلك 

  :وعن النيبّ صلى اهللا عليه وسلم . تعاىل عن مواالهتم 
حىت حيّب يف اهللا أبعد الناس ، ويبغض يف : ال يطعم أحدكم طعم اإلميان حىت حيّب يف اهللا ويبغض يف اهللا ) "  ٤٥٣( 

فَتََربَّصُواْ حىت يَأِْتىَ اهللا { ائركم وعش: وقرأ احلسن . » عشرياتكم«و » عشريتكم«: وقرىء " اهللا أقرب الناس إليه 
وهذه آية شديدة ال ترى أشدّ . وعبيد عن ابن عباس هو فتح مكة وعن احلسن هي عقوبة عاجلة أو آجلة } بِأَْمرِهِ 

منها ، كأهنا تنعى على الناس ما هم عليه من رخاوة عقد الدين ، واضطراب حبل اليقني ، فلينصف أورع الناس 
فسه ، هل جيد عنده من التصلب يف ذات اهللا والثبات على دين اهللا ما يستحب له دينه على اآلباء وأتقاهم من ن

واألبناء واإلخوان والعشائر واملال واملساكن ومجيع حظوظ الدنيا ويتجرد منها ألجله؟ أم يزوي اهللا عنه أحقر شيء 



ظ من حظوظ الدين ، فال يبايل كأمنا وقع منها مبصلحته فال يدري أي طرفيه أطول؟ ويغويه الشيطان عن أجلّ ح
  .على أنفه ذباب فطريه؟ 

يْئًا َوَضاقَْت َعلَْيكُُم الْأَْرُض بَِما لَقَْد َنَصرَكُُم اللَُّه ِفي َمَواِطَن كَِثَريٍة َوَيْوَم ُحَنْينٍ إِذْ أَْعجََبْتكُْم كَثْرَُتكُْم فَلَْم ُتْغنِ َعْنكُْم َش
ثُمَّ أَْنَزلَ اللَُّه َسكِيَنَتُه َعلَى َرسُوِلِه َوَعلَى الُْمْؤِمنَِني وَأَنَْزلَ ُجُنوًدا لَْم َتَرْوَها َوَعذَّبَ ) ٢٥(ُمْدبِرِيَن  َرحَُبْت ثُمَّ وَلَّْيُتْم

  ) ٢٧(لَُّه غَفُوٌر َرحِيٌم ثُمَّ َيتُوُب اللَُّه ِمْن َبْعِد ذَِلَك َعلَى َمْن َيَشاُء وَال) ٢٦(الَِّذيَن كَفَُروا وَذَِلَك َجَزاُء الْكَافِرِيَن 

  :مقاماهتا ومواقفها قال : مواطن احلرب 
  بِأَْجَراِمِه ِمْن قُلَِّة النِّيقِ ُمْنَهوِي... َوكَْم َمْوِطنٍ لَْوالََي طُْحَت كََما َهَوى 

ة ، وقعات بدر ، وقريظ: وامتناعه من الصرف ألنه مجع ، وعلى صيغة مل يأت عليها واحد ، واملواطن الكثرية 
على } َيْومٍ ُحَنْينٍ { كيف عطف الزمان واملكان وهو : فإن قلت . والنضري ، واحلديبية ، وخيرب ، وفتح مكة 

وجيوز أن يراد باملوطن الوقت . أو يف أيام مواطن كثرية ويوم حنني . معناه وموطن يوم حنني : املواطن؟ قلت 
: وموجب ذلك أنّ قوله . صوباً بفعل مضمر ال هبذالظاهر كمقتل احلسني ، على أنّ الواجب أن يكون يوم حنني من

بدل من يوم حنني ، فلو جعلت ناصبه هذا الظاهر مل يصّح؛ ألنّ كثرهتم مل تعجبهم يف مجيع تلك } إِذْ أَْعَجبَْتكُمْ { 
» اذكر«بإضمار » إذ«املواطن ومل يكونوا كثرياً يف مجيعها ، فبقي أن يكون ناصبه فعالً خاصاً به ، إالّ إذا نصبت 

واٍد بني مكة والطائف ، كانت فيه الوقعة بني املسلمني وهم اثنا عشر ألفاً الذين حضروا فتح مكة ، : وحنني 
منضماً إليهم ألفان من الطلقاء ، وبني هوازن وثقيف وهم أربعة آالف فيمن ضاّمهم من إمداد سائر العرب فكانوا 

لن نغلب اليوم من قلة ، فساءت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : املسلمني اجلّم الغفري ، فلما التقوا قال رجل من 
إِذْ أَْعجََبْتكُْم كَثْرَُتكُمْ { : أبو بكر رضي اهللا عنه وذلك قوله : وقيل . وقيل قائلها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . 
عنهم أن اهللا هو الناصر ال كثرة اجلنود  فاقتتلوا قتاالً شديداً وأدركت املسلمني كلمة اإلعجاب بالكثرة ، وزلّ} 

فاهنزموا حىت بلغ فلهم مكة ، وبقي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحده وهو ثابت يف مركزه ال يتحلحل ، ليس 
معه إالّ عمه العباس رضي اهللا تعاىل عنه آخذ بلجام دابته وأبو سفيان بن احلرث ابن عمه ، وناهيك هبذه الوحدة 

  :لى تناهي شجاعته ورباطة جأشه صلى اهللا عليه وسلم ، وما هي إالّ من آيات النبوة وقال شهادة صدق ع
صيح بالناس ، فنادى : وكان صيتاً  -وقال صلى اهللا عليه وسلم للعباس . يا ريب ائتين مبا وعدتين )  ٤٥٤( 

لبيك : عنقاً واحداً وهم يقولون  يا أصحاب الشجرة ، با أصحاب البقرة ، فكرّوا: األنصار فخذاً فخذاً ، مث نادى 
لبيك ، ونزلت املالئكة عليهم البياض على خيول بلق ، فنظر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل قتال املسلمني 

اهنزموا ورب الكعبة فاهنزموا ، قال : هذا حني محي الوطيس ، مث أخذ كفاً من تراب فرماهم به مث قال : فقال 
ما مصدرية ، } بَِما َرُحَبتْ { خلفهم على بغلته . ىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يركض لكأين أنظر إ: العباس 

: والباء مبعىن مع ، أي مع رحبها وحقيقته ملتبسة برحبها ، على أن اجلاّر واجملرور يف موضع احلال ، كقولك 
  .دخلت عليه بثياب السفر ، أي ملتبساً هبا مل أحلها ، تعين مع ثياب السفر 

ثُمَّ وَلَّْيُتم { ال جتدون موضعاً تستصلحونه هلربكم إليه وجناتكم لفرط الرعب ، فكأهنا ضاقت عليكم : واملعىن 
هم الذين : وقيل . الذين اهنزموا } َوَعلَى املؤمنني { رمحته اليت سكنوا هبا وآمنوا } َسِكيَنَتُه { مث اهنزمتم } مُّْدبِرِيَن 

يعين املالئكة ، وكانوا مثانية آالف ، } َوأَنَزلَ ُجُنوداً {  عليه وسلم حني وقع اهلرب ثبتوا مع رسول اهللا صلى اهللا



{ بالقتل واألسر ، وسيب النساء والذراري } َوعذََّب الذين كَفَرُواْ { ستة عشر ألفاً : مخسة آالف ، وقيل : وقيل 
  :وروي . أي يسلم بعد ذلك ناس منهم } ثُمَّ َيتُوُب اهللا 

يا رسول اهللا ، أنت : أنّ ناساً منهم جاؤوا فبايعوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على اإلسالم وقالوا )  ٤٥٥( 
سيب يومئذ ستة آالف نفس ، وأخذ من : قيل . خري الناس وأبّر الناس وقد سيب أهلونا وأوالدنا وأخذت أموالنا 

إما ذراريكم ونساءكم ، : خري القول أصدقه ، اختاروا  إنّ عندي ما تروون ، إنّ: األبل والغنم ما ال حيصى ، فقال 
إنّ هؤالء «: ما كنا نعدل باألحساب شيئاً ، فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال : قالوا . وإما أموالكم 

جاؤوا مسلمني ، وإنا خريناهم بني الذراري واألموال فلم يعدلوا باألحساب شيئاً ، فمن كان بيده شيء طابت 
رضينا وسلمنا ، : قالوا . فسه أن يرّده فشأنه ، ومن ال فليعطنا وليكن قرضاً علينا حىت نصيب شيئاً فنعطيه مكانه ن

إين ال أدري لعل فيكم من ال يرضى ، فمروا عرفاءكم فلريفعوا ذلك إلينا ، فرفعت إليه العرفاء أن قد رضوا : فقال 
.  

لُْمْشرِكُونَ َنَجٌس فَلَا َيقَْرُبوا الَْمْسجَِد الَْحَراَم بَْعَد َعاِمهِْم َهذَا َوإِنْ ِخفُْتْم َعْيلَةً فََسْوفَ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِنََّما ا
  ) ٢٨(ُيْغنِيكُُم اللَُّه ِمْن فَْضِلِه إِنْ َشاَء إِنَّ اللََّه َعِليٌم َحكِيٌم 

جنس؛ ألنّ معهم الشرك الذي هو مبنزلة النجس ، ومعناه ذوو . جنس جنساً ، قذر قذراً : مصدر ، يقال : النجس 
أو جعلوا كأهنم النجاسة بعينها ، . وألنّهم ال يتطهرون وال يغتسلون وال جيتنبون النجاسات ، فهي مالبسة هلم 

من صافح : وعن احلسن . أعياهنم جنسة كالكالب واخلنازير : وعن ابن عباس رضي اهللا عنه . مبالغة يف وصفهم هبا 
، بكسر النون وسكون اجليم على » جنس«: وقرىء . وأهل املذاهب على خالف هذين القولني . توضأ  مشركاً

إمنا املشركون جنس جنس ، أو ضرب جنس ، وأكثر ما جاء تابعاً لرجس وهو : تقدير حذف املوصوف ، كأنه قيل 
حيجوا وال يعتمروا ، كما كانوا يفعلون يف فال } فَالَ يَقَْربُواْ املسجد احلرام { كبد ، يف كبد : ختفيف جنس ، حنو 

بعد حّج عامهم هذا وهو عام تسع من اهلجرة حني أّمر أبو بكر على املوسم ، وهو } بَْعَد َعاِمهِْم هذا { اجلاهلية 
أال ال حيّج بعد عامنا هذا : مذهب أيب حنيفة وأصحابه ، ويدلّ عليه قول علّي كرّم اهللا وجهه حني نادى برباءة 

مينعون من املسجد : وعند الشافعي . ، وال مينعون من دخول احلرم واملسجد احلرام وسائر املساجد عندهم  مشرك
وعن عطاء رضي اهللا عنه أن املراد باملسجد احلرام . مينعون منه ومن غريه من املساجد : وعند مالك . احلرام خاصة 

هني املشركني أن يقربوه راجع إىل هني املسلمني عن احلرم ، وأن على املسلمني أن ال ميكنوهم من دخوله ، و: 
} َوإِنْ ِخفُْتْم َعْيلَةً { املراد أن مينعوا من تويل املسجد احلرام والقيام مبصاحلة ويعزلوا عن ذلك : متكينهم منه ، وقيل 

سَْوَف ُيْغنِيكُمُ فَ{ أي فقراً بسبب منع املشركني من احلّج وما كان لكم يف قدومهم عليكم من األرفاق واملكاسب 
من عطائه أو من تفضله بوجه آخر ، فأرسل السماء عليهم مدراراً ، فأغزر هبا خريهم وأكثر مريهم } اهللا ِمن فَْضِلِه 

. وأسلم أهل تبالة وجرش فحملوا إىل مكة الطعام وما يعاش به ، فكان ذلك أعود عليهم مما خافوا العيلة لفواته 
من أين تأكلون؟ فأمرهم اهللا بقتال أهل : ألقى الشيطان يف قلوهبم اخلوف وقال :  وعن ابن عباس رضي اهللا عنه

، مبعىن املصدر كالعافية ، أو حاالً عائلة » عائلة«: وقرىء . بفتح البالد والغنائم : وقيل . الكتاب وأغناهم باجلزية 
} إِنَّ اهللا َعِليٌم { ة لكم يف دينكم إن أوجبت احلكمة إغناءكم وكان مصلح. اهللا } إِن َشاء { : ومعىن قوله . 

  .ال يعطي وال مينع إالّ عن حكمة وصواب } َحِكيٌم { بأحوالكم 



الَِّذيَن أُوتُوا  لَا َيِديُنونَ ِديَن الَْحقِّ ِمَنقَاِتلُوا الَِّذيَن لَا ُيْؤِمُنونَ بِاللَِّه َولَا بِالَْيْومِ الْآِخرِ َولَا ُيَحرُِّمونَ َما َحرََّم اللَُّه َوَرُسولُُه َو
  ) ٢٩(الِْكَتابَ َحتَّى ُيْعطُوا الْجِْزَيةَ َعْن َيٍد وَُهْم َصاِغُرونَ 

. نفى عنهم اإلميان باهللا ألنّ اليهود مثنية والنصارى مثلثة . بيان للذين مع ما يف حيزه } ِمَن الذين أُوتُواْ الكتاب { 
وحترمي ما حّرم اهللا ورسوله؛ ألهنم ال حيرمون ما حرم يف الكتاب  وإمياهنم باليوم اآلخر ألهنم فيه على خالف ما جيب

ال يعملون مبا يف التوراة واإلجنيل ، وأن يدينوا دين احلق ، وأن يعتقدوا دين اإلسالم : وعن أيب روق . والسنة 
مسيت جزية؛ . تقده فالن يدين بكذا إذا اختذه دينه ومع: دين اهللا ، يقال : وقيل . الذي هو احلق وما سواه الباطل 

َعن َيدٍ { ألهنا طائفة مما على أهل الذمة أن جيزوه أي يقضوه ، أو ألّنهم جيزون هبا من مّن عليهم باإلعفاء عن القتل 
أي عن يد مؤاتية غري ممتنعة : إما أن يراد يد املعطي أو اآلخذ فمعناه على إرادة يد املعطي حىت يعطوها عن يد } 

أال ترى إىل . إذا انقاد وأصحب . أعطى بيده :  يعط يده ، خبالف املطيع املنقاد ، ولذلك قالوا ألنّ من أىب وامتنع مل
خلع ربقة الطاعة عن عنقه ، أو حىت يعطوها عن يد إىل يد نقداً غري : نزع يده عن الطاعة ، كما يقال : قوهلم 

، وأما على إرادة يد اآلخذ فمعناه حىت يعطوها ولكن عن يد املعطي إىل يد األخذ . نسيئة ، ال مبعوثاً على يد أحد 
َوُهمْ { ألنّ قبول اجلزية منهم وترك أرواحهم هلم نعمة عظيمة عليهم . عن يد قاهرة مستولية ، أو عن إنعام عليهم 

 -وهو أن يأيت هبا بنفسه ماشياً غري راكب ، ويسلمها وهو قائم . أي تؤخذ منهم على الصغار والذل } صاغرون 
أّد اجلزية ، وإن كان يؤدّيها ويزخ يف قفاه ، وتسقط : سلم جالس ، وأن يتلتل تلتلة ويؤخذ بتلبيبه ، ويقال له واملت

تضرب على : واختلف فيمن تضرب عليه ، فعند أيب حنيفة . باإلسالم عند أيب حنيفة وال يسقط به خراج األرض 
  :روى الزهري . عرب وحدهم كل كافر من ذمي وجموسي وصاىبء وحريب ، إالّ على مشركي ال

أنّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صاحل عبدة األوثان على اجلزية ، إالّ من كان من العرب وقال ألهل )  ٤٥٦( 
، وعند الشافعي ال » هل لكم يف كلمة إذا قلتموها دانت لكم هبا العرب وأّدت إليكم العجم اجلزية « : مكّة 

ومن . اثنا عشر درمهاً : وذ عند أيب حنيفة يف أّول سنة من الفقري الذي له كسب واملأخ. تؤخذ من مشركي العجم 
وعند . ضعف الضعف مثانية وأربعون ، وال تؤخذ من فقري ال كسب له : ضعفها ، ومن املكثر : املتوسط يف الغين 

  .أو مل يكن يؤخذ يف آخر السنة من كل واحد دينار ، فقرياً كان أو غنياً ، كان له كسب : الشافعي 

ُيَضاِهئُونَ قَْولَ الَِّذيَن كَفَرُوا َوقَالَِت الَْيُهوُد ُعزَْيٌر اْبُن اللَِّه َوقَالَِت النََّصاَرى الَْمِسيحُ اْبُن اللَِّه ذَِلَك قَْولُُهْم بِأَفَْواِههِمْ 
  ) ٣٠(ِمْن قَْبلُ قَاَتلَُهُم اللَُّه أَنَّى ُيْؤفَكُونَ 

اسم أعجمي كعازر وعيزار وعزرائيل ، : املسيح ابن اهللا ، وعزير : بتدأ وخرب ، كقوله م} ُعَزْيٌر ابن اهللا { 
سقوط التنوين لاللتقاء الساكنني : وأّما قول من قال . ومن نّون فقد جعله عربياً . امتنع صرفه : ولعجمته وتعريفه 

معبودنا ، فتمحل عنه مندوحة ، وهو أو ألنّ االبن وقع وصفاً واخلرب حمذوف وهو » أحد اهللا«: كقراءة من قرأ 
جاء رسول اهللا صلى اهللا : قول ناس من اليهود ممن كان باملدينة ، وما هو بقول كلهم عن ابن عباس رضي اهللا عنه 

قاله : وقيل . عليه وسلم سالُم بنِ مْشكم ونعمان بن أوىف وشاس بن قيس ومالك بن الصيف ، فقالوا ذلك 
نّ اليهود قتلوا األنبياء بعد موسى عليه السالم ، فرفع اهللا عنهم التوراة وحماها من وسبب هذا القول أ. فنحاص 

أطلب : إىل أين تذهب؟ قال : قلوهبم ، فخرج عزير وهو غالم يسيح يف األرض ، فأتاه جربيل عليه السالم فقال له 
ما مجع اهللا التوراة يف صدره وهو غالم فأمالها عليهم عن ظهر لسانه ال خيرم حرفاً ، فقالوا . العلم فحفظه التوراة 



أنّ اآلية تليت عليهم ، فما أنكروا وال كذبوا؛ مع هتالكهم : والدليل على أنّ هذا القول كان فيهم . إالّ ألنه ابنه 
: فيه وجهان : ؟ قلت } ذلك قَْولُُهم بأفواههم { : كل قول يقال بالفم فما معىن قوله : فإن قلت . على التكذيب 

أن يراد أنه قول ال يعضده برهان ، فما هو إالّ لفظ يفوهون به ، فارغ من معىن حتته كاأللفاظ املهملة اليت : ا أحدمه
. وذلك أن القول الدال على معىن لفظه مقول بالفم ومعناه مؤثر يف القلب . هي أجراس ونغم ال تدلّ على معان 

قول أيب حنيفة ، يريدون مذهبه : راد بالقول املذهب ، كقوهلم أن ي: والثاين . وما ال معىن له مقول بالفم ال غري 
ذلك مذهبهم ودينهم بأفواههم ال بقلوهبم ، ألنه ال حجة معه وال شبهة حىت يؤثر يف : وما يقول به ، كأنه قيل 

من حذف  ال بّد فيه} يضاهون { القلوب ، وذلك أهنم إذا اعترفوا أنه ال صاحبة له مل تبق شبهة يف انتفاء الولد 
: واملعىن . مضاف تقديره يضاهي قوهلم قوهلم ، مث حذف املضاف وأقيم الضمري املضاف إليه مقامه؛ فانقلب مرفوعاً 

أن الذين كانوا يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من اليهود والنصارى يضاهي قوهلم قول قدمائهم ، يعين أنه 
الضمري : وقيل . املالئكة بنات اهللا تعاىل اهللا عنه : ل املشركني أو يضاهي قو. كفر قدمي فيهم غري مستحدث 
: وقرىء . عزير ابن اهللا ، ألهنم أقدم منهم : املسيح ابن اهللا ، قول اليهود : للنصارى ، أي يضاهي قوهلم 

ا مزيدة وهي اليت ضاهأت الرجال يف أهنا ال حتيض ومهزهت: امرأة ضهيأ على فعيل : باهلمز من قوهلم » يضاهؤن«
أي هم أحقاء بأن يقال هلم هذا ، تعجباً من شناعة قوهلم ، كما يقال لقوم ركبوا } قاتلهم اهللا { كما يف عرقىء 

  .كيف يصرفون عن احلق؟ } أىن ُيْؤفَكُونَ { قاتلهم اهللا ما أعجب فعلهم : شنعاء 

ِه وَالَْمسِيَح اْبَن َمْرَيَم َوَما أُِمُروا إِلَّا ِلَيْعُبدُوا إِلًَها وَاِحًدا لَا إِلََه إِلَّا ُهَو اتََّخذُوا أَْحَبارَُهْم َوُرهَْبانَُهْم أَْربَاًبا ِمْن ُدوِن اللَّ
  ) ٣١(سُْبَحاَنُه َعمَّا ُيْشرِكُونَ 

أهنم أطاعوهم يف األمر باملعاصي وحتليل ما حرَّم اهللا وحترمي ما حلّله ، كما تطاع األرباب يف : اختاذهم أرباباً 
ياأبت الَ َتعُْبِد الشيطان { عباده ، بل كانوا يعبدون اجلّن : وحنوه تسميه أتباع الشيطان فيما يوسوس به . هم أوامر

  :وعن عدّي بن حامت رضي اهللا عنه ]  ٤٤: مرمي [ } 
أليسوا حيّرمون ما : " انتهيت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويف عنقي صليب من ذهب ، فقال )  ٤٥٧( 

وعن فضيل رضي اهللا . » فتلك عبادهتم«: قال . بلى : ؟ قلت " اهللا فتحرمونه ، وحيلّون ما حّرمه اهللا فتحلونه  أحلّ
وأّما املسيح فحني جعلوه ابناً هللا فقد أهلوه . ما أبايل أطعت خملوقاً يف معصية اخلالق ، أو صليت لغري القبلة . عنه 

َوَما أُِمرُواْ إِالَّ { ] .  ٨١: الزخرف [ } كَانَ للرمحن وَلٌَد فَأََناْ أَوَّلُ العابدين قُلْ إِن { : أال ترى إىل قوله . للعبادة 
أنه من يشرك باهللا فقد : أمرهتم بذلك أدلّة العقل والنصوص يف اإلجنيل واملسيح عليه السالم } ِلَيْعُبدُواْ إهلا واحدا 
} َوَما أُِمرُواْ { وجيوز أن يكون الضمري يف . به ، واستبعاد له  تنزيه له عن اإلشراك} سبحانه { حّرم اهللا عليه اجلنة 

وما أمر هؤالء الذين هم عندهم أرباب إالّ ليعبدوا اهللا ويوحدوه ، فكيف يصّح أن يكونوا : للمتخذين أرباباً ، أي 
  .أرباباً وهم مأمورون مستعبدون مثلهم 

ُهَو الَِّذي أَْرَسلَ َرسُولَهُ ) ٣٢(اهِهِْم َوَيأَْبى اللَُّه إِلَّا أَنْ ُيِتمَّ ُنوَرُه َولَْو كَرَِه الْكَاِفُرونَ ُيرِيُدونَ أَنْ ُيطِْفئُوا نُوَر اللَِّه بِأَفَْو
  ) ٣٣(بِالُْهَدى وَِدينِ الَْحقِّ ِلُيظْهَِرُه َعلَى الدِّينِ كُلِِّه َولَْو كَرَِه الُْمْشرِكُونَ 

مد صلى اهللا عليه وسلم بالتكذيب ، حبال من يريد أن ينفخ يف نور عظيم مثل حاهلم يف طلبهم أن يبطلوا نبّوة حم
{ ليطفئه بنفخة ويطمسه . منبث يف اآلفاق ، يريد اهللا أن يزيده ويبلغه الغاية القصوى يف اإلشراق أو اإلضاءة 



و ليظهر دين احلق على كل أ. على أهل األديان كلهم } َعلَى الدين كُلِّه { ليظهر الرسول عليه السالم } ِلُيظْهَِرهُ 
» أىب«قد أجرى : كرهت أو أبغضت إال زيداً؟ قلت : كيف جاز ، أىب اهللا إالّ كذا ، وال يقال : فإن قلت . دين 

وكيف أوقع موقع وال يريد اهللا } ويأىب اهللا { : بقوله } يُرِيُدونَ أَن ُيطِْفئُواْ { أال ترى كيف قوبل » مل يرد«جمرى 
  .ه إالّ أن يتّم نور

َوَيُصدُّونَ َعْن َسبِيلِ اللَِّه َوالَِّذينَ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِنَّ كَِثًريا ِمَن الْأَْحَبارِ َوالرُّْهَباِن لََيأْكُلُونَ أَمَْوالَ النَّاسِ بِالَْباِطلِ 
َيْوَم ُيْحَمى َعلَْيَها ِفي َنارِ َجَهنَّمَ ) ٣٤(رُْهْم بَِعذَابٍ أَلِيمٍ َيكْنُِزونَ الذََّهَب وَالِْفضَّةَ َولَا ُيْنِفقُوَنَها ِفي َسبِيلِ اللَِّه فََبشِّ

  ) ٣٥( فَُتكَْوى بَِها جَِباهُُهْم َوُجنُوبُُهْم َوظُُهورُُهْم َهذَا َما كََنزُْتْم لِأَْنفُِسكُْم فَذُوقُوا َما كُنُْتْم َتكْنُِزونَ

وإّما على . أخد الطعام وتناوله : أال ترى إىل قوهلم . كل لألخذ إما أن يستعار األ: معىن أكل األموال على وجهني 
  :ومنه قوله . أن األحوال يؤكل هبا فهي سبب األكل 

  َيأْكُلَْن كُلَّ لَْيلٍَة إكَافَا... إنَّ لََنا أَْحِمَرةً ِعَجافَا 
يف األحكام ، والتخفيف أهنم كانوا يأخذون الرشا : ومعىن أكلهم بالباطل . علفاً يشترى بثمن إكاف : يريد 

جيوز أن يكون إشارة إىل الكثري من األحبار والرهبان ، للداللة على } والذين َيكْنُِزونَ { واملساحمة يف الشرائع 
وجيوز . أخذ الرباطيل ، وكنز األموال ، والضّن هبا عن اإلنفاق يف سبيل اخلري : اجتماع خصلتني مذمومتني فيهم 

زون غري املنفقني ، ويقرن بينهم وبني املرتشني من اليهود والنصارى ، تغليظاً وداللة على أن أن يراد املسلمون الكان
: وقيل . سواء يف استحقاق البشارة بالعذاب األليم : من يأخذ منهم السحت ، ومن ال يعطي منكم طيب ماله 

وعن النيب صلى اهللا . ل اهللا منع الزكاة هي ثابتة ، وإمنا عين بترك اإلنفاق يف سبي: وقيل . نسخت الزكاة آية الكنز 
  :عليه وسلم 

وعن " ما أّدى زكاته فليس بكنز وإن كان باطناً ، وما بلغ أن يزكى فلم يزك فهو كنز وإن كان ظاهراً ) "  ٤٥٨( 
أحرز مالك الذي أخذت ، احفر له حتت فراش امرأتك : عمر رضي اهللا عنه أنّ رجالً سأله عن أرض له باعها فقال 

كل ما أّديت زكاته : عمر رضي اهللا عنهما ] ابن [ ما أّدى زكاته فليس بكنز وعن : أليس بكنز؟ قال : قال . 
فليس بكنز وإن كان حتت سبع أرضني ، وما مل يؤّد زكاته فهو الذي ذكر اهللا تعاىل وإن كان على ظهر األرض فإن 

  :عنهم أهنا ملا نزلت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اجلعد رضي اهللا ] أيب [ فما تصنع مبا روى سامل بن : قلت 
لساناً ذاكراً ، وقلباً خاشعاً ، : " أّي مال نتخذ؟ قال : فقالوا له . قاهلا ثالثاً " تباً للذهب تباً للفضة ) "  ٤٥٩( 

  :وبقوله عليه الصالة والسالم " وزوجة تعني أحدكم على دينه 
  "ء كوي هبا من ترك صفراء أو بيضا) "  ٤٦٠( 
وتويف آخر فوجد يف » كية«وتويف رجل فوجد يف مئزره دينار ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم )  ٤٦١( 

كان هذا قبل أن تفرض الزكاة ، فأّما بعد فرض الزكاة ، فاهللا أعدل : قلت » كيتان«: مئزره ديناران ، فقال 
ولقد كان كثري . ، ويؤّدي عنه ما أوجب عليه فيه ، مث يعاقبه وأكرم من أن جيمع عبده ماالً من حيث أذن له فيه 

من الصحابة كعبد الرمحن بن عوف وطلحة بن عبيد اهللا وعبيد اهللا رضي اهللا عنهم يقتنون ويتصرفون فيها ، وما 
واالقتناء  عاهبم أحد ممن أعرض عن القنية ، ألنّ اإلعراض اختيار لألفضل ، وإالّ دخل يف الورع والزهد يف الدنيا ،

  .مباح موسع ال يذمّ صاحبه ، ولكل شيء حّد 



: فإن قلت . كالم يف األفضل . أربعة آالف فما دوهنا نفقة ، فما زاد فهو كنز : وما روي عن علي رضي اهللا عنه 
مجلة ألن كل واحد منهما : ذهاباً بالضمري إىل املعىن دون اللفظ : وال ينفقوهنا ، وقد ذكر شيئان؟ قلت : مل قيل 

ذهب به إىل الكنوز ، : وقيل } َوإِن طَاِئفََتاِن ِمَن املؤمنني اقتتلوا { : وافية وعدة كثرية ودنانري ودراهم ، فهو كقوله 
  :معناه وال ينفقوهنا والذهب ، كما أن معىن قوله : وقيل . إىل األموال : وقيل 

ألهنما قانون : مل خّصا بالذكر من بني سائر األموال؟ قلت : ت فإن قل. وقيار كذلك ... فَإنِّي َوقَيَّارٌ بَِها لََغرِيُب 
التمول وأمثان األشياء ، وال يكنزمها إالّ من فضال عن حاجته ، ومن كثرا عنده حىت يكنزمها مل يعدم سائر أجناس 

حتمى ، : ؟ وهال قيل } ُيْحَمى َعلَْيَها { : ما معىن قوله : املال ، فكان ذكر كنزمها دليالً على ما سوامها ، فإن قلت 
معناه أن النار حتمى عليها ، أي توقد ذات : أمحيت على احلديد؟ قلت : محى امليسم وأمحيته ، وال تقول : من قولك 

فإن قلت . يوم حتمى ، مل يعط هذا املعىن : ولو قيل ]  ١١: القارعة [ } َنارٌ َحاِمَيةٌ { : محى وحّر شديد ، من قوله 
يوم حتمى النار عليها ، : ألنه مسند إىل اجلار واجملرور ، أصله : اء للنار ، فلم ذكر الفعل؟ قلت فإذا كان اإلمح: 

رفعت القصة إىل األمري ، : حيمى عليها ، النتقال اإلسناد عن النار إىل عليها ، كما تقول : فلما حذفت النار قيل 
بالياء » فيكوى«: وقرأ أبو حيوة . بالتاء » حتمى«: قرأ رفع إىل األمري وعن ابن عامر أنه : فإن مل تذكر القصة قلت 

إالّ  -حيث مل ينفقوها يف سبيل اهللا  -ألهنم مل يطلبوا بأمواهلم : مل خّصت هذه األعضاء؟ قلت : فإن قلت . 
 األغراضَ الدنيوية ، ومن وجاهة عند الناس ، وتقّدم ، وأن يكون ماء وجوههم مصوناً عندهم ، يتلقون باجلميل ،

وحييون باإلكرام ، ويبجلون وحيتشمون ، ومن أكل طيبات يتضلعون منها وينفخون جنوهبم ، ومن لبس ناعمة من 
الثياب يطرحوهنا على ظهورهم ، كما ترى أغنياء زمانك هذه أغراضهم وطلباهتم من أمواهلم ، ال خيطرون بباهلم 

  :قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ألهنم كانوا إذا أبصروا الفقري عبسوا ، وإذا ضمهم وإياه جملس : وقيل " ثور باألجور ذهب أهل الد) "  ٤٦٢( 

معناه يكون على اجلهات األربع مقادميهم ومآخريهم وجنوهبم : وقيل . ازوروا عنه وتولوا بأركاهنم وولوه ظهورهم 
متوه لتنتفع به نفوسكم وتلتذ وحتصل هلا أي كنز} َألنفُِسكُْم { : وقوله . على إرادة القول } هذا َما كَنَْزُتمْ { 

فَذُوقُواْ َما { األغراض اليت حامت حوهلا وما علمتم أنكم كنزمتوه لتستضر به أنفسكم وتتعذب وهو توبيخ هلم 
  .بضم النون أي وبال املال الذي كنتم تكنزونه أو وبال كونكم كانزين » تكنزون«: وقرىء . } كُنُتْم َتكْنُِزونَ 

َعةٌ ُحُرٌم ذَِلَك الدِّيُن ةَ الشُّهُورِ ِعْنَد اللَِّه اثَْنا َعَشَر َشهًْرا ِفي ِكتَابِ اللَِّه َيْوَم َخلََق السََّماوَاِت وَالْأَْرَض ِمْنَها أَْرَبإِنَّ ِعدَّ
  ) ٣٦(َنكُْم كَافَّةً َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه َمَع الُْمتَِّقَني الْقَيُِّم فَلَا َتظِْلُموا ِفيهِنَّ أَْنفَُسكُْم َوقَاِتلُوا الُْمْشرِِكَني كَافَّةً كََما ُيقَاِتلُو

: ثالثة سرد } أَْرَبَعةٌ ُحُرٌم { : وقيل يف اللوح . فيما أثبته وأوجبه من حكمه ورآه حكمة وصواباً } ِفى كتاب اهللا { 
  :خطبته يف حجة الوداع  ومنه قوله عليه السالم يف. ذو القعدة وذو احلجة واحملّرم ، وواحد فرد وهو رجب 

منها أربعة : والسنة اثنا عشر شهراً » أال إنَّ الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق السموات واألرض « )  ٤٦٣( 
: واملعىن . ورجب مضر الذي بني مجادى وشعبان . ذو القعدة وذو احلجة ، واحملّرم : حرم ، ثالث متواليات 

اد احلج يف ذي احلّجة ، وبطل النسىء الذي كان يف اجلاهلية ، وقد وافقت رجعت األشهر إىل ما كانت عليه ، وع
يعين أنّ حترمي } ذلك الدين القيم { حّجة الوداع ذا احلّجة ، وكان حّجة أيب بكر رضي اهللا عنه قبلها يف ذي القعدة 

به وراثة منهما ، وكانوا األشهر األربعة هو الدين املستقيم ، دين إبراهيم وإمساعيل ، وكانت العرب قد متسكت 
األصم : يعظمون األشهر احلرم وحيّرمون القتال فيها ، حىت لو لقي الرجل قاتل أبيه أو أخيه مل يهجه ، ومسوا رجباً 



أي ال جتعلوا حرامها } أَنفَُسكُْم { يف احلرم } فَالَ َتظِْلُمواْ ِفيهِنَّ { ومنصل األسنة ، حىت أحدثت النسىء فغريوا 
تاهللا ما حيلّ للناس أن يغزوا يف احلرم وال يف األشهر احلرم إالّ أن يقاتلوا ، وما نسخت ، وعن : وعن عطاء . حالالً 

معناه ال تأمتوا فيهن ، : وقيل . أحلّت القتال يف األشهر احلرم براءة من اهللا ورسوله : عطاء اخلراساين رضي اهللا عنه 
[ اآلية } فََمن فََرَض ِفيهِنَّ احلج فَالَ َرفَثَ َوالَ فُسُوَق { : وله تعاىل بياناً لعظم حرمتهن ، كما عظم أشهر احلّج بق

ناصر } َمَع املتقني { حال من الفاعل أو املفعول } كَآفَّةً { وإن كان ذلك حمّرماً يف سائر الشهور ]  ١٩٧: البقرة 
  .هلم ، حثّهم على التقوى بضمان النصر ألهلها 

َم اللَُّه فَُيِحلُّوا َما اَدةٌ ِفي الْكُفْرِ ُيَضلُّ بِِه الَِّذيَن كَفَُروا ُيِحلُّوَنُه َعاًما وَُيَحرِّمُوَنُه َعاًما ِليَُواِطئُوا ِعدَّةَ َما َحرَّإِنََّما النَِّسيُء زَِي
  ) ٣٧(َحرََّم اللَُّه ُزيَِّن لَُهمْ ُسوُء أَْعَمالِهِْم َواللَُّه لَا َيْهِدي الْقَْوَم الْكَاِفرِيَن 

تأخري حرمة الشهر إىل شهر آخر ، وذلك أهنم كانوا أصحاب حروب وغارات ، فإذا جاء الشهر احلرام : والنسىء 
وهم حماربون شّق عليهم ترك احملاربة ، فيحلّونه وحيّرمون مكانه شهر آخر ، حىت رفضوا ختصيص األشهر احلرم 

أي } لّيَُواِطئُواْ ِعدَّةَ َما َحرََّم اهللا { : ذلك قوله تعاىل بالتحرمي ، فكانوا حيّرمون من شّق شهور العام أربعة أشهر و
ورمبا زادوا يف عدد . ليوافقوا العّدة اليت هي األربعة وال خيالفوها وقد خالفوا التخصيص الذي هو أحد الواجبني 

دَّةَ الشهور ِعندَ اهللا إِنَّ ِع{ ولذلك قال عّز وعال . الشهور فيجعلوهنا ثالثة عشر أو أربعة عشر ليتسع هلم الوقت 
أي إذا . حيلونه ، وحيّرمونه للنسىء : والضمري يف . يعين من غري زيادة زادوها ]  ٣٦: التوبة [ } اثنا َعَشَر َشهْرا 

أنه حدث ذلك يف كنانة ألهنم كانوا : أحلّوا شهراً من األشهر احلرم عاماً ، رجعوا فحّرموه يف العام القابل ، وروي 
يج إىل الغارة ، وكان جنادة بن عوف الكناين مطاعاً يف اجلاهلية ، وكان يقوم على مجل يف املوسم فيقول فقراء حماو

إنّ آهلتكم قد حرمت عليكم : إنّ آهلتكم قد أحلّت لكم احملرم فأحلوه ، مث يقوم يف القابل فيقول : بأعلى صوته 
فَزَاَدتُْهْم رِْجًسا إىل { كلما أحدث معصية ازداد كفراً ، جعل النسىء زيادة يف الكفر ، ألن الكافر . احملرم فحرموه 

[ } فََزاَدتُْهْم إميانا وَُهْم َيسَْتْبِشُرونَ { ، كما أن املؤمن إذا أحدث الطاعة ازداد إمياناً ]  ١٢٥: التوبة [ } رِْجِسهِمْ 
على أن } ُيَضلُّ { اء والضاد ، و بفتح الي» َيَضل«على البناء للمفعول ، و » ُيِضل«: وقرىء ] .  ١٢٤: التوبة 

يقال نسأه ونسأ . والنسىء مصدر نسأه إذا أخره . بالتشديد » ليوطئوا«: وقرأ الزهري . الفعل هللا عّز وجلّ 
و . بوزن الندى » الَنَسى«: وقرىء . وقرىء هبّن مجيعاً . مسه مساً ومساساً ومسيساً : ونساء ونسيئاً ، كقولك 

: ؟ قلت } فَُيِحلُّواْ َما َحرََّم اهللا { : ما معىن قوله : فإن قلت . ، ومها ختفيف النسىء والنسء  بوزن النهي» النِسي«
معناه فيحلوا مبواطأة العدة وحدها من غري ختصيص ما حّرم اهللا من القتال ، أو من ترك االختصاص لألشهر بعينها 

أي ال يلطف هبم بل } واهللا الَ َيْهِدى { م القبيحة حسنة خذهلم اهللا فحسبوا أعماهل} ُزّيَن لَُهْم ُسوء أعماهلم { 
  .على البناء للفاعل ، وهو اهللا عّز وجلّ » زين هلم سوء أعماهلم«: وقرىء . خيذهلم 

َرِضيُتمْ بِالَْحيَاِة الدُّْنَيا ِمَن الْآخَِرِة َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َما لَكُْم إِذَا ِقيلَ لَكُُم اْنِفرُوا ِفي َسبِيلِ اللَِّه اثَّاقَلُْتْم إِلَى الْأَْرضِ أَ
إِلَّا َتْنِفُروا ُيَعذِّْبكُْم َعذَاًبا أَِليًما َوَيْسَتْبِدلْ قَْوًما غَْيَركُْم َولَا َتُضرُّوُه ) ٣٨(فََما َمَتاُع الْحََياِة الدُّْنَيا ِفي الْآِخَرِة إِلَّا قَِليلٌ 

إِلَّا تَْنُصُروُه فَقَدْ َنصََرُه اللَُّه إِذْ أَخَْرَجُه الَِّذيَن كَفَُروا ثَانِيَ اثَْنْينِ إِذْ ُهَما ِفي الْغَارِ ) ٣٩(ٍء قَِديٌر َشْيئًا وَاللَُّه َعلَى كُلِّ َشْي
ٍد لَمْ َتَرْوَها َوجََعلَ كَِلَمةَ الَِّذيَن كَفَُروا إِذْ َيقُولُ ِلصَاِحبِِه لَا َتْحَزنْ إِنَّ اللََّه َمَعَنا فَأَْنَزلَ اللَُّه َسِكيَنَتُه َعلَْيِه َوأَيََّدُه بُِجنُو



اْنِفُروا ِخفَافًا َوِثقَالًا َوَجاِهُدوا بِأَْموَاِلكُْم وَأَْنفُِسكُْم ِفي سَبِيلِ ) ٤٠(السُّفْلَى َوكَِلَمةُ اللَِّه ِهَي الُْعلَْيا َواللَُّه َعزِيزٌ َحكِيٌم 
  ) ٤١(ُتْم َتْعلَُمونَ اللَِّه ذَِلكُْم َخْيٌر لَكُْم إِنْ كُْن

: واملعىن . وضمن معىن امليل واإلخالد فعدي بإىل . وبه قرأ األعمش ، أي تباطأمت وتقاعستم . تثاقلتم } اثاقلتم { 
: األعراف [ } أَخْلََد إِلَى األرض واتبع َهوَاُه { : ملتم إىل الدنيا وشهواهتا وكرهتم مشاق السفر ومتاعبه ، وحنوه 

؟ على االستفهام الذي معناه اإلنكار »أثاقلتم«: وقرىء . ملتم إىل اإلقامة بأرضكم ودياركم  :وقيل ]  ١٧٦
{ : ما دلّ عليه قوله : وحرف االستفهام مانعة أن يعمل فيه؟ قلت » إذا«فما العامل يف : فإن قلت . والتوبيخ 

: ون إذا قيل لكم كما تعمله يف احلال إذا قلت ما تصنع: من معىن الفعل ، كأنه قيل } َمالَكُْم { أو ما يف } اثاقلتم 
استتفروا يف وقت عسرة وقحط . مالك قائماً ، وكان ذلك يف غزوة تبوك يف سنة عشر بعد رجوعهم من الطائف 

ما خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف غزوة إالّ : وقيل . وقيظ مع بعد الشقة وكثرة العدو ، فشّق عليهم 
لََجَعلَْنا مِنكُمْ : أي بدل اآلخرة كقوله } ِمَن االخرة { ا إالّ يف غزوة تبوك ليستعّد الناس متام العدة وّرى عنها بغريه

سخط عظيم على املتثاقلني حيث } إِالَّ َتنِفرُواْ { يف جنب اآلخرة } ِفى اآلخرة { ] .  ٦٠: الزخرف [ مالئكة 
يهلكهم ويستبدل هبم قوماً آخرين خرياً منهم وأطوع ،  أوعدهم بعذاب أليم مطلق يتناول عذاب الدارين ، وأنه

أي وال تضروه ، ألنّ اهللا : الضمري للرسول : وقيل : وأنه غين عنهم يف نصرة دينه ، ال يقدح تثاقلهم فيها شيئاً 
: التوبة [ } ْم قَْوماً غَْيَركُ{ : يريد بقوله : وعده أن يعصمه من الناس وأن ينصره ، ووعد اهللا كائن ال حمالة ، وقيل 

فَقَْد { : كيف يكون قوله : فإن قلت . أبناء فارس ، والظاهر مستغن عن التخصيص : وقيل . أهل اليمن ]  ٣٩
إالّ تنصروه فسينصره من نصره حني مل يكن معه إالّ رجل : فيه وجهان أحدمها : جواباً للشرط؟ قلت } َنصََرُه اهللا 

على أنه ينصره يف املستقبل ، كما نصره يف ذلك } فَقَدْ َنصََرُه اهللا { : ه واحد وال أقل من الواحد ، فدلّ بقول
وأسند اإلخراج إىل . أنه أوجب له النصرة وجعله منصوراً يف ذلك الوقت ، فلن خيذل من بعده : والثاين . الوقت 

ألهنم حني مهوا بإخراجه أذن اهللا ]  ١٣: حممد [ } ّمن قَْرَيِتَك الىت أَْخَرَجْتكَ { : الكفار كما أسند إليهم يف قوله 
ومها رسول اهللا صلى اهللا عليه } ثالث ثالثة { : أحد اثنني ، كقوله } ثَانَِي اثنني { له يف اخلروج فكأهنم أخرجوه 

  :يروى . وسلم وأبو بكر الصديق رضي اهللا عنه 
. وانتصابه على احلال ) أبو بكر : ال من خيرج معي؟ ق: أنّ جربيل عليه السالم ملا أمره باخلروج قال ) (  ٤٦٤( 

ثقب يف أعلى ثور ، وهو جبل يف ميني : والغار . بدل من إذ أخرجه } إِذْ ُهَما { بالسكون و » ثاين اثنني«: وقرىء 
  .بدل ثان } إِذْ َيقُولُ { مكة على مسرية ساعة ، مكثا فيه ثالثاً 

  :وقيل 
كر رضي اهللا عنه على رسول اهللا صلى اهللا تعاىل عليه وعلى آله طلع املشركون فوق الغار فأشفق أبو ب)  ٤٦٥( 

  :وقيل " ما ظنك باثنني اهللا ثالثهما : " إن تصب اليوم ذهب دين اهللا ، فقال عليه الصالة والسالم : وسلم فقال 
رسول اهللا وقال . ملا دخال الغار بعث اهللا تعاىل محامتني فباضتا يف أسفله ، والعنكبوت فنسجت عليه )  ٤٦٦( 

وقد أخذ اهللا بأبصارهم . فجعلوا يترّددون حول الغار وال يفطنون " اللَّهم أعم أبصارهم : " صلى اهللا عليه وسلم 
{ من أنكر صحبة أيب بكر رضي اهللا عنه فقد كفر ، إلنكاره كالم اهللا ، وليس ذلك لسائر الصحابة : وقالوا . عنه 

منة ، اليت سكن عندها وعلم أهنم ال يصلون إليه ، واجلنود املالئكة يوم بدر ، ما ألقى يف قلبه من األ} َسِكيَنَتُه 
كلمة «: وقرىء . دعوته إىل اإلسالم } َوكَِلَمةُ اهللا { دعوهتم إىل الكفر : وكلمة الذين كفروا . واألحزاب وحنني 



اهللا يف العلّو ، وأهنا املختصة به فصل أو مبتدأ ، وفيها تأكيد فضل كلمة } ِهَى { بالنصب ، والرفع أوجه و » اهللا
خفافاً يف النفور لنشاطكم له ، وثقاالً عنه ملشقته عليكم ، أو خفافاً لقلة عيالكم } خِفَافًا َوِثقَاالً { دون سائر الكلم 

مهازيل  أو. أو شباباً وشيوخاً . أو ركباناً ومشاة . أو خفافاً من السالح وثقاالً منه . وأذيالكم ، وثقاالً لكثرهتا 
: أعلّي أن أنفر؟ قال : وعن ابن أّم مكتوم أنه قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . أو صحاحاً ومراضاً . ومساناً 

لَّْيسَ { : نسخت بقوله : وعن ابن عباس ] .  ٦١: النور [ } لَّْيَس َعلَى األعمى حََرٌج { : نعم ، حىت نزل قوله 
كنت والياً على محص ، فلقيت شيخاً : وعن صفوان بن عمرو ]  ٩١: التوبة [ } َعلَى الضعفاء َوالَ على املرضى 

يا عّم لقد أعذر اهللا إليك فرفع حاجبيه : فقلت . كبرياً قد سقط حاجباه من أهل دمشق على راحلته يريد الغزو 
خرج سعيد بن املسيب إىل : لزهري وعن ا. يا ابن أخي استنفرنا اهللا خفافاً وثقاالً ، إال أنه من حيبه اهللا يبتله : وقال 

استنفرنا اهللا اخلفيف والثقيل ، فإن : إنك عليل صاحب ضرر ، فقال : الغزو ، وقد ذهبت إحدى عينيه ، فقيل له 
إجياب للجهاد هبما إن أمكن ، أو } وجاهدوا بأموالكم وَأَنفُِسكُْم { مل ميكّني احلرب كثرت السواد وحفظت املتاع 

  .احلال واحلاجة بأحدمها على حسب 

 لَوِ اْسَتطَْعَنا لَخََرْجَنا َمَعكُْم لَْو كَانَ َعَرًضا قَرِيًبا َوَسفًَرا قَاِصًدا لَاتََّبعُوَك َولَِكْن بَُعَدْت َعلَيْهُِم الشُّقَّةُ َوسََيْحِلفُونَ بِاللَِّه
  ) ٤٢(ُيْهِلكُونَ أَْنفُسَُهْم وَاللَُّه َيْعلَُم إِنَُّهْم لَكَاِذُبونَ 

الدنيا عرض حاضر يأكل منه الرب والفاجر ، أي لو كان ما دعوا : يقال . ما عرض لك من منافع الدنيا : لعرض ا
: وقرأ عيسى بن عمر . املسافة الشاقّة } الشقة { وسطاً مقارباً } َوَسفًَرا قَاِصًدا { إليه غنماً قريباً سهل املنال 

  :وله بكسر العني والشني ومنه ق» بعدت عليهم الشقة«
  َوالَ ُبْعَد إالَّ َما ُتوَارِي الصَّفَاِئُح... َيقُولُونَ الَ َتْبُعْد َوُهمْ َيْدِفنُوَنه 

والقول مراد يف الوجهني ، أي سيحلفون بعين املتخلفني عند . متعلق بسيحلفون ، أو هو من مجلة كالمهم } باهللا { 
لو : أو سيحلفون باهللا ويقولون } نا لََخَرْجَنا َمَعكُمْ لَوِ استطع{ رجوعك من غزوة تبوك معتذرين يقولون باهللا 

سّد مسّد جوايب القسم ولو مجيعاً ، واإلخبار مبا سوف يكون بعد القفول من } لَخََرْجَنا { : استطعنا ، وقوله 
ان ، استطاعة العّدة ، أو استطاعة األبد: ومعىن االستطاعة . وقد كان من مجلة املعجزات . حلفهم واعتذارهم 

: البقرة [ } فََتَمنَُّواْ املوت { : ، بضم الواو تشبيهاً هلا بواو اجلمع يف قوله » لو استطعنا«: وقرىء . كأهنم متارضوا 
أهنم يوقعوهنا يف : واملعىن . إما أن يكون بدالً من سيحلفون ، أو حاالً مبعىن مهلكني } ُيْهِلكُونَ أَنفُسَُهْم { ] .  ٩٤

أي خلرجنا } لََخَرْجَنا { : وحيتمل أن يكون حاالً من قوله . اذب وما حيلفون عليه من التخلف اهلالك حبلفهم الك
وجاء به على لفظ الغائب ، . معكم ، وإن أهلكنا أنفسنا وألقيناها يف التهلكة مبا حنملها من املسري يف تلك الشقة 

حلف باهللا : عوا خلرجوا ، لكان سديداً ، يقال سيحلفون باهللا لو استطا: أال ترى أنه لو قيل . ألنه خمرب عنهم 
  .ليفعلّن وألفعلّن ، فالغيبة على حكم اإلخبار ، والتكلم على احلكاية 

  ) ٤٣(َعفَا اللَُّه َعْنَك ِلمَ أَذِْنَت لَُهْم َحتَّى َيَتَبيََّن لََك الَِّذيَن َصَدقُوا َوَتْعلََم الْكَاِذبَِني 

} ِلَم أَِذنَت لَُهمْ { و . أخطأت وبئس ما فعلت : ومعناه . اجلناية ، ألن العفو رادف هلا  كناية عن} َعفَا اهللا عَنَك { 
مالك أذنت هلم يف القعود عن الغزو حني استأذنوك واعتلوا لك بعللهم وهالّ : ومعناه . بيان ملا كىن عنه بالعفو 



شيئان فعلهما رسول اهللا ومل يؤمر : وقيل . فيه من صدق يف عذره ممن كذب } حىت َيَتَبيََّن لََك { استأنيت باإلذن 
  .إذنه للمنافقني وأخذه من األسارى فعاتبه اهللا تعاىل : هبما 

  ) ٤٤( ُه َعِليٌم بِالُْمتَِّقَنيلَا َيْسَتأِْذُنَك الَِّذيَن ُيْؤِمُنونَ بِاللَِّه َوالَْيْومِ الْآِخرِ أَنْ ُيَجاِهدُوا بِأَمَْوالِهِْم وَأَْنفُسِهِْم وَاللَّ

ليس من عادة املؤمنني أن يستأذنوك يف أن جياهدوا ، وكان اخللص من املهاجرين واألنصار يقولون } الَ َيْسَتأِْذُنكَ { 
يف أن جياهدوا أو كراهة أن } أَن جياهدوا { ومعىن . ال نستأذن النيب أبداً ، ولنجاهدنّ أبداً معه بأموالنا وأنفسنا : 

  .شهادة هلم باالنتظام يف زمرة املتقني ، وعدة هلم بأجزل الثواب } باملتقني  واهللا َعِليٌم{ جياهدوا 

َولَْو أَرَاُدوا ) ٤٥(ْم َيتََردَُّدونَ إِنََّما َيْسَتأِْذُنكَ الَِّذيَن لَا ُيؤِْمُنونَ بِاللَِّه َوالَْيْومِ الْآِخرِ وَاْرتَاَبْت قُلُوبُُهْم فَُهْم ِفي َرْيبِهِ
لَوْ َخَرجُوا ِفيكُْم َما ) ٤٦(دُّوا لَُه ُعدَّةً وَلَِكْن كَرَِه اللَُّه اْنبِعَاثَُهْم فَثَبَّطَُهْم َوقِيلَ اقُْعدُوا َمَع الْقَاِعِديَن الُْخرُوَج لَأََع

لَقَِد اْبَتَغُوا ) ٤٧(ُه َعِليٌم بِالظَّاِلِمَني َزاُدوكُْم إِلَّا َخبَالًا َولَأَْوَضعُوا ِخلَالَكُمْ َيْبُغوَنكُمُ الْفِْتَنةَ َوِفيكُمْ َسمَّاُعونَ لَُهْم وَاللَّ
  ) ٤٨(الِْفْتَنةَ ِمْن قَْبلُ َوقَلَُّبوا لََك الْأُُمورَ َحتَّى َجاَء الَْحقُّ َوظََهَر أَْمُر اللَِّه َوُهْم كَارُِهونَ 

عبارة عن التحري ، ألنّ التردد ديدن } ونَ َيَترَدَُّد{ يعين املنافقني ، وكانوا تسعة وثالثني رجالً } إِنََّما َيْستَأْذُِنَك { 
، مبعىن عّدته فعل بالعّدة ما فعل بالعدة من » عدة«: وقرىء . املتحري ، كما أن الثبات واالستقرار ديدن املستبصر 

  :قال 
بكسر » ِعدة«:  وقرىء. من حذف تاء التأنيث ، وتعويض املضاف إليه منها ... َوأَْخلَفُوَك ِعَد اَألْمرِ الَِّذي َوَعدُوا 

َولَْو { : ملا كان قوله : كيف موقع حرف االستدراك؟ قلت : فإن قلت . بإضافة » عدة«العني بغري إضافة ، و 
ما : كأنه قيل } ولكن كَرَِه اهللا انبعاثهم { : قيل . معطياً معىن نفي خروجهم واستعدادهم للغزو } أََراُدواْ اخلروج 

} فَثَبَّطَُهْم { ما أحسن إيلَّ زيد ، ولكن أساء إيلّ : كراهة انبعاثهم ، كما تقول خرجوا ولكن تثبطوا عن اخلروج ل
جعل إلقاء اهللا يف قلوهبم كراهة اخلروج أمراً } َوقِيلَ اقعدوا { فكسلهم وخذهلم وضعف رغبتهم يف االنبعاث 

هو إذن رسول اهللا صلى اهللا : وقيل . هو قوهلم ألنفسهم : وقيل . هو قول الشيطان بالوسوسة : وقيل . بالقعود 
كيف جاز أن يوقع اهللا تعاىل يف نفوسهم كراهة اخلروج إىل الغزو وهي : فإن قلت . عليه وسلم هلم يف القعود 

لَْو خََرُجواْ فِيكُم مَّا َزاُدوكُمْ إِالَّ { : خروجهم كان مفسدة ، لقوله : قبيحة ، وتعاىل اهللا عن إهلام القبيح؟ قلت 
فلم خطأ رسول اهللا صلى اهللا : فإن قلت . فكان إيقاع كراهة ذلك اخلروج يف نفوسهم حسناً ومصلحة } َخَباالً 

ألنّ إذن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هلم مل يكن للنظر يف : عليه وسلم يف األذن هلم فيما هو مصلحة؟ قلت 
هنم استأذنوه يف ذلك واعتذروا إليه ، فكان عليه هذه املصلحة وال علمها إال بعد القفول بإعالم اهللا تعاىل ، ولكن أل

أن يتفحص عن كنه معاذيرهم وال يتجّوز يف قبوهلا ، فمن مث أتاه العتاب وجيوز أن يكون يف ترك رسول اهللا صلى 
اهللا عليه وسلم اإلذن هلم مع تثبيط اهللا إياهم مصلحة أخرى ، فبإذنه هلم فقدت تلك املصلحة ، وذلك أهنم إذا 

اهللا فلم ينبعثوا وكان قعودهم بغري إذن من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قامت عليهم احلّجة ومل تبق هلم ثبطهم 
ولقد تدارك اهللا ذلك حيث هتك أستارهم وكشف أسرارهم وشهد عليهم بالنفاق ، وأهنم ال يؤمنون باهللا . معذرة 

هو ذّم هلم وتعجيز ، وإحلاق بالنساء : ؟ قلت } َمَع القاعدين { : ما معىن قوله : فإن قلت . واليوم اآلخر 
والصبيان والزمىن الذين شأهنم القعود واجلثوم يف البيوت ، وهم القاعدون واخلالفون واخلوالف ، ويبينه قوله تعاىل 

املنقطع يف شيء  ليس من االستثناء} إِالَّ َخَباالً { ] .  ٩٣،  ٨٧: التوبة [ } َرُضواْ بِأَن َيكُوُنواْ َمَع اخلوالف { : 



ما زادوكم خرياً إالّ : كما يقولون ألنَّ االستثناء املنقطع هو أن يكون املستثىن من غري جنس املستثىن منه ، كقولك 
خباال ، واملستثىن منه يف هذا الكالم غري مذكور ، وإذا مل يذكر وقع االستثناء من أعّم العام الذي هو الشيء ، 

{ اخلبال بعض أعّم العام كأن قيل ما زادوكم شيئاً إال خباالً واخلبال الفساد والشر  فكان استثناء متصالً؛ ألنّ
  .ولسعوا بينكم بالتضريب والنمائم وإفساد ذات البني } وَألْوَضعُواْ خاللكم 

ئم؛ وألوضع ركائبهم بينكم ، واملراد اإلسراع بالنما: وضع البعري وضعاً إذا أسرع وأوضعته أنا ، واملعىن : يقال 
من رقصت الناقة رقصاً إذا أسرعت » وألرقصوا«: وقرأ ابن الزبري رضي اهللا عنه . ألنّ الراكب أسرع من املاشي 

  :وأرقصتها قال 
وال أوضعوا ، بزيادة : كيف خطّ يف املصحف : فإن قلت » وألوفضوا«: وقرىء ... َوالرَّاِقصَاِت إلَى ِمىن فَالَْغْبَغبِ 

تكتب إلفاً قبل اخلط العريب ، واخلط العريب اخترع قريباً من نزول القرآن ، وقد بقي  كانت الفتحة: ألف؟ قلت 
َيْبُغوَنكُمُ { . أو ال أذحبنه : من ذلك األلف أثر يف الطباع ، فكتبوا صورة اهلمزة ألفاً ، وفتحتها ألفاً أخرى ، وحنو 

} َوِفيكُْم مساعون لَُهْم { سدوا نياتكم يف مغزاكم حياولون أن يفتنوكم بأن يوقعوا اخلالف فيما بينكم ويف} الفتنة 
أي } َولَقَْد ابتغوا الفتنة { أو فيكم قوم يسمعون للمنافقني ويطيعوهنم . أي منامون يسمعون حديثكم فينقلونه إليهم 

 العنت ونصب الغوائل والسعي يف تشتيت مشلك وتفريق أصحابك عنك ، كما فعل عبد اهللا بن أّيب يوم أحد حني
وقفوا لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على الثنية ليلة العقبة وهم : انصرف مبن معه وعن ابن جريج رضي اهللا عنه 

ودبروا لك احليل واملكايد ، } َوقَلَُّبواْ لََك االمور { من قبل غزوة تبوك } ِمن قَْبلُ { اثنا عشر رجالً ليفتكوا به 
َوظََهرَ أَْمُر { وهو تأييدك ونصرك } حىت َجاء احلق { بالتخفيف » وقلبوا«ء؛ وقرى. ودوَّروا اآلراء يف إبطال أمرك 

  .وغلب دينه وعال شرعه } اهللا 

  ) ٤٩(يَن َوِمْنُهْم َمْن َيقُولُ ائْذَنْ ِلي وَلَا َتفْتِنِّي أَلَا ِفي الِْفْتَنِة َسقَطُوا َوإِنَّ َجهَنََّم لَُمِحيطَةٌ بِالْكَاِفرِ

وال توقعين يف الفتنة وهي اإلمث ، بأن ال تأذن يل فإين إن ختلفت بغري إذنك } َوالَ َتفِْتّنى { لقعود يف ا} ائذن لّي { 
قد : قال اجلّد بن قيس : وقيل . وال تلقين يف اهللكة ، فإين إذا خرجت معك هلك مايل وعيايل : وقيل . أمثت 

وقرىء . عين نساء الروم ، ولكين أعينك مبال فاتركين علمت األنصار أين مستهتر بالنساء فال تفتّني ببنات األصفر ي
ويف . أي إنّ الفتنة هي اليت سقطوا فيها ، وهي فتنة التخلف } أَال ِفى الفتنة َسقَطُواْ { من أفتنه » وال تفتين«: 

هنا حتيط هبم يعين أ} لَُمِحيطَةٌ بالكافرين { موحد اللفظ جمموع املعىن » من«سقط؛ ألنّ : مصحف أّيب رضي اهللا عنه 
  .أو هي حميطة هبم اآلن؛ ألنّ أسباب اإلحاطة معهم فكأهنم يف وسطها . يوم القيامة 

  ) ٥٠(ْم فَرُِحونَ إِنْ ُتصِْبَك َحَسَنةٌ َتُسْؤُهْم َوإِنْ ُتصِْبَك ُمصِيَبةٌ َيقُولُوا قَْد أََخذَْنا أَمَْرَنا ِمْن قَْبلُ َوَيتََولَّْوا َوُه

نكبة وشّدة يف بعضها حنو } َتُسْؤُهْم َوإِن ُتصِْبَك ُمِصيَبةٌ { ظفر وغنيمة } َحَسَنةٌ { بعض الغزوات يف } إِن ُتِصْبكَ { 
أي أمرنا الذي حنن متسمون } َيقُولُواْ قَدْ أََخذَْنا أَْمرََنا { ما جرى يف يوم أحد يفرحوا حباهلم يف اإلحنراف عنك ، و 

وتولوا عن مقام التحّدث بذلك واالجتماع له . من قبل ما وقع } ن قَْبلُ ِم{ به ، من احلذر والتيقظ والعمل باحلزم 
  .أعرضوا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : تولوا : وقيل . مسرورون } وَُّهْم فَرُِحونَ { إىل أهاليهم 



  ) ٥١(لَْيَتَوكَّلِ الُْمْؤِمُنونَ قُلْ لَْن ُيصِيَبَنا إِلَّا َما كََتَب اللَُّه لََنا ُهَو َمْولَاَنا َوَعلَى اللَِّه فَ

. ، بتشديد الياء » هل يصيّبنا«: وقرأ طلحة رضي اهللا عنه . » قل هل يصيبنا«: قرأ ابن مسعود رضي اهللا عنه 
الصواب ، وصاب السهم يصوب ، : ألنه من بنات الواو ، كقوهلم » يفعل«ال » يفعيل«ووجهه أن يكون 

صّوب رأيه ، إالّ أن يكون من لغة من : أال ترى إىل قوهلم » يصّوب«منه » ليفع«ومصاوب يف مجع مصيبة ، فحّق 
} إِالَّ َما كََتبَ اهللا لََنا { : أسهمي الصائبات والصيب ، والالم يف قوله : ومن قوله . صاب السهم يصيب : يقول 

إجيابه من النصرة عليكم أو الشهادة بإثباته و] به [ لن يصيبنا إالّ ما اختصنا اهللا : مفيدة معىن االختصاص كأنه قيل 
أي الذي يتوالنا ونتواله ، ذلك بأنّ اهللا موىل الذين آمنوا وأنّ الكافرين ال موىل } ُهَو موالنا { : أال ترى إىل قوله . 

  .م وحق املؤمنني أن ال يتوكلوا على غري اهللا ، فليفعلوا ما هو حقه} َوَعلَى اهللا فَلَْيَتَوكَّلِ املؤمنون { هلم 

ْن ِعْنِدِه أَْو بِأَْيِديَنا فَتََربَّصُوا إِنَّا قُلْ َهلْ تََربَُّصونَ بَِنا إِلَّا إِْحَدى الُْحسَْنَيْينِ وََنْحُن َنتََربَُّص بِكُمْ أَنْ ُيِصيَبكُُم اللَُّه بَِعذَابٍ ِم
  ) ٥٢(َمَعكُْم ُمتََربُِّصونَ 

{ اللتني كل واحدة منهما هي حسن العواقب ، ومها النصرة والشهادة إالّ إحدى العاقبتني } إِال إِْحَدى احلسنيني { 
وهو قارعة من } أَن ُيِصيَبكُُم اهللا بَِعذَابٍ ّمْن ِعنِدِه { إحدى السوأتني من العواقب ، إّما } َوَنْحُن نََترَبَُّص بِكُْم 

بنا ما ذكرنا من } فََترَبَُّصواْ { على الكفر  وهو القتل} بِأَْيِديَنا { بعذاب } أَْو { السماء كما نزلت على عاد ومثود 
  .ما هو عاقبتكم ، فال بّد أن يلقى كلنا ما يتربصه ال يتجاوزه } إِنَّا َمَعكُْم مَُّترَّبُصونَ { عواقبنا 

  ) ٥٣(قُلْ أَْنِفقُوا طَْوًعا أَْو كَْرًها لَْن ُيتَقَبَّلَ مِْنكُْم إِنَّكُْم كُنُْتْم قَْوًما فَاِسِقَني 

فإن قلت . نصب على احلال ، أي طائعني أو مكرهني } طَْوعاً أَْو كَْرهاً { يعين يف سبيل اهللا ووجوه الرب } أَنفَقُواْ { 
قُلْ { : هو أمر يف معىن اخلرب ، كقوله تبارك وتعاىل : ؟ قلت } لَّن ُيَتقَبَّلَ ِمنكُْم { : كيف أمرهم باإلنفاق مث قال : 

. لن يتقبل منكم أنفقتم طوعاً أو كرهاً : ومعناه ]  ٧٥: مرمي [ } لَْيْمُدْد لَُه الرمحن َمّداً َمن كَانَ ِفى الضاللة فَ
  :وقوله ]  ٨٠: التوبة [ } استغفر لَُهْم أَوْ الَ َتْسَتْغِفْر لَُهْم { : وحنوه قوله تعاىل 

أسأت إلينا  -تغفرت هلم أم مل تستغفر هلم ، وال نلومك أي لن يغفر اهللا هلم ، اس... أَِسيِئي بَِنا أَْو أَْحسِنِي الَ َملُوَمةً 
رحم اهللا زيداً : إذا دلّ الكالم عليه كما جاز عكسه يف قولك : مىت جيوز حنو هذا؟ قلت : فإن قلت . أم أحسنت 

ي امتحين لطف حملك عند: لنكتة فيه ، وهي أنّ كثرياً كأنه يقول لعزة : مل فعل ذلك؟ قلت : وغفر له ، فإن قلت 
واإلحسان ، وانظري هل يتفاوت حايل معك مسيئة كنت أو حمسنة؟ ويف . وقّوة حمبيت لك ، وعامليين باإلساءة 

  :معناه قول القائل 
  ِلَتضْرَِبُه لَْم َيْسَتِفثََّك ِفي الْوُدِّ... أَُخوكَ الَِّذي إنْ قُْمَت بِالسَّْيِف َعاِمدا 

كم؟ واستغفر هلم أو ال تستغفر هلم ، وانظر هل ترى اختالفاً بني حال أنفقوا وانظروا هل يتقبل من: وكذلك املعىن 
ما الغرض يف نفي التقبل؟ أهو ترك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تقبله منهم ورّده : االستغفار وتركه؟ فإن قلت 

. حيتمل األمرين مجيعاً  :عليهم ما يبذلون منه؟ أم هو كونه غري مقبول عند اهللا تعاىل ذاهباً هباء ال ثواب له؟ قلت 
ومسي اإللزام إكراهاً ، ألهنم . معناه طائعني من غري إلزام من اهللا ورسوله ، أو ملزمني } طَْوعاً أَْو كَْرهاً { : وقوله 

أو طائعني من غري إكراه من رؤسائكم ، ألن رؤساء أهل . منافقون ، فكان إلزامهم اإلنفاق شاقاً عليهم كاإلكراه 



أهنا نزلت يف اجلدّ : وروي . ا حيملون على اإلنفاق ملا يرون من املصلحة فيه ، أو مكرهني من جهتهم النفاق كانو
} إِنَّكُْم { هذا مايل أعينك به فاتركين : بن قيس حني ختلف عن غزوة تبوك وقال لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .التمّرد والعتو : واملراد بالفسق . تعليل لرّد إنفاقهم 

اةَ إِلَّا َوُهْم كَُسالَى َولَا ُيْنِفقُونَ إِلَّا َوُهمْ َما َمَنَعُهْم أَنْ تُقَْبلَ ِمنُْهْم َنفَقَاتُُهْم إِلَّا أَنَُّهْم كَفَُروا بِاللَِّه َوبَِرُسوِلِه َولَا يَأُْتونَ الصَّلََو
  ) ٥٤(كَارُِهونَ 

. ، بالتاء والياء على البناء للمعفول » أن تقبل«: ء وقرى. وهم ، وأن تقبل مفعواله . فاعل منع } أَنَُّهْم { 
{ على أن الفعل هللا عّز وجلّ » أن َيقْبل منهم نفقاهتم«: وقرأ السلمي . ونفقاهتم ، ونفقتهم ، على اجلمع والتوحيد 

ن بالضم والفتح ، مجع كسالن ، حنو سكارى وغيارى ، يف مجع سكران وغريان ، وكسلهم ألهنم ال يرجو} كساىل 
[ } وَإِنََّها لَكَبَِريةٌ إِالَّ َعلَى اخلاشعني { : بصالهتم ثواباً ، وال خيشون بتركها عقاباً فهي ثقيلة عليهم كقوله تعاىل 

  :وقرأت يف بعض األخبار ]  ٤٥: البقرة 
إنّ كسلت ، كأنه ذهب إىل هذه اآلية ، ف: أنّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كره للمؤمن أن يقول )  ٤٦٧( 

الكراهية خالف الطواعية وقد : فإن قلت . الكسل من صفات املنافقني ، فما ينبغي أن يسنده املؤمن إىل نفسه 
املراد بطوعهم أهنم : قلت . مث وصفهم بأهنم ال ينفقون إالّ وهم كارهون } طَْوعاً { جعلهم اهللا تعاىل طائعني يف قوله 

 عليه وسلم أو من رؤسائهم ، وما طوعهم ذاك إالّ عن كراهية يبذلونه من غري إلزام من رسول اهللا صلى اهللا
  .واضطرار ، ال عن رغبة واختيار 

  ) ٥٥(َتْزَهَق أَنْفُُسُهْم وَُهْم كَاِفُرونَ فَلَا ُتْعجِْبكَ أَْموَالُُهْم َولَا أَوْلَاُدُهمْ إِنََّما ُيرِيُد اللَُّه ِليَُعذَِّبُهْم بَِها ِفي الَْحَياِة الدُّْنَيا َو

فال تستحسن وال تفتنن مبا أوتوا من : واملعىن . أن يسّر به سرور راض به متعجب من حسنه : اإلعجاب بالشيء 
فإن اهللا تعاىل إمنا أعطاهم ما أعطاهم للعذاب ، ]  ١٣١: طه [ } َوالَ َتُمدَّنَّ َعْينَْيَك { : زينة الدنيا ، كقوله تعاىل 

فيه باآلفات واملصائب ، وكلفهم اإلنفاق منه يف أبواب اخلري ، وهم كارهون له بأن عرضه للتغنم والسيب ، وبالهم 
إن صحّ : فإن قلت . على رغم أنوفهم ، وأذاقهم أنواع الكلف واجملاشم يف مجعه واكتسابه ويف تربية أوالدهم 

راد االستدراج بالنعم ، امل: ؟ قلت } وَُهْم كافرون { تعليق التعذيب بإرادة اهللا تعاىل ، فما بال زهوق أنفسهم 
ويريد أن يدمي عليهم نعمته إىل : كأنه قيل ]  ١٧٨: آل عمران [ } إِنََّما ُنْمِلى لَُهْم ِلَيزَْداُدواْ إِثَْماً { : كقوله تعاىل 

  .أن ميوتوا وهم كافرون ملتهون بالتمتع عن النظر للعاقبة 

لَْو َيجِدُونَ َملَْجأً أَْو َمغَارَاٍت أَْو ُمدََّخلًا لََولَّْوا ) ٥٦(ْم مِْنكُْم َولَكِنَُّهْم قَْوٌم َيفَْرقُونَ َوَيْحِلفُونَ بِاللَِّه إِنَُّهْم لَمِْنكُْم َوَما ُه
  ) ٥٧(إِلَْيِه َوُهمْ َيجَْمُحونَ 

} َملَْجئاً { ة خيافون القتل وما يفعل باملشركني ، فيتظاهرون باإلسالم تقي} َيفَْرقُونَ { ملن مجلة املسلمني } لَِمنكُْم { 
وقرىء بضم امليم ، . أو غرياناً } أَْو مغارات { مكاناً يلتجئون إليه متحصنني به من رأس جبل أو قلعة أو جزيرة 

أمكنة يغريون فيها : هو تعدية غار الشيء وأغرته أنا ، يعين : وقيل . من أغار الرجل وغار إذا دخل الغور 
أو نفقاً يندسون } أَْو ُمدََّخالً { لثعلب ، إذا أسرع ، مبعىن مهارب ومفاّر أغار ا: وجيوز أن يكون من . أشخاصهم 



مكاناً يدخلون فيه : وقرىء مدخالً من دخل ومدخالً من أدخل . فيه وينجحرون ، وهو مفتعل من الدخول 
يسرعون } َمُحونَ َيْج{ لو ألوا إليه اللتجؤا إليه : متدخالً وقرىء : وقرأ أّيب بن كعب رضي اهللا عنه . أنفسهم 

: وقرأ أنس رضي اهللا عنه . إسراعاً ال يرّدهم شيء؛ من الفرس اجلموح ، وهو الذي إذا محل مل يرّده اللجام 
  .جيمحون وجيمزون ويشتّدون واحد : فسئل فقال . جيمزون 

  ) ٥٨(ُيْعطَْوا ِمْنَها إِذَا ُهْم َيْسَخطُونَ َوِمْنُهْم َمْن َيلِْمُزَك ِفي الصََّدقَاِت فَإِنْ أُْعطُوا ِمْنَها َرضُوا َوإِنْ لَْم 

هو ابن ذي اخلويصرة : وقيل . هم املؤلفة قلوهبم : قيل . يعيبك يف قسمه الصدقات ويطعن عليك } َيلِْمُزَك { 
  :رأس اخلوارج ، كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقسم غنائم حنني فقال 

هو أبو : وقيل " ويلك إن مل أعدل فمن يعدل؟ " ت اهللا عليه وسالمه اعدل يا رسول اهللا ، فقال صلوا)  ٤٦٨( 
  :اجلواظ ، من املنافقني ، قال 

أال ترون إىل صاحبكما إمنا يقسم صدقاتكم يف رعاة الغنم ، وهو يزعم أنه يعدل ، فقال رسول اهللا صلى )  ٤٦٩( 
فلما ذهب قال عليه الصالة والسالم » اعياًال أبالك أما كان موسى راعياً أما كان داود ر«: اهللا عليه وسلم 

التثقيل والبناء على املفاعلة . يلمزك بالضم ، ويلمزك ويالمزك : وقرىء . » احذروا هذا وأصحابه فإهنم منافقون«
مث وصفهم بأن رضاهم وسخطهم ألنفسهم ، ال للدين وما فيه صالح أهله ، ألن رسول اهللا صلى . مبالغة يف اللمز 

أي وإن : وإذا للمفاجأة . وسلم استعطف قلوب أهل مكة يومئذ بتوفري الغنائم عليهم فضجر املنافقون منه اهللا عليه 
  .مل يعطوا منها فاجؤا للسخط 

  ) ٥٩(إِنَّا إِلَى اللَِّه َراِغُبونَ ولُُه َولَْو أَنَُّهْم َرضُوا َما آَتاُهُم اللَُّه َوَرسُولُُه َوقَالُوا َحْسُبَنا اللَُّه َسُيؤِْتيَنا اللَُّه ِمْن فَْضِلِه َوَرُس

ولو أهنم رضوا ما أصاهبم به الرسول من : واملعىن . لو أهنم رضوا لكان خرياً هلم : حمذوف تقديره » لو«جواب 
كفانا فضل اهللا وصنعه ، وحسبنا ما قسم لنا سريزقنا اهللا غنيمة : الغنيمة وطابت به نفوسهم وإن قلّ نصيبهم وقالوا 

يف أن يغنمنا وخيولنا فضله لراغبون } إِنَّا إِلَى اهللا { تينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أكثر مما أتانا اليوم أخرى فيؤ
.  

ي َسبِيلِ اللَِّه َواْبنِ الْغَارِِمَني َوِفإِنََّما الصََّدقَاُت ِللْفُقََراِء َوالَْمَساِكنيِ وَالَْعاِمِلَني َعلَْيَها َوالُْمَؤلَّفَِة قُلُوبُُهْم َوِفي الرِّقَابِ َو
  ) ٦٠(السَّبِيلِ فَرِيَضةً ِمَن اللَِّه وَاللَُّه َعِليٌم َحكِيٌم 

قصر جلنس الصدقات على األصناف املعدودة وأهنا خمتصة هبا ، ال تتجاوزها إىل غريها ، } إِنََّما الصدقات ِللْفُقََراء { 
منا اخلالفة لقريش ، تريد ال تتعداهم وال تكون لغريهم فيحتمل إ: وحنوه قولك . إمنا هي هلم ال لغريهم : كأنه قيل 

وعن حذيفة وابن . أن تصرف إىل األصناف كلها وأن تصرف إىل بعضها ، وعليه مذهب أيب حنيفة رضي اهللا عنه 
بن وعن سعيد . يف أي صنف منها وضعتها أجزاك : عباس وغريمها من الصحابة والتابعني رضي اهللا عنهم أهنم قالوا 

وعند الشافعيّ . لو نظرت إىل أهل بيت من املسلمني فقراء متعففني فجربهتم هبا كان أحّب إيلّ : جبري رضي اهللا عنه 
. رضي اهللا عنه ، ال بّد من صرفها إىل األصناف الثمانية وعن عكرمة رضي اهللا عنه أهنا تفرق يف األصناف الثمانية 

السعاة } والعاملني َعلَْيَها { تفريق الصدقات على األصناف الثمانية وعن الزهري أنه كتب لعمر بن عبد العزيز 



أشراف من العرب كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يستألفهم على أن } واملؤلفة قُلُوُبُهمْ { الذين يقبضوهنا 
. األسارى : وقيل . املكاتبون يعانون منها : والرقاب . يسلموا فريضخ هلم شيئاً منها حني كان يف املسلمني قلة 

الذين : وقيل . الذين ركبتهم الديون وال ميلكون بعدها ما يبلغ النصاب } والغارمني { تبتاع الرقاب فتعتق : وقيل 
} وابن السبيل { فقراء الغزاة واحلجيج املنقطع هبم } َوِفى سَبِيلِ اهللا { حتملوا احلماالت فتداينوا فيها وغرموا 

يف معىن املصدر املؤكد ، ألن قوله إمنا } فَرِيَضةً ّمَن اهللا { له فهو فقري حيث هو غّين حيث ماله املسافر املنقطع عن ما
مل : فإن قلت . تلك فريضة : بالرفع على » فريضة«: وقرىء . الصدقات للفقراء معناه فرض اهللا الصدقات هلم 

أرسخ يف استحقاق التصدق عليهم ممن سبق لإليذان بأهنم : يف األربعة األخرية؟ قلت » يف«عدل عن الالم إىل 
للوعاء ، فنبه على أهنم أحقاء بأن توضع فيهم الصدقات وجيعلوا مظنة هلا ومصباً ، وذلك ملا يف » يف«ذكره ، ألن 

فّك الرقاب من الكتابة أو الرّق أو األسر ، ويف فكّ الغارمني من الغرم من التخليص واإلنقاذ ، وجلمع الغازي 
ملنقطع يف احلج بني الفقر والعبادة ، وكذلك ابن السبيل جامع بني الفقر والغربة عن األهل واملال ، الفقري أو ا

فإن قلت . فيه فضل ترجيح هلذين على الرقاب والغارمني } َوِفى َسبِيلِ اهللا وابن السبيل { : يف قوله » يف«وتكرير 
دلّ بكون هذه األصناف مصارف الصدقات : قلت  فكيف وقعت هذه اآلية يف تضاعف ذكر املنافقني ومكايدهم؟: 

خاصة دون غريهم على أهنم ليسوا منهم ، حسماً ألطماعهم وإشعاراً باستيجاهبم احلرمان ، وأهنم بعداء عنها وعن 
  .مصارفها ، فما هلم وما هلا؟ وما سلطهم على التكلم فيها وملز قامسها صلوات اهللا عليه وسالمه؟ 

ةٌ لِلَِّذيَن آَمُنوا مِْنكُمْ ُيْؤذُونَ النَّبِيَّ َوَيقُولُونَ ُهَو أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ َخْيرٍ لَكُْم ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوُيْؤِمُن ِللُْمْؤِمنَِني َوَرْحَم َوِمْنُهُم الَِّذيَن
  ) ٦١(َوالَِّذيَن ُيْؤذُونَ َرسُولَ اللَِّه لَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم 

سمع ويقبل قول كل أحد ، مسي باجلارحة اليت هي آلة السماع ، كأن مجلته الرجل الذي يصدق كل ما ي: األذن 
رجل : وأذن خري ، كقولك . } ُهَو أُذُنٌ { هو قوهلم فيه : وإيذاؤهم له . عني . أذنٌ سامعة ، ونظريه قوهلم للربيئة 

هو أذن يف اخلري : ريد وجيوز أن ي. نعم هو أذن ، ولكن نعم األذن : صدق ، تريد اجلودة والصالح ، كأنه قيل 
هو : باجلّر عطفاً عليه أي » ورمحٍة«واحلق وفيما جيب مساعه وقبوله ، وليس بأذن يف غري ذلك ودلّ عليه قراءة محزة 

مث فسر كونه أذن خري بأنه يصدق باهللا ، ملا قام عنده من األدلة ويقبل . أذن خري ورمحة ال يسمع غريمها وال يقبله 
من املهاجرين واألنصار ، وهو رمحة ملن آمن منكم ، أي أظهر اإلميان أيها املنافقون حيث يسمع من املؤمنني اخللص 

منكم ويقبل إميانكم الظاهر ، وال يكشف أسراركم وال يفضحكم ، وال يفعل بكم ما يفعل باملشركني ، مراعاة ملا 
أذن خري لكم ال أذن سوء فسلم هلم قوهلم فيه  رأى اهللا من املصلحة يف اإلبقاء عليكم ، فهو أذن كما قلتم ، إالّ أنه

، إال أنه فسر مبا هو مدح له وثناء عليه ، وإن كانوا قصدوا به املذّمة والتقصري بفطنته وشهامته ، وأنه من أهل 
إنّ مجاعة منهم ذّموه صلوات اهللا عليه وسالمه وبلغه ذلك ، فاشتغلت قلوهبم فقال : وقيل . سالمة القلوب والغّرة 

ال عليكم فإمنا هو أذن سامعة قد مسع كالم املبلغ فأذن ، وحنن نأتيه ونعتذر إليه فيسمع عذرنا أيضاً : عضهم ب
، على أن أذن خرب مبتدإ حمذوف؛ وخري كذلك ، » أذن خري لكم«: وقرىء . هو أذن خري لكم : فريضى ، فقيل 

ألنه يقبل معاذيركم وال يكافئكم على سوء أي هو أذن هو خري لكم يعين إن كان كما تقولون فهو خري لكم ، 
مل عّدي فعل اإلميان بالباء إىل اهللا تعاىل ، وإىل املؤمنني بالالم؟ قلت : فإن قلت . وقرأ نافع بتخفيف الذال . دخلتكم 

 ألنه قصد التصديق باهللا الذي هو نقيض الكفر به ، فعّدي بالباء وقصد السماع من املؤمنني ، وأن يسلم هلم ما: 
َوما أَنَت بُِمْؤِمنٍ لََّنا َولَْو كُنَّا صادقني { : يقولونه ويصّدقه ، لكوهنم صادقني عنده ، فعّدي بالالم ، أال ترى إىل قوله 



أَُنْؤِمنُ { ، ]  ٨٣: يونس [ } فما آمن ملوسى إالّ ذرية من قومه { : وحنوه . ما أنبأه عن الباء ]  ١٧: يوسف [ } 
ما وجه : فإن قلت ]  ٧١: طه [ } ءاَمنُتْم لَُه قَْبلَ أَنْ ءاذَنَ لَكُمْ { ، ]  ١١١: الشعراء [ } لََك واتبعك األرذلون 

ورمحة لكم يأذن لكم ، فحذف ألنّ : هي علة معللها حمذوف تقديره : ورمحة بالنصب؟ قلت : قراءة ابن أيب عبلة 
  .يدلّ عليه } أُذُنُ َخْيرٍ لَّكُْم { : قوله 

  ) ٦٢(اللَِّه لَكُْم لُِيْرُضوكُْم وَاللَُّه َوَرسُولُُه أََحقُّ أَنْ ُيْرضُوُه إِنْ كَانُوا ُمْؤِمنَِني َيْحِلفُونَ بِ

اخلطاب للمسلمني وكان املنافقون يتكلمون باملطاعن أو يتخلفون عن اجلهاد ، مث يأتوهنم } لَكُْم لُِيْرُضوكُْم { 
إن كنتم مؤمنني كما تزعمون : وهم ويرضوا عنهم ، فقيل هلم فيعتذرون إليهم ويؤكدون معاذيرهم باحللف ليعذر

وإمنا وحد الضمري ألنه ال تفاوت بني رضا اهللا ورضا رسوله صلى . فأحق من أرضيتم اهللا ورسوله بالطاعة والوفاق 
ّق أن أو واهللا أح. إحسان زيد وإمجاله نعشين وجرب مين : اهللا عليه وسلم ، فكانا يف حكم مرضّي واحد ، كقولك 

  .يرضوه ، ورسوله كذلك 

  ) ٦٣(َعظِيُم أَلَْم َيْعلَُموا أَنَُّه َمْن ُيَحاِدِد اللََّه َوَرُسولَُه فَأَنَّ لَُه نَاَر جََهنََّم َخاِلًدا ِفيَها ذَِلَك الِْخْزُي الْ

: وقيل } َنارِ َجهَنََّم { ه فحق أن ل: على حذف اخلرب ، أي } فَأَنَّ لَُه { احملادة مفاعلة من احلّد كاملشاقة من الشّق 
معطوفاً على أنه ، على أن } فأَنَّ لَُه { تأكيداً ، وجيوز أن يكون } أَنَُّه { : تكرير؛ ألن يف قوله : معناه فله ، وأنّ 

أمل «: وقرىء . أمل يعلموا أنه من حيادد اهللا ورسوله يهلك فأن له نار جهنم : حمذوف تقديره } َمن { جواب 
  .لتاء با» تعلموا

  ) ٦٤(َه ُمْخرٌِج َما َتْحذَُرونَ َيْحذَُر الُْمَناِفقُونَ أَنْ ُتَنزَّلَ َعلَيْهِْم ُسوَرةٌ ُتَنبِّئُُهْم بَِما ِفي قُلُوبِهِْم قُلِ اْسَتهْزِئُوا إِنَّ اللَّ

 ال أرانا إالّ واهللا: كانوا يستهزؤن باإلسالم وأهله وكانوا حيذرون أن يفضحهم اهللا بالوحي فيهم؛ حىت قال بعضهم 
والضمري يف عليهم وتنبئهم . شّر خلق اهللا ، لوددت أين قدمت فجلدت مائة جلدة؛ وأن ال ينزل فينا شيء يفضحنا 

وجيوز أن تكون الضمائر للمنافقني؛ ألن . وصّح ذلك ألن املعىن يقود إليه . للمنافقني : ويف قلوهبم . للمؤمنني 
يف قلوبكم كيت وكيت : ومعىن تنبئهم مبا يف قلوهبم كأهنا تقول هلم . زلة عليهم السورة إذا نزلت يف معناهم فهي نا

األمر باحلذر : معىن حيذر : وقيل . ، يعين أهنا تذيع أسرارهم عليهم حىت يسمعوها مذاعة منتشرة فكأهنا ختربهم هبا 
َيْحذَُر املنافقون أَن ُتنَزَّلَ َعلَْيهِْم { : احلذر واقع على إنزال السورة يف قوله : فإن قلت . ، أي ليحذر املنافقون 

أو أنّ اهللا مظهر ما . معناه حمصل مربز إنزال السورة : ؟ قلت } ُمْخرٌِج مَّا َتْحذَُرونَ { : فما معىن قوله } ُسوَرةٌ 
  .كنتم حتذرونه ، أي حتذرون إظهاره من نفاقكم 

لَا َتْعَتِذُروا قَْد كَفَْرُتمْ ) ٦٥(خُوُض َوَنلَْعُب قُلْ أَبِاللَِّه َوآيَاِتِه َوَرُسوِلِه كُنُْتْم َتْسَتهْزِئُونَ َولَِئْن َسأَلَْتُهمْ لََيقُولُنَّ إِنََّما كُنَّا َن
  ) ٦٦(َبْعَد إَِميانِكُمْ إِنْ َنْعُف َعْن طَاِئفٍَة ِمْنكُْم ُنَعذِّْب طَاِئفَةً بِأَنَُّهْم كَاُنوا ُمْجرِِمَني 

: صلى اهللا عليه وسلم يسري يف غزوة تبوك وركب من املنافقني يسريون بني يديه فقالوا  بينا رسول اهللا)  ٤٧٠( 
انظروا إىل هذا الرجل يريد أن يفتتح قصور الشام وحصونه ، هيهات هيهات ، فأطلع اهللا نبيه عليه السالم على 



يب اهللا ال واهللا ما كنا يف شيء من يا ن: قلتم كذا وكذا ، فقالوا : احبسوا علّي الركب ، فأتاهم فقال : ذلك فقال 
أباهللا { أمرك وال من أمر أصحابك ، ولكن كنا يف شيء مما خيوض فيه الركب ليقصر بعضنا على بعض السفر 

مل يعبأ باعتذارهم ألهنم كانوا كاذبني فيه ، فجعلوا كأهنم معترفون باستهزائهم ، } وءاياته َوَرسُوِلِه كُنُتمْ َتسَْتْهزُِءونَ 
ه موجود منهم ، حىت وخبوا بأخطائهم موقع االستهزاء ، حيث جعل املستهزأ به يلي حرف التقرير ، وذلك إمنا وبأن

ال تشتغلوا باعتذاراتكم الكاذبة ، فإهنا ال تنفعكم بعد ظهور } الَ َتعَْتِذرُواْ { يستقيم بعد وقوع االستهزاء وثبوته 
إِن نَّْعُف َعن طَاِئفَةٍ { بعد إظهاركم اإلميان } بَْعَد إميانكم { ائكم قد ظهر كفركم باستهز} قَْد كَفَرُْتْم { سركم 
مصرين على النفاق } ُنَعذّْب طَاِئفَةً بِأَنَُّهْم كَاُنواْ ُمْجرِِمَني { بإحداثهم التوبة وإخالصهم اإلميان بعد النفاق } ّمْنكُمْ 

هللا صلى اهللا عليه وسلم ومل يستهزؤوا فلم نعذهبم يف أو أن نعف عن طائفة منكم مل يؤذوا رسول ا. غري تائبني منه 
: وقرأ جماهد . العاجل نعذب يف العاجل طائفة بأهنم كانوا جمرمني مؤذين لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مستهزئني 

سري : ألنّ املسند إليه الظرف ، كما تقول : إن تعف عن طائفة على البناء للمفعول مع التأنيث ، والوجه التذكري 
إن ترحم طائفة ، فأنث لذلك وهو غريب : سريت بالدابة ، ولكنه ذهب إىل املعىن ، كأنه قيل : وال تقول . بالدابة 

إن يعف عن طائفة : وقرىء . وتعذب طائفة ، بالتأنيث . إن يعف عن طائفة ، بالتذكري : ، واجليد قراءة العاّمة 
  .وجلّ  يعذب طائفة ، على البناء للفاعل وهو اهللا عّز

نَ أَْيِديَُهْم َنُسوا اللََّه فََنِسيَُهْم الُْمَناِفقُونَ وَالُْمَناِفقَاتُ َبْعضُُهْم ِمْن َبْعضٍ َيأُْمُرونَ بِالُْمْنكَرِ َوَيْنَهْونَ َعنِ الَْمْعُروِف َوَيقْبُِضو
الُْمَناِفقَاِت َوالْكُفَّارَ َنارَ َجهَنََّم خَاِلِديَن ِفيَها ِهَي َحْسُبُهمْ َوَعَد اللَُّه الُْمَناِفِقَني َو) ٦٧(إِنَّ الُْمَناِفِقَني ُهمُ الْفَاِسقُونَ 

  ) ٦٨(َولََعنَُهُم اللَُّه َولَُهْم َعذَاٌب ُمِقيٌم 

[ }  وََيْحِلفُونَ باهللا إِنَُّهْم لَمِنكُْم{ : أريد به نفي أن يكونوا من املؤمنني ، وتكذيبهم يف قوهلم } َبْعُضُهْم ّمن َبْعضٍ { 
مث وصفهم مبا يدلّ على مضادة حاهلم حلال ]  ٥٦: التوبة [ } َوَما ُهم ّمنكُْم { : وتقرير قوله ]  ٥٦: التوبة 

} َوَيقْبُِضونَ أَْيِدَيُهمْ { عن اإلميان والطاعات } َوَيْنَهْونَ َعنِ املعروف { بالكفر واملعاصي } َيأُْمُرونَ باملنكر { املؤمنني 
{ فتركهم من رمحته وفضله } فََنِسيَُهْم { أغفلوا ذكره } َنُسواْ اهللا { صدقات واإلنفاق يف سبيل اهللا شحا باملباّر وال
هم الكاملون يف الفسق الذي هو التمّرد يف الكفر واالنسالخ عن كل خري ، وكفى املسلم زاجراً } ُهُم الفاسقون 

افقني حني بالغ يف ذمهم ، وإذا كره رسول اهللا صلى أن يلم مبا يكسبه هذا االسم الفاحش الذي وصف اهللا به املن
]  ١٤٢: النساء [ } كساىل { : اهللا عليه وسلم للمسلم أن يقول كسلت ، ألن املنافقني وصفوا بالكسل يف قوله 

منه  داللة على عظم عذاهبا ، وأنه ال شيء أبلغ} ِهَى َحْسبُُهْم { مقّدرين اخللود } خالدين ِفيَها { فما ظنك بالفسق 
وأهاهنم من التعذيب ، وجعلهم مذمومني } َولََعنَُهُم اهللا { ، وأنه حبيث ال يزاد عليه ، نعوذ باهللا من سخطه وعذابه 

وهلم نوع من } َولَُهْم َعذَاٌب مُِّقيمٌ { ملحقني بالشياطني املالعني ، كما عظم أهل اجلنة وأحلقهم باملالئكة املكرمني 
وهلم عذاب مقيم معهم يف العاجل ال : وجيوز أن يريد . مقيم دائم كعذاب النار  العذاب سوى الصلي بالنار ،

ينفكون عنه ، وهو ما يقاسونه من تعب النفاق ، والظاهر املخالف للباطن ، خوفاً من املسلمني وما حيذرونه أبداً من 
  .الفضيحة ونزول العذاب إن اطلع على أسرارهم 



 كََما اْسَتْمَتعَ ُنوا أََشدَّ ِمْنكُْم قُوَّةً َوأَكْثََر أَمَْوالًا َوأَْولَاًدا فَاْسَتْمَتعُوا بَِخلَاِقهِْم فَاْسَتْمَتْعُتمْ بَِخلَاِقكُْمكَالَِّذيَن ِمْن قَْبِلكُْم كَا
ْنَيا وَالْآِخَرِة َوأُولَِئَك ُهُم الَْخاِسُرونَ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلكُْم بَِخلَاِقهِْم َوُخضُْتْم كَالَِّذي خَاُضوا أُولَِئَك َحبِطَْت أَْعَمالُُهْم ِفي الدُّ

)٦٩ (  

فعلتم ما فعل الذين من قبلكم وهو أنكم : أو نصب على . أنتم مثل الذين من قبلكم : الكاف حملها رفع على 
  :وحنوه قول النمر . استمتعتم وخضتم كما استمتعوا وخاضوا 

تفسري لتشبيههم هبم ، ومتثيل فعلهم } كَانُواْ أََشدَّ ِمنكُْم قُوَّةً { : وقوله » مل أر« بإضمار... كَالَْيْومِ َمطْلُوباً َوالَ طَلََبا 
ونصيب ، . ألنه قسم » قسم«النصيب وهو ما خلق لإلنسان ، أي قّدر من خري ، كما قيل له : واخلالق . بفعلهم 

كالفوج الذي خاضوا ، } اْ كالذي خَاُضو{ الدخول يف الباطل واللهو : واخلوض . ألنه نصب ، أي أثبت 
كََما اْسَتمَْتَع الَِّذيَن ِمن { : وقوله } فاستمتعوا خبالقهم { : أي فائدة يف قوله : فإن قلت . وكاخلوض الذي خاضوه 

وخاضوا فخضتم كالذي خاضوا؟ : عن أن يقال } كالذى خَاُضواْ { : مغن عنه كما أغىن قوله } قَْبِلكُْم خبالقهم 
ن يذّم األّولني باالستمتاع مبا أوتوا من حظوظ الدنيا ورضاهم هبا ، والتهائم بشهواهتم الفانية عن فائدته أ: قلت 

النظر يف العاقبة وطلب الفالح يف اآلخرة ، وأن خيسس أمر االستمتاع ويهجن أمر الرضى به ، مث يشبه بعد ذلك 
أنت مثل فرعون ، كان يقتل بغري : فعله فتقول حال املخاطبني حباهلم ، كما تريد أن تنبه بعض الظلمة على مساجة 

فمعطوف على ما قبله مستند إىل } َوُخْضُتْم كالذي خَاُضواْ { وأما . جرم ويعذب ويعسف وأنت تفعل مثل فعله 
وآتيناه أجره يف الدنيا { : نقيض قوله } َحبِطَْت أعماهلم ِفي الدنيا واالخرة { مستغن باستناده إليه عن تلك التقدمة 

  ] . ٢٧: العنكبوت [ } وإنه يف اآلخرة ملن الصاحلني 

َوالُْمْؤتَِفكَاِت أََتْتُهمْ ُرُسلُُهْم أَلَْم َيأِْتهِْم َنَبأُ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم قَْومِ ُنوحٍ َوَعاٍد َوثَُموَد َوقَْومِ إِْبَراهِيَم وَأَْصحَابِ َمْدَيَن 
  ) ٧٠(ظِْلَمُهْم وَلَِكْن كَاُنوا أَنْفَُسُهمْ َيظِْلُمونَ بِالَْبيِّنَاِت فََما كَانَ اللَُّه ِلَي

قريات قوم لوط : وقيل . مدائن قوم لوط } واملؤتفكات { وأهل مدين وهم قوم شعيب } وأصحاب َمْدَيَن { 
منه أن يظلمهم  فما صّح} فََما كَانَ اهللا ِلَيظِْلَمُهْم { انقالب أحواهلّن عن اخلري إىل الشر : وائتفاكهّن . وهود وصاحل 

  .وهو حكيم ال جيوز عليه القبيح وأن يعاقبهم بغري جرم ، ولكن ظلموا أنفسهم حيث كفروا به فاستحقوا عقابه 

اةَ َوُيْؤُتونَ الزَّكَاةَ ِقيُمونَ الصَّلََوالُْمْؤِمُنونَ وَالُْمْؤِمنَاُت َبْعُضُهْم أَْوِلَياُء بَْعضٍ َيأُْمُرونَ بِالَْمْعرُوِف َوَيْنَهْونَ َعنِ الْمُْنكَرِ َوُي
َوَعَد اللَُّه الُْمْؤِمنَِني وَالُْمْؤِمَناتِ َجنَّاٍت ) ٧١(َوُيِطيُعونَ اللََّه َوَرُسولَهُ أُولَِئَك سََيْرَحمُُهُم اللَُّه إِنَّ اللََّه َعزِيٌز َحكِيٌم 

َبةً ِفي َجنَّاِت َعْدٍن َورِْضَوانٌ ِمَن اللَِّه أَكَْبُر ذَِلَك ُهَو الْفَْوُز الَْعِظيمُ َتْجرِي ِمْن َتحِْتَها الْأَْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوَمَساِكَن طَيِّ
)٧٢ (  

السني مفيدة } سََيْرَحمُُهُم اهللا { . } َبْعُضُهْم ّمن َبْعضٍ { : يف مقابلة قوله يف املنافقني } َبْعُضُهْم أَْوِلَياء بَْعضٍ { 
سأنتقم منك يوماً ، تعين أنك ال تفوتين : الوعد ، كما تؤكد الوعيد يف قولك  وجود الرمحة ال حمالة ، فهي تؤكد

[ } َولَسَْوَف ُيْعطِيَك رَبَُّك فترضى { ، ]  ٩٦: مرمي [ } سََيجَْعلُ لَُهُم الرمحن ُوّداً { وإن تباطأ ذلك ، وحنوه 
غالب على كل شيء قادر عليه ، } َعزِيزٌ { ] .  ١٥٢: النساء [ } َسْوَف يُْؤِتيهِْم أُجُورَُهْم { ، ]  ٥: الضحى 

عن } ومساكن طَّيَبةً { واضع كال موضعه على حسب االستحقاق } َحِكيمٌ { فهو يقدر على الثواب والعقاب 



جنات َعْدٍن الىت َوَعدَ { : علم ، بدليل قوله } َعْدنٍ { و . قصوراً من اللؤلؤ والياقوت األمحر والزبرجد : احلسن 
  :ويدلّ عليه ما روى أبو الدرداء رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ]  ٦١: مرمي  [} الرمحن 

النبيون ، والصّديقون ، : عدن دار اهللا اليت مل ترها عني ومل ختطر على قلب بشر ، ال يسكنها غري ثالثة «)  ٤٧١( 
ورضوان { هنر جناته على حافاته : وقيل .  اجلنة هي مدينة يف: وقيل » يقول اهللا تعاىل طوىب ملن دخلك. والشهداء 

وشيء من رضوان اهللا أكرب من ذلك كله ، ألنّ رضاه هو سبب كل فوز وسعادة ، وألهنم ينالون } ّمَن اهللا أَكَْبرُ 
برضاه عنهم تعظيمه وكرامته ، والكرامة أكرب أصناف الثواب ، وألن العبد إذا علم أن مواله راض عنه فهو أكرب 

نفسه مما وراءه من النعم ، وإمنا تتهنأ له برضاه ، كما إذا علم بسخطته تنغصت عليه ، ومل جيد هلا لذة وإن  يف
ال تطمح عيين وال تنازع نفسي إىل : ومسعت بعض أوىل اهلمة البعيدة والنفس املّرة من مشاخينا يقول . عظمت 

{ رضاه عين ، وأن أحشر يف زمرة املهديني املرضيني عنده شيء مما وعد اهللا يف دار الكرامة ، كما تطمح وتنازع إىل 
وروى . وحده دون ما يعّده الناس فوزاً } الفوز العظيم { أي هو : إشارة إىل ما وعد اهللا ، أو إىل الرضوان } ذلك 

:  
مل تعط أحداً  وما لنا ال نرضى وقد أعطيتنا ما: أنّ اهللا عّز وجلّ يقول ألهل اجلنة هل رضيتم؟ فيقولون ) "  ٤٧٢( 

أُِحلُّ عليكم رضواين : وأي شيء أفضل من ذلك؟ قال : أنا أعطيكم أفضل من ذلك؟ قالوا : من خلقك ، فيقول 
  " .فال أسخط عليكم أبداً 

  ) ٧٣(َمِصُري َيا أَيَُّها النَّبِيُّ َجاِهدِ الْكُفَّاَر َوالُْمَناِفِقَني َواغْلُظْ َعلَْيهِْم َوَمأَْواُهْم جََهنَُّم وَبِئَْس الْ

يف اجلهادين مجيعاً ، وال حتاهبم وكل من وقف } واغلظ َعلَْيهِْم { باحلّجة } واملنافقني { بالسيف } جاهد الكفار { 
منه على فساد يف العقيدة فهذا احلكم ثابت فيه ، جياهد باحلجة ، وتستعمل معه الغلظة ما أمكن منها ، وعن ابن 

يريد الكراهة . انه ، فإن مل يستطع فليكفهّر يف وجهه فإن مل يستطع فبقلبه إن مل يستطع بيده فبلس: مسعود 
  .وقد محل احلسن جهاد املنافقني على إقامة احلدود عليهم إذا تعاطوا أسباهبا . والبغضاء والتربأ منه 

ْسلَامِهِْم َوَهمُّوا بَِما لَْم َينَالُوا َوَما َنقَُموا إِلَّا أَنْ أَغَْناُهُم اللَُّه َيْحِلفُونَ بِاللَِّه َما قَالُوا َولَقَْد قَالُوا كَِلَمةَ الْكُفْرِ َوكَفَرُوا َبْعدَ إِ
ي ي الدُّْنَيا وَالْآِخَرِة َوَما لَُهْم ِفَوَرسُولُُه ِمْن فَْضِلِه فَإِنْ َيُتوُبوا َيُك َخيًْرا لَُهْم َوإِنْ َيتََولَّْوا ُيَعذِّْبُهمُ اللَُّه َعذَاًبا أَِليًما ِف

  ) ٧٤(الْأَْرضِ ِمْن وَِليٍّ َولَا َنِصريٍ 

أقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف غزوة تبوك شهرين ينزل عليه القرآن ، ويعيب املنافقني املتخلفني )  ٤٧٣( 
 واهللا لئن كان ما يقول حممد حقاً إلخواننا الذين: فقال اجلُالَس . فيسمع من معه منهم ، منهم اجلالس بن سويد 

أجل ، واهللا إنّ : فقال عامر بن قيس األنصاري للجالس . خلفناهم وهم ساداتنا وأشرافنا ، فنحن شّر من احلمري 
وبلغ ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فاستحضر فحلف باهللا ما قال ، . حممداً لصادق وأنت شّر من احلمار 

َيْحِلفُونَ باهللا َما { صديق الكاذب وتكذيب الصادق فنزلت اللَّهم أنزل على عبدك ونبيك ت: فرفع عامر يده فقال 
واهللا لقد قلته وصدق عامر ، فتاب اجلالس . يا رسول اهللا ، لقد عرض اهللا علّي التوبة : فقال اجلالس } قَالُواْ 

وهو } ا لَمْ َيَنالُواْ َوَهمُّواْ بَِم{ وأظهروا كفرهم بعد إظهارهم اإلسالم } َوكَفَُرواْ َبْعَد إسالمهم { وحسنت توبته 
  :الفتك برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وذلك عند مرجعه من تبوك 

تواثق مخسة عشر منهم على أن يدفعوه عن راحلته إىل الوادي إذا تسنم العقبة بالليل ، فأخذ عمار بن )  ٤٧٤( 



ع حذيفة بوقع أخفاف اإلبل وبقعقعة ياسر خبطام راحلته يقودها وحذيفة خلفها يسوقها ، فبينما مها كذلك إذ مس
هّم املنافقون بقتل عامر : وقيل . إليكم إليكم يا أعداء اهللا ، فهربوا : السالح ، فالتفت فإذا قوم متلثمون ، فقال 

أرادوا أن يتّوجوا عبد اهللا بن أّيب وإن مل يرض رسول اهللا صلى اهللا تعاىل عليه وآله : وقيل . لرّده على اجلالس 
وذلك أهنم كانوا حني قدم رسول اهللا صلى اهللا } إِال أَنْ أَغَْناُهُم اهللا { وما أنكروا وما عابوا } َوَما َنقَمُواْ  {وسلم 

عليه وسلم املدينة يف ضنك من العيش ال يركبون اخليل وال حيوزون الغنيمة فأثروا بالغنائم وقتل للجالس موىل ، 
هي اآلية اليت تاب عندها اجلالس } فَإِن َيتُوُبواْ { ه اثين عشر ألفاً فاستغىن فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بديت

  .بالقتل والنار } ِفى الدنيا واالخرة { 

ْضِلِه َبِخلُوا بِِه فَلَمَّا آَتاُهْم ِمْن فَ) ٧٥(َوِمْنُهْم َمْن َعاَهَد اللََّه لَِئْن آَتاَنا ِمْن فَْضِلِه لََنصَّدَّقَنَّ َولََنكُوَننَّ ِمَن الصَّاِلِحَني 
ِذُبونَ فَأَْعقََبُهْم نِفَاقًا ِفي قُلُوبِهِْم إِلَى َيْومِ َيلْقَْوَنُه بَِما أَْخلَفُوا اللََّه َما َوَعُدوُه َوبَِما كَاُنوا َيكْ) ٧٦(َوَتَولَّْوا َوُهْم ُمعْرُِضونَ 

)٧٧ (  

  :أنّ ثعلبة بن حاطب قال : روي 
يا ثعلبة ، قليل تؤّدي شكره وخري «: هللا أن يرزقين ماالً ، فقال صلى اهللا عليه وسلم يا رسول اهللا ، ادع ا)  ٤٧٥( 

والذي بعثك باحلّق لئن رزقين اهللا ماالً ألعطّني كل ذي حّق حقّه ، فدعا له ، : فراجعه وقال » من كثري ال تطيقه
نقطع عن اجلماعة واجلمعة ، فسأل عنه فاختذ غنماً فنمت كما ينمى الدود حىت ضاقت هبا املدينة ، فنزل وادياً وا

، فبعث رسول اهللا صلى » يا ويح ثعلبة«: قال . كثر ماله حىت ال يسعه واد : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقيل 
اهللا عليه وسلم مصّدقني ألخذ الصدقات ، فاستقبلهما الناس بصدقاهتم ، ومّرا بثعلبة فسأاله الصدقة وأقرآه كتاب 

: ما هذه إالّ جزية ، ما هذه إالّ أخت اجلزية ، وقال : لى اهللا عليه وسلم الذي فيه الفرائض ، فقال رسول اهللا ص
مّرتني » يا ويح ثعلبة«: ارجعا حىت أرى رأيي ، فلما رجعا قال هلما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبل أن يكلماه 

هذا : أن أقبل منك ، فجعل التراب على رأسه فقال  إنّ اهللا منعين«: ، فنزلت ، فجاءه ثعلبة بالصدقة ، فقال 
عملك قد أمرتك فلم تطعين ، فقبض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فجاء هبا إىل أيب بكر رضي اهللا عنه فلم 

: وقرىء . يقبلها ، وجاء إىل عمر رضي اهللا عنه يف خالفته فلم يقبلها ، وهلك يف زمان عثمان رضي اهللا عنه 
} فَأَْعقََبُهمْ { يريد احلّج : قال ابن عباس رضي اهللا عنه } ّمَن الصاحلني { بالنون اخلفيفة فيهما » ولنكونْنلنصّدقن «

} ِفى قُلُوبِهِْم { متمكناً } نِفَاقاً { فأورثهم البخل : يعين . أن الضمري للبخل : عن احلسن وقتادة رضي اهللا عنهما 
فخذهلم حىت نافقوا ومتكن يف قلوهبم : واملعىن . لظاهر أن الضمري هللا عّز وجلّ وا. ألنه كان سبباً فيه وداعياً إليه 

: ومنه . نفاقهم فال ينفك عنها إىل أن ميوتوا بسبب إخالفهم ما وعدوا اهللا من التصّدق والصالح وكوهنم كاذبني 
  .عن علّي رضي اهللا عنه .  ، بالتشديد ، وأمل تعلموا ، بالتاء» يكذبون«: وقرىء . جعل خلف الوعد ثلث النفاق 

  ) ٧٨(أَلَْم َيْعلَُموا أَنَّ اللََّه َيْعلَُم ِسرَُّهْم وََنْجَواُهْم َوأَنَّ اللََّه َعلَّاُم الُْغُيوبِ 

ما أسّروه من النفاق والعزم على إخالف ما وعدوه وما يتناجون به فيما بينهم من املطاعن يف } ِسرَُّهْم وجنواهم { 
  .صدقة جزية وتدبري منعها الدين وتسمية ال



َخُرونَ مِْنُهْم َسِخرَ اللَُّه ِمْنُهمْ الَِّذيَن َيلِْمُزونَ الُْمطَّوِِّعَني ِمَن الُْمْؤِمنَِني ِفي الصََّدقَاِت َوالَِّذيَن لَا َيجُِدونَ إِلَّا جُْهَدُهْم فََيْس
  ) ٧٩(َولَُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم 

وجيوز أن يكون يف حمل اجلرّ بدالً من الضمري يف سرهم . أو الرفع على الذّم حمله النصب } الذين َيلِْمُزونَ { 
  :روي . املتطّوعني املتربعني } املطوعني { ، بالضم » يلمزون«: وقرىء . وجنواهم 

أنّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حثّ على الصدقة فجاء عبد الرمحن بن عوف بأربعني أوقية من ذهب )  ٤٧٦( 
كان يل مثانية آالف ، فأقرضت ريب أربعة وأمسكت أربعة لعيايل ، فقال رسول : بأربعة آالف درهم وقال : وقيل . 

فبارك اهللا له حىت صوحلت متاضر امرأته  -" بارك اهللا لك فيما أعطيت وفيما أمسكت : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ئة وسق من متر ، وجاء أبو عقيل األنصاري رضي اهللا وتصّدق عاصم بن عديّ مبا -عن ربع الثمن على مثانني ألفاً 

بّت ليليت أجرّ باجلرير على صاعني ، فتركت صاعاً لعيايل ، وجئت بصاع فأمره رسول : عنه بصاع من متر فقال 
ما أعطى عبد الرمحن وعاصم إالّ رياء : اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن ينثره على الصدقات ، فلمزهم املنافقون وقالوا 

{ ، وإن كان اهللا ورسوله لغنيني عن صاع أيب عقيل ، ولكنه أحبّ أن يذكر بنفسه ليعطي من الصدقات ، فنزلت 
: البقرة [ } اهللا َيْسَتهْزِىء بِهِمْ { : كقوله } َسِخرَ اهللا مِْنُهْم { قرىء بالفتح والضم . إالّ طاقتهم } إِالَّ جُْهدَُهْم 

  .} َولَُهْم َعذَابٌ أَلِيٌم { : وله أال ترى إىل ق. يف أنه دعاء ]  ١٥

َك بِأَنَُّهْم كَفَُروا بِاللَِّه َوَرسُوِلِه وَاللَُّه لَا اْسَتْغِفرْ لَُهمْ أَْو لَا َتْسَتْغِفْر لَُهْم إِنْ َتْسَتغِْفْر لَُهْم َسْبِعَني َمرَّةً فَلَْن َيْغِفَر اللَُّه لَُهْم ذَِل
  ) ٨٠(َيْهِدي الْقَْوَم الْفَاِسِقَني 

سأل عبد اهللا بن عبد اهللا بن أيبّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكان رجالً صاحلاً أن يستغفر ألبيه يف )  ٤٧٧( 
" إنَّ اهللا قد رخص يل فسأزيد على السبعني : " مرضه ففعل ، فنزلت ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

وقد ذكرنا أن هذا األمر يف معىن ]  ٦: املنافقون [ } ُهْم أَْم لَمْ َتْسَتغِْفْر لَُهمْ َسَواء َعلَْيهِْم أَْسَتْغفَْرَت لَ{ : فنزلت 
لن يغفر اهللا هلم استغفرت هلم أم مل تستغفر هلم ، وإن فيه معىن الشرط ، وذكرنا النكتة يف اجمليء : اخلرب ، كأنه قيل 

  :ري ، قال علّي بن أيب طالب عليه السالم به على لفظ األمر ، والسبعون جار جمرى املثل يف كالمهم للتكث
  َسْبِعَني أَلْفاً َعاِقِدي النَّوَاِصي... الّْصَبَحنَّ الَْعاصِ وَاْبَن الْعَاِصي 

كيف خفي على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو أفصح العرب وأخربهم بأساليب الكالم ومتثيالته : فإن قلت 
اآلية فبني . . . } ذلك بِأَنَُّهْم كَفَُرواْ { : االستغفار ، كيف وقد تاله بقوله  ، والذي يفهم من ذكر هذا العدد كثرة

مل خيف عليه ذلك ، ولكنه : قلت » قد رخص يل ريب فسأزيد على السبعني«: الصارف عن املغفرة هلم حىت قال 
َوَمْن َعصَانِى فَإِنََّك غَفُوٌر { الم خيل مبا قال إظهاراً لغاية رمحته ورأفته على من بعث إليه ، كقول إبراهيم عليه الس

لطف ألّمته ودعاء هلم إىل ترحم : ويف إظهار النيب صلى اهللا عليه وسلم الرأفة والرمحة ]  ٣٦: إبراهيم [ } رَّحِيٌم 
  .بعضهم على بعض 

بِأَْموَالِهِْم َوأَنْفُسِهِْم ِفي َسبِيلِ اللَِّه َوقَالُوا لَا َتْنِفرُوا فَرَِح الُْمَخلَّفُونَ بَِمقَْعِدِهمْ ِخلَاَف َرُسولِ اللَِّه َوكَرُِهوا أَنْ ُيَجاِهُدوا 
  ) ٨١(ِفي الَْحرِّ قُلْ نَاُر جََهنََّم أََشدُّ َحرا لَْو كَانُوا َيفْقَُهونَ 



غزوة الذين استأذنوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من املنافقني فأذن هلم وخلفهم يف املدينة يف } املخلفون { 
خلفه } خالف َرُسولِ اهللا { بقعودهم عن الغزو } بَِمقَْعدِِهْم { تبوك ، أو الذين خلفهم كسلهم ونفاقهم والشيطان 

. خلف رسول اهللا : مبعىن بعدهم ظعنوا ومل يظعن معهم ، وتشهد له قراءة أيب حيوة . أقام خالف احلي : يقال . 
قعدوا وهنض ، وانتصابه على أنه مفعول له أو حال ، أي قعدوا  هو مبعىن املخالفة ألهنم خالفوه حيث: وقيل 

تعريض باملؤمنني وبتحملهم املشاقّ العظام لوجه هللا تعاىل } أَن جياهدوا بأمواهلم وَأَْنفُِسهِمْ { ملخالفته أو خمالفني له 
. وكره ذلك املنافقون . فض ومبا فعلوا من بذل أمواهلم وأرواحهم يف سبيل اهللا تعاىل وإيثارهم ذلك على الدعة واخل

استجهال } قُلْ نَاُر جََهنََّم أََشدُّ َحّرا { وكيف ال يكرهونه وما فيهم ما يف املؤمنني من باعث اإلميان وداعي اإليقان 
: هلم ، ألنّ من تصّون من مشقة ساعة فوقع بسبب ذلك التصوُّن يف مشقة األبد ، كان أجهل من كل جاهل 

  :ولبعضهم 
  َمَساَءةَ َيْومٍ أَْرُيَها ِشْبُه الصَّاب... أَْحقَابٍ َتلَقَّْيُت بَْعَدَها  َمَسرَّةُ

  َوَراَء تَقَضِّيَها َمَساَءة أَْحقَابِ... فَكَْيَف َبأَنْ َتلْقَى َمَسرَّةَ َساَعة 

  ) ٨٢(فَلَْيْضَحكُوا قَِليلًا َولْيَْبكُوا كَثًِريا جََزاًء بَِما كَاُنوا َيكِْسُبونَ 

إالّ أنه أخرج على لفظ األمر للداللة على أنه حتم واجب ال } جََزاًء { فسيضحكون قليالً ، ويبكون كثرياً : معناه 
  .يروى أن أهل النفاق يبكون يف النار عمر الدنيا ، ال يرقأ هلم دمع وال يكتحلون بنوم . يكون غريه 

ُنوَك لِلُْخُروجِ فَقُلْ لَْن َتْخُرجُوا َمِعَي أََبًدا َولَْن ُتقَاِتلُوا َمِعَي َعُدوا إِنَّكُْم َرِضيُتمْ فَإِنْ َرَجَعَك اللَُّه إِلَى طَاِئفٍَة ِمْنُهْم فَاْسَتأْذَ
  ) ٨٣(بِالْقُُعودِ أَوَّلَ َمرٍَّة فَاقُْعدُوا َمَع الْخَاِلِفَني 

مل : وقيل . ، أو اعتذر بعذر صحيح  ألنّ منهم من تاب عن النفاق وندم على التخلف} إىل طَاِئفٍَة ّمْنُهمْ { وإمنا قال 
يعين إىل غزوة بعد غزوة } فاستأذنوك ِللُْخُروجِ { املنافقني منهم : يكن املخلقون كلهم منافقني ، فأراد بالطائفة 

هي اخلروج إىل غزوة تبوك ، وكان إسقاطهم عن ديوان الغزاة عقوبة هلم على ختلفهم الذي } أَوَّلَ َمرَّةٍ { . تبوك 
قرأ مالك ] و . [ قد مرّ تفسريه } َمَع اخلالفني { هللا أنه مل يدعهم إليه إالّ النفاق ، خبالف غريهم من املتخلفني علم ا

نكرة وضعت موضع املرات للتفضيل ، } َمرٍَّة { : فإن قلت . على قصر اخلالفني » مع اخللفني«: بن دينار رمحه اهللا 
هند أكرب النساء ، : أكثر اللغتني : ل على واحدة من املرات؟ قلت فلم ذكر اسم التفضيل املضاف إليها وهو دا

. ولكن هي أكرب امرأة ، وأول مرة وآخر مرة . هي كربى امرأة ، ال تكاد تعثر عليه : مث إنّ قولك . وهي أكربهّن 
  .ذكر لنا أهنم كانوا اثين عشر رجالً قيل فيهم ما قيل : وعن قتادة 

وَلَا ) ٨٤(ِمنُْهْم َماَت أََبًدا َولَا تَقُْم َعلَى قَْبرِِه إِنَُّهْم كَفَرُوا بِاللَِّه َوَرسُوِلِه َوَماتُوا َوُهْم فَاِسقُونَ  َولَا ُتَصلِّ َعلَى أََحٍد
  ) ٨٥(ُسُهْم وَُهْم كَاِفُرونَ ُتْعجِْبَك أَمَْوالُُهْم َوأَْولَادُُهْم إِنََّما ُيرِيُد اللَُّه أَنْ ُيَعذَِّبُهمْ بَِها ِفي الدُّْنَيا وََتْزَهَق أَنْفُ

  :روي 
أنّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يقوم على قبور املنافقني ويدعو هلم فلما مرض رأس النفاق عبد )  ٤٧٨( 

يا رسول اهللا بعثت إليك لتستغفر : فقال . أهلكك حبّ اليهود : اهللا بن أيبّ بعث إليه ليأتيه ، فلما دخل عليه قال 



ؤنبين وسأله أن يكفنه يف شعاره الذي يلي جلده ويصلّي عليه ، فلما مات دعاه ابنه حباب إىل جنازته ، يل ال لت
: اسم شيطان ، فلما هّم بالصالة عليه قال له عمر : احلباب . أنت عبد اهللا ابن عبد اهللا : فسأله عن امسه فقال 

كيف جازت له تكرمة املنافق : فإن قلت . جذبه جربيل أراد أن يصلّي عليه ف: أتصلّي على عدّو اهللا ، فنزلت وقيل 
  وذلك. كان ذلك مكافأة له على صنيع سبق له : وتكفينه يف قميصه؟ قلت 

أنّ العباس رضي اهللا عنه عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا أخذ أسرياً ببدر مل جيدوا له قميصاً وكان )  ٤٧٩( 
  .ه رجالً طواالً ، فكساه عبد اهللا قميص

ال ، إن يل يف رسول اهللا : إنا ال نأذن حملمد ولكنا نأذن لك ، فقال : وقال له املشركون يوم احلديبية )  ٤٨٠( 
صلى اهللا عليه وسلم أسوة حسنة فشكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم له ذلك ، وإجابة له إىل مسئلته إياه ، فقد 

ان يتوفر على دواعي املروءة ويعمل بعادات الكرام ، وإكراماً البنه كان عليه الصالة والسالم ال يرّد سائالً ، وك
  :أنه قال له : الرجل الصاحل ، فقد روي 

أسألك أن تكفنه يف بعض قمصانك ، وأن تقوم على قربه ، وال يشمت به األعداء ، وعلماً بأن تكفينه يف )  ٤٨١( 
ألكفان ، وليكون إلباسه إياه لطفاً لغريه ، فقد روي أنه قيل قميصه ال ينفعه مع كفره ، فال فرق بينه وبني غريه من ا

  :له 
إنّ قميصي لن يغين عنه من اهللا شيئاً ، وإين أؤمل من اهللا « : مل وجهت إليه بقميصك وهو كافر؟ فقال )  ٤٨٢( 

ثوب رسول فريوى أنه أسلم ألف من اخلزرج ملا رأوه طلب االستشفاء ب» أن يدخل يف اإلسالم كثري هبذا السبب 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكذلك ترمحه واستغفاره كان للدعاء إىل التراحم والتعاطف ، ألهنم إذا رأوه يترحم على 

. من يظهر اإلميان وباطنه على خالف ذلك ، دعا املسلم إىل أن يتعطف على من واطأ قلبه لسانه ورآه حتماً عليه 
هم ، وكانوا جيرون جمرى املسلمني مل يتقدم هني عن الصالة علي: فكيف جازت الصالة عليه؟ قلت : فإن قلت 

ما أدري ما هذه الصالة ، إالّ أين أعلم أنّ : وعن ابن عباس رضي اهللا عنه . لظاهر إمياهنم ، ملا يف ذلك من املصلحة 
واملعىن  -مات ، وماتوا بلفظ املاضي : وإمنا قيل . صفة ألحد } مَّاَت { رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال خيادع 

تعليل للنهي ، وقد أعيد } أَنَُّهْم كَفَُرواْ { على تقدير الكون والوجود؛ ألنه كائن موجود ال حمالة  -ستقبال على اال
ألنّ جتدد النزول له شأن يف تقرير ما نزل له وتأكيده ، وإرادة أن يكون على بال من } َوالَ تُْعجِْبَك { : قوله 

ن العمل به مهمّ يفتقر إىل فضل عناية به ، ال سيما إذا تراخى ما بني املخاطب ال ينساه وال يسهو عنه ، وأن يعتقد أ
النزولني فأشبه الشيء الذي أهم صاحبه ، فهو يرجع إليه يف أثناء حديثه ويتخلص إليه ، وإمنا أعيد هذا املعىن لقوته 

  .فيما جيب أن حيذر منه 

وا َمَع َرسُوِلِه اْسَتأْذََنَك أُولُو الطَّْولِ ِمنُْهْم َوقَالُوا ذَْرَنا َنكُْن َمَع الْقَاِعِديَن َوإِذَا أُنْزِلَْت سُوَرةٌ أَنْ آِمنُوا بِاللَِّه َوَجاِهُد
لَِكنِ الرَُّسولُ وَالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه ) ٨٧(َرضُوا بِأَنْ َيكُوُنوا َمَع الَْخوَاِلِف َوطُبَِع َعلَى قُلُوبِهِْم فَُهمْ لَا َيفْقَُهونَ ) ٨٦(

أََعدَّ اللَُّه لَُهْم جَنَّاٍت َتجْرِي ِمْن ) ٨٨(وا بِأَمَْوالِهِْم وَأَْنفُسِهِْم َوأُولَِئكَ لَُهمُ الَْخيَْراُت َوأُولَِئَك ُهُم الُْمفِْلُحونَ َجاَهُد
  ) ٨٩(َتحِْتَها الْأَْنَهارُ َخاِلِديَن ِفيَها ذَِلَك الْفَْوزُ الَْعظِيُم 

كما يقع القرآن والكتاب على } وَإِذَا ُنّزلَتْ ُسوَرةٌ { : ن يراد بعضها يف قوله جيوز أن يراد السورة بتمامها ، وأ
أُْولُو الطول { هي أن املفسرة } أَنْ َءاِمنُوا { هي براءة ، ألنّ فيها األمر باإلميان واجلهاد : وقيل . كله وعلى بعضه 

فَُهْم الَ { لذين هلم علة وعذر يف التخلف مع ا} َمَع القاعدين { ذوو الفضل والسعة ، من طال عليه طوالً } 



أي إن ختلف } لكن الرسول { ما يف اجلهاد من الفوز والسعادة وما يف التخلف من الشقاء واهلالك } َيفْقَُهونَ 
َنا بَِها فَإِن َيكْفُرْ بَِها َهُؤالء فَقَْد َوكَّلْ{ : هؤالء فقد هند إىل الغزو من هو خري منهم وأخلص نية ومعتقداً ، كقوله 

تتناول منافع } اخلَْيرَاِت { ] .  ٣٨: فصلت [ } فَإِِن استكربوا فالذين ِعنَد َرّبكَ { ، ]  ٨٩: األنعام [ } قَْوماً 
  ] . ٧٠: الرمحن [ } ِفيهِنَّ خريات { : احلور ، لقوله : وقيل . الدارين إلطالق اللفظ 

ذَنَ لَُهْم َوقََعَد الَِّذيَن كَذَبُوا اللََّه َوَرُسولَهُ َسُيِصيُب الَِّذيَن كَفَُروا ِمنُْهْم َعذَاٌب أَِليمٌ َوَجاَء الُْمَعذُِّرونَ ِمَن الْأَعَْرابِ ِلُيْؤ
)٩٠ (  

وحقيقته أنه يوهم أن له عذراً فيما يفعل وال عذر له : من عذر يف األمر ، إذا قصر فيه وتواىن ومل جيّد } املعذرون { 
اء يف الذال ونقل حركتها إىل العني وجيوز يف العربية كسر العني اللتقاء الساكنني وضمها أو املعتذرون بإدغام الت: 

َيْعَتِذُرونَ إِلَْيكُْم إِذَا َرَجْعُتمْ إِلَْيهِمْ { : إلتباع امليم ، ولكن مل تثبت هبما قراءة ، وهم الذين يعتذرون بالباطل ، كقوله 
إن : قالوا . هم أسد وغطفان : قيل . جيتهد يف العذر وحيتشد فيه  وهو الذي: بالتخفيف » املعذرون«: وقرىء } 

  :وقيل . وإن بنا جهداً فائذن لنا يف التخلف : لنا عياالً 
إن غزونا معك أغارت أعراب طّي على أهالينا ومواشينا ، فقال صلى : هم رهط عامر بن الطفيل قالوا )  ٤٨٣( 

: وعن قتادة : نفر من غفار ، اعتذروا فلم يعذرهم اهللا تعاىل . وعن جماهد . » سيغنيين اهللا عنكم«: اهللا عليه وسلم 
بتشديد العني والذال ، من تعذر مبعىن اعتذر ، وهذا غري صحيح؛ ألنّ » املعذرون«: وقرىء . اعتذروا بالكذب 

أريد املعتذرون : قيل و. التاء ال تدغم يف العني إدغامها يف الطاء والزاي والصاد ، يف املطّوعني ، وأزكى وأصدق 
َوقََعَد { بالصحة ، وبه فسر املعذرون واملعذرون ، على قراءة ابن عباس رضي اهللا عنه الذين مل يفرطوا يف العذر 

هم منافقو األعراب الذين مل جييئوا ومل يعتذروا ، وظهر بذلك أهنم كذبوا اهللا ورسوله يف } الذين كَذَُبواْ اهللا َوَرُسولَهُ 
يف } َعذَاٌب أَِليمٌ { من األعراب } سَُيِصيُب الذين كَفَُرواْ ِمنُْهْم { بالتشيد » كذبوا«: وقرأ أّيب . ميان ادعائهم اإل

  .الدنيا بالقتل ، ويف اآلخرة بالنار 

ا َنَصُحوا ِللَِّه َوَرُسوِلِه َما َعلَى لَْيَس َعلَى الضَُّعفَاِء وَلَا َعلَى الْمَْرَضى َولَا َعلَى الَِّذيَن لَا َيجُِدونَ َما ُيْنِفقُونَ َحَرٌج إِذَ
وَلَا َعلَى الَِّذيَن إِذَا َما أَتَْوَك لَِتْحِملَُهْم قُلَْت لَا أَجُِد َما أَْحِملُكُْم َعلَْيِه ) ٩١(الُْمْحِسنَِني ِمْن َسبِيلٍ وَاللَُّه غَفُوٌر َرحِيٌم 
  ) ٩٢(ا أَلَّا َيجِدُوا َما ُيْنِفقُونَ َتَولَّْوا َوأَْعُينُُهْم َتفِيُض ِمَن الدَّْمعِ حََزًن

والنصح هللا . هم مزينة وجهينة وبنو عذرة : وقيل . الفقراء : والذين ال جيدون . اهلرمى والزمىن } الضعفاء { 
اإلميان هبما ، وطاعتهما يف السّر والعلن ، وتوليهما ، واحلّب والبغض فيهما كما يفعل املوايل الناصح : ورسوله 
وال طريق . ال جناح عليهم : ال سبيل عليهم : على املعذورين الناصحني ، ومعىن } َعلَى احملسنني { بصاحبه 

أَْو َجاءوكُْم { : وقد قبله مضمرة ، كما قيل يف قوله } أََتْوَك { حال من الكاف يف } قُلَْت الَ أَجُِد { للعاتب عليهم 
ولقد حصر اهللا املعذورين يف } تََولَّْواْ { ا أتوك قائالً ال أجد أي إذا م]  ٩٠: النساء [ } َحصَِرْت ُصُدورُُهْم 

وقيل . التخلف الذين ليس هلم يف أبداهنم استطاعة ، والذين عدموا آلة اخلروج ، والذين سألوا املعونة فلم جيدوها 
تَِفيُض ِمَن الدمع { البكاؤون ، وهم ستة نفر من األنصار : وقيل . أبو موسى األشعري وأصحابه » املستحملون«: 
للبيان » من«تفيض دمعاً ، وهو أبلغ من يفيض دمعها ، ألنّ العني جعلت كأن كلها دمع فائض ، و : كقولك } 



وحمله نصب على . لئال جيدوا } أَالَّ َيجِدُواْ { أفديك من رجل ، وحمل اجلار واجملرور النصب على التمييز : كقولك 
  .له الذي هو حزناً أنه مفعول له ، وناصبه املفعول 

للَُّه َعلَى قُلُوبِهِْم فَُهمْ لَا إِنََّما السَّبِيلُ َعلَى الَِّذيَن َيسَْتأِْذنُوَنَك وَُهْم أَغْنَِياُء َرُضوا بِأَنْ َيكُونُوا َمَع الْخََواِلِف َوطََبَع ا
ا تَْعَتِذُروا لَْن ُنْؤِمَن لَكُْم قَدْ َنبَّأََنا اللَُّه ِمْن أَخَْبارِكُْم َوَسيََرى اللَّهُ َيْعَتِذُرونَ إِلَْيكُْم إِذَا َرجَْعُتْم إِلَيْهِْم قُلْ لَ) ٩٣(َيْعلَُمونَ 

  ) ٩٤(َعَملَكُْم َوَرسُولُُه ثُمَّ ُتَردُّونَ إِلَى َعاِلمِ الَْغْيبِ وَالشََّهاَدِة فَُينَبِّئُكُْم بَِما كُنُْتْم َتْعَملُونَ 

رضوا : ما باهلم استأذنوا وهم أغنياء؟ فقيل : هو استئناف ، كأنه قيل : ؟ قلت ما موقعه} َرُضواْ { : فإن قلت 
يعين أن السبب يف استئذاهنم رضاهم } َوطََبَع اهللا على قُلُوبِهِْم { بالدناءة والضعة واالنتظام يف مجلة اخلوالف 

استئنافاً مثله ، كأنه قيل } لَْت الَ أَجِدُ قُ{ : فهل جيوز أن يكون قوله : فإن قلت . بالدناءة وخذالن اهللا تعاىل إياهم 
إالّ أنه وسط بني . قلت ال أجد ما أمحلكم عليه : ما هلم تولوا باكني؟ فقيل : إذا ما أتوك لتحملهم تولوا ، فقيل : 

عتذر علة للنهي عن االعتذار؛ ألن غرض امل} لَن نُّْؤِمَن لَكُْم { نعم وحيسن } قُلَْت { الشرط واجلزاء كاالعتراض 
علة } قَْد َنبَّأََنا اهللا ِمْن أَْخبَارِكُمْ { : أن يصدق فيما يعتذر به ، فإذا علم أنه مكذب وجب عليه اإلخالل وقوله 

النتفاء تصديقهم ألنّ اهللا عّز وجلّ إذا أوحى إىل رسوله اإلعالم بأخبارهم وما يف ضمائرهم من الشّر والفساد ، مل 
إليه } ثُمَّ ُتَردُّونَ { أتنيبون أم تثبتون على كفركم } َوَسَيَرى اهللا َعَملَكُمْ { ذيرهم يستقم مع ذلك تصديقهم يف معا

  .وهو عامل كل غيب وشهادة وسّر وعالنية ، فيجازيكم على حسب ذلك 

إِنَُّهمْ رِْجٌس َوَمأَْواُهْم َجهَنَُّم جََزاًء بَِما كَانُوا  سََيْحِلفُونَ بِاللَِّه لَكُْم إِذَا اْنقَلَْبُتمْ إِلَْيهِْم ِلُتعْرُِضوا َعنُْهْم فَأَْعرِضُوا َعْنُهْم
  ) ٩٥(َيكِْسُبونَ 

تعليل لترك } إِنَُّهْم رِْجٌس { فأعطوهم طلبتهم } فَأَْعرِضُواْ َعْنُهمْ { فال توخبوهم وال تعاتبوهم } ِلُتعْرِضُواْ َعْنُهْم { 
واملؤمن يوبخ على زلة تفرط . لحهم ، إمنا يعاتب األديب ذو البشرة معاتبتهم ، يعين أنّ املعاتبة ال تنفع فيهم وال تص

َوَمأَْواُهْم َجَهنَّمُ { منه ، ليطهره التوبيخ باحلمل على التوبة واالستغفار ، وأما هؤالء فأرجاس ال سبيل إىل تطهريهم 
  .يعين وكفتهم النار عتاباً وتوبيخاً ، فال تتكلفوا عتاهبم } 

  ) ٩٦(ِلتَْرَضْوا َعنُْهْم فَإِنْ تَْرَضْوا َعنُْهْم فَإِنَّ اللََّه لَا يَْرَضى َعنِ الْقَْومِ الْفَاِسِقَني  َيْحِلفُونَ لَكُْم

فإن } فَإِن تَْرَضْواْ َعنُْهْم { أي غرضهم يف احللف باهللا طلب رضاكم لينفعهم ذلك يف دنياهم } ِلتَْرضَْواْ َعْنُهْم { 
إمنا قيل ذلك : وقيل . اهللا ساخطاً عليهم وكانوا عرضة لعاجل عقوبته وآجلها  رضاكم وحدكم ال ينفعهم إذا كان

  :وقيل . لئال يتوهم متوهم أن رضا املؤمنني يقتضي رضا اهللا عنهم 
هم جّد بن قيس ومعتب بن قشري وأصحاهبما ، وكانوا مثانني رجالً منافقني فقال النيب صلى اهللا عليه )  ٤٨٤( 

  .جاء عبد اهللا بن أّيب حيلف أن ال يتخلف عنه أبداً : وقيل » ال جتالسوهم وال تكلموهم « :  وسلم حني قدم املدينة

  ) ٩٧(ِليٌم َحكِيٌم الْأَعَْراُب أََشدُّ كُفًْرا َونِفَاقًا َوأَْجَدُر أَلَّا َيْعلَُموا ُحُدوَد َما أَنَْزلَ اللَُّه َعلَى َرسُوِلِه وَاللَُّه َع



من أهل احلضر جلفائهم وقسوهتم وتوحشهم ، ونشئهم يف بعد من } أََشدُّ كُفًْرا َونِفَاقًا { أهل البدو } االعراب { 
وأحّق جبهل حدود الدين وما أنزل اهللا من الشرائع } وَأَْجَدُر أَالَّ َيْعلَُمواْ { مشاهدة العلماء ومعرفة الكتاب والسّنة 

  :ومنه قوله صلى اهللا عليه وسلم . واألحكام 
} َحكِيٌم { يعلم حال كل أحد من أهل الوبر واملدر } واهللا َعِليٌم { » إنّ اجلفاء والقسوة يف الفّدادين  «)  ٤٨٥( 

  .فيما يصيب به مسيئهم وحمسنهم وخمطئهم ومصيبهم من عقابه وثوابه 

َوِمَن ) ٩٨(لَْيهِْم دَاِئَرةُ السَّْوِء وَاللَُّه َسِميٌع َعِليٌم َوِمَن الْأَْعرَابِ َمْن َيتَِّخذُ َما ُيْنِفُق َمْغَرًما وََيَترَبَُّص بِكُُم الدََّواِئَر َع
سُولِ أَلَا إِنََّها قُْرَبةٌ لَُهْم سَُيْدِخلُُهُم الْأَعَْرابِ َمْن ُيْؤِمُن بِاللَِّه َوالَْيْومِ الْآِخرِ َويَتَِّخذُ َما ُيْنِفُق قُُربَاٍت ِعْنَد اللَِّه َوَصلَوَاِت الرَّ

  ) ٩٩(َرْحَمِتهِ إِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرحِيٌم  اللَُّه ِفي

ما ينفقه الرجل وليس يلزمه ، ألنه ال ينفق إالّ تقية من املسلمني ورياء ، ال : والغرامة . غرامة وخسراناً } َمْغَرًما { 
وعقبه لتذهب غلبتكم عليه  دوله: دوائر الزمان } َويََترَبَُّص بِكُُم الدوائر { لوجه اهللا عّز وجلّ وابتغاء املثوبة عنده 

دعاء معترض ، دعى عليهم بنحو ما دعوا به ، كقوله عّز } َعلَْيهِْم َداِئَرةُ السوء { ليتخلص من إعطاء الصدقة 
بالضم وهو العذاب ، كما » السُّوء«وقرىء ]  ٦٤: املائدة [ } قَالَْت اليهود َيُد اهللا َمْغلُولَةٌ غُلَّْت أَْيِديهِْم { : وجلّ 

رجل صدق ، ألنّ من : رجل سوء ، يف نقيض قولك : والسوء بالفتح ، وهو ذّم للدائرة ، كقولك . ل له سيئة قي
هم : وقيل . مبا يضمرون } َعِليمٌ { ملا يقولون إذا توجهت عليهم الصدقة } واهللا َسِميعٌ { دارت عليه ذاّم هلا 

{ أنّ ما ينفقه سبب حلصول القربات عند اهللا : ملعىن وا. مفعول ثان ليتخذ } قربات { أعراب أسد وغطفان ومتيم 
  :ألنّ الرسول كان يدعو للمتصدقني باخلري والربكة ويستغفر هلم ، كقوله } وصلوات الرسول 

فلما كان ما ينفق ]  ١٠٣: التوبة [ } َوَصلّ َعلَْيهِمْ { : وقال تعاىل " اللَّهم صلّ على آل أيب أوىف ) "  ٤٨٦( 
شهادة من اهللا للمتصدق بصحة ما اعتقد من كون } أال إِنََّها { يتخذ ما ينفق قربات وصلوات : ل سبباً لذلك قي

نفقته قربات وصلوات وتصديق لرجائه على طريق االستئناف ، مع حريف التنبيه والتحقيق املؤذنني بثبات األمر 
ا أدلّ هذا الكالم على رضا اهللا تعاىل عن وما يف السني من حتقيق الوعد ، وم} سَُيْدِخلُُهُم { ومتكنه ، وكذلك 

هم عبد : وقيل . بضم الراء » قُربة«: وقرىء . املتصدقني ، وأن الصدقة منه مبكان إذا خلصت النية من صاحبها 
  .اهللا وذو البجادين ورهطه 

ْم بِإِْحَسانٍ َرِضَي اللَُّه َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنُه َوأََعدَّ لَُهمْ َجنَّاٍت َوالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ ِمَن الُْمهَاجِرِيَن وَالْأَْنصَارِ َوالَِّذيَن اتََّبُعوُه
  ) ١٠٠(َتْجرِي َتْحَتَها الْأَْنهَاُر خَاِلِديَن ِفيَها أََبًدا ذَِلكَ الْفَْوُز الَْعظِيُم 

: وعن الشعيب . الذين شهدوا بدراً : وقيل  .هم الذين صلّوا إىل القبلتني } َوالسَّابِقُونَ األوَّلُونَ ِمَن الُْمهَاجِرِيَن { 
أهل بيعة العقبة األوىل ، وكانوا سبعة } األنصار { من } و { من بايع باحلديبية وهي بيعة الرضوان ما بني اهلجرتني 

 .نفر ، وأهل العقبة الثانية وكانوا سبعني ، والذين آمنوا حني قدم عليهم أبو زرارة مصعب بن عمري فعلمهم القرآن 
{ : وعن عمر أنه كان يرى أن قوله ) . السابقون ( بالرفع عطفاً على » واألنصاُر«: وقرأ عمر رضي اهللا عنه 
ائتوين بأّيب ، فقال تصديق : إنه بالواو ، فقال : بغري واو صفة لألنصار ، حىت قال له زيد } والذين اتبعوهم بِإِْحَساٍن 

: احلشر [ } والذين جاءوا ّمن َبْعدِِهْم { وأوسط احلشر ]  ٣: اجلمعة [ } َوءاَخرِيَن ِمْنُهم { ذلك يف أول اجلمعة 
: أنه مسع رجالً يقرؤه بالواو ، فقال : وروي ] .  ٧٥: األنفال [ } والذين ءاَمنُواْ ِمن َبْعُد { وآخر األنفال ]  ١٠



: ، وإنك لتبيع القرظ بالبقيع ، قال أقرأنيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أّيب ، فدعاه فقال : من أقرأك؟ قال 
لقد كنت أرانا : ومن مث قال عمر . شهدنا وغبتم ، ونصرنا وخذلتم ، وآوينا وطردمت : صدقت ، وإن شئت قلت 

رضي عنهم : ومعناه } رَِّضَى اهللا َعنُْهْم { رفعنا رفعة ال يبلغها أحد بعدنا ، وارتفع السابقون باالبتداء ، وخربه 
جتري من حتتها ، : ملا أفاض عليهم من نعمته الدينية والدنيوية ويف مصاحف أهل مكة } َرضُواْ َعْنُه َو{ ألعماهلم 

  .حتتها ، بغري من : وهي قراءة ابن كثري ، ويف سائر املصاحف 

قِ لَا َتْعلَُمُهْم َنْحُن َنْعلَُمُهْم َسنَُعذُِّبُهْم مَرََّتْينِ ثُمَّ َوِممَّْن َحْولَكُْم ِمَن الْأَْعرَابِ ُمَناِفقُونَ َوِمْن أَْهلِ الَْمدِيَنِة َمَرُدوا َعلَى النِّفَا
  ) ١٠١(ُيَردُّونَ إِلَى َعذَابٍ َعِظيمٍ 

وهم جهينة وأسلم وأشجع وغفار ، كانوا نازلني } منافقون { يعين حول بلدتكم وهي املدينة } َوِممَّْن َحْولَكُم { 
على خرب املبتدإ الذي هو ممن حولكم وجيوز أن يكون مجلة معطوفة على املبتدإ  عطف} َوِمْن أَْهلِ املدينة { حوهلا 

  :صفة موصوف حمذوف كقوله } َمَردُواْ { ومن أهل املدينة قوم مردوا على النفاق ، على أنّ : واخلرب إذا قّدرت 
ون كالماً مبتدأ أو صفة ملنافقون ، وعلى الوجه األول ال خيلو من أن يك. . . . . . . . . . . . ... أََنا اْبُن َجالَ 

إذا : متهروا فيه ، من مرن فالن عمله ، ومرد عليه } َمَردُواْ َعلَى النفاق { فصل بينها وبينه مبعطوف على خربه 
أي خيفون } الَ َتْعلَُمُهمْ { : درب به وضرى ، حىت الن عليه ومهر فيه ، وّدل على مرانتهم عليه ومهارهتم فيه بقوله 

َنْحُن { : مع فطنتك وشهامتك وصدق فراستك ، لفرط تنّوقهم يف حتامي ما يشكك يف أمرهم ، مث قال  عليك
أي ال يعلمهم إالّ اهللا ، وال يطلع على سرهم غريه ، ألهنم يبطنون الكفر يف سويداوات قلوهبم إبطاناً ، } َنْعلَُمُهْم 

ك معه يف إمياهنم ، وذلك أهنم مردوا على النفاق وضروا ويربزون لك ظاهراً كظاهر املخلصني من املؤمنني ، ال تش
. الفضيحة وعذاب القرب : وقيل . مها القتل وعذاب القرب : قيل } َسنَُعذّبُُهم مَّرََّتْينِ { به ، فلهم فيه اليد الطوىل 

  :وعن ابن عباس رضي اهللا عنه أهنم اختلفوا يف هاتني املّرتني ، فقال 
اخرج يا فالن فإنك منافق ، اخرج يا «: صلى اهللا عليه وسلم خطيباً يوم اجلمعة فقال قام رسول اهللا )  ٤٨٧( 

أخذ : وعن احلسن . ، فهذا العذاب األّول ، والثاين عذاب القرب ) فأخرج ناساً وفضحهم » فالن فإنك منافق
  .إىل عذاب النار } إىل َعذَابٍ َعِظيمٍ { الزكاة من أمواهلم وهنك أبداهنم 

  ) ١٠٢(غَفُوٌر َرِحيٌم ونَ اْعَتَرفُوا بِذُُنوبِهِْم َخلَطُوا َعَملًا صَاِلًحا َوآَخَر َسيِّئًا َعَسى اللَُّه أَنْ َيُتوَب َعلَْيهِْم إِنَّ اللََّه َوآَخُر

ئس ما أي مل يعتذروا من ختلفهم باملعاذير الكاذبة كغريهم ، ولكن اعترفوا على أنفسهم بأهنم ب} اعترفوا بِذُُنوبِهِْم { 
  :وقيل . أبو لبابة مروان بن عبد املنذر ، وأوس بن ثعلبة ، ووديعة بن حزام : فعلوا متذممني نادمني ، وكانوا ثالثة 

بلغهم ما نزل يف املتخلفني فأيقنوا باهلالك ، فأوثقوا أنفسهم : كانوا عشرة ، فسبعة منهم أوثقوا أنفسهم )  ٤٨٨( 
وكانت عادته صلى  -صلى اهللا عليه وسلم ، فدخل املسجد فصلى ركعتني  على سواري املسجد ، فقدم رسول اهللا

فرآهم موثقني ، فسأل عنهم ، فذكر له أهنم أقسموا أن ال حيلوا أنفسهم حىت -اهللا عليه وسلم كلما قدم من سفر 
يهم ، فنزلت ، وأنا أقسم أن ال أحلّهم حىت أومر ف: يكون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هو الذي حيلهم ، فقال 

ما أمرت أن : يا رسول اهللا ، هذه أموالنا اليت خلفتنا عنك فتصدق هبا وطهرنا ، فقال : فأطلقهم وعذرهم ، فقالوا 
. ختلفاً عنه } َوءَاَخَر َسيِّئاً { خروجاً إىل اجلهاد } َعَمالً صاحلا { خذ من أمواهلم : آخذ من أموالكم شيئاً ، فنزلت 

كل : قد جعل كل واحد منهما خملوطاً فما املخلوط به؟ قلت : فإن قلت . التوبة واإلمث :  عن احلسن وعن الكليب



: خلطت املاء واللنب ، تريد : واحد منهما خملوط وخملوط به؛ ألنّ املعىن خلط كل واحد منهما اآلخر ، كقولك 
ك جعلت املاء خملوطاً واللنب خلطت املاء باللنب؛ ألّن: وفيه ما ليس يف قولك . خلطت كل واحد منهما بصاحبه 

خلطت املاء باللنب واللنب : خملوطاً به ، وإذا قلته بالواو وجعلت املاء واللنب خملوطني وخملوطاً هبما ، كأنك قلت 
أَن { : كيف قيل : فإن قلت . بعت الشاة شاة ودرمهاً ، مبعىن شاة بدرهم : باملاء ، وجيوز أن يكون من قوهلم 

إذا ذكر اعترافهم بذنوهبم ، وهو دليل على التوبة ، فقد ذكرت توبتهم : وما ذكرت توبتهم؟ قلت } مْ َيُتوَب َعلَْيهِ
.  

  ) ١٠٣( َسِميٌع َعِليٌم ُخذْ ِمْن أَْموَاِلهِمْ َصَدقَةً تُطَهُِّرُهْم َوُتَزكِّيهِْم بَِها َوَصلِّ َعلَْيهِْم إِنَّ َصلَاَتكَ َسكٌَن لَُهْم وَاللَُّه

. ، باجلزم جواباً لألمر » تطهرهم«و . ، من أطهره مبعىن طهره » تطهرهم«: وقرىء . صفة لصدقة } ْم ُتطَّهرُُه{ 
مبالغة يف : والتزكية . للخطاب أو لغيبة املؤنث } تُطَّهُرُهمْ { والتاء يف . إالّ بإثبات الياء } وَُتَزكّيهِْم { ومل يقرأ 

واعطف عليهم بالدعاء هلم وترحم ، والسّنة } َوَصلّ َعلَْيهِْم { كة يف املال التطهري وزيادة فيه ، أو مبعىن اإلمناء والرب
: أحب أن يقول الوايل عند أخذ الصدقة : وعن الشافعي رمحه اهللا . أن يدعو املصدق لصاحب الصدقة إذا أخذها 

َسكٌَن { ى التوحيد عل» إن صالتك«: وقرىء . أجرك اهللا فيما أعطيت ، وجعله طهوراً ، وبارك لك فيما أبقيت 
{ يسمع اعترافهم بذنوهبم ودعاءهم } واهللا َسِميٌع { يسكنون إليه وتطمئن قلوهبم بأن اهللا قد تاب عليهم } لَُّهمْ 

  .مبا يف ضمائرهم ، والغّم من الندم ملا فرط منهم } َعِليٌم 

  ) ١٠٤(َوَيأُْخذُ الصََّدقَاِت َوأَنَّ اللََّه ُهَو التَّوَّاُب الرَِّحيُم  أَلَْم َيْعلَُموا أَنَّ اللََّه ُهَو َيقَْبلُ التَّْوَبةَ َعْن ِعَباِدِه

أمل يعلموا قبل أن : أن يراد املتوب عليهم ، يعين : بالياء والتاء ، وفيه وجهان ، أحدمها } أَلَْم َيْعلَُمواْ { : قرىء 
ا صّحت ، ويقبل الصدقات إذا صدرت عن خلوص النية إذ} أَنَّ اهللا ُهَو َيقَْبلُ التوبة { يتاب عليهم وتقبل صدقاهتم 

أن ذلك : معىن التخصيص يف هو : وقيل . ، وهو للتخصيص والتأكيد ، وأن اهللا تعاىل من شأنه قبول توبة التائبني 
ليس إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، إمنا اهللا سبحانه هو الذي يقبل التوبة ويردّها ، فاقصدوه هبا ووجهوها 

  .إليه 

ِة فَُيَنبِّئُكُْم بَِما كُْنُتْم َتْعَملُونَ َوقُلِ اْعَملُوا فََسَيَرى اللَُّه َعَملَكُْم َوَرسُولُُه َوالُْمْؤِمُنونَ َوَسُتَردُّونَ إِلَى َعاِلمِ الْغَْيبِ َوالشََّهاَد
)١٠٥ (  

على اهللا وعباده كما رأيتم وتبني  -شراً  خرياً كان أو -فإن عملكم ال خيفى } اعملوا { هلؤالء التائبني } َوقُلِ { 
هؤالء : أن يراد غري التائبني ترغيباً هلم يف التوبة ، فقد روي أهنم ملا تيب عليهم قال الذين مل يتوبوا : والثاين . لكم 

أُْخذُ َوَي{ : فما معىن قوله : فإن قلت . الذين تابوا كانوا باألمس معنا ال يكلمون وال جيالسون فما هلم فنزلت 
إن الصدقة تقع يف يد اهللا تعاىل قبل أن : هو جماز عن قبوله هلا ، وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه : قلت } الصدقات 

وعيد هلم وحتذير من عاقبة } فََسَيَرى اهللا { : أنه يتقبلها ويضاعف عليها ، وقوله : تقع يف يد السائل واملعىن 
  .اإلصرار والذهول عن التوبة 



  ) ١٠٦(ُمْرَجْونَ ِلأَْمرِ اللَِّه إِمَّا ُيَعذِّبُُهْم َوإِمَّا َيُتوُب َعلَْيهِْم وَاللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم  َوآَخُرونَ

وآخرون من املتخلفني : ومنه املرجئة ، يعين . إذا أخرته : من أرجيته ، وأرجأته » مرجؤن«و » مرجون«: قرىء 
كعب : إن تابوا ، وهم ثالثة } َوإِمَّا َيُتوُب َعلَْيهِمْ { على اإلصرار ومل يتوبوا  إن بقوا} إِمَّا يَُعذّبُُهْم { موقوف أمرهم 

أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أصحابه أن ال يسلموا عليهم : بن مالك ، وهالل بن أمية ، ومرارة ابن الربيع 
السواري وإظهار اجلزع والغّم ، فلما  وال يكلموهم ، ومل يفعلوا كما فعل أبو لبابة وأصحابه من شدّ أنفسهم على

واهللا { علموا أنّ أحداً ال ينظر إليهم فّوضوا أمرهم إىل اهللا تعاىل ، وأخلصوا نياهتم ، ونصحت توبتهم ، فرمحهم اهللا 
  .أي خافوا عليهم العذاب وارجوا هلم الرمحة : وإّما للعباد . غفور رحيم : ويف قراءة عبد اهللا . } َعِليٌم َحكِيٌم 

َرُسولَُه ِمْن قَْبلُ وَلََيْحِلفُنَّ إِنْ َوالَِّذيَن اتََّخذُوا َمْسجًِدا ِضرَاًرا َوكُفًْرا َوَتفْرِيقًا َبْيَن الُْمْؤِمنَِني وَإِْرَصاًدا ِلَمْن َحاَرَب اللََّه َو
ِفيِه أََبًدا لََمْسجٌِد أُسَِّس َعلَى التَّقَْوى ِمْن أَوَّلِ َيْومٍ أََحقُّ  لَا تَقُْم) ١٠٧(أَرَْدَنا إِلَّا الُْحسَْنى َواللَُّه َيْشَهدُ إِنَُّهْم لَكَاِذُبونَ 

  ) ١٠٨(أَنْ َتقُوَم ِفيِه ِفيِه رَِجالٌ ُيِحبُّونَ أَنْ َيَتطَهَُّروا وَاللَُّه ُيِحبُّ الُْمطَّهِّرِيَن 

ويف سائرها بالواو على عطف . ا الذين اختذوا بغري واو ، ألهنا قصة على حياهل: يف مصاحف أهل املدينة والشام 
  :روي . قصة مسجد الضرار الذي أحدثه املنافقون على سائر قصصهم 

أنّ بين عمرو بن عوف ملا بنوا مسجد قباء بعثوا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يأتيهم فأتاهم )  ٤٨٩( 
رسل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نبين مسجداً ون: فصلى فيه فحسدهتم إخوهتم بنو غنم بن عوف وقالوا 

يصلّي فيه ، ويصلّي فيه أبو عامر الراهب إذا قدم من الشام ، ليثبت هلم الفضل والزيادة على إخوهتم ، وهو الذي 
ال أجد قوماً : مساه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الفاسق ، وقال لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم أُحد 

قاتلتك معهم ، فلم يزل يقاتله إىل يوم حنني ، فلما اهنزمت هوازن خرج هارباً إىل الشام ، وأرسل إىل يقاتلوك إال 
أن استعدّوا مبا استطعتم من قوة وسالح ، فإين ذاهب إىل قيصر وآت جبنود وخمرج حممداً وأصحابه من . املنافقني 

بنينا مسجداً لذي العلة واحلاجة : اهللا عليه وسلم املدينة ، فبنوا مسجداً جبنب مسجد قباء ، وقالوا للنيب صلى 
إين على : والليلة املطرية والشاتية ، وحنن حنّب أن تصلّي لنا فيه وتدعو لنا بالربكة ، فقال صلى اهللا عليه وسلم 

نزلت وإذا قدمنا إن شاء اهللا صلّينا فيه ، فلما قفل من غزوة تبوك سألوه إتيان املسجد ، ف. جناح سفر وحال شغل 
انطلقوا إىل هذا : عليه ، فدعا مبالك بن الدخشم ومعن بن عدّي وعامر بن السكن ووحشي قاتل محزة ، فقال هلم 

املسجد الظامل أهله فاهدموه واحرقوه ، ففعلوا ، وأمر أن يتخذ مكانه كناسة تلقى فيها اجليف والقمامة ، ومات أبو 
{ وتقوية للنفاق } َوكُفْراً { واهنم أصحاب مسجد قباء ومعازة مضاْرة إلخ} ضَِراًرا { عامر بالشام بقنسرين 

ألهنم كانوا يصلون جمتمعني يف مسجد قباء فيغتص هبم ، فأرادوا أن يتفرقوا عنه وختتلف } َوَتفْرِيقًا َبْيَن املؤمنني 
أعدوه له ليصلّي فيه ويظهر : ب وهو الراه} مْن َحاَرَب اهللا َوَرُسولَهُ { أجل } ل { وإعداداً } وَإِْرَصاًدا { كلمتهم 

كل مسجد بين مباهاة أو رياء ومسعة أو لغرض سوى ابتغاء وجه اهللا : وقيل . على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
: وعن شقيق أنه مل يدرك الصالة يف مسجد بين عامر؛ فقيل له . أو مبال غري طيب ، فهو الحق مبسجد الضرار 

ال أحّب أن أصلّي فيه ، فإّنه بين على ضرار ، وكل مسجد بين على : ه بعد ، فقال مسجد بين فالن مل يصلوا في
ملا فتح اهللا تعاىل األمصار على : وعن عطاء . ضرار أو رياء أو مسعة فإنّ أصله ينتهي إىل املسجد الذي بين ضراراً 



مسجدين يضارّ أحدمها صاحبه ، فإن  يد عمر رضي اهللا عنه أمر املسلمني أن يبنوا املساجد وأن ال يتخذوا يف مدينة
  .حمله النصب على االختصاص : ما حمله من اإلعراب؟ قلت } والذين اختذوا { : قلت 

وفيمن وصفنا الذين : هو مبتدأ خربه حمذوف ، معناه : وقيل ]  ١٦٢: النساء [ } املقيمني الصالة { : كقوله 
: ؟ قلت } ِمن قَْبلُ { : مب يتصل قوله : فإن قلت ] .  ٣٨ :املائدة [ } والسارق والسارقة { : اختذوا كقوله 

إال } إِالَّ { ما أردنا ببناء هذا املسجد } إِنْ أََرْدَنا { باختذوا ، أي اختذوا مسجداً من قبل أن ينافق هؤالء بالتخلف 
لََّمْسجٌِد أُّسَس َعلَى  {وذكر اهللا والتوسعة على املصلني . أو اإلرادة احلسنة ، وهي الصالة } احلسىن { اخلصلة 
هو مسجد قباء أسسه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وصلى فيه أيام مقامه بقباء ، وهي يوم : قيل } التقوى 

: وقيل . االثنني والثالثاء واألربعاء واخلميس ، وخرج يوم اجلمعة ، وهو أوىل ، ألنّ املوازنة بني مسجدي قباء أوقع 
  :اهللا عليه وسلم باملدينة ، وعن أيب سعيد اخلدري هو مسجد رسول اهللا صلى 

سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن املسجد الذي أسس على التقوى ، فأخذ حصباء فضرب هبا )  ٤٩٠( 
ِفيِه رِجَالٌ { من أول يوم من أيام وجوده } ِمْن أَوَّلِ َيْومٍ { " هو مسجدكم هذا مسجد املدينة : " األرض وقال 

  :قيل } ونَ أَن َيَتطَهَُّرواْ ُيحِبُّ
ملا نزلت مشى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومعه املهاجرون حىت وقف على باب مسجد قباء ، فإذا )  ٤٩١( 

يا رسول اهللا إهنم ملؤمنون وأنا معهم : فقال عمر : أمؤمنون أنتم؟ فسكت القوم ، مث أعادها : األنصار جلوس فقال 
قال . نعم : قالوا » أتصربون على البالء؟«: نعم ، قال : قالوا » أترضون بالقضاء؟«: ه وسلم فقال صلى اهللا علي. 
يا : فجلس مث قال . » مؤمنون ورب الكعبة«: قال صلى اهللا عليه وسلم . نعم : قالوا » أتشكرون يف الرخاء؟«: 

يا رسول : لوضوء وعند الغائط ، فقالوا معشر األنصار ، إنّ اهللا عّز وجلّ قد أثىن عليكم فما الذي تصنعون عند ا
رَِجالٌ ُيِحبُّونَ أَن { : فتال النيب صلى اهللا عليه وسلم . اهللا ، نتبع الغائط األحجار الثالثة ، مث نتبع األحجار املاء 

نوا ال كا: وقيل . هو عام يف التطهر من النجاسات كلها : وقيل . باإلدغام » أن يطهروا«وقرىء؛ . } َيَتطَهَّرُواْ 
حيّبون : وقيل . هو التطهر من الذنوب بالتوبة : وعن احلسن . ينامون الليل على اجلنابة ، ويتبعون املاء أثر البول 

حمبتهم للتطهر أهنم : ما معىن احملبتني؟ قلت : فإن قلت . أن يتطهروا باحلمى املكفرة لذنوهبم ، فحموا عن آخرهم 
أنه يرضى عنهم : وحمبة اهللا تعاىل إياهم . شيء املشتهى له على إيثاره يؤثرونه وحيرصون عليه حرص احملبّ لل

  .وحيسن إليهم ، كما يفعل احملبّ مبحبوبه 

َنارِ َجهَنََّم  ارٍ فَاْنَهاَر بِِه ِفيأَفََمْن أَسََّس ُبْنَياَنُه َعلَى َتقَْوى ِمَن اللَِّه َورِْضَواٍن َخْيٌر أَْم َمْن أَسَّسَ ُبْنيَاَنُه َعلَى َشفَا جُُرٍف َه
  ) ١٠٩(َواللَُّه لَا َيْهِدي الْقَْوَم الظَّاِلِمَني 

وأسس بنيانه ، مجع أساس على األضافة ، . ، على البناء للفاعل واملفعول » أُسس بنيانه«و » أسس بنيانه: قرىء 
أفمن : واملعىن . بنيانه مجع أس؛ وآساس بنيانه على أفعال ، مجع أس أيضاً ، وأس : وأساس بنيانه ، بالفتح والكسر 

أسسه على قاعدة } خَْيٌر أَم مَّْن { أسس بنيان دينه على قاعدة قوية حمكمة وهي احلق الذي هو تقوى اهللا ورضوانه 
يف قلة الثبات } َشفَا ُجُرٍف َهارٍ { هي أضعف القواعد وأرخاها وأقلها بقاء ، وهو الباطل والنفاق الذي مثله مثل 

: فما معىن قوله : فإن قلت . شفا اجلرف يف مقابلة التقوى؛ ألنه جعل جمازاً عما ينايف التقوى واالستمساك ، وضع 
فاهنار به يف نار جهنم ، على معىن : ملا جعل اجلرف اهلائر جمازاً عن الباطل قيل : ؟ قلت } فاهنار بِِه ِفى َنارِ َجَهنَّمَ { 



از فجيء بلفظ االهنيار الذي هو للجرف ، وليصور أنّ املبطل كأنه فطاح به الباطل يف نار جهنم ، إالّ أنه رشح اجمل: 
. احلرف والشفري : والشفا . أسس بنياناً على شفا جرف من أودية جهنم فاهنار به ذلك اجلرف فهوى يف قعرها 

تصدع الذي اهلائر وهو امل: واهلار . جانبه الذي يتحفر أصله باملاء وجترفه السيول فيبقى واهياً : وجرف الوادي 
شاك وصات ، يف : ونظريه . ووزنه فعل ، قصر عن فاعل ، كخلف من خالف . أشفى على التهدم والسقوط 

وال ترى أبلغ من هذا . وأصله هور وشوك وصوت . وألفه ليست بألف فاعل ، إمنا هي عينه . شائك وصائت 
فما وجه ما روى : فإن قلت : ون الراء جرف ، بسك: وقرىء . الكالم وال أدلّ على حقيقة الباطل وكنه أمره 

قد جعل األلف لإلحلاق ال للتأنيث ، كتترى : على تقوًى من اهللا ، بالتنوين؟ قلت : سيبويه عن عيسى بن عمر 
حفرت بقعة من مسجد الضرار فرؤي : وقيل . فاهنارت به قواعده : ويف مصحف أّيب . فيمن نّون ، أحلقها جبعفر 

وي أن جممع بن حارثة كان إمامهم يف مسجد الضرار ، فكلم بنو عمرو بن عوف أصحاب ور. الدخان خيرج منه 
ال ، وال نعمة عني ، أليس بإمام : مسجد قباء عمر بن اخلطاب يف خالفته أن يأذن جملمع فيؤمهم يف مسجدهم فقال 

 يعلم أين ال أعلم ما أضمروا فيه يا أمري املؤمنني ، ال تعجل علّي ، فواهللا لقد صليت هبم واهللا: مسجد الضرار؟ فقال 
، ولو علمت ما صليت معهم فيه ، كنت غالماً قارئاً للقرآن وكانوا شيوخاً ال يقرؤون من القرآن شيئاً ، فعذره 

  .وصّدقه وأمره بالصالة بقومه 

  ) ١١٠(وُبُهْم وَاللَُّه َعِليٌم َحكِيٌم لَا يََزالُ ُبْنيَاُنُهمُ الَِّذي َبنَْوا رِيَبةً ِفي قُلُوبِهِْم إِلَّا أَنْ َتقَطََّع قُلُ

شكاً يف الدين ونفاقاً ، وكان القوم منافقني ، وإمنا محلهم على بناء ذلك املسجد كفرهم ونفاقهم كما قال } رِيَبةً { 
غاظهم ملا -فلما هدمه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ازدادوا ]  ١٠٧: التوبة [ } ِضرَاًرا َوكُفًْرا { : عّز وجلّ 

الَ يََزالُ ُبْنيَاُنُهمُ الذى َبنَْواْ رِيَبةً ِفى { : تصميماً على النفاق ومقتاً لإلسالم ، فمعىن قوله  -من ذلك وعظم عليهم 
ال يزال هدمه سبب شّك ، ونفاق زائد على شكّهم ونفاقهم ال يزول ومسه عن قلوهبم وال يضمحلّ أثره } قُلُوبِهِْم 

وأّما ما دامت ساملة جمتمعة فالريبة باقية فيها . قطعاً وتفّرق أجزاء ، فحينئذٍ يسلون عنه } قُلُوبُُهْم  إِالَّ أَن َتقَطََّع{ 
وجيوز أن يراد حقيقة تقطيعها وما هو . متمكنة ، فيجوز أن يكون ذكر التقطيع تصويراً حلال زوال الريبة عنها 

بفتح » َتقطع«و . بالتخفيف » تقطع«و . ، بالياء » يقطع«: وقرىء . كائن منه بقتلهم أو يف القبور أو يف النار 
: وقرأ احلسن . وتقطع قلوهبم ، على أن اخلطاب للرسول أي إالّ أن تقطع أنت قلوهبم بقتلهم . التاء مبعىن تتقطع 

ولو قطعت قلوهبم على خطاب الرسول أو كل : وعن طلحة . » ولو قطعت قلوهبم«: إىل أن ، ويف قراءة عبد اهللا 
  .معناه إالّ أن يتوبوا توبة تتقطع هبا قلوهبم ندماً وأسفاً على تفريطهم : وقيل . خماطب 

ْيِه َحقًّا لَِّه فََيقُْتلُونَ َوُيقَْتلُونَ َوْعًدا َعلَإِنَّ اللََّه اْشَتَرى ِمَن الُْمْؤِمنَِني أَنْفُسَُهْم َوأَْموَالَُهْم بِأَنَّ لَُهُم الَْجنَّةَ ُيقَاِتلُونَ ِفي َسبِيلِ ال
ْعُتْم بِِه وَذَِلَك ُهَو الْفَْوزُ الَْعظِيُم ِفي التَّْوَراِة َوالْإِْنجِيلِ َوالْقُْرآِن َوَمْن أَْوفَى بَِعْهِدِه ِمَن اللَِّه فَاْستَْبِشُروا بَِبيِْعكُُم الَِّذي َباَي

)١١١ (  

وعن . تاجرهم فأغلى هلم الثمن : وروى . وى مثل اهللا إثابتهم باجلنة على بذهلم أنفسهم وأمواهلم يف سبيله بالشر
  :وروي . أنفساً هو خلقها وأمواالً هو رزقها : وعن احلسن . عمر رضي اهللا عنه فجعل هلم الصفقتني مجيعاً 

: قال . اشترط لربك ولنفسك ما شئت : أنّ األنصار حني بايعوه على العقبة قال عبد اهللا بن رواحة )  ٤٩٢( 
فإذا فعلنا : قال . دوه وال تشركوا به شيئاً ، وأشترط لنفسي أن متنعوين مما متنعون منه أنفسكم اشترط لريب أن تعب



ومّر برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . ربح البيع ، ال نقيل وال نستقيل : قالوا . لكم اجلنة : ذلك فما لنا؟ قال 
يع اهللا مربح ال نقيله وال نستقيله ، فخرج إىل الغزو ب: قال . كالم من؟ قال كالم اهللا : أعراّيب وهو يقرؤها فقال 

]  ١١: الصف [ } وجتاهدون ِفى َسبِيلِ اهللا بأموالكم َوأَنفُِسكُْم { : فيه معىن األمر ، كقوله } يقاتلون { فاستشهد 
مصدر } َوْعًدا { على بناء األّول للفاعل والثاين للمفعول ، وعلى العكس » يقتلون«و » فيقتلون«: وقرىء . 

كما } ِفي التوراة واإلجنيل { أخرب بأن هذا الوعد الذي وعده للمجاهدين يف سبيله وعد ثابت قد أثبته . مؤكد 
ألنّ إخالف امليعاد قبيح ال يقدم عليه الكرام من اخللق مع } َوَمْن أوىف بَِعْهِدِه ِمَن اهللا { : أثبته يف القرآن ، مث قال 

  .بالغين الذي ال جيوز عليه القبيح قط ، وال ترى ترغيباً يف اجلهاد أحسن منه وأبلغ جوازه عليهم حلاجتهم ، فكيف 

َعنِ الُْمْنكَرِ َوالَْحاِفظُونَ التَّاِئُبونَ الْعَابُِدونَ الَْحاِمُدونَ السَّاِئُحونَ الرَّاكُِعونَ السَّاجُِدونَ الْآِمُرونَ بِالَْمْعرُوِف َوالنَّاُهونَ 
  ) ١١٢(َوَبشِّرِ الُْمْؤِمنَِني ِلُحُدوِد اللَِّه 

ويدلّ عليه قراءة عبد اهللا وأّيب رضي اهللا . هم التائبون يعين املؤمنني املذكورين : أي . رفع على املدح } التائبون { 
وجّوز الزجاج . وجيوز أن يكون جراً صفة للمؤمنني . واحلافظني ، نصباً على املدح : بالياء إىل » التائبني«: عنهما 

َوكُالًّ َوَعدَ { : التائبون العابدون من أهل اجلنة أيضاً وإن مل جياهدوا ، كقوله : يكون مبتدأ خربه حمذوف ، أي  أن
وجيوز أن يكون مبتدأ وخربه . هو رفع على البدل من الضمري يف يقاتلون : وقيل ]  ٩٥: النساء [ } اهللا احلسىن 

هم : وعن احلسن . ون من الكفر على احلقيقة اجلامعون هلذه اخلصال العابدون ، وما بعده خرب بعد خرب ، أي التائب
الذين عبدوا اهللا وحده وأخلصوا له العبادة وحرصوا } العابدون { و . الذين تابوا من الشرك وتربؤا من النفاق 

هم طلبة  :وقيل . الصائمون شبهوا بذوي السياحة يف األرض يف امتناعهم من شهواهتم } السائحون { و . عليها 
  .العلم يسيحون يف األرض يطلبونه يف مظانه 

َبيََّن لَُهْم أَنَُّهْم أَْصحَاُب َما كَانَ ِللنَّبِيِّ وَالَِّذيَن آَمُنوا أَنْ َيْسَتْغِفرُوا ِللُْمْشرِِكَني َولَْو كَاُنوا أُوِلي قُْرَبى ِمْن بَْعِد َما َت
  ) ١١٣(الَْجِحيمِ 

  :قيل 
أنت أعظم الناس عليَّ حقاً ، وأحسنهم عندي يداً ، فقل « : عليه وسلم لعمه أيب طالب قال صلى اهللا )  ٤٩٣( 

  :وقيل . ، فنزلت » ال أزال أتسغفر لك ما مل أنه عنه « : ، فأىب فقال » كلمة جتب لك هبا شفاعيت 
واء ، مث قام مستعرباً أمك آمنة ، فزار قربها باألب: ملا افتتح مكة سأل أي أبويه أحدث به عهداً؟ فقيل )  ٤٩٤( 

وهذا أصحّ . إين استأذنت ريب يف زيارة قرب أمي فأذن يل ، واستأذنته يف االستغفار هلا فلم يأذن يل ، فنزلت : فقال 
  :وقيل . استغفر ألبيه : وقيل . ألنّ موت أيب طالب كان قبل اهلجرة ، وهذا آخر ما نزل باملدينة 

نستغفر آلبائنا وذوي قرابتنا وقد استغفر إبراهيم ألبيه ، وهذا حممد يستغفر قال املسلمون ما مينعنا أن )  ٤٩٥( 
} ِمن َبْعِد َما تََبيََّن لَُهمْ أَنَُّهْم أصحاب اجلحيم { ما صح له االستغفار يف حكم اهللا وحكمته } َما كَانَ ِللنَّبِىّ { لعمه 

  .ألهنم ماتوا على الشرك 

 إِْبَراهِيَم لَأَوَّاٌه َحلِيٌم يَم لِأَبِيِه إِلَّا َعْن َمْوِعَدٍة َوَعَدَها إِيَّاُه فَلَمَّا َتَبيََّن لَُه أَنَُّه َعُدوٌّ ِللَِّه َتَبرَّأَ ِمْنهُ إِنََّوَما كَانَ اْسِتْغفَاُر إِْبَراِه
)١١٤ (  



إِالَّ َعن مَّْوِعَدةٍ  {وما يستغفر إبراهيم ، على حكاية احلال املاضية : قرأ طلحة وما استغفر إبراهيم ألبيه ، وعنه 
ويدلّ عليه قراءة احلسن ]  ٤: املمتحنة [ } الَْسَتْغِفَرنَّ لََك { : أي وعدها إبراهيم أباه ، وهو قوله } َوَعَدَها إِيَّاُه 

: كيف خفي على إبراهيم أن االستغفار للكافر غري جائز حىت وعده؟ قلت : فإن قلت . وعدها أباه : ومحاد الراوية 
ن يظن أنه ما دام يرجى منه اإلميان جاز االستغفار له ، على أن امتناع جواز االستغفار للكافر إمنا علم جيوز أ

وعن . ألستغفرنّ لك ما مل أنه : أال ترى إىل قوله عليه السالم لعمه . بالوحي ، ألنّ العقل جيّوز أن يغفر اهللا للكافر 
  احلسن

وحنن نستغفر هلم : إن فالناً يستغفر ألبائه املشركني ، فقال : لم قيل لرسول اهللا صلى اهللا عليه وس)  ٤٩٦( 
  :وعن علي رضي اهللا عنه . فنزلت 

فما : أليس قد استغفر إبراهيم فإن قلت : رأيت رجالً يستغفر ألبويه ومها مشركان ، فقلت له ، فقال )  ٤٩٧( 
فلما تبني له من جهة الوحي أنه لن يؤمن وأنه : معناه : ؟ قلت } َتبَرَّأَ ِمْنُه  فَلَمَّا َتَبيََّن لَُه أَنَُّه َعُدوٌّ ِللَِّه{ : معىن قوله 

[ } ِمن َبْعِد َما َتَبيََّن لَُهْم أَنَُّهْم أصحاب اجلحيم { : ميوت كافراً وانقطع رجاؤه عنه ، قطع استغفاره فهو كقوله 
ومعناه أنه لفرط ترمحه . وهو الذي يكثر التأوه  فعال ، من أوه كألل من اللؤلؤ ،} أَوَّاهٌ { ] .  ١١٣: التوبة 

  .» ألرمجنك«: ورقته وحلمه كان يتعطف على أبيه الكافر ويستغفر له ، مع شكاسته عليه ، وقوله 

إِنَّ اللََّه لَُه ُملْكُ ) ١١٥(ْيٍء َعِليٌم َوَما كَانَ اللَُّه لُِيِضلَّ قَْوًما بَْعَد إِذْ َهَداُهْم َحتَّى ُيَبيَِّن لَُهْم َما َيتَّقُونَ إِنَّ اللََّه بِكُلِّ َش
  ) ١١٦(السََّماَواِت َوالْأَْرضِ ُيْحيِي َوُيِميُت َوَما لَكُْم ِمْن ُدوِن اللَِّه ِمْن َوِليٍّ وَلَا َنِصريٍ 

باده الذين يعين ما أمر اهللا باتقائه واجتنابه كاالستغفار للمشركني وغريه مما هنى عنه وبني أنه حمظور ال يؤاخذ به ع
هداهم لإلسالم ، وال يسميهم ضالالً ، وال خيذهلم إالّ إذا أقدموا عليه بعد بيان خطره عليهم وعلمهم أنه واجب 

وأما قبل العلم والبيان فال سبيل عليهم ، كما ال يؤاخذون بشرب اخلمر وال ببيع الصاع . االتقاء واالجتناب 
ويف هذه . خاف املؤاخذة باالستغفار للمشركني قبل ورود النهي عنه  وهذا بيان لعذر من. بالصاعني قبل التحرمي 

وهي أنّ املهدّي لإلسالم إذا أقدم على بعض حمظورات اهللا داخل يف حكم : اآلية شديدة ما ينبغي أن يغفل عنها 
رّد الوديعة فغري ما جيب اتقاؤه للنهي ، فأما ما يعلم بالعقل كالصدق يف اخلرب ، و: اإلضالل ، واملراد مبا يتقون 

  .موقوف على التوقيف 

ِد َما كَاَد َيزِيغُ قُلُوُب فَرِيقٍ ِمنُْهْم لَقَْد تَاَب اللَُّه َعلَى النَّبِيِّ َوالْمَُهاجِرِيَن َوالْأَْنَصارِ الَِّذيَن اتََّبُعوُه ِفي َساَعِة الُْعْسَرِة ِمْن َبْع
  ) ١١٧(ِحيٌم ثُمَّ تَاَب َعلَْيهِْم إِنَُّه بِهِْم َرُءوٌف َر

واستغفر { : وقوله ]  ٢: الفتح [ } لَّيْغِفَر لَكَ اهللا َما َتقَدََّم ِمن ذَنبَِك َوَما َتأَخََّر { : كقوله } تَاَب اهللا على النىب { 
وهو بعث للمؤمنني على التوبة ، وأنه ما من مؤمن إالّ وهو حمتاج إىل التوبة واالستغفار حىت النيب } ِلذَنبِكَ 
اجرون واألنصار ، وإبانة لفضل التوبة ومقدارها عند اهللا ، وأن صفة التوابني األّوابني صفة األنبياء ، كما وامله

: معناه تاب اهللا عليه من إذنه للمنافقني يف التخلف عنه ، كقوله : وقيل . وصفهم بالصاحلني ليظهر فضيلة الصالح 
يف وقتها ، والساعة مستعملة يف معىن الزمان املطلق ، } َعِة العسرة ِفى َسا{ ، ]  ٤٣: التوبة [ } َعفَا اهللا عَنَك { 

  :كما استعملت الغداة والعشية واليوم 
  َوكُنَّا َحِسْبَنا كُلَّ بَْيَضاَء َشْحَمةً... غََداةً طَفَْت َعلَْماِء َبكُْر ْبُن وَاِئلٍ 



  وَارِِثي َيْبتَِغي الِْغَنى إذَا َجاَء َيْوماً... َعِشيَّةَ قَاَرْعَنا ُجذَاَم َوِحْميَراً 
يعتقب العشرة : حاهلم يف غزوة تبوك كانوا يف عسرة من الظهر : والعسرة ... َيجِْد ُجْمَع كَفٍّ غَْيَر َمَألى َوالَ ِصفْر 

تزّودوا التمر املدود والشعري املسّوس واإلهالة الزخنة ، وبلغت هبم الشّدة : ويف عسرة من الزاد . على بعري واحد 
ويف عسرة من املاء ، حىت حنروا اإلبل واعتصروا . ن اقتسم التمرة اثنان ، ورمبا مصها اجلماعة ليشربوا عليها املاء أ

} كَاَد يَزِيغُ قُلُوُب فَرِيقٍ ّمنُْهْم { ويف شّدة زمان ، من محاّرة القيظ ومن اجلدب والقحط والضيقة الشديدة . فروثها 
ضمري الشأن ، وشبهه » كاد«ويف . اتباع الرسول يف تلك الغزوة واخلروج معه عن الثبات على اإلميان ، أو عن 

من بعد ما زاغت قلوب فريق «: ويف قراءة عبد اهللا . بالياء » يزيغ«: وقرىء . ليس خلق اهللا مثله : سيبويه بقوهلم 
وجيوز أن يكون الضمري . تكرير للتوكيد } ثُمَّ َتاَب َعلَيْهِْم { ، يريد املتخلفني من املؤمنني كأيب لبابة وأمثاله » منهم

  .تاب عليهم لكيدودهتم : للفريق 

ُسُهْم وَظَنُّوا أَنْ لَا َملَْجأَ ِمَن َوَعلَى الثَّلَاثَةِ الَِّذيَن ُخلِّفُوا َحتَّى إِذَا َضاقَْت َعلَْيهُِم الْأَْرُض بَِما َرحَُبْت َوَضاقَْت َعلَيْهِْم أَنْفُ
  ) ١١٨(ِه ثُمَّ َتاَب َعلَْيهِمْ ِلَيتُوُبوا إِنَّ اللََّه ُهَو التَّوَّابُ الرَّحِيُم اللَِّه إِلَّا إِلَْي

خلفوا عن الغزو وقيل عن أيب } ُخلّفُواْ { ومعىن . كعب بن مالك ، ومرارة بن الربيع ، وهالل بن أمية } الثالثة { 
زين باملدينة ، أو فسدوا من اخلالفة وخلوف أي خلفوا الغا» خلفوا«لبابة وأصحابه حني تيب عليهم بعدهم وقرىء 

} بَِما َرُحَبتْ { » وعلى الثالثة املخلفني«: وقرأ األعمش . » خالفوا«: وقرأ جعفر الصادق رضي اهللا عنه . الفم 
 مع سعتها ، وهو مثل للحرية يف أمرهم ، كأهنم ال جيدون فيها مكاناً يقّرون فيه قلقاً وجزعاً مما هم: برحبها ، أي 

{ أي قلوهبم ، ال يسعها أنس وال سرور؛ ألهنا حرجت من فرط الوحشة والغّم } َوَضاقَْت َعلَْيهِْم أَنفُُسُهمْ { فيه 
مث رجع عليهم } ثُمَّ َتاَب َعلَْيهِمْ ِلَيتُوُبواْ { إىل استغفاره } اهللا إِالَّ { سخط } أَن الَّ َملَْجأَ ِمَن { وعلموا } َوظَنُّواْ 

محة كّرة بعد أخرى ، ليستقيموا على توبتهم ويثبتوا وليتوبوا أيضاً فيما يستقبل إن فرطت منهم خطيئة بالقبول والر
روي أن ناساً من املؤمنني ختلفوا عن رسول اهللا . ، علماً منهم أن اهللا تواب على من تاب ولو عاد يف اليوم مائة مرة 

بلغين أنه كان ألحدهم حائط كان : عن احلسن . به  منهم من بدا له وكره مكانه فلحق. صلى اهللا عليه وسلم 
ومل يكن . يا حائطاه ، ما خلفين إالّ ظلك وانتظار مثرك ، اذهب فأنت يف سبيل اهللا : خرياً من مائة ألف درهم فقال 

حلق برسول يا أهاله ما بطأين وال خلفين إالّ الضّن بك ال جرم ، واهللا ألكابدنّ املفاوز حىت أ: آلخر إالّ أهله فقال 
يا نفس ما خلفين إالّ : ومل يكن آلخر إالّ نفسه ال أهل وال مال ، فقال . اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فركب وحلق به 

كذلك واهللا : قال احلسن . حّب احلياة لك واهللا ألكابدنّ الشدائد حىت أحلق برسول اهللا ، فتأبط زاده وحلق به 
  .ا املؤمن يتوب من ذنوبه وال يصّر عليه

أن بعريه أبطأ به فحمل متاعه على ظهره واتبع أثر رسول اهللا صلى اهللا عليه : وعن أيب ذّر الغفاري )  ٤٩٨( 
: " هو ذاك ، فقال : كن أبا ذّر ، فقال الناس : وسلم ماشياً ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا رأى سواده 

  ) ٤٩٩" ( ويبعث وحده  رحم اهللا أبا ذّر ، ميشي وحده ، وميوت وحده ،
وعن أيب خيثمة أنه بلغ بستانه وكانت له امرأة حسناء ، فرشت له يف الظلّ ، وبسطت له احلصري ، وقرّبت إليه 

ظلّ ظليل ، ورطب يانع ، وماء بارد ، وامرأة حسناء ، ورسول اهللا صلى اهللا : الرطب واملاء البارد ، فنظر فقال 
ما هذا خبري ، فقام فرحل ناقته وأخذ سيفه ورحمه ومّر كالريح ، فمّد رسول اهللا  . :عليه وسلم يف الضّح والريح 

  .فكانه » كن أبا خيثمة«: صلى اهللا عليه وسلم طرفه إىل الطريق ، فإذا براكب يزهاه السراب فقال 



  .ففرح به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واستغفر له 
  .منهم الثالثة . ومنهم من بقي مل يلحق به 

ملا قفل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سلمت عليه فرّد علّي كاملغضب بعد ما ذكرين وقال : قال كعب )  ٥٠٠( 
بئس ما قلت : [ فقال معاذ . ما خلفه إالّ حسن برديه والنظر يف عطفيه : ؟ فقيل له »ليت شعري ما خلف كعباً«: 

وهنى عن كالمنا أيها الثالثة ، فتنكر لنا الناس ومل يكلمنا أحد من  ما أعلم إالّ فضالً وإسالماً ،] واهللا يا رسول اهللا 
قريب وال بعيد ، فلما مضت أربعون ليلة أمرنا أن نعتزل نساءنا وال نقرهبّن ، فلما متت مخسون ليلة إذا أنا بنداء من 

هُِم األرض بَِما َرحَُبْت َضاقَْت َعلَْي{ أبشر يا كعب بن مالك ، فخررت ساجداً وكنت كما وصفين ريب : ذروة سلع 
وتتابعت البشارة ، فلبست ثويب وانطلقت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فإذا هو } َوَضاقَْت َعلَْيهِْم أَنفُُسُهْم 

لتهنك توبة اهللا عليك ، فلن : جالس يف املسجد وحوله املسلمني ، فقام إيلّ طلحة بن عبيد اهللا حىت صافحين وقال 
أبشر يا كعب خبري يوم مرّ : ( ، وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يستنري استنارة القمر  أنساها لطلحة

أن تضيق : وعن أيب بكر الورّاق أنه سئل عن التوبة النصوح؟ فقال ) . عليك منذ ولدتك أّمك ، مث تال علينا اآلية 
  .مالك وصاحبيه على التائب األرض مبا رحبت ، وتضيق عليه نفسه ، كتوبة كعب بن 

َما كَانَ ِلأَْهلِ الَْمِديَنِة َوَمْن َحوْلَُهْم ِمَن الْأَْعرَابِ أَنْ ) ١١٩(َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَّقُوا اللََّه َوكُوُنوا َمَع الصَّاِدِقَني 
َك بِأَنَُّهْم لَا ُيِصيُبُهْم ظََمأٌ َولَا َنَصٌب َولَا َمخَْمَصةٌ ِفي َسبِيلِ َيَتَخلَّفُوا َعْن َرُسولِ اللَِّه َولَا َيْرغَُبوا بِأَْنفُِسهِْم َعْن َنفِْسِه ذَِل

َصاِلٌح إِنَّ اللََّه لَا ُيِضيُع أَْجرَ اللَِّه َولَا يَطَئُونَ َمْوِطئًا َيِغيظُ الْكُفَّاَر َولَا َينَالُونَ ِمْن َعُدوٍّ َنْيلًا إِلَّا كُِتَب لَُهْم بِِه َعَملٌ 
ْحَسَن َما كَانُوا َولَا ُيْنِفقُونَ َنفَقَةً َصِغَريةً َولَا كَبَِريةً وَلَا َيقْطَُعونَ َواِدًيا إِلَّا كُِتَب لَُهْم لَِيجْزِيَُهُم اللَُّه أَ) ١٢٠(َني الُْمْحِسنِ
  ) ١٢١(َيْعَملُونَ 

مالً ، أو الذين صدقوا يف وهم الذين صدقوا يف دين اهللا نية وقوالً وع» من الصادقني«: وقرىء } َمَع الصادقني { 
]  ٢٣: األحزاب [ } رِجَالٌ َصَدقُواْ َما عاهدوا اهللا َعلَْيِه { : إمياهنم ومعاهدهتم هللا ورسوله على الطاعة من قوله 

اخلطاب ملن آمن من : وعن ابن عباس رضي اهللا عنه . هم الثالثة ، أي كونوا مثل هؤالء يف صدقهم وثباهتم : وقيل 
وقيل . أي كونوا مع املهاجرين واألنصار ، ووافقوهم وانتظموا يف مجلتهم ، واصدقوا مثل صدقهم أهل الكتاب ، 

  :وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه . ملن ختلف من الطلقاء عن غزوة تبوك 
وكونوا : اقرءوا إن شئتم . ال يصلح الكذب يف جّد وال هزل ، وال أن يعد أحدكم صبيه مث ال ينجزه )  ٥٠١( 

أمروا بأن يصحبوه على البأساء والضراء ، } َوالَ َيْرغَُبواْ بِأَنفُِسهِْم َعن نَّفِْسهِ { صادقني فهل فيها من رخصة؟ مع ال
وأن يكابدوا معه األهوال برغبة ونشاط واغتباط ، وأن يلقوا أنفسهم يف الشدائد ما تلقاه نفسه ، علماً بأهنا أعزُّ 

عرضت مع كرامتها وعّزهتا للخوض يف شّدة وهول ، وجب على سائر األنفس فإذا ت. نفس عند اهللا وأكرمها عليه 
أن تتهافت فيما تعّرضت له ، وال يكترث هلا أصحاهبا وال يقيموا هلا وزناً ، وتكون أخّف شيء عليهم وأهونه ، 

هني بليغ ، مع فضالً عن أن يربئوا بأنفسهم عن متابعتها ومصاحبتها ويضنوا هبا على ما مسح بنفسه عليه ، وهذا 
ما كان هلم أن : إشارة إىل ما دلّ عليه قوله } ذلك { تقبيح ألمرهم ، وتوبيخ هلم عليه ، وهتييج ملتابعته بأنفة ومحية 

شيء من عطش ، وال } إِنَُّهْم ال ُيِصيَبُهم { سبب } ب { يتخلفوا من وجوب مشايعته ، كأنه قيل ذلك الوجوب 
د ، وال يدوسون مكاناً من أمكنة الكفار حبوافر خيوهلم وأخفاف رواحلهم وأرجلهم تعب ، وال جماعة يف طريق اجلها

وال يرزءوهنم شيئاً بقتل } َوالَ َينَالُونَ ِمْن َعُدّو نَّْيالً { وال يتصرفون يف أرضهم تصرفاً يغيظهم ويضيق صدورهم . 



واستوجبوا الثواب ونيل الزلفى عند اهللا ، } َملٌ َصاِلحٌ إِالَّ كُِتَب لَُهْم بِِه َع{ أو أسر أو غنيمة أو هزمية أو غري ذلك 
وجيوز أن يراد بالوطء اإليقاع واإلبادة ، ال الوطء باألقدام واحلوافر ، كقوله عليه . وذلك مما يوجب املشايعة 

  :السالم 
اً فمعىن يغيظ إما مصدر كاملورد وإما مكان فإن كان مكان. واملوطىء " آخر وطأة وطئها اهللا بوج ) "  ٥٠٢( 

نال منه إذا : ويقال . يغيظهم وطئه والنيل أيضاً جيوز أن يكون مصدراً مؤكداً ، وأن يكون مبنعى املنيل : الكفار 
وفيه دليل على أن من قصد خرياً كان . رزأه ونقصه ، وهو عام يف كل ما يسؤوهم وينكبهم ويلحق هبم ضرراً 

وهبذه اآلية استشهد أصحاب أيب . الم وغري ذلك ، وكذلك الشّر سعيه فيه مشكوراً من قيام وقعود ومشي وك
  .حنيفة أنّ املدد القادم بعد انقضاء احلرب يشارك لنا اجليش يف الغنيمة ، ألنّ وطء ديارهم مما يغيظهم وينكي فيهم 

بو بكر الصديق ولقد أسهم النيب صلى اهللا عليه وسلم البين عامر ، وقد قدما بعد تقضي احلرب ، وأمّد أ)  ٥٠٣( 
رضي اهللا عنه املهاجر بن أيب أمية وزياد بن أيب لبيد بعكرمة بن أيب جهل مع مخسمائة نفس ، فلحقوا بعد ما فتحوا 

ظمىء : باملدح يقال » ظماء«: ال يشارك املدد الغامنني ، وقرأ عبيد ابن عمري : عند الشافعي ] و . [ فأسهم هلم 
مثل ما أنفق عثمان رضي اهللا } َوالَ كَبَِريةً { ولو مترة ولو عالقة سوط } َنفَقَةً َصِغَريةً َوالَ ُينِفقُونَ { ظماءة وظماء 

أي أرضاً يف ذهاهبم وجميئهم ، والوادي كل منفرج بني جبال وآكام } َوالَ َيقْطَُعونَ وَاِدًيا { عنه يف جيش العسرة 
وقد شاع يف استعمال العرب مبعىن . ومنه الودي . من ودى إذا سال » فاعل«يكون منفذاً للسيل ، وهو يف األصل 

وجيوز أن يرجع : ذلك من اإلنفاق وقطع الوادي } إِالَّ كُِتَب لَُهْم { ال تصلّ يف وادي غريك : يقولون . األرض 
  .متعلق بكتب أي أثبت يف صحائفهم ألجل اجلزاء } لَِيْجزَِيُهُم { : الضمري فيه إىل عمل صاحل وقوله 

َولُِيْنِذُروا قَْوَمُهمْ إِذَا َرَجعُوا نَ الُْمْؤِمُنونَ لَِيْنِفُروا كَافَّةً فَلَْولَا َنفََر ِمْن كُلِّ ِفْرقٍَة ِمْنُهْم طَاِئفَةٌ لَِيَتفَقَُّهوا ِفي الدِّينِ َوَما كَا
  ) ١٢٢(إِلَيْهِْم لََعلَُّهْم َيْحذَُرونَ 

وفيه أنه لو صّح وأمكن . طاهنم لطلب العلم غري صحيح وال ممكن ومعناه أن نفري الكافة عن أو. الالم لتأكيد النفي 
} فَلَْوالَ َنفََر { ، ومل يؤّد إىل مفسدة لوجب التفقه على الكافة ، وألنّ طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة 

أي من كل مجاعة كثرية مجاعة } ِمن كُلّ ِفْرقٍَة ّمْنُهْم طَاِئفَةٌ { فحني مل ميكن نفري الكافة ومل يكن مصلحة فهال نفر 
{ ليتكلفوا الفقاهة فيه ، ويتجشموا املشاق يف أخذها وحتصيلها } لَّيَتفَقَُّهواْ ِفى الدين { قليلة منهم يكفوهنم النفري 

يه إنذار قومهم وإرشادهم والنصيحة هلم ، ال ما ينتح: وليجعلوا غرضهم ومرمى مهتهم يف التفقه } َوِلُينِذرُواْ قَْوَمُهْم 
الفقهاء من األغراض اخلسيسة ويؤّموهنا من املقاصد الركيكة ، ومن التصّدر والترؤس والتبسط يف البالد ، والتشبه 

بالظلمة يف مالبسهم ومراكبهم ومنافسة بعضهم بعضاً ، وفشّو داء الضرائر بينهم وانقالب محاليق أحدهم إذا ملح 
وهتالكه على أن يكون موطأ العقب دون الناس كلهم ، فما أبعد ببصره مدرسة آلخر ، أو شرذمة جثوا بني يديه ، 

} لََعلَُّهمْ َيْحذَُرونَ { ] .  ٨٣: القصص [ } الَ يُرِيُدونَ ُعلُّواً ِفى األرض َوالَ فَسَاداً { : هؤالء من قوله عّز وجلّ 
اهللا عليه وسلم كان إذا بعث بعثاً  وهو أنّ رسول اهللا صلى: ووجه آخر . إرادة أن حيذروا اهللا فيعملوا عمالً صاحلاً 

استبق املؤمنون عن آخرهم إىل النفري وانقطعوا  -بعد غزوة تبوك وبعد ما أنزل يف املتخلفني من اآليات الشداد  -
مجيعاً عن استماع الوحي والتفقه يف الدين ، فأمروا أن ينفر من كل فرقة منهم طائفة إىل اجلهاد ويبقى أعقاهبم 

. ال ينقطعوا عن التفقه الذي هو اجلهاد األكرب ، ألنّ اجلدال باحلّجة أعظم أثراً من اجلالد بالسيف  يتفقهون ، حىت



ولينذر الفرق } وَِلُينِذُرواْ قَْومَُهْم { الضمري فيه للفرق الباقية بعد الطواف ، النافرة من بينهم } لَّيَتفَقَُّهواْ { : وقوله 
إليهم مبا حصلوا يف أيام غيبتهم من العلوم وعلى األّول الضمري للطائفة النافرة إىل الباقية قومهم النافرين إذا رجعوا 

  .املدينة للتفقه 

  ) ١٢٣( اللََّه َمَع الُْمتَِّقَني َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا قَاِتلُوا الَِّذيَن َيلُوَنكُْم ِمَن الْكُفَّارِ َولَْيجِدُوا ِفيكُْم ِغلْظَةً َواْعلَُموا أَنَّ

. يقربون منكم ، والقتال واجب مع كافة الكفرة قريبهم وبعيدهم ، ولكن األقرب فاألقرب أوجب } َيلُوَنكُْم { 
وقد حارب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قومه ، مث ]  ٢١٤: الشعراء [ } وَأَنِذْر َعشَِريَتَك األقربني { ونظريه 

الروم ، ألهنم كانوا : وقيل . هم قريظة والنضري وفدك وخيرب  :وقيل . غريهم من عرب احلجاز ، مث غزا الشام 
يسكنون الشأم والشأم أقرب إىل املدينة من العراق وغريه ، وهكذا املفروض على أهل كل ناحية أن يقاتلوا من 

عليك : وعن ابن عمر رضي اهللا عنه أنه سئل عن قتال الديلم؟ فقال . وليهم ، ما مل يضطر إليهم أهل ناحية أخرى 
{ باحلركات الثالث ، فالغلظة كالشّدة ، والغلظة كالضغطة ، والغلظة كالسخطة وحنوه » غلظة«: وقرىء . بالروم 

وهو جيمع اجلرأة والصرب على القتال ]  ١٣٩: آل عمران [ } َوالَ َتهِنُواْ { ]  ٧٣: التوبة [ } واغلظ َعلَْيهِْم 
َمَع { ] .  ٢: النور [ } َوالَ َتأُْخذْكُْم بِهَِما َرأْفَةٌ ِفى ِدينِ اهللا { نه وشّدة العداوة والعنف يف القتل واألسر ، وم

  .ينصر من اتقاه فلم يترأف على عّدوه } املتقني 

) ١٢٤(ْم إَِمياًنا َوُهْم َيْسَتْبِشُرونَ ْتُهَوإِذَا َما أُنْزِلَْت سُوَرةٌ فَِمْنُهْم َمْن َيقُولُ أَيُّكُْم َزاَدْتُه َهِذِه إَِمياًنا فَأَمَّا الَِّذيَن آَمُنوا فَزَاَد
  ) ١٢٥(َوأَمَّا الَِّذيَن ِفي قُلُوبِهِْم َمَرٌض فََزادَْتُهْم رِْجًسا إِلَى رِْجسِهِْم َوَماتُوا َوُهْم كَاِفُرونَ 

إنكاراً واستهزاء } إميانا  {السورة } أَيُّكُمْ َزاَدْتُه هذه { فمن املنافقني من يقول بعضهم لبعض } فَِمْنُهْم مَّن َيقُولُ { 
وقرأ عبيد . مرفوع باالبتداء : وأيكم . باملؤمنني واعتقادهم زيادة اإلميان بزيادة العلم احلاصل بالوحي والعمل به 

فََزاَدْتُهْم إميانا { أيكم زادت زادته هذه إمياناً : تقديره } َزاَدْتهُ { بالفتح على إضمار فعل يفسره » أيكم«: بن عمري 
أو فزادهتم عمالً ، فإن زيادة العمل زيادة يف اإلميان ، ألنّ اإلميان يقع . ألهنا أزيد لليقني والثبات ، وأثلج للصدر } 

كفراً مضموماً إىل كفرهم ، ألهنم كلما جّددوا بتجديد اهللا } فََزاَدْتُهمْ رِْجًسا إىل رِْجسِهِْم { على االعتقاد والعمل 
  .د كفرهم واستحكم وتضاعف عقاهبم الوحي كفراً ونفاقاً ، ازدا

َوإِذَا َما أُنْزِلَْت سُوَرةٌ َنظَرَ ) ١٢٦( أََولَا َيَرْونَ أَنَُّهْم يُفَْتُنونَ ِفي كُلِّ َعامٍ َمرَّةً أَْو َمرََّتْينِ ثُمَّ لَا َيتُوُبونَ َولَا ُهْم َيذَّكَُّرونَ
  ) ١٢٧(اْنَصَرفُوا صََرَف اللَُّه قُلُوبَُهْم بِأَنَُّهْم قَْوٌم لَا َيفْقَُهونَ  َبْعضُُهْم إِلَى بَْعضٍ َهلْ َيَراكُْم ِمْن أََحٍد ثُمَّ

يبتلون باملرض والقحط وغريمها من بالء اهللا مث ال ينتهون وال } ُيفَْتُنونَ { ، بالياء والتاء » أوال يرون«: قرىء 
رهم ، أو يبتلون يف اجلهاد مع رسول اهللا صلى يتوبون عن نفاقهم ، وال يذكرون ، وال يعتربون ، وال ينظرون يف أم
أو يفتنهم الشيطان فيكذبون وينقضون العهود . اهللا عليه وسلم ويعاينون أمره وما ينزل اهللا عليه من نصرته وتأييده 

وا بالعيون تغامز} نَّظَرَ َبْعضُُهْم إىل بَْعضٍ { مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيقتلهم وينكل هبم ، مث ال ينزجرون 
من املسلمني لننصرف ، فإنا ال نصرب على استماعه ويغلبنا } َهلْ َيَراكُْم ّمْن أََحدٍ { إنكاراً للوحي وسخرية به قائلني 

هل يراكم : أو ترامقوا يتشاورون يف تدبري اخلروج واالنسالل لواذا يقولون . الضحك ، فنخاف االفتضاح بينهم 



دعاء عليهم باخلذالن } َصَرَف اهللا قُلُوَبُهم { ما أنزلت سورة يف عيب املنافقني إذا : معناه : وقيل . من أحد 
ال يتدبرون } قَْوٌم الَّ َيفْقَُهونَ { بسبب أهنم } قُلُوَبُهم { وبصرف قلوهبم عما يف قلوب أهل اإلميان من االنشراح 

  .حىت يفقهوا 

فَإِنْ َتَولَّْوا فَقُلْ ) ١٢٨(لَْيِه َما َعنِتُّْم حَرِيٌص َعلَْيكُْم بِالُْمْؤِمنَِني َرُءوٌف َرِحيٌم لَقَْد َجاءَكُْم َرسُولٌ ِمْن أَنْفُِسكُْم َعزِيٌز َع
  ) ١٢٩(َحسْبَِي اللَُّه لَا إِلََه إِلَّا ُهَو َعلَْيِه َتَوكَّلُْت َوُهَو َربُّ الْعَْرشِ الْعَِظيمِ 

: مثلكم ، مث ذكر ما يتبع اجملانسة واملناسبة من النتائج بقوله  من جنسكم ومن نسبكم عريب قرشي} ّمْن أَنفُِسكُمْ { 
عنتكم ولقاؤكم املكروه ، فهو خياف عليكم  -لكونه بعضاً منكم  -أي شديد عليه شاق } َعزِيٌز َعلَْيِه َما َعنِتُّْم { 

ه واالستسعاد بدين احلّق حىت ال خيرج أحد منكم عن اتباع} َحرِيٌص َعلَْيكُمْ { سوء العاقبة والوقوع يف العذاب 
أي من أشرفكم » من أْنفَِسكم«: وقرىء . } َرءوفٌ رَّحِيٌم { منكم ومن غريكم } باملؤمنني { الذي جاء به 

مل جيمع : وقيل . هي قراءة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وفاطمة وعائشة رضي اهللا عنهما : وقيل . وأفضلكم 
فإن } فَإِن َتَولَّْواْ { . } َرءوٌف رَِّحيمٌ { : ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف قوله اهللا امسني من أمسائه ألحد غري رس

. أعرضوا عن اإلميان بك وناصبوك فاستعن وفّوض إليه ، فهو كافيك معرهتم وال يضرونك وهو ناصرك عليهم 
: وعن أّيب ابن كعب . دره العرش ال يقدر أحد ق: وعن ابن عباس رضي اهللا عنه . بالرفع } العظيم { : وقرىء 

  .} لَقَْد َجاءكُْم َرسُولٌ ّمْن أَنفُِسكُْم { : آخر آية نزلت 
  :عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ما نزل علّي القرآن إالّ آية آية وحرفاً حرفاً ، ما خال سورة براءة وقل هو اهللا أحد ، فإهنما أنزلتا عليّ ) "  ٥٠٤( 
  " .املالئكة  ومعهما سبعون ألف صّف من

  ) ١(الر تِلَْك آيَاُت الِْكتَابِ الَْحِكيمِ 

إشارة إىل ما تضمنته السورة من اآليات } ِتلَْك ءايات الكتاب { و . تعديد للحروف على طريق التحدي } الر { 
  :شى قال األع. أو وصف بصفة حمدثة . ذو احلكمة الشتماله عليها ونطقه هبا } احلكيم { و . والكتاب السورة 

  قَْد قُلُْتها ِلُيقَالَ َمْن ذَا قَالَهَا... َوغَرِيَبٍة تَأِْتي الُْملُوَك َحِكيَمة 
: وقرأ ابن مسعود . خربها : اسم كان ، وعجباً } أَنْ أَْوحَْيَنا { و . اهلمزة إلنكار التعجب والتعجيب منه 

  :رفة ، كقوله خرباً وهو مع} أَنْ أَْوَحيَْنا { فجعله امساً وهو نكرة و » عجب«
فما معىن : فإن قلت . تامة ، وأن أوحينا بدالً من عجب » كان«واألجود أن تكون ... َيكُونُ مَِزاَجَها َعَسلٌ َوَماُء 

معناه أهنم : أكان عند الناس عجباً؟ قلت : ؟ وما هو الفرق بينه وبني قولك } كَانَ ِللنَّاسِ َعَجًبا { : الالم يف قوله 
ة يتعجبون منها ، ونصبوه علماً هلم يوجهون حنوه استهزائهم وإنكارهم ، وليس يف عند الناس هذا جعلوه هلم أعجوب

املعىن ، والذي تعجبوا منه أن يوحى إىل بشر ، وأن يكون رجالً من أفناء رجاهلم ، دون عظيم من عظمائهم ، فقد 
يتيم أيب طالب ، وأن يذكر هلم البعث وينذر بالنار  العجب أنّ اهللا مل جيد رسوالً يرسله إىل الناس إالّ: كانوا يقولون 

. ويبشر باجلنة ، وكل واحد من هذه األمور ليس بعجب ، ألنّ الرسل املبعوثني إىل األمم مل يكونوا إالّ بشر مثلهم 
[ } َن السماء َملَكًا رَّسُوالً قُل لَْو كَانَ ِفى األرض مالئكة َيْمُشونَ ُمطَْمِئّنَني لََنزَّلَْنا َعلَْيهِم ّم{ : وقال اهللا تعاىل 

إمنا خيتار من استحق االختيار ، جلمعه : وإرسال الفقري أو اليتيم ليس بعجب أيضاً ، ألنّ اهللا تعاىل ]  ٩٥: اإلسراء 



َوَما أموالكم { والغىن والتقدم يف الدنيا ليس من تلك األسباب يف شيء . أسباب االستقالل مبا اختري له من النبّوة 
والبعث للجزاء على اخلري والشّر هو احلكمة العظمى ]  ٣٧: سبأ [ }  أوالدكم بالىت ُتقَّرُبكُْم ِعنَدَنا زلفى َوالَ

أن هي املفسرة؛ ألنّ } أَنْ أَنِذرِ الناس { فكيف يكون عجباً؟ إمنا العجب العجيب واملنكر يف العقول تعطيل اجلزاء 
أن الشأن قولنا : أنه أنذر الناس ، على معىن : ملخففة من الثقيلة ، وأصله وجيوز أن تكون ا: اإلحياء فيه معىن القول 

فإن قلت . أي سابقة وفضالً ومنزلة رفيعة } قََدَم ِصْدقٍ ِعندَ َربّهِْم { الباء معه حمذوف } أَنَّ لَُهْم { و . أنذر الناس 
املسعاة اجلميلة والسابقة قدماً ، كما مسيت  ملا كان السعي والسبق بالقدم ، مسيت: مل مسيت السابقة قدماً؟ قلت : 

وإضافته إىل صدق داللة . لفالن قدم يف اخلري : وباعاً ألنّ صاحبها يبوع هبا ، فقيل . النعمة يداً ألهنا تعطى باليد 
{ د إن هذا الكتاب وما جاء به حمم} إِنَّ َهذَا { مقام صدق : على زيادة فضل ، وأنه من السوابق العظيمة ، وقيل 

فهذا إشارة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وهو دليل عجزهم واعترافهم به » لساحر«: ومن قرأ } لسحر 
  .» ما هذا إالّ سحر«: وإن كانوا كاذبني يف تسميته سحراً ، ويف قراءة أّيب 

نَّاَس وََبشِّرِ الَِّذيَن آَمُنوا أَنَّ لَُهْم قََدَم ِصْدقٍ ِعْنَد َربِّهِْم قَالَ أَكَانَ ِللنَّاسِ َعجًَبا أَنْ أَْوَحْيَنا إِلَى َرُجلٍ ِمْنُهمْ أَنْ أَْنِذرِ ال
إِنَّ رَبَّكُمُ اللَُّه الَِّذي َخلََق السََّماَواِت وَالْأَْرَض ِفي ِستَِّة أَيَّامٍ ثُمَّ اْسَتَوى َعلَى ) ٢(الْكَاِفُرونَ إِنَّ َهذَا لََساِحٌر ُمبٌِني 

إِلَْيِه َمْرجُِعكُْم جَِميًعا ) ٣(رُ الْأَْمَر َما ِمْن َشِفيعٍ إِلَّا ِمْن َبْعِد إِذْنِِه ذَِلكُُم اللَُّه رَبُّكُْم فَاعُْبُدوُه أَفَلَا َتذَكَُّرونَ الْعَْرشِ ُيَدبِّ
وا الصَّاِلحَاِت بِالِْقْسِط وَالَِّذيَن كَفَُروا لَُهْم شََرابٌ َوْعَد اللَِّه َحقًّا إِنَُّه يَْبَدأُ الَْخلَْق ثُمَّ ُيعِيُدُه ِلَيْجزَِي الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُ

  ) ٤(ِمْن َحِميمٍ َوَعذَابٌ أَلِيٌم بَِما كَاُنوا َيكْفُُرونَ 

يقضي ويقدر على حسب مقتضى احلكمة ويفعل ما يفعل املتحري للصواب الناظر يف أدبار األمور } ُيَدبُِّر { 
فإن . أمر اخللق كله وأمر ملكوت السموات واألرض والعرش } االمر { و . آخراً وعواقبها ، لئال يلقاه ما يكره 

قد دلّ باجلملة قبلها على عظمة شأنه وملكه خبلق السموات واألرض ، مع : ما موقع هذه اجلملة؟ قلت : قلت 
ة على العظمة وأنه ال بسطتها واتساعها يف وقت يسري ، وباالستواء على العرش ، وأتبعها هذه اجلملة لزيادة الدالل

دليل على العزة } َما ِمن َشِفيعٍ إِالَّ ِمن َبْعِد إِذْنِهِ { : خيرج أمر من األمور من قضائه وتقديره ، وكذلك قوله 
{ و ]  ٣٨ :النبأ [ } َيْوَم َيقُوُم الروح واملالئكة َصفّاً الَّ يََتكَلَُّمونَ إِالَّ َمْن أَِذنَ لَُه الرمحن { : والكربياء ، كقوله 

إشارة إىل املعلوم بتلك العظمة ، أي ذلك العظيم املوصوف مبا وصف به هو ربكم ، وهو الذي يستحق } ذلكم 
وحده وال تشركوا به بعض خلقه من ملك أو إنسان ، فضالً عن مجاد ال يضّر وال ينفع } فاعبدوه { منكم العبادة 

أي ال } إِلَْيِه َمْرجُِعكُْم َجِميعاً { ينبهكم على اخلطأ فيما أنتم عليه  فإن أدىن التفكر والنظر} أَفَالَ َتذَكَُّرونَ { 
مصدر } َحقًّا { و } إِلَْيِه مَْرجُِعكُْم { : مصدر مؤكد لقوله } َوَعَد اهللا { ترجعون يف العاقبة إالّ إليه فاستعدوا للقائه 

استئناف معناه التعليل لوجوب املرجع إليه ، وهو أنّ } يُدهُ إنَُّه يبدؤ اخللق ثُمَّ يُِع{ . } َوَعَد اهللا { : مؤكد لقوله 
مبعىن » أنه يبدؤ اخللق«: وقرىء . الغرض ومقتضى احلكمة بابتداء اخللق وإعادته هو جزاء املكلفني على أعماهلم 

إعادة اخللق :  واملعىن. أي وعد اهللا وعداً بدأ اخللق مث إعادته : أو هو منصوب بالفعل الذي نصب وعد اهللا . ألنه 
وجيوز أن يكون مرفوعاً مبا نصب حقاً ، . ويبدىء ، من أبدأ . ، على لفظ الفعل » وعد اهللا«: وقرىء . بعد بدئه 

  :أي حّق حقاً بدأ احللق ، كقوله 
  َوالَ ذَاِهباً إالّ َعلَيَّ َرِقيُب... أََحقّاً ِعَبادَ اللَِّه أَنّ لَْسُت جَاِئيا 

: واملعىن . بالعدل ، وهو متعلق بيجزى } بالقسط { حق أنّ زيداً منطلق : كقولك » اخللق حق أنه يبدؤ«: وقرىء 



أو بقسطهم ومبا أقسطوا وعدلوا ومل يظلموا حني آمنوا وعملوا صاحلاً ، ألنّ . ليجزيهم بقسطه ويوفيهم أجورهم 
ظالّم أنفسهم ، وهذا أوجه ، : والعصاة ]  ١٣ :لقمان [ } إِنَّ الشرك لَظُلٌْم َعظِيٌم { : قال اهللا تعاىل . الشرك ظلم 
  .} بَِما كَانُواْ َيكْفُُرونَ { : ملقابلة قوله 

 ا َخلََق اللَُّه ذَِلَك إِلَّا بِالَْحقُِّهَو الَِّذي َجَعلَ الشَّْمَس ِضَياًء َوالْقََمرَ ُنوًرا َوقَدََّرُه َمنَازِلَ ِلَتْعلَُموا َعَدَد السِّنَِني َوالِْحَساَب َم
  ) ٥(ُيفَصِّلُ الْآَياِت ِلقَْومٍ َيْعلَُمونَ 

هبمزتني بينهما ألف على القلب ، » ضئاء«: وقرىء . منقلبة عن واو ضوء لكسرة ما قبلها } ِضَياء { الياء يف 
وقّدر  واملعىن. وقّدر القمر } َوقَدََّرُه { والضياء أقوى من النور . عقا : بتقدمي الالم على العني ، كما قيل يف عاق 

} واحلساب { ] .  ٣٩: يس [ } والقمر قدرناه َمنَازِلَ { : أو قّدره ذا منازل ، كقوله تعاىل } َمنَازِلَ { مسريه 
إشارة إىل املذكور أي ما خلقه إالّ ملتبساً باحلق الذي هو } ذلك { وحساب األوقات من الشهور واأليام والليايل 

  .، بالياء » يفصل«: ىء وقر. احلكمة البالغة ومل خيلقه عبثاً 

  ) ٦(إِنَّ ِفي اْخِتلَاِف اللَّْيلِ وَالنَّهَارِ َوَما َخلََق اللَُّه ِفي السََّماوَاِت وَالْأَْرضِ لَآَياٍت ِلقَْومٍ َيتَّقُونَ 

  .خّص املتقني ألهنم حيذرون العاقبة فيدعوهم احلذر إىل النظر والتدبر 

أُولَِئَك َمأَْواُهمُ النَّارُ ) ٧(َنا َوَرضُوا بِالَْحَياِة الدُّْنَيا وَاطَْمأَنُّوا بَِها َوالَِّذيَن ُهْم َعْن آَياتَِنا غَاِفلُونَ إِنَّ الَِّذيَن لَا َيْرُجونَ ِلقَاَء
  ) ٨(بَِما كَاُنوا َيكِْسُبونَ 

م ، املذهلة باللذات وحبّ ال يتوقعونه أصالً ، وال خيطرونه بباهلم لغفلتهم املستولية عليه} الَ يَْرُجونَ ِلقَاءَنا { 
أو ال يأملون حسن لقائنا كما يأمله السعداء أو ال خيافون سوء لقائنا الذي جيب أن . العاجل عن التفطن للحقائق 

أرضيتم { : من اآلخرة ، وآثروا القليل الفاين على الكثري الباقي ، كقوله تعاىل } َوَرُضواْ باحلياة الدنيا { خياف 
وسكنوا فيها سكون من ال يزعج عنها ، فبنوا } واطمأنوا بَِها { ] .  ٣٨: التوبة [ } ن اآلخرة باحلياة الدنيا م

  .شديداً وأّملوا بعيداً 

َدْعَواُهمْ ) ٩(يمِ ي َجنَّاِت النَِّعإِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت َيْهِديهِمْ َربُُّهْم بِإِميَانِهِمْ َتْجرِي ِمْن َتحِْتهُِم الْأَْنهَاُر ِف
  ) ١٠(ِفيَها سُْبَحاَنَك اللَُّهمَّ وََتِحيَُّتُهْم ِفيَها َسلَاٌم َوآِخُر َدْعَواُهمْ أَِن الَْحْمدُ ِللَِّه َربِّ الَْعالَِمَني 

{ ، لذلك جعل  يسّددهم بسبب إمياهنم لالستقامة على سلوك السبيل املؤّدي إىل الثواب} يَْهِديهِْم َربُُّهمْ بِإِميَانِهِْم { 
: بياناً له وتفسرياً ، ألنّ التمسك بسبب السعادة كالوصول إليها ، وجيوز أن يريد } َتْجرِى ِمن َتحِْتهُِم األهنار 

َيْوَم َتَرى املؤمنني واملؤمنات يسعى نُوُرُهم َبْيَن { : يهديهم يف اآلخرة بنور إمياهنم إىل طريق اجلنة ، كقوله تعاىل 
  :ومنه احلديث ]  ١٢: احلديد [ } مياهنم أَْيِديهِْم وبأ

أنا عملك ، فيكون له نوراً : إنّ املؤمن إذا خرج من قربه ُصوِّر له عمله يف صُوِّر حسنة ، فيقول له ) "  ٥٠٥( 
وقائداً إىل اجلنة وأما الكافر إذا خرج من قربه صور له عمله يف صورة سيئة فيقول له أنا عملك فينطلق به حىت 

فلقد دلّت هذه اآلية على أنّ اإلميان الذي يستحق به العبد اهلداية والتوفيق والنور يوم : فإن قلت " نار يدخله ال



القيامة ، هو إميان مقيد ، وهو اإلميان املقرون بالعمل الصاحل ، واإلميان الذي مل يقرن بالعمل الصاحل فصاحبه ال 
: ف أوقع الصلة جمموعاً فيها بني اإلميان والعمل ، كأنه قال أال ترى كي. األمر كذلك : قلت . توفيق له وال نور 

بإمياهنم ، أي بإمياهنم هذا املضموم إليه العمل الصاحل ، وهو بني : إنّ الذين مجعوا بني اإلميان والعمل الصاحل ، مث قال 
إنا نسبحك ، كقول القانت يف  اللَّهم: نداء هللا ومعناه » اللَّهم«دعاؤهم ، ألنّ } َدْعَواُهْم { واضح ال شبهة فيه 

َوأَعَْتزِلُكُْم َوَما َتْدُعونَ ِمن { العبادة : وجيوز أن يراد بالدعاء . اللَّهم إياك نعبد ولك نصلّي ونسجد : دعاء القنوت 
دوه أن ال تكليف يف اجلنة وال عبادة ، وما عبادهتم إالّ أن يسبحوا اهللا وحيم: على معىن ]  ٤٨: مرمي [ } ُدوِن اهللا 

َوَما كَانَ َصالَتُُهْم ِعنَد البيت إِالَّ { : ، وذلك ليس بعبادة ، إمنا يلهمونه فينطقون به تلذذاً بال كلفة ، كقوله تعاىل 
{ : يقولوا } أَنِ { وخامتة دعائهم الذي هو التسبيح } َوءَاِخُر دعواهم { ] .  ٣٥: األنفال [ } ُمكَاء َوَتْصِدَيةً 
هي حتية املالئكة : وقيل . أنّ بعضهم حييي بعضاً بالسالم } َتِحيَّتُُهْم ِفيَها سالم { ومعىن . } لعاملني احلمد للَِّه َربّ ا

أنه احلمد هللا ، : وأن هي املخففة من الثقيلة ، وأصله . حتية اهللا هلم : وقيل . إياهم ، إضافة للمصدر إىل املفعول 
  :على أن الضمري للشأن كقوله 

  .بالتشديد ونصب احلمد » أَنَّ احلمدَ هللا«: وقرىء ... ٌك َمْن َيحْفَي َوَيْنتَِعلُ أَنّ كُلَّ هاِل

ونَ ا َيْرُجونَ ِلقَاَءَنا ِفي طُْغيَانِهِْم َيْعَمُهَولَْو ُيَعجِّلُ اللَُّه ِللنَّاسِ الشَّرَّ اْستِْعَجالَُهْم بِالَْخْيرِ لَقُِضَي إِلَْيهِمْ أََجلُُهْم فََنذَُر الَِّذيَن لَ
)١١ (  

موضع تعجيله هلم اخلري } استعجاهلم باخلري { تعجيله هلم اخلري ، فوضع } َولَْو يَُعّجلُ اهللا ِللنَّاسِ الشر { أصله 
: وقوهلم . إشعاراً بسرعة إجابته هلم وإسعافه بطلبتهم ، حىت كأنّ استعجاهلم باخلري تعجيل هلم ، واملراد أهل مكة 

{ ولو عجلنا هلم الشّر الذي دعوا به كما نعجل هلم اخلري وجنيبهم إليه : ء ، يعين فأمطر علينا حجارة من السما
على البناء للفاعل ، وهو اهللا عّز وجلّ ، » لقضى إليهم أجلهم«: وقرىء . ألميتوا وأهلكوا } لَقُِضَى إِلَْيهِْم أََجلُُهمْ 

فََنذَُر الذين الَ َيْرُجونَ ِلقَاءَنا { : اتصل به قوله فكيف : فإن قلت » لقضينا إليهم أجلهم«: وتنصره قراءة عبد اهللا 
وال نعجل هلم الشّر ، وال : متضمن معىن نفي التعجيل ، كأنه قيل } َولَْو يَُعّجلُ اهللا { : قوله : وما معناه؟ قلت } 

  .اً للحّجة عليهم أي فنمهلهم ونفيض عليهم النعمة مع طغياهنم ، إلزام} ِفي طغياهنم { نقضي إليهم أجلهم فنذرهم 

أَنْ لَْم َيْدُعَنا إِلَى ُضرٍّ َمسَُّه كَذَِلَك َوإِذَا َمسَّ الْإِْنَسانَ الضُّرُّ َدعَاَنا ِلَجْنبِِه أَْو قَاِعًدا أَْو قَاِئًما فَلَمَّا كََشفَْنا َعْنُه ضُرَُّه َمرَّ كَ
  ) ١٢(ُزيَِّن ِللُْمْسرِِفَني َما كَانُوا َيْعَملُونَ 

فما : فإن قلت . } أَْو قَاِعًدا أَْو قَاِئًما { يف موضع احلال ، بدليل عطف احلالني عليه أي دعانا مضطجعاً } ِه ِلَجنبِ{ 
معناه أنّ املضرور ال يزال داعياً ال يفتر عن الدعاء حىت يزول عنه الضّر ، فهو : فائدة ذكر هذه األحوال؟ قلت 

ز النهض متخاذل النوء أو كان قاعداً ال يقدر على القيام ، أو كان إن كان مضطجعاً عاج -يدعونا يف حاالته كلها 
وجيوز أن يراد . إىل أن خيف كل اخلفة ويرزق الصحة بكماهلا واملسحة بتمامها  -قائماً ال يطيق املشي واملضطرب 

ومنهم .  ومنهم من هو أخّف وهو القادر على القعود. أن من املضرورين من هو أشّد حاالً وهو صاحب الفراش 
أي مضى على } َمرَّ { املستطيع للقيام ، وكلهم ال يستغنون عن الدعاء واستدفاع البالء ، ألنّ اإلنسان للجنس 

أو مّر عن موقف االبتهال والتضرع ال يرجع إليه ، كأنه ال . طريقته األوىل قبل مّس الضّر ، ونسي حال اجلهد 
  :مل يدعنا ، فخفف وحذف ضمري الشأن قال  ، كأنه} كَأَن لَّْم َيْدُعَنا { عهد له به 



زين الشيطان بوسوسته أو اهللا خبذالنه وختليته } ُزّيَن ِللُْمْسرِِفَني { مثل ذلك التزيني } كذلك { ... كَأَنْ ثَدَْياُه ُحقّاِن 
  .من اإلعراض عن الذكر واتباع الشهوات } َما كَاُنواْ َيْعَملُونَ { 

قَْومَ ُرونَ ِمْن قَْبِلكُْم لَمَّا ظَلَُموا َوَجاَءْتُهمْ ُرُسلُُهْم بِالَْبيِّنَاِت َوَما كَانُوا ِلُيْؤِمنُوا كَذَِلَك َنجْزِي الَْولَقَْد أَْهلَكَْنا الْقُ
  ) ١٤(ثُمَّ َجَعلَْناكُْم َخلَاِئَف ِفي الْأَْرضِ ِمْن بَْعِدِهْم لَِنْنظَُر كَْيَف َتْعَملُونَ ) ١٣(الُْمْجرِِمَني 

للحال ، أي ظلموا بالتكذيب وقد جاءهتم رسلهم باحلجج } َوَجاءْتُهْم { والواو يف : ظرف ألهلكنا } ا لَمَّ{ 
جيوز أن يكون عطفاً على ظلموا ، وأن } َوَما كَاُنواْ ِلُيْؤِمُنواْ { : وقوله . والشواهد على صدقهم وهي املعجزات 

يؤمنون حقاً تأكيداً لنفي إمياهنم ، وأن اهللا قد علم منهم أهنم  ما كانوا: يكون اعتراضاً والالم لتأكيد النفي ، يعين 
أن السبب يف إهالكهم تكذيب الرسل ، وعلم اهللا أنه : واملعىن . يصرون على كفرهم ، وأن اإلميان مستبعد منهم 

كل } َنْجزِي { مثل ذلك اجلزاء يعين اإلهالك } كذلك { ال فائدة يف إمهاهلم بعد أن ألزموا احلّجة ببعثه الرسل 
{ بالياء » جيزي«: وقرىء . جمرم ، وهو وعيد ألهل مكة على إجرامهم بتكذيب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

اخلطاب للذين بعث إليهم حممد صلى اهللا عليه وسلم ، أي استخلفناكم يف األرض بعد القرون اليت } ثُمَّ جعلناكم 
يف حمل النصب بتعلمون ال } كَْيَف { و . اً فنعاملكم على حسب عملكم أتعملون خرياً أم شر} ِلَننظُرَ { أهلكنا 

كيف جاز النظر على اهللا تعاىل وفيه معىن : فإن قلت . بننظر ، ألنّ معىن االستفهام فيه حيجب أن يتقّدم عليه عامله 
  .وعيان املعاين يف حتققه  هو مستعار للعلم احملقق الذي هو العلم بالشيء موجوداً شبه بنظر الناظر: املقابلة قلت 

دِّلُْه قُلْ َما َيكُونُ ِلي أَنْ أَُبدِّلَُه ِمنْ َوإِذَا ُتْتلَى َعلَْيهِْم آيَاُتَنا َبيِّنَاٍت قَالَ الَِّذيَن لَا يَْرُجونَ ِلقَاءََنا ائِْت بِقُْرآٍن غَْيرِ َهذَا أَْو َب
  ) ١٥(يَّ إِنِّي أََخافُ إِنْ َعَصْيُت َربِّي َعذَابَ َيْومٍ َعِظيمٍ ِتلْقَاِء َنفِْسي إِنْ أَتَّبُِع إِلَّا َما ُيوَحى إِلَ

آخر ليس فيه ما يغيظنا } ائت بِقُرْءاٍن { : غاظهم ما يف القرآن من ذّم عبادة األوثان والوعيد للمشركني ، فقالوا 
فأمر بأن جييب . هلة وذّم عبادهتا بأن جتعل مكان آية عذاب آية رمحة ، وتسقط ذكر اآل} أَوْ َبّدلُْه { من ذلك نتبعك 

عن التبديل ، ألنه داخل حتت قدرة اإلنسان ، وهو أن يضع مكان آية عذاب آية رمحة مما أنزل ، وأن يسقط ذكر 
: ما ينبغي يل وما حيلّ ، كقوله تعاىل } َما َيكُونُ ِلى { وأما اإلتيان بقرآن آخر ، فغري مقدور عليه لإلنسان . اآلهلة 

. من قبل نفسي } أَنْ أَُبّدلَُه ِمن ِتلْقَاء َنفِْسى { ] .  ١١٦: املائدة [ } كُونُ ِلى أَنْ أَقُولَ َما لَْيَس ِلى بَِحّق َما َي{ 
ال آيت وال أذر شيئاً من حنو ذلك ، } إِنْ أَتَّبُِع إِالَّ َما يوحى إِلَىَّ { من غري أن يأمرين بذلك ريب : بفتح التاء : وقرىء 
اً لوحي اهللا وأوامره ، إن نسخت آية تبعت النسخ ، وأن بدِّلت آية مكان آية تبعت التبديل ، وليس إيلّ إالّ متبع

فإن قلت . } َعذَاَب َيْومٍ َعِظيمٍ { بالتبديل والنسخ من عند نفسي } إِّنى أََخاُف إِنْ َعصَْيُت رَّبى { تبديل وال نسخ 
بلى ، ولكنهم : ؟ قلت } ائت بِقُْرءاٍن غَْيرِ هذا { : القرآن حىت قالوا أما ظهر وتبني هلم العجز عن اإلتيان مبثل : 

افترى على اهللا كذباً ، فينسبونه : ويقولون . لو نشاء لقلنا مثل هذا : كانوا ال يعترفون بالعجز ، وكانوا يقولون 
ا وبلغائها إذا عجزوا عنه ، مع علمهم بأنّ العرب مع كثرة فصحائه. إىل الرسول ويزعمونه قادراً عليه وعلى مثله 

ائت بقرآن غري هذا أو بّدله ، من جهة الوحي كما أتيت : لعلهم أرادوا : فإن قلت . كان الواحد منهم أعجز 
إِّنى { : يرّده قوله : قلت . ما يتسهل يل وما ميكنين أن أُبّدله } َما َيكُونُ ِلى { : وأراد بقوله . بالقرآن من جهته 

الكيد : فما كان غرضهم وهم أدهى الناس وأنكرهم يف هذا االقتراح؟ قلت : فإن قلت . } َصْيُت َرّبى أََخافُ إِنْ َع
أما اقتراح إبدال قرآن بقرآن ، ففيه أنه من عندك وأنك قادر على مثله ، فأبدل مكانه آخر ، وأما اقتراح . واملكر 



نه تبديل ، فإما أن يهلكه اهللا فينجو منه ، أو ال يهلكه وأنه إن وجد م. التبديل والتغيري ، فللطمع والختبار احلال 
  .فيسخروا منه ، وجيعلوا التبديل حجة عليه وتصحيحاً الفترائه على اهللا 

  ) ١٦(ونَ ا َتْعِقلُقُلْ لَْو َشاَء اللَُّه َما َتلَْوُتُه َعلَْيكُْم َولَا أَْدَراكُمْ بِِه فَقَْد لَبِثُْت فِيكُْم ُعُمًرا ِمْن قَْبِلِه أَفَلَ

يعين أن تالوته ليست إالّ مبشيئة اهللا وإحداثه أمراً عجيباً خارجاً عن العادات ، وهو } لَّْو َشاء اهللا َما َتلَْوُتُه َعلَْيكُْم { 
أن خيرج رجل أمّي مل يتعلم ومل يستمع ومل يشاهد العلماء ساعة من عمره ، وال نشأ يف بلد فيه علماء فيقرأ عليهم 

اً ، يبهر كل كالم فصيح ، ويعلو على كل منثور ومنظوم ، مشحوناً بعلوم من علوم األصول والفروع كتاباً فصيح
، وأخبار مما كان وما يكون ، ناطقاً بالغيوب اليت ال يعلمها إالّ اهللا ، وقد بلغ بني ظهرانيكم أربعني سنة تطلعون 

حرفاً من ذلك ، وال عرفه به أحد من أقرب الناس  على أحواله ، وال خيفى عليكم شيء من أسراره ، وما مسعتم منه
على لغة من » وال أدراتكم به«: وقرأ احلسن . وال أعلمكم به على لساين } َوال أَْدَراكُْم بِهِ { منه وألصقهم به 

اء ورواه الفر. » وال أنذرتكم به«: وتعضده قراءة ابن عباس . اعطاته وأرضاته ، يف معىن أعطيته وأرضيته : يقول 
ورثأت . لبأت باحلج : أن تقلب األلف مهزة ، كما قيل : وفيه وجهان ، أحدمها . وباهلمز » وال ادرأتكم به«: 

أال ترى أنّ األلف إذا مستها احلركة انقلبت . امليت وحألت السويق ، وذلك ألنّ األلف واهلمزة من واٍد واحد 
وال جعلتكم بتالوته خصماء : واملعىن . أته إذا جعلته دارئاً أن يكون من درأته إذا دفعته ، وأدر: والثاين . مهزة 

لو شاء اهللا : بالم االبتداء إلثبات اإلدراء ومعناه » وألدراكم به«: وعن ابن كثري . تدرؤونين باجلدال وتكذبونين 
ه الكرامة ما تلوته أنا عليكم وألعلمكم به على لسان غريي ، ولكنه ميّن على من يشاء من عباده ، فخصين هبذ

فقد أقمت فيما : يعين . بالسكون » عمراً«: وقرىء } فَقَْد لَبِثُْت ِفيكُْم ُعُمراً { ورآين هلا أهالً دون سائر الناس 
بينكم يافعاً وكهالً ، فلم تعرفوين متعاطياً شيئاً من حنوه وال قدرت عليه ، وال كنت متواصفاً بعلم وبيان فتتهموين 

ائت : وهذا جواب عما دّسوه حتت قوهلم . فتعلموا أنه ليس إالّ من اهللا ال من مثلي } ِقلُونَ أَفَالَ َتْع{ باختراعه 
  .بقرآن غري هذا من إضافة االفتراء إليه 

  ) ١٧(فََمْن أَظْلَُم ِممَّنِ افَْتَرى َعلَى اللَِّه كَِذًبا أَْو كَذََّب بِآيَاِتِه إِنَُّه لَا ُيفِْلُح الُْمْجرُِمونَ 

إنه ذو شريك وذو ولد ، وأن : حيتمل أن يريد افتراء املشركني على اهللا يف قوهلم } نِ افترى َعلَى اهللا كَِذباً ِممَّ{ 
  .يكون تفادياً مما أضافوه إليه من االفتراء 

ِعْنَد اللَِّه قُلْ أَتَُنبِّئُونَ اللََّه بَِما لَا َيْعلَُم ِفي  َوَيْعُبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه َما لَا َيُضرُُّهْم َولَا َيْنفَعُُهْم َوَيقُولُونَ هَُؤلَاِء ُشفََعاؤَُنا
  ) ١٨(السََّماَواِت َولَا ِفي الْأَْرضِ ُسْبحَاَنُه َوَتعَالَى َعمَّا ُيْشرِكُونَ 

ن تنفعهم ، إن عبدوها ل: وقيل . األوثان اليت هي مجاد ال تقدر على نفع وال ضّر } َما الَ َيُضرُُّهْم َوالَ َينفَعُُهْم { 
وكان أهل الطائف . وإن تركوا عبادهتا مل تضرّهم ، ومن حق املعبود أن يكون مثيباً على الطاعة معاقباً على املعصية 

وعن } َيقُولُونَ هَُؤالء شفعاؤنا ِعنَد اهللا { كانوا } و { يعبدون الالت ، وأهل مكة العّزى ومناة وهبل وأسافاً ونائلة 
أختربونه بكونكم } أَُتَنّبئُونَ اهللا بَِما الَ َيْعلَُم { كان يوم القيامة شفعت يل الالت والعّزى إذا : النضر بن احلرث 

شفعاء عنده ، وهو إنباء مبا ليس باملعلوم هللا ، وإذا مل يكن معلوماً له وهو العامل الذات احمليط جبميع املعلومات ، مل 



كيف أنبأوا اهللا بذلك؟ : فإن قلت . ، فكان خرباً ليس له خمرب عنه وخيرب عنه ] به [ يكن شيئاً ألنّ الشيء ما يعلم 
هو هتكم هبم ومبا ادعوه من احملال الذي هو شفاعة األصنام ، وإعالم بأنّ الذي أنبؤا به باطل غري منطوٍ حتت : قلت 

» أتنبئون«: ء وقرى. الصحة ، فكأهنم خيربونه بشيء ال يتعلق به علمه كما خيرب الرجل الرجل مبا ال يعلمه 
{ تأكيد لنفيه؛ ألنّ ما مل يوجد فيهما فهو منتف معدوم } ِفى السماوات َوالَ ِفى األرض { : وقوله . بالتخفيف 
  .قرىء بالتاء والياء وما موصولة أو مصدرية ، أي عن الشركاء الذين يشركوهنم به أو عن إشراكهم } ُتْشرِكُونَ 

َوَيقُولُونَ ) ١٩(وَاِحَدةً فَاْخَتلَفُوا وَلَْولَا كَِلَمةٌ َسَبقَْت ِمْن رَبَِّك لَقُِضَي بَْيَنُهْم ِفيَما ِفيِه َيْخَتِلفُونَ  َوَما كَانَ النَّاُس إِلَّا أُمَّةً
  ) ٢٠(رِيَن لَْولَا أُنْزِلَ َعلَْيِه آَيةٌ ِمْن َربِِّه فَقُلْ إِنََّما الَْغْيبُ ِللَِّه فَاْنَتِظُروا إِنِّي َمَعكُْم ِمَن الُْمْنَتِظ

حنفاء متفقني على ملة واحدة من غري أن خيتلفوا بينهم ، وذلك يف عهد آدم إىل } َوَما كَانَ الناس إِالَّ أُمَّةً َواِحَدةً { 
} َولَْوالَ كَِلَمةٌ َسَبقَْت ِمن رَّّبَك { بعد الطوفان حني مل يذر اهللا من الكافرين دياراً : وقيل . أن قتل قابيل هابيل 

عاجالً فيما اختلفوا فيه ، ومليز احملق من املبطل ، وسبق } لَّقُِضَى بِْيَنُهمْ { أخري احلكم بينهم إىل يوم القيامة وهوت
لَْوالَ أُنزِلَ { : وقالوا . كلمته بالتأخري حلكمة أوجبت أن تكون هذه الدار دار تكليف ، وتلك دار ثواب وعقاب 

آية من اآليات اليت كانوا يقترحوهنا وكانوا ال يعتّدون مبا أنزل عليه من اآليات العظام أرادوا } َعلَْيِه ءاَيةٌ ّمن رَّّبِه 
املتكاثرة اليت مل ينزل على أحد من األنبياء مثلها ، وكفى بالقرآن وحده آية باقية على وجه الدهر بديعة غريبة يف 

لَْوالَ { : وكأنه مل ينزل آية قط ، حىت قالوا  اآليات ، دقيقة املسلك من بني املعجزات ، وجعلوا نزوهلا كال نزول ،
أي هو } فَقُلْ إِنََّما الغيب للَِّه { ، وذلك لفرط عنادهم ومتاديهم يف التمّرد واهنماكهم يف الغيّ } أُنزِلَ َعلَْيِه ءاَيةٌ َربَّهُ 

اآليات املقترحة أمر مغيب ال  املختّص بعلم الغيب املستأثر به ال علم يل وال ألحد به ، يعين أنّ الصارف عن إنزال
ملا يفعل اهللا بكم لعنادكم وجحودكم } إِّنى َمَعكُم ّمَن املنتظرين { نزول ما اقترحتموه } فانتظروا { يعلمه إالّ هو 

  .اآليات 

اللَُّه أَْسَرُع َمكًْرا إِنَّ ُرُسلََنا َيكُْتُبونَ َما  َوإِذَا أَذَقَْنا النَّاَس َرْحَمةً ِمْن َبْعِد ضَرَّاَء َمسَّتُْهْم إِذَا لَُهْم َمكٌْر ِفي آيَاِتَنا قُلِ
  ) ٢١(َتْمكُُرونَ 

سلط اهللا القحط سبع سنني على أهل مكة حىت كادوا يهلكون ، مث رمحهم باحليا ، فلما رمحهم طفقوا يطعنون يف 
، واآلخرة جواهبا وهي األوىل للشرط » إذا«آيات اهللا ويعادون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويكيدونه ، و 

خالطتهم حىت } َمسَّتُْهْم { ومعىن . إخفاء الكيد وطيه ، من اجلارية املمكورة املطوية اخللق : للمفاجأة ، واملكر 
بلى : ؟ قلت } أَسَْرُع َمكًْرا { : ما وصفهم بسرعة املكر ، فكيف صّح قوله : فإن قلت . أحسوا بسوء أثرها فيهم 
وإذا رمحناهم من بعد ضراء فاجئوا وقوع املكر منهم ، وسارعوا إليه : فاجأة ، كأنه قال دلت على ذلك كلمة امل

أنّ اهللا تعاىل دبر عقابكم : واملعىن . قبل أن يغسلوا رؤوسهم من مّس الضّراء ، ومل يتلبثوا ريثما يسيغون غصتهم 
إعالم بأنّ ما تظنونه } ُرُسلََنا َيكُْتُبونَ  إِنَّ{ وهو موقعه بكم قبل أن تدبروا كيف تعملون يف إطفاء نور اإلسالم 

: مكرهم قوهلم : وقيل . ، بالتاء والياء » ميكرون«: وقرىء . خافياً مطوياً ال خيفى على اهللا ، وهو منتقم منكم 
  :وعن أيب هريرة . سقينا بنوء كذا 

  .مطرنا بنوء كذا : منهم هبا كافرين يقولون إنّ اهللا لُيصَبِّح القوم بالنعمة وُيَمسِّيهم هبا ، فتصبح طائفة )  ٥٠٦( 



فَرُِحوا بَِها َجاَءْتَها رِيٌح َعاِصفٌ ُهَو الَِّذي ُيسَيُِّركُْم ِفي الَْبرِّ َوالَْبْحرِ َحتَّى إِذَا كُنُْتْم ِفي الْفُلِْك َوجََرْيَن بِهِْم بِرِيحٍ طَيَِّبٍة َو
وا أَنَُّهمْ أُِحيطَ بِهِْم َدعَُوا اللََّه ُمخِْلِصَني لَُه الدِّيَن لَِئْن أَْنَجيَْتَنا ِمْن َهِذِه لََنكُوَننَّ ِمَن َوَجاَءُهُم الَْمْوُج ِمْن كُلِّ َمكَاٍن َوظَنُّ

َعلَى أَنْفُِسكُْم َمتَاعَ فَلَمَّا أَْنَجاُهْم إِذَا ُهْم َيْبُغونَ ِفي الْأَْرضِ بَِغْيرِ الَْحقِّ َيا أَيَُّها النَّاُس إِنََّما َبغُْيكُْم ) ٢٢(الشَّاِكرِيَن 
  ) ٢٣(الَْحَياةِ الدُّنَْيا ثُمَّ إِلَيَْنا َمْرجُِعكُْم فَُننَبِّئُكُْم بَِما كُْنُتمْ َتْعَملُونَ 

ثُمَّ إِذَا أَنُتْم َبَشرٌ { ، ]  ١٠: اجلمعة [ } فانتشروا ِفى األرض { : ومثله قوله » ينشركم«: قرأ زيد بن ثابت 
كيف جعل الكون يف الفلك غاية للتسيري يف البحر ، والتسيري يف البحر : فإن قلت ]  ٢٠: وم الر[ } َتنَتِشُرون 

مل جيعل الكون يف الفلك غاية التسيري يف البحر ، ولكن مضمون اجلملة الشرطية : إمنا هو بالكون يف الفلك؟ قلت 
ه احلادثة وكان كيت وكيت من جميء يسريكم حىت إذا وقعت هذ: مبا يف حّيزها ، كأنه قيل » حىت«الواقعة بعد 

فإن . جاءهتا : ؟ قلت »إذا«ما جواب : فإن قلت . الريح العاصف وتراكم األمواج والظّن للهالك والدعاء باإلجناء 
ما فائدة : فإن قلت . بدل من ظنوا؛ ألنّ دعاءهم من لوازم ظنهم اهلالك فهو ملتبس به : فدعوا؟ قلت : قلت 

املبالغة ، كأنه يذكر لغريهم حاهلم ليعجبهم منها ويستدعي منهم : إىل الغيبة؟ قلت  صرف الكالم عن اخلطاب
قيل مها زائدتان : بزيادة ياء النسب؟ قلت » يف الفلكي«: ما وجه قراءة أّم الدرداء : فإن قلت . اإلنكار والتقبيح 

  .جتري الفلك إالّ فيه  وجيوز أن يراد به اللّج واملاء الغمر الذي ال. كما يف اخلارجي واألمحري 
» للفلك«: ويف قراءة أّم الدرداء . للفلك ، ألنه مجع فلك كاألسد ، يف فعل أخي فعل } جرين { والضمري يف 

من كُلّ مَّكَانَ { الضمري للفلك : وقيل . جاءت الريح الطيبة ، أي تلقتها } َجاءْتَها { أيضاً؛ ألنّ الفلكي يدلّ عليه 
} ُمْخِلِصَني لَُه الدين { أي أهلكواجعل إحاطة العدوّ باحلي مثالً يف اهلالك } أُِحيطَ بِهِْم { ج من مجيع أمكنة املو} 

من مجلة } َدَعُواْ { أو ألنّ . على إرادة القول } لَِئْن أَْنَجيَْتَنا { من غري إشراك به؛ ألهنم ال يدعون حينئذ غريه معه 
بغى اجلرح إذا : ها ويعبثون متراقني يف ذلك ، ممعنني فيه ، من قولك يفسدون في} َيْبُغونَ ِفى األرض { : القول 

بلى ، وهو استيالء : والبغي ال يكون حبق؟ قلت } بَِغْيرِ احلق { : فما معىن قوله : فإن قلت . ترامى إىل الفساد 
صلى اهللا عليه املسلمني على أرض الكفرة ، وهدم دورهم ، وإحراق زروعهم وقطع أشجارهم كما فعل رسول اهللا 

إذا رفعت : ما الفرق بني القراءتني؟ قلت : فإن قلت : ، بالنصب » متاع احلياة الدنيا«: قرىء . وسلم ببين قريظة 
إمنا : ومعناه } فبغى َعلَْيهِمْ { : صلته ، كقوله } على أَنفُِسكُْم { و } َبغُْيكُمْ { كان املتاع خرباً للمبتدإ الذي هو 

والذين جنسهم جنسكم يعين بغى بعضكم على بعض منفعة احلياة الدنيا البقاء هلا وإذا نصبت  بغيكم على أمثالكم
يف موضع املصدر } متاع احلياة الدنيا { خرب غري صلة معناه إمنا بغيكم بال على أنفسكم ، و } فََعلَىَّ أَنفَُسكُْم { 

هو متاع احلياة الدنيا بعد متام الكالم : ون الرفع على وجيوز أن يك. تتمتعون متاع احلياة الدنيا : املؤكد ، كأنه قيل 
  :وعن البين صلى اهللا عليه وسلم أنه قال . 
 )٥٠٧ (  

وعنه عليه الصالة . وكان يتلوها » ال متكر وال تعن ماكراً ، وال تبغ وال تعن باغياً ، وال تنكث وال تعن ناكثاً « 
  :والسالم 

  :، وروي » حم ، وأعجل الشّر عقاباً البغي واليمني الفاجرة أسرع اخلري ثواباً صلة الر« )  ٥٠٨( 
  :وعن ابن عباس رضي اهللا عنه » البغي وعقوق الوالدين : ثنتان يعجلهما اهللا تعاىل يف الدنيا « )  ٥٠٩( 
  :وكان املأمون يتمثل هبذين البيتني يف أخيه . لو بغى جبل على جبل لدك الباغي )  ٥١٠( 



  فَاْرَبْع فَخَْيُر ِفَعالِ الَْمْرِء أَْعَسلُُه... يِ إنَّ الَْبْغَي َمْصَرَعة َيا صَاِحَب الْبَْغ
  الْنَدكَّ ِمْنُه أَعَاِليِه وَأَْسفَلُُه... فَلَْو َبَغى َجَبلٌ َيوْماً َعلَى َجَبل 

َما َبْغُيكُْم على إِنَّ{ : قال اهللا تعاىل . البغي والنكث واملكر : ثالث من كّن فيه كّن عليه : وعن حممد بن كعب 
  .} أَنفُِسكُْم 

 النَّاُس وَالْأَنَْعاُم َحتَّى إِذَا أََخذَتِ إِنََّما مَثَلُ الَْحيَاِة الدُّْنَيا كََماٍء أَنَْزلَْناُه ِمَن السََّماِء فَاْخَتلَطَ بِِه َنَباُت الْأَْرضِ ِممَّا يَأْكُلُ
لَُها أَنَُّهْم قَاِدُرونَ َعلَْيَها أََتاَها أَْمرَُنا لَْيلًا أَْو َنَهاًرا فََجَعلَْناَها َحصِيًدا كَأَنْ لَْم َتْغنَ الْأَْرضُ ُزْخُرفََها َوازَّيََّنْت َوظَنَّ أَْه

  ) ٢٤(بِالْأَْمسِ كَذَِلَك نُفَصِّلُ الْآيَاِت ِلقَْومٍ َيتَفَكَُّرونَ 

نعيمها بعد اإلقبال ، حبال نبات األرض يف هذا من التشبيه املركب ، شبهت حال الدنيا يف سرعة تقضيها وانقراض 
فاشتبك بسببه حىت } فاختلط بِهِ { جفافه وذهابه حطاماً بعد ما التف وتكاثف ، وزين األرض خبضرته ورفيفه 

جعلت األرض آخذة زخرفها على التمثيل : كالم فصيح } أََخذَِت األرض ُزْخُرفََها وازينت { خالط بعضه بعضاً 
} اّزينت { وأصل . ذت الثياب الفاخرة من كل لون ، فاكتستها وتزينت بغريها من ألوان الزين بالعروس ، إذا أخ
، أي أفعلت ، من غري إعالل الفعل كأغيلت أي » وأزينت«: وقرىء . وباألصل قرأ عبد اهللا . تزينت ، فأدغم 

ن منفعتها حمصلون لثمرهتا ، رافعون متمكنون م} قَاِدُرونَ َعلَْيَها { وازيانت ، بوزن ابياضت . صارت ذات زينة 
فجعلنا } فََجَعلَْناَها { وهو ضرب زرعها ببعض العاهات بعد أمنهم واستيقاهنم أنه قد سلم } أََتاَها أَْمرَُنا { لعلتها 
مل ينبت كأن مل يغن زرعها ، أي } كَأَن لَّْم َتْغنَ { شبيهاً مبا حيصد من الزرع يف قطعه واستئصاله } َحِصيداً { زرعها 

بالياء على أن » كأن مل يغن«: وقرأ احلسن . على حذف املضاف يف هذه املواضع ال بّد منه ، وإالّ مل يستقم املعىن 
باألمس ، من قول » كأن مل تتغن«: وعن مروان أنه قرأ على املنرب . الضمري للمضاف احملذوف ، الذي هو الزرع 

  :األعشى 
  .كأن مل تغن آنفاً : واألمس مثل يف الوقت القريب كأنه قيل ... َغنِّي طَوِيلُ الثَّواِء طَوِيلُ التَّ

  ) ٢٥(َواللَُّه َيْدُعو إِلَى َدارِ السَّلَامِ َوَيْهِدي َمْن َيَشاُء إِلَى ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ 

. ن من كل مكروه وقيل السالم السالمة؛ ألنّ أهلها ساملو. اجلنة ، أضافها إىل امسه تعظيماً هلا } دَاُر السالم { 
ويوفق } َوَيْهِدى { ]  ٢٦: الواقعة [ } إِالَّ ِقيالً سالما سالما { لفشّو السالم بينهم وتسليم املالئكة عليهم : وقيل 

يدعو العباد كلهم إىل : وهم الذين علم أنّ اللطف جيدي عليهم ، ألنّ مشيئته تابعة حلكمته ومعناه } َمن َيَشآء { 
  .دخلها إالّ املهديون دار السالم ، وال ي

  ) ٢٦(ْم ِفيَها َخاِلُدونَ ِللَِّذيَن أَْحَسنُوا الُْحسَْنى َوزَِياَدةٌ َولَا َيْرَهُق ُوُجوهَُهْم قََتٌر َولَا ِذلَّةٌ أُولَِئَك أَْصَحابُ الَْجنَِّة ُه

َويَزِيدَُهم ّمن { : عليه قوله تعاىل  ويدلّ. وما يزيد على املثوبة وهي التفضل } َوزِيَاَدةٌ { املثوبة احلسىن } احلسىن { 
وعن ابن عباس رضي اهللا . غرفة من لؤلؤة واحدة : الزيادة : وعن علّي رضي اهللا عنه ]  ١٧٣: النساء [ } فَْضِلِه 

عشر أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف ، : وعن احلسن رضي اهللا عنه . عشر أمثاهلا : احلسنة ، والزيادة : احلسىن : عنه 
الزيادة أن متّر السحابة بأهل : وعن يزيد بن شجرة . الزيادة مغفرة من اهللا ورضوان : د رضي اهللا عنه وعن جماه



وزعمت املشبهة واجملربة أن الزيادة النظر إىل . ما تريدون أن أمطركم؟ فال يريدون شيئاً إالّ أمطرهتم : اجلنة فتقول 
  :وجه اهللا تعاىل ، وجاءت حبديث مرفوع 

ا دخل أهل اجلنة اجلنة نودوا أن يا أهل اجلنة فيكشف احلجاب فينظرون إليه ، فواهللا ما أعطاهم اهللا إذ« )  ٥١١( 
وال أثر هوان } َوالَ ِذلَّةٌ { غربة فيها سواد } قََتٌر { ال يغشاها } َوالَ َيْرَهُق ُوُجوهَُهْم { » شيئاً هو أحّب إليهم منه 

َتْرَهقَُها { أال ترى إىل قوله تعاىل . أهل النارإذكاراً مبا ينقذهم منه برمحته واملعىن ال يرهقهم ما يرهق . وكسوف بال 
  ] . ٢٧: يونس [ } َوَتْرَهقُُهْم ِذلَّةٌ { ]  ٤١: عبس [ } قََتَرةٌ 

ِمْن َعاِصمٍ كَأَنََّما أُغِْشَيْت ُوُجوُهُهْم ِقطًَعا ِمَن  َوالَِّذيَن كََسبُوا السَّيِّئَاِت َجَزاُء سَيِّئٍَة بِِمثِْلَها َوَتْرهَقُُهْم ِذلَّةٌ َما لَُهْم ِمَن اللَِّه
  ) ٢٧(اللَّْيلِ ُمظِْلًما أُولَِئكَ أَْصحَاُب النَّارِ ُهْم ِفيَها خَاِلُدونَ 

 ال خيلو ، إّما أن: وكيف يتالءم؟ قلت } والذين كََسُبواْ السيئات جََزاء َسّيئٍَة بِِمثِْلَها { : ما وجه قوله : فإن قلت 
وللذين كسبوا : كأنه قيل ]  ٢٦: يونس [ } لّلَِّذيَن أَْحَسُنواْ { : معطوفاً على قوله } والذين كََسبُواْ { يكون 

جزاؤهم : وجزاء الذين كسبوا السيئات جزاء سيئة مبثلها على معىن : السيئات جزاء سيئة مبثلها ، وإّما أن يقّدر 
عليها ، وهذا أوجه من األّول ، ألنّ يف األّول عطفاً على عاملني وإن أن جتازى سيئة واحدة بسيئة مثلها ال يزاد 

ويف هذا دليل على أنّ املراد بالزيادة الفضل ، ألنه دلّ بترك الزيادة على السيئة على عدله ، . كان األخقش جبيزه 
أي ال } اهللا ِمْن َعاِصمٍ ّمَن { بالياء » يرهقهم ذلة«: وقرىء . ودلّ مثة بإثبات الزيادة على املثوبة على فضله 

{ وجيوز ما هلم من جهة اهللا ومن عنده من يعصمهم كما يكون للمؤمنني . يعصمهم أحد من سخط اهللا وعذابه 
جعله صفة له ]  ٨١: هود [ } بِقِطْعٍ ّمَن اليل { : بالسكون من قوله ) قطعاً : ( ومن قرأ . حال من اهللا } ُمظِْلماً 

إذا جعلت مظلماً حاالً من : فإن قلت . كأمنا يغشى وجوههم قطع من الليل مظلم : كعب  وتعضده قراءة أّيب بن. 
} ِقطًَعا { : صفة لقوله } مَِّن اليل { من قبل إن } أُغْشَِيْت { ال خيلو إّما أن يكون : الليل ، فما العامل فيه؟ قلت 

  .} مَِّن اليل {  الفعل يف فكان إفضاؤه إىل املوصوف كإضفائه إىل الصفة ، وإّما أن يكون معىن

ْم َوقَالَ ُشَركَاُؤُهْم َما كُنُْتْم إِيَّاَنا َوَيْوَم َنْحُشرُُهْم َجِميًعا ثُمَّ َنقُولُ ِللَِّذيَن أَْشَركُوا َمكَاَنكُمْ أَنُْتْم َوُشرَكَاُؤكُْم فََزيَّلَْنا َبْينَُه
  ) ٢٨(َتْعُبُدونَ 

أكد به الضمري يف مكانكم لسّده } أَنُتْم { و . وا حىت تنظروا ما يفعل بكم الزموا مكانكم ال تربح} َمكَاَنكُْم { 
على أنّ الواو مبعىن مع ، والعامل فيه ما » وشركاءكم«: وقرىء . عطف عليه } َوُشَركَاؤُكُْم { الزموا : مسّد قوله 

. والوصل اليت كانت يف بينهم يف الدنيا . راهنم ففّرقنا بينهم وقطعنا أق} فََزيَّلَْنا بَْيَنُهمْ { يف مكانكم من معىن الفعل 
ثُمَّ ِقيلَ لَُهمْ { : وتربؤ شركائهم منهم ومن عبادهتم ، كقوله تعاىل . أو فباعدنا بينهم بعد اجلمع بينهم يف املوقف 

صاعر خدّه : كقولك » ايلنا بينهمفز«: وقرىء ]  ٧٣: غافر [ } أَْيَنَما كُنُتْم ُتْشرِكُونَ ِمن ُدوِن اهللا قَالُواْ َضلُّواْ َعنَّا 
إمنا كنتم تعبدون الشياطني ، حيث أمروكم أن تتخذوا هللا } مَّا كُنُتمْ إِيَّاَنا تَْعُبُدونَ { . وصعره ، وكاملته وكلّمته 

  .أنداداً فأطعتموهم 

ُهَناِلكَ َتْبلُو كُلُّ نَفْسٍ َما أَْسلَفَْت َوُردُّوا إِلَى اللَّهِ ) ٢٩(ِلَني فَكَفَى بِاللَِّه َشهِيًدا َبْيَنَنا وََبْيَنكُْم إِنْ كُنَّا َعْن ِعَبادَِتكُْم لََغاِف
  ) ٣٠(َمْولَاُهُم الَْحقِّ َوَضلَّ َعْنُهْم َما كَانُوا َيفَْتُرونَ 



وه من هي املخففة من الثقيلة ، والالم هي الفارقة بينها وبني النافية ، وهم املالئكة واملسيح ومن عبد} إَن كُنَّا { 
األصنام ينطقها اهللا عّز وجلّ فتشافههم بذلك مكان الشفاعة اليت زعموها وعلقوا : دون اهللا من أويل العقل ، وقيل 

َتْبلُواْ { يف ذلك املقام ويف ذلك املوقف أوىف ذلك الوقت على استعارة اسم املكان للزمان } ُهَناِلَك { هبا أطماعهم 
من العمل فتعرف كيف هو ، أقبيح أم حسن ، أنافع أم ضاّر ، أمقبول أم } ا أَْسلَفَتْ مَّ{ ختترب وتذوق } كُلُّ َنفْسٍ 

]  ٩: الطارق [ } َيْوَم تبلى السرائر { : ومنه قوله تعاىل . مردود؟ كما خيترب الرجل الشيء ويتعّرفه ليكتنه حاله 
أسلفت من العمل ، فنفرق حاهلا مبعرفة أي خنتربها باختبار ما : نبلو كلَّ نفس ، بالنون ونصب كل : وعن عاصم 
: نفعل هبا فعل اخلابر ، كقوله تعاىل : واملعىن . إن كان حسناً فهي سعيدة ، وإن كان سيئاً فهي شقية : حال عملها 

ب وجيوز أن يراد نصيب بالبالء وهو العذاب كل نفس عاصية بسب]  ٧: هود [ } ِلَيْبلُوَكُْم أَيُّكُْم أَْحَسُن َعَمالً { 
، أي تتبع ما أسلفت؛ ألنّ عمله هو الذي يهديه إىل طريق اجلنة أو إىل » تتلو«: وقرىء . ما أسلفت من الشّر 

رهبم الصادق ربوبيته؛ ألهنم كانوا } موالهم احلق { أو تقرأ يف صحيفتها ما قّدمت من خري أو شّر . طريق النار 
» احلق«: وقرىء . م وثواهبم ، العدل الذي ال يظلم أحداً أو الذي يتوىل حساهب. يتولون ما ليس لربوبيته حقيقة 

أو على املدح . هذا عبد اهللا احلق ال الباطل : كقولك ]  ٦٢: األنعام [ } ُردُّواْ إىل اهللا { : بالفتح على تأكيد قوله 
. ما كانوا يدعون أهنم شركاء هللا وضاع عنهم } َوَضلَّ َعْنُهْم مَّا كَانُواْ َيفَْتُرونَ { أهل احلمد . احلمد هللا : كقولك 

  .أو بطل عنهم ما كانوا خيتلقون من الكذب وشفاعة اآلهلة 

َميِِّت وَُيخْرُِج الْمَيَِّت ِمَن قُلْ َمْن َيْرُزقُكُْم ِمَن السََّماِء وَالْأَْرضِ أَمَّْن َيْمِلكُ السَّْمَع َوالْأَْبَصاَر َوَمْن ُيْخرِجُ الَْحيَّ ِمَن الْ
فَذَِلكُُم اللَُّه َربُّكُُم الَْحقُّ فََماذَا بَْعَد الَْحقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى ) ٣١(َوَمْن ُيَدبُِّر الْأَْمَر فََسَيقُولُونَ اللَُّه فَقُلْ أَفَلَا َتتَّقُونَ الَْحيِّ 

  ) ٣٣(لَا ُيؤِْمُنونَ  كَذَِلكَ َحقَّْت كَِلَمُت رَبَِّك َعلَى الَِّذيَن فََسقُوا أَنَُّهْم) ٣٢(ُتْصَرفُونَ 

أي يرزقكم منهما مجيعاً ، مل يقتصر برزقكم على جهة واحدة ليفيض } قُلْ َمن َيْرُزقُكُم ّمَن السماء واألرض { 
من يستطيع خلقهما وتسويتهما على احلّد الذي سويا } ِمْن َيْمِلُك السمع واألبصار { عليكم نعمته ويوسع رمحته 

أو من حيميهما وحيصنهما من اآلفات مع كثرهتا يف املدد الطوال ، ومها لطيفان يؤذيهما  .عليه من الفطرة العجيبة 
أَفَالَ { ومن يلي تدبري أمر العامل كله ، جاء بالعموم بعد اخلصوص } َوَمن ُيدَّبُر األمر { أدىن شيء بكالءته وحفظه 

إشارة إىل من هذه } فَذَِلكُُم { بصدده من الضالل  أفال تقون أنفسكم وال حتذرون عليها عقابه فيما أنتم} َتتَّقُونَ 
يعين } فََماذَا بَْعَد احلق إِالَّ الضالل { الثابت ربوبيته ثباتاً ال ريب فيه ملن حقق النظر } رَبُّكُُم احلق { قدرته وأفعاله 

عن احلق إىل الضالل ، } فأىن ُتْصَرفُونَ { أن احلق والضالل ال واسطة بينهما ، فمن ختطى احلق وقع يف الضالل 
أي كما حق } َحقَّْت كَِلَمةُ رَّبَك { مثل ذلك احلق } كَذَِلَك { وعن التوحيد إىل الشرك ، وعن السعادة إىل الشقاء 

َعلَى الذين { وثبت أنّ احلق بعده الضالل ، أو كما حق أهنم مصروفون عن احلق ، فكذلك حقّت كلمة ربك 
بدل من الكلمة أي حقّ } أَنَُّهْم الَ ُيؤِْمُنونَ { هم وخرجوا إىل احلّد األقصى فيه ، و أي متّردوا يف كفر} فََسقُواْ 

. أو حق عليهم كلمة اهللا أهنم من أهل اخلذالن ، وأن إمياهنم غري كائن . عليهم انتفاء اإلميان ، وعلم اهللا منهم ذلك 
  .ألهنم ال يؤمنون : عىن العدة بالعذاب ، وأهنم ال يؤمنون تعليل ، مب: أو أراد بالكلمة 



قُلْ َهلْ ِمْن ) ٣٤(ُتْؤفَكُونَ  قُلْ َهلْ ِمْن ُشَركَاِئكُْم َمْن يَْبَدأُ الَْخلَْق ثُمَّ ُيعِيُدُه قُلِ اللَُّه َيْبَدأُ الَْخلَْق ثُمَّ ُيعِيُدُه فَأَنَّى
أَفََمْن َيْهِدي إِلَى الَْحقِّ أََحقُّ أَنْ ُيتََّبَع أَمَّْن لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ ُيْهَدى ُشَركَاِئكُْم َمْن يَْهِدي إِلَى الَْحقِّ قُلِ اللَُّه َيْهِدي ِللَْحقِّ 

  ) ٣٥(فََما لَكُْم كَْيَف َتْحكُُمونَ 

قد : وهم غري معترفني باإلعادة؟ قلت } َهلْ ِمن ُشَركَاِئكُْم مَّن يبدأاخللق ثُمَّ ُيعِيُدهُ { كيف قيل هلم : فإن قلت 
ادة اخللق لظهور برهاهنا موضع ما إن دفعه دافع كان مكابراً رّداً للظاهر البني الذي ال مدخل للشبهة فيه وضعت إع

، داللة على أهنم يف إنكارهم هلا منكرون أمراً مسلماً معترفاً بصحته عند العقالء ، وقال لنبيه صلى اهللا عليه وسلم 
فأمره بأن ينوب عنهم يف اجلواب ، يعين أنه ال يدعهم جلاجهم ومكابرهتم أن  }قُلِ اهللا يَْبَدأُ اخللق ثُمَّ ُيِعيُدُه { : 

هدى بنفسه مبعىن : ويقال : هداه للحق وإىل احلق فجمع بني اللغتني : يقال . ينطقوا بكلمة احلق فكلم عنهم 
بفتح اهلاء » ال يهّدى«: وقرىء . } أَمَّن الَّ يَهِدِّى { : ومنه قوله . شرى مبعىن اشترى : اهتدى ، كما يقال 

يهتدي ، فأدغم وفتحت اهلاء حبركة التاء ، أو كسرت اللتقاء الساكنني ، : واألصل . وكسرها مع تشديد الدال 
. هتدى : ومنه قوهلم . من هداه وهّداه للمبالغة » إالّ أن يهدى«: وقرىء . وقد كسرت الياء التباع ما بعدها 

للحق ، مبا ركب يف املكلفني من العقول وأعطاهم من التمكني للنظر يف األدلة ومعناه أن اهللا وحده هو الذي يهدي 
اليت نصبها هلم ، ومبا لطف هبم ووفقهم وأهلمهم وأخطر بباهلم ووقفهم على الشرائع ، فهل من شركائكم الذين 

أفمن يهدي : مث قال .  جعلتم أنداداً هللا أحد من أشرفهم كاملالئكة واملسيح وعزير ، يهدي إىل احلق مثل هداية اهللا
إىل احلق هذه اهلداية أحّق باالتباع ، أم الذي ال يهدي أي ال يهتدي بنفسه ، أو ال يهدي غريه إالّ أن يهديه اهللا 

إالّ أن ينقل ، أو ال يهتدي وال } إِالَّ أَن يهدى { معناه أم من ال يهتدي من األوثان إىل مكان فينتقل إليه : وقيل 
بالباطل } فََما لَكُْم كَْيفَ َتْحكُُمونَ { تداء إالّ أن ينقله اهللا من حاله إىل أن جيعله حيواناً مكلفاً فيهديه يصّح منه االه

  .، حيث تزعمون أهنم أنداداً هللا 

  ) ٣٦(بَِما َيفَْعلُونَ  َوَما َيتَّبُِع أَكْثَُرُهمْ إِلَّا ظَنا إِنَّ الظَّنَّ لَا ُيغْنِي ِمَن الَْحقِّ َشْيئًا إِنَّ اللََّه َعِليٌم

يف معرفة اهللا } إَنَّ الظن { ألنه قول غري مستند إىل برهان عندهم } إِالَّ ظَّنا { يف قرارهم باهللا } َوَما َيتَّبِعُ أَكْثَرُُهْم { 
ها شفعاء عند اهللا وما يتبع أكثرهم يف قوهلم لألصنام أهنا آهلة وأنَّ: وقيل } َشيْئاً { وهو العلم } الَ ُيغْنِى ِمَن احلق { 

: وقرىء . وعيد على ما يفعلون من اتباع الظّن وتقليد اآلباء } إِنَّ اهللا َعِليٌم { اجلميع : واملراد باألكثر . إالّ الظّن 
  .بالتاء » تفعلون«

َدْيِه َوَتفِْصيلَ الِْكَتابِ لَا َرْيَب ِفيِه ِمْن َربِّ َوَما كَانَ َهذَا الْقُْرآنُ أَنْ ُيفَْتَرى ِمْن ُدوِن اللَِّه وَلَِكْن َتْصِديَق الَِّذي َبْيَن َي
َبلْ ) ٣٨(ِدِقَني أَْم َيقُولُونَ افَْترَاُه قُلْ فَأُْتوا بِسُوَرٍة ِمثِْلِه َواْدُعوا َمنِ اْسَتطَْعُتْم ِمْن ُدوِن اللَِّه إِنْ كُْنُتمْ َصا) ٣٧(الْعَالَِمَني 

) ٣٩( ِمِه َولَمَّا يَأْتِهِْم َتأْوِيلُُه كَذَِلَك كَذََّب الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم فَاْنظُْر كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الظَّاِلِمَنيكَذَّبُوا بَِما لَمْ ُيِحيطُوا بِِعلْ
  ) ٤٠(َوِمْنُهْم َمْن ُيْؤِمُن بِِه َوِمْنُهْم َمْن لَا ُيْؤِمُن بِِه َورَبَُّك أَْعلَُم بِالُْمفِْسِديَن 

وهو ما تقدمه من الكتب } َتْصِديَق الذى َبْيَن َيَدْيِه { كان } ِمن ُدوِن اهللا ولكن { افتراء } القرءان  َوَما كَانَ هذا{ 
فاطر [ } ُهَو احلق ُمَصّدقاً لَّما َبْيَن َيَدْيِه { : املنزلة ، ألنه معجز دوهنا فهو عيار عليها وشاهد لصحتها ، كقوله تعاىل 

ومعىن . ولكن هو تصديق وتفصيل : على » لذي بني يديه وتفصيل الكتابولكن تصديق ا«: وقرىء ] .  ٣١: 



َوتَفِْصيلَ { وما صّح وما استقام ، وكان حماالً أن يكون مثله يف علو أمره وإعجازه مفتري . َوَما كَانَ أن َيفَْترِى 
] .  ٢٤: النساء [ } ْم كتاب اهللا َعلَْيكُ{ : وتبيني ما كتب وفرض من األحكام والشرائع ، من قوله } الكتاب 

: كأنه قال . هو داخل يف حيز االستدراك : قلت } الَ َرْيَب ِفيِه ِمن رَّّب العاملني { : مب اتصل قوله : فإن قلت 
ولكن كان تصديقاً من رب : وجيوز أن يراد . ولكن كان تصديقاً وتفصيالً منتفياً عنه الريب كائناً من رب العاملني 

الَ رَْيَب { متعلقاً بتصديق وتفصيل ، أو يكون } ِمن رَّبِّ العاملني { منه ال ريب يف ذلك ، فيكون  العاملني وتفصيالً
اختلقه ، على أن اهلمزة : بل أيقولون } أَْم َيقُولُونَ افتراه { زيد ال شّك فيه كرمي : اعتراضاً ، كما تقول } ِفيِه 

{ إن كان األمر كما تزعمون } قُلْ { واملعنيان متقاربان . بعاد أو إنكار لقوهلم واست. تقرير إللزام احلجة عليهم 
أي شبيهة } بُِسوَرٍة ّمثِْلِه { ومعىن . فأنتم مثلي يف العربية والفصاحة } بُِسوَرٍة ّمثِْلِه { أنتم على وجه االفتراء } فَأُْتواْ 

من } وادعوا { بسورة كتاب مثله : على اإلضافة ، أي » بسورة مثله«: وقرىء . به يف البالغة وحسن النظم 
أنّ اهللا وحده هو القادر على أن يأيت : يعين : من خلقه لالستعانة به على اإلتيان مبثله } َمنِ استطعتم { دون اهللا 

أنه افتراء } إِن كُنُتْم صادقني { مبثله ال يقدر على ذلك أحد غريه ، فال تستعينوه وحده ، مث استعينوا بكل من دونه 
بل سارعوا إىل التكذيب بالقرآن ، وفاجؤه يف بديهة السماع قبل أن يفقهوه ويعلموا كنه أمره ، } كَذَّبُواْ  َبلْ{ 

وقبل أن يتدبروه ويقفوا على تأويله ومعانيه وذلك لفرط نفورهم عما خيالف دينهم وشرادهم عن مفارقة دين 
وإن كانت أضوأ من  -ة ال توافق ما نشأ عليه وألفه آبائهم ، كالناشيء على التقليد من احلشوية ، إذا أحسّ بكلم

أنكرها يف أّول وهلة ، وامشأز منها قبل أن حيّس إدراكها حباّسة مسعه  -الشمس يف ظهور الصحة وبيان االستقامة 
ما : فإن قلت . من غري فكر يف صحة أو فساد ، ألنه مل يشعر قلبه إالّ صحة مذهبه وفساد ما عداه من املذاهب 

معناه أهنم كذبوا به على البديهة قبل التدبر ومعرفة التأويل ، : ؟ قلت } َولَمَّا يَأْتِهِْم َتأْوِيلُُه { :  التوقع يف قوله معىن
وكذبوه بعد التدبر ، مترداً وعناداً ، فذمهم بالتسرع إىل التكذيب قبل العلم به ، وجاء بكلمة التوقع . تقليداً لآلباء 

علو شأنه وإعجازه ملا كّرر عليهم التحّدي ، ورازوا قواهم يف املعارضة واستيقنوا عجزهم  ليؤذن أهنم علموا بعد
يعين قبل النظر } كَذََّب الذين ِمن قَْبِلهِْم { أي مثل ذلك التكذيب } كَذَِلَك { عن مثله ، فكذبوا به بغياً وحسداً 

  .ن قلدوا اآلباء وعاندوا يف معجزات األنبياء وقبل تدبرها من غري إنصاف من أنفسهم ، ولك

ومل يأهتم بعد تأويل ما فيه } َولَمَّا يَأِْتهِْم َتأْوِيلُُه { وجيوز أن يكون معىن . هو يف الذين كذبوا وهم شاكون : وقيل 
من جهة : من اإلخبار بالغيوب أي عاقبته ، حىت يتبني هلم أهو كذب أم صدق ، يعين أنه كتاب معجز من جهتني 

ومن جهة ما فيه من اإلخبار بالغيوب ، فتسرعوا إىل التكذيب به قبل أن ينظروا يف نظمه وبلوغه حدّ إعجاز نظمه ، 
يصدق به يف نفسه ، ويعلم أنه } َوِمنُهْم مَّن ُيْؤِمُن بِِه { اإلعجاز ، وقبل أن خيربوا أخباره باملغيبات وصدقه وكذبه 

ومنهم من سيؤمن به : يصدق به ، أو يكون لالستقبال ، أي ومنهم من يشّك فيه ال . حق ، ولكنه يعاند بالتكذيب 
  .باملعاندين ، أو املصرين } َوَربُّكَ أَْعلَُم باملفسدين { ومنهم من سيصّر 

  ) ٤١(نَ َوإِنْ كَذَّبُوَك فَقُلْ ِلي َعَمِلي وَلَكُْم َعَملُكُْم أَْنُتمْ َبرِيئُونَ ِممَّا أَْعَملُ َوأََنا َبرِيٌء ِممَّا َتْعَملُو

{ : وإن متوا على تكذيبك ويئست من إجابتهم ، فتربأ منهم وخلهم فقد أعذرت ، كقوله تعاىل } َوإِن كَذَُّبوَك { 
  .هي منسوخة بآية السيف : وقيل ]  ٢١٦: الشعراء [ } فَإِنْ َعَصْوَك فَقُلْ إِّنى َبرِىء 



َوِمْنُهْم َمْن َينْظُُر إِلَْيَك أَفَأَْنَت تَْهِدي الُْعْميَ ) ٤٢(لصُّمَّ َولَْو كَاُنوا لَا َيْعِقلُونَ َوِمْنُهْم َمْن َيْسَتِمُعونَ إِلَْيَك أَفَأَْنَت ُتْسِمعُ ا
  ) ٤٣(َولَْو كَاُنوا لَا يُْبِصُرونَ 

ال  ومنهم ناس يستمعون إليك إذا قرآت القرآن وعلمت الشرائع ، ولكنهم: معناه } َوِمْنُهْم مَّن َيْسَتِمُعونَ إِلَْيَك { 
أتطمع : مث قال . يعون وال يقبلون وناس ينظرون إليك ويعاينون أدلة الصدق وأعالم النبوة ولكنهم ال يصدقون 

أنك تقدر على إمساع الصم ولو انضم إىل صممهم عدم عقوهلم؛ ألن األصم العاقل رمبا تفّرس واستدلّ إذا وقع يف 
وأحتسب أنك تقدر على هداية . يعاً فقد متّ األمر صماخه دويّ الصوت ، فإذا اجتمع سلب السمع والعقل مج

فقد البصرية؛ ألن األعمى الذي له يف قلبه بصرية قد حيدس  -وهو فقد البصر  -العمي ولو انضم إىل العمى 
وأما العمى مع احلمق فجهد البالء ، يعين أهنم يف اليأس من أن يقبلوا ويصدقوا ، كالصّم والعمي الذين ال . ويتظنن 
داللة على أنه ال يقدر على إمساعهم وهدايتهم إالّ اهللا } أَفَأَنَت . . . . . أَفَأَنَت { : وقوله . ر هلم وال عقول بصائ

عّز وجلّ بالقسر واإلجلاء ، كما ال يقدر على ردّ األصم واألعمى املسلويب العقل حديدي السمع والبصر راجحي 
  .العقل ، إالّ هو وحده 

  ) ٤٤(ظِْلُم النَّاَس َشيْئًا َولَِكنَّ النَّاَس أَْنفُسَُهْم َيظِْلُمونَ إِنَّ اللََّه لَا َي

أي ال ينقصهم شيئاً مما يتصل مبصاحلهم من بعثة الرسل وإنزال الكتب ، ولكنهم } إِنَّ اهللا الَ َيظِْلمُ الناس َشْيئًا { 
أن ما يلحقهم يوم القيامة من :  يظلمون أنفسهم بالكفر والتكذيب ، وجيوز أن يكون وعيداً للمكذبني ، يعين

وال يظلمهم اهللا به ، ولكنهم ظلموا أنفسهم باقتراف ما كان . العذاب الحق هبم على سبيل العدل واالستيجاب 
  .سبباً فيه 

الَِّذيَن كَذَُّبوا بِِلقَاِء اللَِّه َوَما كَانُوا ُمْهَتِديَن  َوَيْوَم َيْحُشرُُهْم كَأَنْ لَْم َيلَْبثُوا إِلَّا َساَعةً ِمَن النََّهارِ َيَتعَاَرفُونَ َبْينَُهْم قَْد َخِسَر
)٤٥ (  

} َيَتَعاَرفُونَ بَْيَنُهمْ { يف القبور ، هلول ما يرون : وقيل . يستقربون وقت لبثهم يف الدنيا } إِالَّ َساَعةً ّمَن النهار { 
خروجهم من القبور مث ينقطع التعارف بينهم لشّدة يعرف بعضهم بعضاً ، كأهنم مل يتفارقوا إالّ قليالً ، وذلك عند 

» هم«أما األوىل فحال من : كيف موقعهما؟ قلت } َيَتعَاَرفُونَ { و } كَأَن لَّمْ َيلَْبثُواْ { : فإن قلت . األمر عليهم 
{ : ة ، لقوله وإما أن تكون مبين. وأما الثانية فإما أن تتعلق بالظرف . أي حيشرهم مشبهني مبن مل يلبث إالّ ساعة 

على إرادة القول ، أي } قَْد َخِسرَ { ألنّ التعارف ال يبقى مع طول العهد وينقلب تناكراً } كَأَن لَّْم َيلَْبثُواْ إِالَّ َساَعةً 
واملعىن أهنم وضعوا يف جتارهتم وبيعهم . يتعارفون بينهم قائلني ذلك ، أو هي شهادة من اهللا تعاىل على خسراهنم 

ما : للتجارة عارفني هبا ، وهو استئناف فيه معىن التعجب ، كأنه قيل } َوَما كَانُواْ ُمْهَتِديَن { لكفر اإلميان با
  !أخسرهم

  ) ٤٦(َيفَْعلُونَ  َوإِمَّا نُرَِينَّكَ َبْعَض الَِّذي َنِعدُُهْم أَْو َنَتَوفََّينََّك فَإِلَْيَنا مَْرجُِعُهمْ ثُمَّ اللَُّه َشهِيٌد َعلَى َما



وإما نرينك بعض الذي نعدهم يف الدنيا : جواب نتوفينك ، وجواب نرينك حمذوف ، كأنه قيل } إِلَْيَنا مَْرجِعُُهْم فَ{ 
اهللا شهيد على ما يفعلون يف الدارين ، فما : فإن قلت . فذاك ، أو نتوفينك قبل أن نريكه فنحن نريكه يف اآلخرة 

مث اهللا معاقب على ما يفعلون : ونتيجتها وهو العقاب ، كأنه قال  ذكرت الشهادة واملراد مقتضاها: معىن مث؟ قلت 
أنّ اهللا مؤدّ شهادته على أفعاهلم يوم القيامة ، حني : وجيوز أن يراد . بالفتح ، أي هنالك » مث«: وقرأ ابن أيب عبلة . 

  .ينطق جلودهم وألسنتهم وأيديهم وأرجلهم شاهدة عليهم 

  ) ٤٧(ذَا َجاَء َرسُولُُهْم قُِضَي َبْينَُهْم بِالِْقْسِط َوُهْم لَا ُيظْلَُمونَ َوِلكُلِّ أُمٍَّة َرُسولٌ فَإِ

} َرسُولَُهمْ { هم } فَإِذَا َجاء { يبعث إليهم لينبههم على التوحيد ، ويدعوهم إىل دين احلق } َوِلكُلّ أُمٍَّة رَُّسولٌ { 
بالعدل ، فأجنى الرسول وعذّب } بالقسط { بني النّيب ومكذّبيه أي } قُِضَى بَْيَنُهمْ { بالبينات فكذبوه ، ومل يتبعوه 

أو لكل أّمة من األمم يوم القيامة ]  ١٥: اإلسراء [ } َوَما كُنَّا ُمَعذّبِنيَ حىت َنْبَعثَ َرسُوالً { املكذّبون ، كقوله؛ 
َوجِىء { : ، كقوله تعاىل رسول تنسب إليه وتدعى به ، فإذا جاء رسوهلم املوقف ليشهد عليهم بالكفر واإلميان 

  ] . ٦٩: الزمر [ } بالنبيني والشهداء َوقُِضَى َبيَْنُهْم باحلق 

قُلْ لَا أَْمِلُك ِلنَفِْسي ضَرا َولَا َنفًْعا إِلَّا َما َشاَء اللَُّه ِلكُلِّ أُمَّةٍ أََجلٌ إِذَا ) ٤٨(َوَيقُولُونَ مََتى َهذَا الَْوْعُد إِنْ كُْنُتمْ َصاِدِقَني 
  ) ٤٩(َجاَء أََجلُُهْم فَلَا َيْستَأِْخُرونَ َساَعةً وَلَا َيْستَقِْدُمونَ 

َوالَ { من مرض أو فقر } الَّ أَْمِلُك ِلَنفِْسى ضَّرا { استعجال ملا وعدوا من العذاب استبعاداً له } مىت هذا الوعد { 
ي ولكن ما شاء اهللا من ذلك كائن ، فكيف أملك أ: استثناء منقطع } إِالَّ َما َشاء اهللا { من صحة أو غىن } َنفْعاً 

يعين أن عذابكم له أجل مضروب عند اهللا وحّد حمدود من الزمان } ِلكُلّ أُمٍَّة أََجلٌ { لكم الضرر وجلب العذاب؟ 
  .» فإذا جاء آجاهلم«: وقرأ ابن سريين . ذلك الوقت أجنز وعدكم ال حمالة ، فال تستعجلوا } إِذَا َجاء { 

أَثُمَّ إِذَا َما َوقََع آَمنُْتْم بِِه آلْآنَ َوقَْد كُْنُتمْ ) ٥٠(َرأَيُْتْم إِنْ أََتاكُْم َعذَاُبهُ َبيَاًتا أَْو نََهاًرا َماذَا َيْستَْعجِلُ ِمْنُه الُْمْجرُِمونَ قُلْ أَ
  ) ٥٢(ُتْجَزْونَ إِلَّا بَِما كُنُْتْم َتكِْسُبونَ  ثُمَّ ِقيلَ لِلَِّذيَن ظَلَُموا ذُوقُوا َعذَاَب الْخُلِْد َهلْ) ٥١(بِِه َتْستَْعجِلُونَ 

إن أتاكم : ألنه أريد : هال قيل ليالً أو هناراً؟ قلت : وقت بيات ، فإن قلت . نصب على الظرف ، مبعىن } َبيَاًتا { 
، كالسالم والبيات مبعىن التبييت . عذابه وقت بيات فبيتكم وأنتم ساهون ال تشعرون ، كما يبيت العدو املباغت 

بياتا { وحنوه . معناه يف وقت أنتم فيه مشتغلون بطلت باملعاش والكسب } نََهاًرا { : مبعىن التسليم ، وكذلك قوله 
. للعذاب } ِمْنُه { الضمري يف ]  ٩٨: األعراف [ } ُضًحى وَُهْم َيلَْعُبونَ { ، ]  ٩٨: األعراف [ } َوُهْم َناِئُمونَ 

مكروه مّر املذاق موجب للنفار ، فأي شيء يستعجلون منه وليس شيء منه يوجب  أن العذاب كله: واملعىن 
وجيوز أن يكون معناه التعجب ، كأنه قيل أي شيء هول شديد يستعجلون منه ، وجيب أن تكون . االستعجال 

هام؟ وأين جواب مب تعلق االستف: فإن قلت . هللا تعاىل } ِمْنُه { الضمري يف : وقيل . للبيان يف هذا الوجه » من«
تندموا : أخربوين ماذا يستعجل منه اجملرمون وجواب الشرط حمذوف وهو : الشرط قلت تعلق بأرأيتم ألنَّ املعىن 

أريدت الداللة على : قلت . ماذا تستعجلون منه : فهال قيل : فإن قلت . على االستعجال ، أو تعرفوا اخلطأ فيه 
من حق اجملرم أن خياف التعذيب على إجرامه ، ويهلك فزعاً من جميئه  موجب ترك االستعجال وهو اإلجرام؛ ألنّ



إن : جواباً للشرط ، كقولك } مَّاذَا َيْستَْعجِلُ ِمْنُه اجملرمون { وجيوز أن يكون . وإن أبطأ ، فضالً أن يستعجله 
مَّاذَا { جواب الشرط ، و } ءاَمْنُتْم بِهِ  أَثُمَّ إِذَا َما َوقََع{ أتيتك ماذا تطعمين؟ مبا تتعلق اجلملة بأرأيتم ، وأن يكون 

إن أتاكم عذابه آمنتم به بعد وقوعه حني ال ينفعكم اإلميان ، ودخول : واملعىن . اعتراضاً } َيْستَْعجِلُ ِمْنُه اجملرمون 
أَوَ { ، ]  ٩٧ :األعراف [ } أَفَأَِمَن أَْهلُ القرى { : حرف االستفهام على مث ، كدخوله على الواو والفاء يف قوله 

قيل هلم إذا آمنوا بعد وقوع العذاب : على إرادة القول ، أي } ءآلئان { ] .  ٩٨: األعراف [ } أَِمَن أَْهلُ القرى 
وقد كنتم به تكذبون؛ ألنّ استعجاهلم كان على جهة التكذيب : يعين } َوقَْد كُنُتم بِهِ َتْستَْعجِلُونَ { آآلن آمنتم به : 

عطف } ثُمَّ قِيلَ الذين ظَلَُمواْ { ، حبذف اهلمزة بعد الالم وإلقاء حركتها على الالم » آالن«: ء وقرى. واإلنكار 
  .املضمر قبل آآلن » قيل«على 

  ) ٥٣(َوَيْستَْنبِئُوَنَك أََحقٌّ ُهَو قُلْ إِي َورَبِّي إِنَُّه لََحقٌّ َوَما أَنُْتْم بُِمْعجِزِيَن 

وقرأ . وهو استفهام على جهة اإلنكار واالستهزاء } أََحقٌّ ُهَو { : ونك فيقولون ويستخرب} َوَيْسَتْنبِئُوَنكَ { 
وذلك أنّ الالم للجنس ، . ، وهو أدخل يف االستهزاء ، لتضمنه معىن التعريض بأنه باطل » آحلق هو«: األعمش 

» نعم«مبعىن } إِى { و . ود أهو احلق ال الباطل؟ أو أهو الذي مسيتموه احلق ، والضمري للعذاب املوع: فكأنه قيل 
إيَو ، فيصلونه : ومسعتهم يقولون يف التصديق . يف االستفهام خاصة » قد«مبعىن » هل«يف القسم خاصة ، كما كان 

  .بفائتني العذاب ، وهو الحق هبم ال حمالة } َوَما أَنُتم بُِمْعجِزِيَن { بواو القسم وال ينطقون به وحده 

ْسِط َوُهْم لَا سٍ ظَلََمْت َما ِفي الْأَْرضِ لَافَْتَدْت بِِه وَأََسرُّوا النََّداَمةَ لَمَّا َرأَُوا الَْعذَاَب َوقُِضَي بَْيَنُهْم بِالِْقَولَْو أَنَّ ِلكُلِّ نَفْ
ُهَو ُيْحيِي ) ٥٥(أَكْثَرَُهْم لَا َيْعلَُمونَ أَلَا إِنَّ ِللَِّه َما ِفي السََّماَواِت َوالْأَْرضِ أَلَا إِنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ وَلَِكنَّ ) ٥٤(ُيظْلَُمونَ 

  ) ٥٦(َوُيِميُت وَإِلَْيِه تُْرَجُعونَ 

أي ما يف الدنيا اليوم من خزائنها وأمواهلا } مَّا ِفى األرض { ولو أنّ لكل نفس ظاملة : صفة لنفس على } ظَلََمْت { 
{ افتداه أيضاً مبعىن فداه : ويقال . فده فافتدى : يقال . ا جلعلته فدية هل} الَفَْتَدْت بِِه { ومجيع منافعها على كثرهتا 

ألهنم هبتوا لرؤيتهم ما مل حيتسبوه ومل خيطر بباهلم وعاينوا من شدة األمر وتفاقمه } َوأََسرُّواْ الندامة لَمَّا َرأَُواْ العذاب 
ع ، سوى إسرار الندم واحلسرة يف ما سلبهم قواهم وهبرهم فلم يطيقوا عنده بكاء وال صراخاً وال ما يفعله اجلاز

القلوب ، كما ترى املقّدم للصلب يثخنه ما دمهه من فظاعة اخلطب ، ويغلب حىت ال ينبس بكلمة ويبقى جامداً 
أسر رؤساؤهم الندامة من سفالتهم الذين أضلوهم حياء منهم وخوفاً من توبيخهم وقيل أسروها : مبهوتاً ، وقيل 

وفيه هتكم هبم وبأخطائهم وقت . سّر الشيء ، خالصه : إخالصها ، وإما من قوهلم  أخلصوها ، إما ألن إخفاءها
وليس هناك جتلد . أسر الشيء وأشره إذا أظهره : أظهروها ، من قوهلم : أسروا الندامة : وقيل . إخالص الندامة 

 أتبع ذلك اإلعالم بأنّ له امللك كله ، مث. أي بني الظاملني واملظلومني ، دلّ على ذلك ذكر الظلم } َوقُِضَى َبْينَُهْم { 
وهو القادر على اإلحياء واإلماتة ، ال يقدر . وأنه املثيب املعاقب ، وما وعدوه من الثواب والعقاب فهو حق 

  .عليهما غريه ، وإىل حسابه وجزائه املرجع ، ليعلم أن األمر كذلك ، فيخاف ويرجىء وال يغتر به املغترون 

قُلْ بِفَْضلِ اللَِّه ) ٥٧(اُس قَْد َجاءَْتكُْم َمْوِعظَةٌ ِمْن رَبِّكُْم َوشِفَاٌء ِلَما ِفي الصُّدُورِ َوُهًدى َوَرْحَمةٌ ِللُْمْؤِمنَِني َيا أَيَُّها النَّ
  ) ٥٨(َوبَِرْحَمِتِه فَبِذَِلَك فَلَْيفَْرُحوا ُهَو خَْيٌر ِممَّا َيْجَمُعونَ 



شِفَآء { هو } و { جاءكم كتاب جامع هلذه الفوائد من موعظة وتنبيه على التوحيد  أي قد} قَْد َجاءْتكُْم مَّْوِعظَةٌ { 
وأصل . ملن آمن به منكم } َوَرْحَمةً { صدوركم من العقائد الفاسدة ودعاء إىل احلق } لَِّما ِفي { أي دواء } 

قرير وإجياب اختصاص الفضل بفضل اهللا وبرمحته فليفرحوا ، فبذلك فليفرحوا ، والتكرير للتأكيد والت: الكالم 
والرمحة بالفرح دون ما عدامها من فوائد الدنيا ، فحذف أحد الفعلني لداللة املذكور عليه ، والفاء داخلة ملعىن 

بفضل : وجيوز أن يراد . إن فرحوا بشيء فليخصومها بالفرح ، فإنه ال مفروح به أحق منهما : الشرط؛ كأنه قيل 
فبمجيئها : قد جاءتكم موعطة بفضل اهللا وبرمحته ، فبذلك : وجيوز أن يراد . لك فليفرحوا اهللا وبرمحته فليعتنوا فبذ

  .فليفرحوا 
بالتاء وهو األصل والقياس ، وهي قراءة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيما » فلتفرحوا«: وقرىء )  ٥١٢( 

  :وعنه . روي 
. راجع إىل ذلك } ُهَو { » فافرحوا«: قراءة أّيب ويف . قاهلا يف بعض الغزوات » لتأخذوا مصافكم)  ٥١٣( 

  :وعن أّيب بن كعب . بالياء والتاء » مما جتمعون«: وقرىء 
وقيل » بكتاب اهللا واإلسالم: فقال } قُلْ بِفَْضلِ اهللا َوبَِرْحَمِتهِ { : أنّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تال )  ٥١٤( 
  .ه ما وعد علي» ورمحته«اإلسالم » فضله«: 

َوَما ظَنُّ ) ٥٩(أَْم َعلَى اللَِّه َتفَْتُرونَ قُلْ أََرأَيُْتْم َما أَْنَزلَ اللَُّه لَكُْم ِمْن رِْزقٍ فََجَعلُْتْم ِمْنهُ َحَراًما َوَحلَالًا قُلْ آللَُّه أَِذنَ لَكُْم 
  ) ٦٠(لَذُو فَْضلٍ َعلَى النَّاسِ َولَِكنَّ أَكْثََرُهْم لَا َيْشكُُرونَ  الَِّذيَن َيفَْتُرونَ َعلَى اللَِّه الْكَِذَب َيْوَم الِْقَياَمِة إِنَّ اللََّه

{ أخربونيه : يف موضع النصب ، بأنزل ، أو بأرأيتم ، يف معىن » ما«} مَّاَ أَنَزلَ اهللا { و . أخربوين } أََرأَْيُتْم { 
{ : هذا حالل وهذا حرام ، كقوهلم : كله فبعضتموه وقلتم  أي أنزله اهللا رزقاً حالالً} فََجَعلُْتْم ّمْنُه حََراًما َوَحالَالً 

} اهللا أَِذنَ لَكُمْ } { َما ِفى ُبطُوِن هذه االنعام خَاِلَصةٌ لِّذُكُورَِنا وَُمَحرٌَّم على أزواجنا { ، } هذه أنعام َوَحْرثٌ ِحْجٌر 
يف التحليل والتحرمي فأنتم تفعلون ذلك  أخربوين آهللا أذن لكم: واملعىن . تكرير للتوكيد : وقل . متعلق بأرأيتم 

بل أتفترون : وجيوز أن تكون اهلمزة لإلنكار ، وأم منقطعة مبعىن . بإذنه ، أم تتكذبون على اهللا يف نسبة ذلك إليه 
وباعثة . وكفى هبذه اآلية زاجرة زجراً بليغاً عن التجوز فيما يسئل عنه من األحكام . على اهللا ، تقريراً لالفتراء 

لى وجوب االحتياط فيه ، وأن ال يقول أحد يف شيء جائز أو غري جائز إالّ بعد إيقان وإتقان ، ومن مل يوقن فليتق ع
أي شيء ظّن : منصوب بالظن ، وهو ظّن واقع فيه ، يعين } َيْوُم القيامة { اهللا وليصمت ، وإالّ فهو مفتر على اهللا 

. وم اجلزاء باإلحسان واإلساءة ، وهو وعيد عظيم حيث أهبم أمره املفترين يف ذلك اليوم ما يصنع هبم فيه وهو ي
وجيء به على لفظ . وأي ظّن ظّنوا يوم القيامة : ومعناه . على لفظ الفعل » وما ظّن«: وقرأ عيسى ابن عمر 

بالوحي وتعليم  حيث أنعم عليهم بالعقل ورمحهم} إِنَّ اهللا لَذُو فَْضلٍ َعلَى الناس { املاضي ألنه كائن فكأن قد كان 
  .هذه النعمة وال يتبعون ما هدوا إليه } ولكن أَكْثَرَُهْم الَ َيْشكُُرونَ { احلالل واحلرام 

َيعُْزُب َعْن ذْ تُِفيُضونَ ِفيِه َوَما َوَما َتكُونُ ِفي َشأٍْن َوَما َتْتلُو ِمْنُه ِمْن قُْرآٍن َولَا َتْعَملُونَ ِمْن َعَملٍ إِلَّا كُنَّا َعلَْيكُمْ ُشُهوًدا إِ
  ) ٦١( ُمبِنيٍ رَبَِّك ِمْن ِمثْقَالِ ذَرٍَّة ِفي الْأَْرضِ َولَا ِفي السََّماِء َولَا أَْصَغَر ِمْن ذَِلَك َولَا أَكَْبَر إِلَّا ِفي ِكتَابٍ

ه اهلمز األمر ، وأصل: نافية واخلطاب لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، والشأن » ما«} َوَما َتكُونُ ِفى َشأٍْن { 
للشأن ألن تالوة القرآن شأن من شأن } ِمْنهُ { والضمري يف . مبعىن القصد ، من شأنت شأنه إذا قصدت قصده 



وما تتلو من التنزيل من قرآن ، ألنّ : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، بل هو معظم شأنه ، أو للتنزيل ، كأنه قيل 
} ِمْن َعَملٍ { أنتم مجيعاً } َتْعَملُونَ { وما . أو هللا عّز وجلّ . يم له كلّ جزء منه قرآن ، واإلضمار قبل الذكر تفخ

من أفاض يف األمر إذا } إِذْ تُِفيُضونَ ِفيِه { شاهدين رقباء حنصي عليكم } إِالَّ كُنَّا َعلَْيكُْم ُشُهوًدا { أّي عمل كان 
َوالَ أَْصَغَر ِمن { الروض العازب : ، ومنه » ا يغيبوما يبعد وم«قرىء بالضم والكسر . } َوَما َيْعُزبُ { اندفع فيه 

القراءة بالنصب والرفع ، والوجه النصب على نفي اجلنس ، والرفع على االبتداء ليكون كالماً } ذلك َوال أَكَْبرَ 
فتحاً يف موضع ]  ٤٠: النساء [ } ِمثْقَالَ ذَرٍَّة { أو على لفظ } ِمن ّمثْقَالِ ذَرٍَّة { برأسه ، ويف العطف على حمل 

مل قّدمت : فإن قلت . مشكل » ال يعزب عنه شيء إالّ يف كتاب«: إشكال ، ألنّ قولك : اجلّر المتناع الصرف 
عامل الغيب الَ َيعُْزُب َعْنُه ِمثْقَالُ ذَرٍَّة ِفى السموات َوالَ ِفى { يف سورة سبأ : األرض على السماء ، خبالف قوله 

حق السماء أن تقدم على األرض ، ولكنه ملا ذكر شهادته على شئون أهل األرض : ت ؟ قل]  ٣: سبأ [ } األرض 
الءم ذلك أن قّدم األرض على السماء ، ]  ٣: سبأ [ } الَ َيْعُزُب َعْنُه { : وأحواهلم وأعماهلم ، ووصل بذلك قوله 

  .على أنّ العطف بالواو حكمه حكم التثنية 

لَُهُم الُْبشَْرى ِفي الْحََياةِ ) ٦٣(الَِّذيَن آَمُنوا َوكَاُنوا َيتَّقُونَ ) ٦٢(ا خَْوٌف َعلَْيهِْم َولَا ُهمْ َيْحَزُنونَ أَلَا إِنَّ أَْولَِياَء اللَِّه لَ
  ) ٦٤(الدُّْنَيا َوِفي الْآخَِرِة لَا َتْبِديلَ ِلكَِلَماِت اللَِّه ذَِلَك ُهَو الْفَْوزُ الَْعظِيُم 

} الذين ءاَمُنواْ َوكَاُنواْ َيتَّقُونَ { : وقد فسر ذلك يف قوله . لونه بالطاعة ويتوالهم بالكرامة الذين يتو} أَوِْلَياء اهللا { 
  :وعن سعيد بن جبري . فهو توليه إياهم } لَُهُم البشرى ِفي احلياة الدنيا َوِفى األخرة { فهم توليهم إياه 

يعين » هم الذين يذكر اهللا برؤيتهم « : اهللا؟ فقال  من أولياء: أنّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سُئل )  ٥١٥( 
وعن عمر . هم املتحابون يف اهللا : وقيل . اإلخبات والسكينة : وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما . السمت واهليئة 
  :مسعت النيبّ صلى اهللا عليه وسلم يقول : رضي اهللا عنه 

» ال شهداء ، يغبطهم األنبياء والشهداء يوم القيامة ملكاهنم من اهللا إنَّ من عباد اهللا عباداً ما هم بأنبياء و« )  ٥١٦( 
هم قوم حتابوا يف اهللا على غري أرحام بينهم « : يا رسول اهللا ، خربنا من هم وما أعماهلم؟ فلعلنا حنبهم ، قال : قالوا 

افون إذا خاف الناس وال حيزنون وال أموال يتعاطوهنا ، فواهللا إن وجوههم لنور ، وإهنم لعلى منابر من نور ، ال خي
نصب أو رفع على املدح أو على وصف األولياء أو على االبتداء } الذين كَفَُرواْ { : مث قرأ اآلية » إذا حزن الناس 

واخلرب هلم البشرى ، والبشرى يف الدنيا ما بشر اهللا به املؤمنني املتقني يف غري مكان من كتابه ، وعن النيب صلى اهللا 
  :سلم عليه و

ذهبت النبّوة وبقيت : وعنه عليه الصالة والسالم » هي الرؤيا الصاحلة يراها املسلم أو ترى له « )  ٥١٧( 
  :وعن أيب ذّر . هي حمبة الناس له والذكر احلسن : وقيل . املبشرات 

تلك عاجل  «: الرجل يعمل العمل هللا وحيبه الناس فقال : لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قلت )  ٥١٨( 
َتتََنزَّلُ َعلَْيهِمُ امللئكة { : قال اهللا تعاىل . هلم البشرى عند املوت تأتيهم املالئكة بالرمحة : وعن عطاء » بشرى املؤمن 

وأّما البشرى يف اآلخرة فتلقى املالئكة إياهم مسلمني ]  ٣٠: فصلت [ } أَن ال َتَخافُواْ َوالَ َتْحَزنُواْ َوأَْبِشرُواْ باجلنة 
مبشرين بالفوز والكرامة ، وما يرون من بياض وجوههم وإعطاء الصحائف بأمياهنم وما يقرءون منها ، وغري ذلك 

َما يَُبدَّلُ القول { : ال تغيري ألقواله وال إخالف ملواعيده ، كقوله تعاىل } الَ َتْبدِيلَ ِلكَِلَماتِ اهللا { من البشارات 
  .ة إىل كوهنم مبشرين يف الدارين ، وكلتا اجلملتني اعتراض إشار} ذلك { و ]  ٢٩: ق [ } لََدىَّ 



  ) ٦٥(َولَا َيْحزُْنَك قَْولُُهْم إِنَّ الِْعزَّةَ ِللَِّه َجِميًعا ُهَو السَّمِيُع الَْعلِيُم 

تكذيبهم لك ، وهتديدهم وتشاورهم يف تدبري } قَْولُُهمْ { من أحزنه » وال حيزنك«: وقرىء } َوالَ َيحُْزنَك { 
ما يل : استئناف مبعىن التعليل ، كأنه قيل } إِنَّ العزة للَِّه { الكك وإبطال أمرك ، وسائر ما يتكلمون به يف شأنك ه

إن العّزة هللا مجيعاً ، أي إن الغلبة والقهر يف ملكة اهللا مجيعاً ، ال ميلك أحد شيئاً منها ال هم وال : ال أحزن؟ فقيل 
[ } إِنَّا لََننُصُر ُرُسلََنا { ] .  ٢١: اجملادلة [ } كََتَب اهللا الَغِْلَبنَّ أََناْ َوُرُسِلى {  غريهم ، فهو يغلبهم وينصرك عليهم

بالفتح مبعىن ألن العزة على صريح التعليل ومن جعله بدالً من قوهلم مث » أن العزة«وقرأ أبو حيوة ]  ٥١: غافر 
ويعلم ما يدبرون . يسمع ما يقولون } ُهَو السميع العليم {  أنكره ، فاملنكر هو خترجيه ، ال ما أنكر من القراءة به

  .وهو مكافئهم بذلك . ويعزمون عليه 

إِنْ اَء إِنْ يَتَّبُِعونَ إِلَّا الظَّنَّ َوأَلَا إِنَّ ِللَِّه َمْن ِفي السََّماوَاِت َوَمْن ِفي الْأَْرضِ َوَما َيتَّبِعُ الَِّذيَن َيْدُعونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه ُشَركَ
  ) ٦٦(ُهْم إِلَّا َيْخُرُصونَ 

يعين العقالء املميزين وهم املالئكة والثقالن ، وإمنا خّصهم ، ليؤذن أنّ } َمن ِفى السماوات َوَمْن ِفى األرض { 
رهبم وال يصلح أحد منهم للربوبية ، وال أن : هؤالء إذا كانوا له ويف ملكته فهم عبيد كلهم ، وهو سبحانه وتعاىل 

يكاً له فيها ، ما وراءهم مما ال يعقل أحّق أن ال يكون له نّداً وشريكاً ، وليدلّ على أن من اّتخذ غريه رباً يكون شر
وما : ومعىن . من ملك أو إنسي فضالً عن صنم أو غري ذلك ، فهو مبطل تابع ملا أّدى إليه التقليد وترك النظر 

{ كانوا يسموهنا شركاء ، ألنّ شركة اهللا يف الربوبية حمال وما يتبعون حقيقة الشركاء وإن : يتبعون شركاء ، أي 
. حيزرون ويقدرون أن تكون شركاء تقديراً باطالً } َوإِنْ ُهْم إِالَّ َيخُْرُصونَ { ظنهم أهنا شركاء } إِن َيتَّبُِعونَ إِالَّ 

على هذا نصب } ُشَركَاء { و  .وأي شيء يتبعون : يف معىن االستفهام ، يعين } َوَما َيتَّبُِع { وجيوز أن يكون 
وما يتبع الذين يدعون من دون اهللا شركاء شركاء ، فاقتصر على . وكان حقه . بيدعون ، وعلى األّول بيتبع 

وهللا ما يتبعه الذين يدعون من دون : كأنه قيل » من«موصولة معطوفة على » ما«وجيوز أن تكون . أحدمها للداللة 
{ تدعون ، بالتاء ، ووجهه أن حيمل : وقرأ علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه . هم وله شركاؤ: اهللا شركاء ، أي 

أهنم يتبعون : وأي شيء يتبع الذين تدعوهنم شركاء من املالئكة والنبيني ، يعين : على االستفهام ، أي } َوَما َيتَّبُِع 
[ } َك الذين َيْدُعونَ َيْبَتُغونَ إىل َربّهُِم الوسيلة أُولَِئ{ : اهللا ويطيعونه ، فما لكم ال تفعلون مثل فعلهم؟ كقوله تعاىل 

إن يتبع هؤالء املشركون إالّ الظن ، وال يتبعون ما : مث صرف الكالم عن اخلطاب إىل الغيبة فقال ]  ٥٧: اإلسراء 
  .يتبع املالئكة والنبييون من احلق 

  ) ٦٧(نَّهَاَر ُمْبصًِرا إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآيَاٍت ِلقَْومٍ َيْسَمُعونَ ُهَو الَِّذي َجَعلَ لَكُُم اللَّْيلَ لَِتْسكُنُوا ِفيِه َوال

مث نبه على عظيم قدرته ونعمته الشاملة لعباده اليت يستحق هبا أن يوّحدوه بالعبادة ، بأنه جعل هلم الليل مظلماً 
صرون فيه مطالب أرزاقهم ليسكنوا فيه مما يقاسون يف هنارهم من تعب الترّدد يف املعاش ، والنهار مضيئاً يب

  .مساع معترب مّدكر } لِّقَْومٍ َيْسَمُعونَ { ومكاسبهم 



ْن ُسلْطَاٍن بَِهذَا أََتقُولُونَ َعلَى قَالُوا اتََّخذَ اللَُّه َولًَدا سُْبَحاَنُه ُهَو الْغَنِيُّ لَُه َما ِفي السََّماوَاِت َوَما ِفي الْأَْرضِ إِنْ ِعْندَكُْم ِم
  ) ٦٨(ا َتْعلَُمونَ اللَِّه َما لَ

علة لنفي الولد ألنّ ما يطلب به } ُهَو الغىن { تنزيه له عن اختاذ الولد ، وتعجب من كلمتهم احلمقاء } سبحانه { 
لَُّه َما ِفي { الولد من يلد ، وما يطلبه له السبب يف كله احلاجة ، فمن احلاجة منتفية عنه كان الولد عنه منتفياً 

ما } إِنْ ِعندَكُْم ّمن ُسلْطَاٍن هبذا { فهو مستغن مبلكه هلم عن اختاذ أحد منهم ولدا } األرض السموات َوَما ِفي 
على أن جيعل القول مكاناً للسلطان ، } إِنْ عِنَدكُْم { : عندكم من حجة هبذا القول والباء حقها أن تتعلق بقوله 

} أََتقُولُونَ َعلَى اهللا َما الَ َتْعلَُمونَ { ولون سلطان إن عندكم فيما تق: ما عندكم بأرضكم موز ، كأنه قيل : كقولك 
  .ملا نفى عنهم الربهان جعلهم غري عاملني ، فدلّ على أنّ كل قول ال برهان عليه لقائله فذاك جهل وليس بعلم 

ْنَيا ثُمَّ إِلَْيَنا مَْرجِعُُهْم ثُمَّ ُنِذيقُُهمُ الَْعذَاَب الشَِّديدَ مََتاٌع ِفي الدُّ) ٦٩(قُلْ إِنَّ الَِّذيَن َيفَْتُرونَ َعلَى اللَِّه الْكَِذَب لَا ُيفِْلُحونَ 
  ) ٧٠(بَِما كَاُنوا َيكْفُُرونَ 

أي افتراؤهم هذا منفعة قليلة يف الدنيا ، وذلك } متاع ِفى الدنيا { بإضافة الولد إليه } َيفَْتُرونَ َعلَى اهللا الكذب { 
  .بة النيب صلى اهللا عليه وسلم بالتظاهر به ، مث يلقون الشقاء املؤبد بعده حيث يقيمون رياستهم يف الكفر ومناص

اللَِّه فََعلَى اللَِّه َتَوكَّلُْت َواْتلُ َعلَْيهِْم َنَبأَ ُنوحٍ إِذْ قَالَ ِلقَْوِمِه َيا قَْومِ إِنْ كَانَ كَُبَر َعلَْيكُْم َمقَاِمي وََتذِْكريِي بِآيَاِت 
فَإِنْ تََولَّيُْتْم فََما َسأَلُْتكُمْ ) ٧١(َوُشَركَاءَكُْم ثُمَّ لَا َيكُْن أَْمُركُْم َعلَْيكُْم غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ َولَا ُتْنِظُروِن  فَأَْجِمُعوا أَْمرَكُْم

فََنجَّْيَناُه َوَمْن َمَعُه ِفي الْفُلْكِ  فَكَذَُّبوُه) ٧٢(ِمْن أَْجرٍ إِنْ أَْجرَِي إِلَّا َعلَى اللَِّه َوأُِمْرُت أَنْ أَكُونَ ِمَن الُْمْسِلِمَني 
  ) ٧٣(َوَجَعلَْناُهْم َخلَاِئَف َوأَغَْرقَْنا الَِّذيَن كَذَّبُوا بِآيَاِتَنا فَاْنظُْر كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الْمُْنذَرِيَن 

]  ٤٥: البقرة [ } ةٌ إِالَّ َعلَى اخلاشعني وَإِنََّها لَكَبَِري{ : ومنها قوله تعاىل . عظم عليكم وشّق وثقل } كَُبَر َعلَْيكُمْ { 
. وفالن ثقيل الظل : فعلت كذا ملكان فالن : مكاين ، يعين نفسه ، كما تقول } مَّقَاِمى { تعاظمه األمر : ويقال . 

طواالً أو قيامي ومكثي بني أظهركم مدداً . مبعىن خاف ربه ]  ٤٦: الرمحن [ } َوِلَمْن َخاَف َمقَاَم َرّبهِ { : ومنه 
أَلَْف َسَنةٍ إِالَّ خَْمِسَني َعاماً أو مقامي وتذكريي؛ ألهنم كانوا إذا وعظوا اجلماعة قاموا على أرجلهم يعظوهنم ، ليكون 

{ مكاهنم بيناً وكالمهم مسموعاً ، كما حيكى عن عيسى صلوات اهللا عليه أنه كان يعظ احلواريني قائماً وهم قعود 
  :قال . من أمجع األمر ، وأزمعه ، إذا نواه وعزم عليه } ُشَركَاءكُْم فَأَْجِمُعواْ أَْمرَكُْم َو

: وقرأ احلسن . فأمجعوا أمركم مع شركائكم : يعين » مع«والواو مبعىن ... َهلْ أَغُْدَونْ َيوْماً َوأَْمرِي ُمْجمُع 
الفاصل مقامه لطول الكالم ، بالرفع عطفاً على الضمري املتصل ، وجاز من غري تأكيد باملنفصل لقيام » وشركاؤكم«

وشركاءكم نصب للعطف على املفعول ، أو . من اجلمع » فامجعوا«: وقرىء . اضرب زيداً وعمرو : كما تقول 
كيف جاز إسناد اإلمجاع إىل : فإن قلت » فأمجعوا أمركم وادعوا شركاءكم«: ويف قراءة أّيب » مع«ألنّ الواو مبعىن 
فإن قلت ]  ١٩٥: األعراف [ } قُلِ ادعوا ُشَركَاءكُْم ثُمَّ ِكيُدونِ { : م ، كقوله على وجه التهك: الشركاء؟ قلت 

أّما األمر األّول فالقصد إىل : ما معىن األمرين؟ أمرهم الذي جيمعونه ، وأمرهم الذي ال يكون عليهم غمة؟ قلت : 
وإمنا قال ذلك إظهاراً . م يف كيدي فأمجعوا ما تريدون من إهالكي واحتشدوا فيه وابذلوا وسعك: إهالكه ، يعين 

وأما الثاين ففيه وجهان ، . لقلة مباالته وثقته مبا وعده ربه من كالءته وعصمته إياه ، وأهنم لن جيدوا إليه سبيالً 



مث أهلكوين : أن يراد مصاحبتهم له وما كانوا فيه معه من احلال الشديدة عليهم املكروهة عندهم ، يعين : أحدمها 
والثاين . أي غماً ومهاً ، والغم والغمة ، كالكرب والكربة : ون عيشكم بسبيب غصة وحالكم عليكم غمة لئال يك

  :ومنها قوله عليه السالم . أن يراد به ما أريد باألمر األّول ، والغمة السترة من غمه إذا ستره 
وال يكن قصدكم إىل إهالكي مستوراً  :أي ال تستر ، ولكن جياهر هبا ، يعين " وال غمة يف فرائض اهللا ) "  ٥١٩( 

أدّوا إيلَّ قطعه : ذلك األمر الذي تريدون يب ، أي } ثُمَّ اقضوا إِلَىَّ { عليكم ولكن مكشوفاً مشهوراً جتاهرونين به 
كم من أو أدّوا إيلّ ما هو حق عليكم عند]  ٦٦: احلجر [ } َوقََضيَْنآ إِلَْيِه ذَِلَك األمر { : وتصحيحه ، كقوله تعاىل 

مث انتهوا إيلّ : بالفاء مبعىن » مث افضوا إيلّ«: قرىء . وال متهلوين } َوالَ ُتنِظُرونَ { هالكي كما يقضي الرجل غرميه 
فإن } فَإِن َتَولَّْيُتْم { هو من أفضى الرجل إذا خرج إىل الفضاء ، أي أصحروا به إيلَّ وأبرزوه يل : وقيل . بشرّكم 

فما كان عندي ما ينفركم عين وتتهموين ألجله من طمع } فََما سَأَلُْتكُْم ِمْن أَْجرٍ {  أعرضتم عن تذكريي ونصيحيت
ما : وهو الثواب الذي يثيبين به يف اآلخرة أي } إِنْ أَْجرَِى إِالَّ َعلَى اهللا { يف أموالكم وطلب أجر على عظتكم 

الذين ال يأخذون على } أَنْ أَكُونَ ِمَن املسلمني  َوأُِمْرُت{ نصحتكم إالّ لوجه اهللا ، ال لغرض من أغراض الدنيا 
  .أن ذلك مقتضى اإلسالم ، والذي كل مسلم مأمور به : تعليم الدين شيئاً وال يطلبون به دنيا ، يريد 

تفريط منه يف سوق األمر معهم ] عن [ واملراد أن جيعل احلّجة الزمة هلم ويربىء ساحته ، فذكر أن توليهم مل يكن 
فتموا على تكذيبه ، وكان } فَكَذَُّبوُه { ريق الذي جيب أن يساق عليه ، وإمنا ذلك لعنادهم ومتّردهم ال غري على الط

} َوَجَعلَْناُهْم َخالَِئفَ { تكذيبهم له يف آخر املّدة املتطاولة كتكذيبهم يف أّوهلا ، وذلك عند مشارفة اهلالك بالطوفان 
تعظيم ملا جرى عليهم ، وحتذير ملن أنذرهم رسول اهللا صلى } نَ َعاِقَبةُ املنذرين كَْيَف كَا{ خيلفون اهلالكني بالغرق 

  .اهللا عليه وسلم عن مثله ، وتسلية له 

لُ كَذَِلَك َنطَْبُع َعلَى ا بِِه ِمْن قَْبثُمَّ َبعَثَْنا ِمْن َبْعِدِه ُرُسلًا إِلَى قَْوِمهِْم فََجاُءوُهْم بِالْبَيَِّناِت فََما كَانُوا ِلُيْؤِمنُوا بَِما كَذَُّبو
  ) ٧٤(قُلُوبِ الُْمْعَتِديَن 

} فََجاءوُهم بالبينات { يعين هوداً وصاحلاً وإبراهيم ولوطاً وشعيباً } ُرُسالً إىل قَْومِهِْم { من بعد نوح } ِمن َبْعِدِه { 
م إالّ ممتنعاً كاحملال لشّدة شكيمتهم يف الكفر فما كان إمياهن} فََما كَانُواْ ِلُيؤِْمُنواْ { باحلجج الواضحة املثبتة لدعواهم 

فما وقع . يريد أهنم كانوا قبل بعثة الرسل أهل جاهلية مكذبني باحلق } بَِما كَذَّبُواْ بِِه ِمن قَْبلُ { وتصميمهم عليه 
{ بع احملكم نطبع مثل ذلك الط} كَذَِلَك َنطَْبعُ { فصل بني حالتهم بعد بعثة الرسل وقبلها ، كأن مل يبعث إليهم أحد 

أال ترى كيف أسند . والطبع جار جمرى الكناية عن عنادهم وجلاجهم ، ألنّ اخلذالن يتبعه } على قُلوبِ املعتدين 
  .إليهم االعتداء ووصفهم به 

فَلَمَّا َجاَءُهمُ ) ٧٥(كَاُنوا قَْوًما ُمْجرِِمَني ثُمَّ َبعَثَْنا ِمْن َبْعدِِهْم ُموَسى َوهَاُرونَ إِلَى ِفْرَعْونَ َوَملَِئِه بِآَياتَِنا فَاْسَتكَْبُروا َو
قَالَ ُموَسى أََتقُولُونَ ِللَْحقِّ لَمَّا َجاَءكُْم أَِسْحٌر َهذَا وَلَا ُيفِْلحُ ) ٧٦(الَْحقُّ ِمْن ِعْنِدَنا قَالُوا إِنَّ َهذَا لَِسْحٌر ُمبٌِني 

مَّا َوَجدَْنا َعلَْيِه آَباَءَنا وََتكُونَ لَكَُما الِْكْبرَِياُء ِفي الْأَْرضِ َوَما َنْحُن لَكَُما قَالُوا أَجِئَْتَنا ِلَتلْفَِتَنا َع) ٧٧(السَّاِحُرونَ 
  ) ٧٨(بُِمْؤِمنَِني 



عن قبوهلا ، وهو أعظم الكرب أن يتهاون } فاستكربوا { باآليات التسع } بئاياتنا { من بعد الرسل } ّمن َبْعِدِهمْ { 
كفاراً ذوي آثام عظام ، فلذلك } َوكَاُنواْ قَْوماً مُّْجرِِمَني { بينها ، ويتعظموا عن تقبلها العبيد برسالة رهبم بعد ت

فلما عرفوا أنه هو احلق ، وأنه من عند اهللا ، ال } فَلَمَّا َجاءُهُم احلق ِمْن ِعنِدَنا { استكربوا عنها واجترءوا على رّدها 
وهم يعلمون أنّ احلق أبعد شيء من } إِنَّ هذا لَِسْحٌر مُّبٌِني { حلبهم الشهوات } قالوا { من قبل موسى وهارون 

على أنه سحر ، } إِنَّ هذا لَِسْحٌر مُّبِنيٌ { : هم قطعوا بقوهلم : فإن قلت . السحر الذي ليس إالّ متويهاً وباطالً 
أتعيبونه } ونَ ِللَْحّق أَتقُولُ{ : أن يكون معىن قوله : فيه أوجه : أتقولون أسحر هذا؟ قلت : فكيف قيل هلم 

فالن خياف القالة ، وبني الناس تقاول إذا قال : وكان عليكم أن تذعنوا له وتعظموه ، من قوهلم . وتطعنون فيه 
{ : مث قال ]  ٦٠: األنبياء [ } َسِمْعَنا فًَتى َيذْكُرُُهْم { : الذكر ، يف قوله : بعضهم لبعض ما يسوؤه ، وحنو القول 

إِنَّ هذا { : فأنكر ما قالوه يف عيبه والطعن عليه ، وأن حيذف مفعول أتقولون وهو ما دلّ عليه قوهلم  }أَِسْحٌر هذا 
أسحر هذا؟ وأن يكون : إن هذا لسحر مبني ، مث قيل : أتقولون ما تقولون ، يعين قوهلم : كأنه قيل } لَِسْحٌر مُّبٌِني 

أَجئتما بالسحر تطلبان به الفالح : حكاية لكالمهم ، كأهنم قالوا } ون أَِسْحٌر هذا َوالَ ُيفِْلحُ الساحر{ : مجلة قوله 
. لتصرفنا } ِلَتلِْفَتَنا { ما جئتم به آلسحر ، إنّ اهللا سيبطله : كما قال موسى للسحرة } َوالَ ُيفِْلُح الساحرون { 

{ يعنون عبادة األصنام } ْيِه ءاَباءَنا َعمَّا َوَجْدَنا َعلَ{ أخوان ، ومطاوعهما االلتفات واالنفتال : واللفت والفتل 
ولذلك قيل للملك اجلبار ، ووصف بالصيد . أي امللك؛ ألن امللوك موصوفون بالكرب } َوَتكُونَ لَكَُما الكربياء 

  :والشوس ، ولذلك وصف ابن الرقيات مصعباً يف قوله 
  بْرَِياُءَجَبرُوٌت ِمْنُه َوالَ كُ... ُملْكُُه ُملُْك َرأْفٍَة لَْيَس ِفيه 

وجيوز أن يقصدوا ذّمهما وأهنما إن ملكا أرض مصر جتربا وتكربا ، كما قال القبطي . ينفي ما عليه امللوك من ذلك 
أي مصّدقني لكما فيما } َوَما َنْحُن لَكَُما بُِمْؤِمنِنيَ { إن تريد إالّ أن تكون جباراً يف األرض : ملوسى عليه السالم 

  .ويكون لكما ، بالياء » عيطب«: وقرىء . جئتما به 

فَلَمَّا أَلْقَوْا ) ٨٠(فَلَمَّا َجاَء السََّحَرةُ قَالَ لَُهْم مُوَسى أَلْقُوا َما أَنُْتْم ُملْقُونَ ) ٧٩(َوقَالَ ِفْرَعْونُ ائُْتونِي بِكُلِّ َساِحرٍ َعِليمٍ 
وَُيِحقُّ اللَُّه الَْحقَّ بِكَِلَماِتِه َولَوْ ) ٨١(نَّ اللََّه لَا ُيْصِلُح َعَملَ الُْمفِْسِديَن قَالَ ُموَسى َما جِئُْتمْ بِِه السِّْحُر إِنَّ اللََّه َسُيْبِطلُُه إِ

  ) ٨٢(كَرَِه الُْمْجرُِمونَ 

خرب ، أي الذي جئتم به هو السحر ال الذي مساه فرعون } السحر { و . ما موصولة واقعة مبتدأ } َما جِئُْتْم بِِه { 
أيّ : استفهامية ، أي » ما«فعلى هذه القراءة . على االستفهام » آلسحر«: وقرىء . اهللا وقومه سحراً من آيات 

ال ما : واملعىن . » ما أتيتم به سحر«: وقرأ أّيب » ما جئتم به سحر«: شيء جئتم به ، أهو السحر؟ وقرأ عبد اهللا 
ال } الَ ُيْصِلُح َعَملَ املفسدين { عجزة على الشعوذة سيمحقه أو يظهر بطالنه بإظهار امل} إِنَّ اهللا َسُيْبِطلُُه { أتيت به 

: وقرىء . بأوامره وقضاياه } بكلماته { ويثبته } وَُيِحقُّ اهللا احلق { يثبته وال يدميه ، ولكن يسلط عليه الدمار 
  .بأمره ومشيئته » بكلمته«

ِفْرَعْونَ َوَملَِئهِْم أَنْ َيفِْتَنُهْم َوإِنَّ ِفْرَعْونَ لَعَالٍ ِفي الْأَْرضِ وَإِنَُّه لَِمَن  فََما آَمَن ِلُموَسى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ ِمْن قَْوِمِه َعلَى َخْوٍف ِمْن
  ) ٨٣(الُْمْسرِِفَني 



إالّ أوالد : إالّ طائفة من ذراري بين إسرائيل ، كأنه قيل } إِالَّ ذُّريَّةٌ ّمن قَْوِمِه { يف أّول أمره } فََما ءاَمَن ملوسى { 
: وقيل . وذلك أنه دعا اآلباء فلم جييبوه خوفاً من فرعون ، وأجابته طائفة من أبنائهم مع اخلوف . د قومه من أوال

فإن . مؤمن آل فرعون ، وآسية امرأته ، وخازنه ، وامرأة خازنه وماشطته : الضمري يف قومه لفرعون ، والذرية 
ربيعة ومضر : إىل فرعون ، مبعىن آل فرعون ، كما يقال :  ؟ قلت} َوَملَئِهِْم { : إالم يرجع الضمري يف قوله : قلت 

وجيوز أن يرجع إىل الذرية ، أي على خوف من فرعون وخوف من أشراف بين . أو ألنه ذو أصحاب يأمترون له . 
} مْ أَن َيفِْتَنُه{ : ويدلّ عليه قوله . إسرائيل ، ألهنم كانوا مينعون أعقاهبم خوفاً من فرعون عليهم وعلى أنفسهم 

يف الظلم والفساد ، ويف } وَإِنَُّه لَِمَن املسرفني { لغالب فيها قاهر } َوإِنَّ ِفْرَعْونَ لََعالٍ ِفي األرض { يريد أن يعذهبم 
  .الكرب والعتّو بادعائه الربوبية 

فَقَالُوا َعلَى اللَِّه َتَوكَّلَْنا رَبََّنا لَا َتْجَعلَْنا ) ٨٤(ُتْم ُمْسِلِمَني َوقَالَ ُموَسى َيا قَْومِ إِنْ كُْنُتْم آَمْنُتمْ بِاللَِّه فََعلَْيِه َتَوكَّلُوا إِنْ كُْن
  ) ٨٦(َوَنجَِّنا بَِرْحَمِتَك ِمَن الْقَْومِ الْكَاِفرِيَن ) ٨٥(ِفْتَنةً ِللْقَْومِ الظَّاِلِمَني 

مث شرط . فإليه أسندوا أمركم يف العصمة من فرعون } واْ فََعلَْيِه َتَوكَّلُ{ صدقتم به وبآياته } إن كُنُْتْم َءاَمْنُتم بِاِهللا { 
يف التوكل اإلسالم ، وهو أن يسلموا نفوسهم هللا ، أي جيعلوها له ساملة خالصة ال حظّ للشيطان فيها؛ ألن التوكل 

}  َتَوكَّلَْنا فَقَالُواْ على اهللا{ إن ضربك زيد فاضربه ، وإن كانت بك قّوة : ونظريه يف الكالم . ال يكون مع التخليط 
إمنا قالوا ذلك ، ألن القوم كانوا خملصني ، ال جرم أن اهللا سبحانه قبل توكلهم ، وأجاب دعاءهم ، وجناهم وأهلك 

من كانوا خيافونه ، وجعلهم خلفاء يف أرضه ، فمن أراد أن يصلح للتوكل على ربه والتفويض إليه ، فعليه برفض 
أو فتنة هلم . عذاب يعذبوننا ويفتنوننا عن ديننا : موضع فتنة هلم ، أي } َنا ِفْتَنةً الَ َتْجَعلْ{ التخليط إىل اإلخالص 

  .لو كان هؤالء على احلق ملا أصيبوا : يفتتنون بنا ويقولون 

  ) ٨٧(َوأَِقيُموا الصَّلَاةَ وََبشِّرِ الُْمْؤِمنَِني  َوأَْوحَْيَنا إِلَى ُموَسى َوأَِخيِه أَنْ َتَبوَّآ ِلقَوِْمكَُما بِِمْصَر ُبيُوًتا وَاْجَعلُوا ُبيُوَتكُْم ِقْبلَةً

واملعىن اجعال مبصر بيوتاً من بيوته مباءة لقومكما . توطنه ، إذا اختذه وطناً : اختذه مباءة ، كقولك : تبّوأ املكان 
متوجهة حنو القبلة وهي  أي مساجد} ِقْبلَةً { تلك } واجعلوا ُبيُوَتكُْم { ومرجعاً يرجعون إليه للعبادة والصالة فيه 

الكعبة ، وكان موسى ومن معه يصلون إىل الكعبة ، وكانوا يف أّول أمرهم مأمورين بأن يصلوا يف بيوهتم خفية من 
. الكفرة ، لئال يظهروا عليهم فيؤذوهم ويفتنوهم عن دينهم ، كما كان املؤمنون على ذلك يف أّول اإلسالم مبكة 

خوطب موسى وهارون عليهما : قلت . فثىن أّوالً ، مث مجع ، مث وحد آخراً  كيف نّوع اخلطاب ،: فإن قلت 
مث سيق اخلطاب عاّماً هلما . السالم أن يتبوآ لقومهما بيوتاً ، وخيتاراها للعبادة ، وذلك مما يفّوض إىل األنبياء 

عليه السالم بالبشارة اليت  ولقومهما باختاذ املساجد والصالة فيها ، ألنّ ذلك واجب على اجلمهور ، مث خّص موسى
  .هي الغرض ، تعظيماً هلا وللمبشر هبا 

وا َعْن َسبِيِلَك رَبََّنا اطِْمْس َعلَى َوقَالَ ُموَسى َربََّنا إِنََّك آَتْيَت ِفْرَعْونَ َوَملَأَُه زِيَنةً َوأَْموَالًا ِفي الَْحَياِة الدُّْنَيا َربََّنا ِلُيِضلُّ
  ) ٨٨(َعلَى قُلُوبِهِْم فَلَا ُيْؤِمُنوا َحتَّى َيَرُوا الَْعذَابَ الْأَلِيَم أَْموَاِلهِْم وَاْشُدْد 



كانت هلم من : وعن ابن عباس رضي اهللا عنه . ما يتزين به من لباس أو حلي أو فرش أو أثاث أو غري ذلك : الزينة 
{ : ما معىن قوله : لت فإن ق. فسطاط مصر إىل أرض احلبشة جبال فيها معادن من ذهب وفضة وزبرجد وياقوت 

، وذلك أنه ملا } واشدد { ، } رَبََّنا اطمس { : هو دعاء بلفظ األمر ، كقوله : ؟ قلت } َربََّنا ِلُيِضلُّواْ َعن َسبِيِلَك 
عرض عليهم أيات اهللا وبيناته عرضاً مكّرراً ورّدد عليهم النصائح واملواعظ زماناً طويالً ، وحذرهم عذاب اهللا 

وأنذرهم عاقبة ما كانوا عليه من الكفر والضالل املبني ، ورآهم ال يزيدون على عرض اآليات إال كفراً  وانتقامه ،
، وعلى اإلنذار إالّ استكباراً ، وعن النصيحة إالّ نبّوا ، ومل يبق له مطمع فيهم ، وعلم بالتجربة وطول الصحبة أنه 

 -ال الذي ال يدخل حتت الصحة ، أو علم ذلك بوحي من اهللا ال جييء منهم إالّ الغي والضالل ، وأنّ إمياهنم كاحمل
لعن اهللا : اشتد غضبه عليهم ، وأفرط مقته وكراهته حلاهلم ، فدعا اهللا عليهم مبا علم أنه ال يكون غريه ، كما تقول 
يلة ، وأهنم ال إبليس ، وأخزى اهللا الكفرة ، مع علمك أنه ال يكون غري ذلك ، وليشهد عليهم بأنه مل يبق له فيهم ح

. ليثبتوا على ما هم عليه من الضالل : يستأهلون إالّ أن خيذلوا وخيلى بينهم وبني ضالهلم يتسكعون فيه ، كأنه قال 
وليكونوا ضالالً ، وليطبع اهللا على قلوهبم فال يؤمنوا وما علّي منهم ، هم أحّق بذلك وأحّق كما يقوله األب املشفق 

قبل منه ، حسرة على ما فاته من قبول نصيحته ، وحرداً عليه ، ال أن يريد خالعته واتباعه لولده الشاطر إذا ما مل ي
جواب للدعاء الذي هو } فَالَ ُيْؤِمنُواْ { االستيثاق منها حىت ال يدخلها اإلميان . ومعىن الشّد على القلوب . هواه 

ليل ، على أهنم جعلوا نعمة اهللا سبباً يف الضالل أو دعاء بلفظ النهي ، وقد محلت الالم يف ليضلوا على التع» اشدد«
َربََّنا اطمس على أمواهلم واشدد { : وقوله . عطف على ليضلوا } فَالَ ُيْؤِمنُواْ { : وقوله . ، فكأهنم أوتوها ليضلّوا 

االستفهام ، على » أئنك آتيت«: وقرأ الفضل الرقاشي . دعاء معترض بني املعطوف واملعطوف عليه } على قُلُوبِهِْم 
  .واطمس بضم امليم 

  ) ٨٩(قَالَ قَْد أُجِيَبْت َدْعوَُتكَُما فَاْسَتِقيَما وَلَا َتتَّبَِعانِّ َسبِيلَ الَِّذيَن لَا َيْعلَُمونَ 

إنّ : واملعىن . وجيوز أن يكونا مجيعاً يدعوان . كان موسى يدعو وهارون يؤّمن : قيل . » دعواتكما«: قرىء 
فاثبتا على ما أنتما عليه من الدعوة والزيادة يف } فاستقيما { وما طلبتما كائن ولكن يف وقته دعاءكما مستجاب ، 

قال ابن جريج ، فمكث موسى . إلزام احلّجة ، فقد لبث نوح عليه السالم يف قومه ألف عام إالّ قليالً وال تستعجال 
أي ال تتبعا طريق اجلهلة بعادة اهللا يف تعليقه األمور } َيْعلَُمونَ َوالَ َتتَّبَِعانّ َسبِيلَ الذين الَ { بعد الدعاء أربعني سنة 

إِّنى أَِعظُكَ أَن َتكُونَ ِمَن { وهذا كما قال لنوح عليه السالم . باملصاحل ، وال تعجال فإن العجلة ليست مبصلحة 
لساكنني تشبيهاً بنون التثنية بالنون اخلفيفة ، وكسرها اللتقاء ا» وال تتبعان«: وقرىء ] .  ٤٦: هود [ } اجلاهلني 

  .، وبتخفيف التاء من تبع 

لَْغَرُق قَالَ آمَْنُت أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا َوَجاَوْزَنا بَِبنِي إِسَْرائِيلَ الَْبْحَر فَأَْتبََعُهْم ِفْرَعْونُ َوُجُنوُدُه َبْغًيا َوَعدًْوا حَتَّى إِذَا أَْدَركَُه ا
  ) ٩٠(ْسرَاِئيلَ َوأََنا ِمَن الُْمْسِلِمَني الَِّذي آَمَنْت بِِه َبُنو إِ

  :وجوزنا من أجاز املكان وجوزه وجاوزه ، وليس من جوز الذي يف بيت األعشى : قرأ احلسن 
  :ألنه لو كان منه لكان حقه أن يقال وجّوزنا بين إسرائيل يف البحر كما قال ... َوإذَا َتجَوَّْزَنا ِحبَالِ قَبِيلٍَة 

. » وعدّوا«: وقرأ احلسن . تبعته حىت أتبعته : يقال . فلحقهم } فَأَْتبََعُهمْ { ... السَّكِّّي ِفي الْبَابِ فَْيَتُق كََما َجوََّز 
كرر . أنه بالفتح على حذف الياء اليت هي صلة اإلميان ، وإنه بالكسر على االستئناف بدالً من آمنت : وقرىء 



وقاله . عبارات حرصاً على القبول ، مث مل يقبل منه حيث أخطأ وقته املخذول املعىن الواحد ثالث مرات يف ثالث 
  .حني مل يبق له اختيار قط ، وكانت املّرة الواحدة كافية يف حال االختيار وعند بقاء التكليف 

ونَ ِلَمْن َخلْفََك آَيةً َوإِنَّ كَِثًريا ِمنَ فَالَْيْوَم نَُنجِّيكَ بَِبَدنِكَ ِلَتكُ) ٩١(آلْآنَ َوقَْد َعَصْيَت قَْبلُ َوكُْنَت ِمَن الُْمفِْسِديَن 
  ) ٩٢(النَّاسِ َعْن آَياتَِنا لََغاِفلُونَ 

قال ذلك حني أجلمه : قيل . أتؤمن الساعة يف وقت االضطرار حني أدركك الغرق وأيست من نفسك } ءآلئان { 
} ءاَمنُت { : حيكي أنه حني قال والذي . قاله بعد أن غرق يف نفسه : وقيل . الغرق يعين حني أوشك أن يغرق 

وأّما ما . أخذ جربيل من حال البحر فدسه يف فيه ، فللغضب هللا على الكافر يف وقت قد علم أنّ إميانه ال ينفعه 
أنّ : وفيه جهالتان ، إحدامها : خشية أن تدركه رمحة اهللا فمن زيادات الباهتني هللا ومالئكته : يضم إليه من قوهلم 

أنّ من كره إميان الكافر وأحبّ بقاءه : واألخرى . بالقلب كإميان األخرس ، فحال البحر ال مينعه اإلميان يصّح 
الذين { : من الضالني املضلني عن اإلميان ، كقوله } ِمَن املفسدين { على الكفر فهو كافر ألن الرضا بالكفر كفر 

أنّ : وروي ] .  ٩٨: النحل [ } العذاب بَِما كَاُنواْ يُفِْسُدونَ  كَفَُرواْ َوَصدُّواْ َعن َسبِيلِ اهللا زدناهم َعذَاًبا فَْوَق
ما قول األمري يف عبد لرجل نشأ يف ماله ونعمته فكفر نعمته وجحد حقه وادّعى : جربيل عليه السالم أتاه بفتيا 

يده الكافر نعماه جزاء العبد اخلارج على س: يقول أبو العباس الوليد بن مصعب : السيادة دونه؟ فكتب فرعون فيه 
نبعدك مما وقع : بالتشديد والتخفيف } نَُنّجيكَ { أن يغرق يف البحر ، فلما أجلمه الغرق ناوله جربيل خطه فعرفه 

نلقيك بناحية مما يلي : باحلاء » ننحيك«: وقرىء . نلقيك بنجوة من األرض : وقيل . فيه قومك من قعر البحر 
يف موضع } بَِبدَنَِك { رماه املاء إىل الساحل كأنه ثور : انب البحر قال كعب البحر ، وذلك أنه طرح بعد الغرق جب

يف احلال اليت ال روح فيك ، وإمنا أنت بدن ، أو ببدنك كامالً سوياً مل ينقص منه شيء ومل يتغري ، أو : احلال ، أي 
  :قال عمرو بن معديكرب . عرياناً لست إال بدناً من غري لباس ، أو بدرعك 

  َوكُلُّ ُمقَلِّصٍ سَِلُس الِقَياِد... اِذلُ شكَِّتي َبَدنِي َوَسْيِفي أََع
إما أن يكون مثل : هو على وجهني » بأبدانك«: وقرأ أبو حنيفة رمحه اهللا . وكانت له درع من ذهب يعرف هبا 

ِلَمْن َخلْفَكَ { راً بينها بدروعك كأنه كان مظاه: أو يريد . ببدنك كله وافياً بأجزائه : هوى بأجرامه ، يعين : قوهلم 
. ملن وراءك من الناس عالمة ، وهم بنو إسرائيل ، وكان يف أنفسهم أن فرعون أعظم شأناً من أن يغرق } ءاَيةً 

أخربهم موسى هبالكه فلم يصّدقوه ، فألقاه اهللا على : وقيل . ما مات فرعون وال ميوت أبداً : وروي أهنم قالوا 
} ِلَمْن َخلْفََك { : وقيل . ملن خلفك : أن مطرحه كان على ممّر من بين إسارئيل حىت قيل الساحل حىت عاينوه ، وك
أن تظهر للناس عبوديته ومهانته ، وأنّ ما كان يّدعيه من الربوبية : ومعىن كونه آية . ملن يأيت بعدك من القرون 

إىل ما ترون لعصيانه ربه عّز وجلّ ، فما  باطل حمال ، وأنه مع ما كان فيه من عظم الشأن وكربياء امللك آل أمره
الظّن بغريه ، أو لتكون عربة تعترب هبا األمم بعدك ، فال جيترئوا على حنو ما اجترأت عليه إذا مسعوا حبالك وهبوانك 

ليكون طرحك : وجيوز أن يراد . أي لتكون خلالقك آية كسائر آياته : بالقاف » ملن خلقك«: وقرىء . على اهللا 
ساحل وحدك ومتييزك من بني املغرقني لئال يشتبه على الناس أمرك ، ولئال يقولوا الّدعائك العظمة إنّ مثله ال على ال

  .يغرق وال ميوت آية من آيات اهللا اليت ال يقدر عليها غريه ، وليعلموا أنَّ ذلك تعمد منه إلماطة الشبه يف أمرك 



ْوَم أَ ِصْدقٍ َوَرَزقَْناُهْم ِمَن الطَّيَِّباِت فََما اْخَتلَفُوا حَتَّى َجاَءُهمُ الِْعلْمُ إِنَّ رَبََّك يَقِْضي َبْيَنُهمْ َيَولَقَْد بَوَّأَْنا َبنِي إِسَْراِئيلَ ُمبَوَّ
  ) ٩٣(الِْقَياَمِة ِفيَما كَاُنوا ِفيِه َيْخَتِلفُونَ 

يف دينهم وما تشعبوا فيه شعباً إالّ من بعد }  فََما اختلفوا{ منزالً صاحلاً مرضياً وهو مصر والشام } ُمَبوَّأَ ِصْدقٍ { 
ما قرأوا التوراة وكسبوا العلم بدين احلق ولزمهم الثبات عليه واحتاد الكلمة ، وعلموا أن االختالف فيه تفّرق عنه 

هو العلم مبحمد صلى اهللا عليه وسلم واختالف بين إسرائيل ، وهم أهل الكتاب ، اختالفهم يف صفته : وقيل . 
الذين آتيناهم { : كما قال اهللا تعاىل . بعد ما جاءهم العلم والبيان أنه هو مل يرتابوا فيه . ه ، وأنه هو أم ليس به ونعت

  ] . ١٤٦: البقرة [ } الكتاب َيْعرِفُوَنُه كََما َيْعرِفُونَ أَْبَناءُهْم 
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لكشاف: كتاب    ا
لزخمشري: املؤلف  ا بن أمحد،  بن عمرو  لقاسم حممود  بو ا  أ

لَْحقُّ ِمْن َربَِّك فَلَا َتكُوَننَّ ِمَن فَإِنْ كُْنَت ِفي َشكٍّ ِممَّا أَْنَزلَْنا إِلَْيَك فَاسْأَلِ الَِّذيَن َيقَْرُءونَ الِْكتَاَب ِمْن قَْبِلَك لَقَْد َجاَءَك ا
  ) ٩٥(لَا َتكُوَننَّ ِمَن الَِّذيَن كَذَُّبوا بِآَياِت اللَِّه فََتكُونَ ِمَن الَْخاِسرِيَن َو) ٩٤(الُْمْمتَرِيَن 

مع قوله يف الكفرة } فَإِن كُنَت يف َشّك ّممَّا أَنَزلَْنا إِلَْيَك { : كيف قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : فإن قلت 
بإثبات الشّك هلم } إِنَُّهْم لَِفى َشكٌّ ِمْنُه ُمرِيبٍ { : فرق عظيم بني قوله : قلت  .} َوإِنَُّهْم لَِفى َشّك ّمْنُه ُمرِيبٍ { : 

فإن وقع : مبعىن الفرض والتمثيل ، كأنه قيل } فَإِن كُنَت ِفي َشّك { : على سبيل التأكيد والتحقيق ، وبني قوله 
أنّ اهللا عّز وجلّ : واملعىن } ن َيقَْرؤونَ الكتاب فَاْسأَلِ الذي{ لك شك مثالً وخّيل لك الشيطان خياالً منه تقديراً 

قدم ذكر بين إسرائيل وهم قرأة الكتاب ، ووصفهم بأنّ العلم قد جاءهم ، ألنّ أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
مكتوب عندهم يف التوراة واإلجنيل ، وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ، فأراد أم يأكد علمهم بصحة القرآن 

فإن وقع لك شّك فرضاً وتقديراً وسبيل : السالم ، ويبالغ يف ذلك ، فقال ] الصالة و [ حة نبّوة حممد عليه وص
من خاجلته شبهة يف الدين أن يسارع إىل ّحلها وإماطتها ، إما بالرجوع إىل قوانني الدين وأدلته ، وإما مبقادحة 

أهنم من اإلحاطة بصحة ما أنزل إليك وقتلها علماً : عين العلماء املنبهني على احلّق فسل علماء أهل الكتاب ، ي
حبيث يصلحون ملراجعة مثلك ومساءلتهم فضالً عن غريك ، فالغرض وصف األحبار بالرسوخ يف العلم بصحة ما 

ندك أي ثبت ع} لَقَْد َجاءَك احلق ِمن رَّّبَك { : أنزل اهللا إىل رسول اهللا ، ال وصف رسول اهللا بالشّك فيه ، مث قال 
فَالَ َتكُوَننَّ ِمَن املمترين َوالَ َتكُوَننَّ ِمَن { باآليات والرباهني القاطعة أنّ ما أتاك هو احلق الذي ال مدخل فيه للمرية 

وجيوز أن . أي فاثبت ودم على ما أنت عليه من انتفاء املرية عنك والتكذيب بآيات اهللا } الذين كَذَُّبواْ بآيات اهللا 
فَالَ َتكُوَننَّ ظَهرياً للكافرين َوالَ َيُصدُّنََّك َعْن ءايات اهللا بَْعَد إِذْ { : لتهييج واإلهلاب ، كقوله يكون على طريقة ا

  :ولزيادة التثبيت والعصمة ، ولذلك قال عليه السالم عند نزوله ]  ٨٧: القصص [ } أُنزِلَْت إِلَْيكَ 
ال واهللا ما شّك طرفة عني ، : بن عباس رضي اهللا عنه وعن ا" وال أشك وال أسأل بل أشهد أنه احلق ) "  ٥٢٠( 

فإن كنتم يف شكّ مما . خوطب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واملراد خطاب أمته : وال سأل أحداً منهم ، وقيل 
ع ممن جيوز عليه اخلطاب للسام: وقيل ]  ١٧٤: النساء [ } وَأَنَزلَْنا إِلَْيكُْم نُوراً مُّبِيناً { : أنزلنا إليكم ، لقوله 

ال : فما كنت يف شك فاسأل ، يعين : للنفي ، أي » إن«: وقيل . إذا عّز أخوك فهن : الشّك ، كقول العرب 
: وقرىء . نأمرك بالسؤال ألنك شاك ، ولكن لتزداد يقيناً ، كما ازداد إبراهيم عليه السالم مبعاينة إحياء املوتى 

  .» فاسأل الذين يقرؤون الكتب«

  ) ٩٧(َولَْو َجاءَْتُهْم كُلُّ آَيٍة َحتَّى َيَرُوا الَْعذَاَب الْأَلِيَم ) ٩٦(لَِّذيَن َحقَّْت َعلَيْهِْم كَِلَمُت َربِّكَ لَا ُيْؤِمُنونَ إِنَّ ا

 ثبت عليهم قول اهللا الذي كتبه يف اللوح وأخرب به املالئكة أهنم ميوتون كفاراً فال} َحقَّْت َعلَْيهِْم كَِلَمةُ رَّبَك { 
  .وتلك كتابة معلوم ال كتابة مقّدر ومراد تعاىل اهللا عن ذلك . يكون غريه 



ِخْزيِ ِفي الَْحَياةِ الدُّنَْيا َوَمتَّْعَناُهمْ فَلَْولَا كَاَنْت قَْرَيةٌ آَمَنْت فََنفََعَها إِميَاُنَها إِلَّا قَْوَم ُيوُنَس لَمَّا آَمُنوا كَشَفَْنا َعْنُهْم َعذَاَب الْ
  ) ٩٨(نيٍ إِلَى ِح

واحدة من القرى اليت أهلكناها ، تابت عن الكفر وأخلصت اإلميان قبل } قَْرَيةٌ { فهال كانت } فَلَْوالَ كَاَنْت { 
بأن يقبله اهللا منها } فََنفَعََها إَِميانَُها { املعاينة وقت بقاء التكليف ، ومل تأخر كما أخر فرعون إىل أن أخذ مبخنقه 

استثناء من القرى؛ ألنّ املراد } إِالَّ قَْوَم ُيوُنَس { » فهال كانت«: وقرأ أّيب وعبد اهللا . ار لوقوعه يف وقت االختي
وجيوز أن يكون متصالً واجلملة يف معىن النفي ، . ولكن قوم يونس ملا آمنوا : أهاليها ، وهو استثناء منقطع مبعىن 

وقرىء بالرفع على . ، وانتصابه على أصل االستثناء  ما آمنت قرية من القرى اهلالكة إالّ قوم يونس: كأنه قيل 
روي أن يونس عليه السالم بعث إىل نينوى من أرض املوصل فكذبوه . البدل ، هكذا روي عن اجلرمي والكسائي 

قال هلم : وقيل . فلبسوا املسوح ، وعجوا أربعني ليلة . ، فذهب عنهم مغاضباً ، فلما فقدوه خافوا نزول العذاب 
إن رأينا أسباب اهلالك آمنا بك ، فلما مضت مخس وثالثون أغامت : إن أجلكم أربعون ليلة ، فقالوا  :يونس 

السماء غيماً أسود هائالً يدخن دخاناً شديداً مث يهبط حىت يغشى مدينتهم ويسّود سطوحهم فلبسوا املسوح وبرزوا 
نساء والصبيان ، وبني الذواب وأوالدها ، فحّن إىل الصعيد بأنفسهم ونسائهم وصبياهنم ودواهبم ، وفّرقوا بني ال

بعضها على بعض ، وعلت األصوات والعجيج ، وأظهروا اإلميان والتوبة وتضرعوا ، فرمحهم اهللا وكشف عنهم ، 
بلغ من توبتهم أن ترادّوا املظامل ، حىت إنّ الرجل كان يقتلع : وعن ابن مسعود . وكان يوم عاشوراء يوم اجلمعة 

قد نزل بنا العذاب : خرجوا إىل شيخ من بقية علمائهم فقالوا : وضع عليه أساس بنائه فريّده ، وقيل احلجر وقد 
فقالوها فكشف » يا حّي حني ال حّي ، ويا حّي حميي املوتى ، ويا حيّ ال إله إالّ أنت«: قولوا : فما ترى؟ فقال هلم 

قد عظمت وجلّت ، وأنت أعظم منها وأجلّ ، افعل بنا ما اللَّهم إن ذنوبنا «: قالوا : وعن الفضيل بنعياض . عنهم 
  .» أنت أهله ، وال تفعل بنا ما حنن أهله

  ) ٩٩(َولَْو َشاَء رَبَُّك لَآَمَن َمْن ِفي الْأَْرضِ كُلُُّهْم َجِميًعا أَفَأَْنَت ُتكْرُِه النَّاَس حَتَّى َيكُوُنوا ُمْؤِمنَِني 

} َجِميعاً { على وجه اإلحاطة والشمول } آلَمَن َمن ِفى األرض كُلُُّهمْ { واإلجلاء  مشيئة القسر} َولَْو َشاء َربُّكَ { 
يعين إمنا يقدر على إكراههم } أَفَأَنَت ُتكْرِهُ الناس { : أال ترى إىل قوله . على اإلميان مطبقني عليه ال خيتلفون فيه 

ام ، ولإلعالم بأن اإلكراه ممكن مقدور عليه ، وإيالء االسم حرف االستفه. واضطرارهم إىل اإلميان هو ال أنت 
وإمنا الشأن يف املكره من هو؟ وما هو إالّ هو وحده ال يشارك فيه ، ألنه هو القادر على أن يفعل يف قلوهبم ما 

  .يضطّرون عنده إىل اإلميان ، وذلك غري مستطاع للبشر 

  ) ١٠٠(َوَيجَْعلُ الرِّْجَس َعلَى الَِّذيَن لَا َيْعِقلُونَ  َوَما كَانَ ِلَنفْسٍ أَنْ ُتْؤِمَن إِلَّا بِإِذِْن اللَِّه

وََيجَْعلُ { أي بتسهيله وهو منح األلطاف } إِالَّ بِإِذِْن اهللا { يعين من النفوس اليت علم أهنا تؤمن } َوَما كَانَ ِلنَفْسٍ { 
النفس املعلوم إمياهنا بالذين ال يعقلون وهم قابل باإلذن بالرجس وهو اخلذالن ، و} الرجس َعلَى الذين الَ َيْعِقلُونَ 
. ومسي اخلذالن رجسا وهو العذاب ألنه سببه } ُصمٌّ ُبكٌْم ُعْمٌى فَُهْم الَ َيْعِقلُونَ { : املصرون على الكفر ، كقوله 

  .بالنون » وجنعل«: وقرىء . بالزاي » الرجز«: وقرىء 



  ) ١٠١(ْرضِ َوَما ُتغْنِي الْآَياُت وَالنُّذُُر َعْن قَْومٍ لَا ُيْؤِمُنونَ قُلِ اْنظُرُوا َماذَا ِفي السََّماوَاِت َوالْأَ

{ أو اإلنذارات . والرسل املنذرون } َوَما تُْغنِى اآليات والنذر { من اآليات والعرب } َماذَا ِفى السموات واألرض { 
نافية ، أو » ما«وما يغين بالياء ، و : وقرىء  ال يتوقع إمياهنم ، وهم الذين ال يعقلون} َعن قَْومٍ الَّ ُيْؤِمُنونَ 

  .استفهامية 

ثُمَّ ُنَنجِّي ُرُسلََنا ) ١٠٢(َتظِرِيَن فََهلْ َيْنتَِظُرونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَِّذيَن َخلَْوا ِمْن قَْبِلهِْم قُلْ فَاْنَتِظُروا إِنِّي َمَعكُْم ِمَن الُْمْن
  ) ١٠٣(ا َعلَْيَنا نُْنجِ الُْمْؤِمنَِني َوالَِّذيَن آَمُنوا كَذَِلكَ َحقًّ

} ثُمَّ ُنَنّجى ُرُسلََنا { لوقائعها » أيام العرب«: كما يقال . وقائع اهللا تعاىل فيهم } أَيَّامِ الذين َخلَْواْ ِمن قَْبِلهِْم { 
هنلك األمم مث : كأنه قيل } ِلهِْم إِالَّ مِثْلَ أَيَّامِ الذين َخلَْواْ ِمن قَْب{ : معطوف على كالم حمذوف يدلّ عليه قوله 
مثل ذلك } ُننجِ املؤمنني { ومن آمن معهم ، كذلك } والذين ءاَمنُواْ { ننجي رسلنا ، على حكاية األحوال املاضية 

: وقرىء . حّق ذلك علينا حقاً : اعتراض ، يعين } َحقّاً َعلَْيَنا { و . اإلجناء ننجي املؤمنني منكم ، وهنلك املشركني 
  .بالتشديد » ننّج«

ْن أَعُْبُد اللََّه الَِّذي َيَتَوفَّاكُْم قُلْ َيا أَيَُّها النَّاُس إِنْ كُنُْتْم ِفي َشكٍّ ِمْن دِينِي فَلَا أَْعُبُد الَِّذيَن َتعُْبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه َولَِك
  ) ١٠٤(َوأُِمْرُت أَنْ أَكُونَ ِمَن الُْمْؤِمنَِني 

وصحته وسداده ، فهذا ديين فامسعوا وصفه ، } إِن كُنُتْم ِفى َشّك ّمن ِدينِى { يا أهل مكة } يا أَيَُّها الناس { 
واعرضوه على عقولكم ، وانظروا فيه بعني اإلنصاف ، لتعلموا أنه دين ال مدخل فيه للشّك ، وهو أين ال أعبد 

وإمنا وصفه بالتويف ، }  الذى َيَتَوفَّاكُْم ولكن أَعُْبُد اهللا{ احلجارة اليت تعبدوهنا من دون من هو إهلكم وخالقكم 
يعين أنّ } َوأُمِْرُت أَنْ أَكُونَ ِمَن املؤمنني { لرييهم أنه احلقيق بأن خياف ويتقي ، فيعبدون دون ما ال يقدر على شيء 

ين ومما أنا عليه معناه إن كنتم من دي: وقيل . اهللا أمرين بذلك ، مبا ركب يفّ من العقل ، ومبا أوحي إيلّ يف كتابه 
أثبت عليه أن تركه وأوافقكم فال حتّدثوا أنفسكم باحملال وال تشكوا يف أمري ، واقطعوا عين أطماعكم ، واعلموا 

قُلْ يا أَيَُّها الكافرون ال أعبد ما { : أين ال أعبد الذين تعبدون من دون اهللا ، وال اختار الضاللة على اهلدى ، كقوله 
بأن أكون ، فحذف اجلار ، وهذا احلذف حيتمل أن : أصله } أُِمْرُت أَنْ أَكُونَ { ] .  ٢-١:  الكافرون[ } تعبدون 

وأن يكون من احلذف غري املطرد ، . » أن«و » أن«يكون من احلذف املطرد الذي هو حذف احلروف اجلاّرة مع 
  .أمرتك اخلري فاصدع مبا تؤمر : وهو قوله 

  ) ١٠٥(َحنِيفًا َولَا َتكُوَننَّ ِمَن الُْمْشرِِكَني  َوأَنْ أَِقْم َوجَْهَك ِللدِّينِ

ال ختلو من أن تكون اليت للعبارة » أن«فيه إشكال ، ألنّ } أَنْ أَكُونَ { على } َوأَنْ أَِقْم { : عطُف قوله : فإن قلت 
من معىن القول ، ، أو اليت تكون مع الفعل يف تأويل املصدر ، فال يصح أن تكون للعبارة وإن كان األمر مما يتض

أَِقمِ { والقول بكوهنا موصولة مثل األوىل ، ال بساعد عليه لفظ األمر ، وهو . ألنّ عطفها على املوصولة يأىب ذلك 
باألمر والنهي » أن«قد سّوغ سيبويه أن توصل : قلت . ألنّ الصلة حقها أن تكون مجلة حتتمل الصدق والكذب } 



واألمر . ل ، على اخلطاب؛ ألنّ الغرض وصلها مبا تكون معه يف معىن املصدر أنت الذي تفع: ، وشبه ذلك بقزهلم 
{ و . استقم إليه وال تلتفت ميينا وال مشاالً } أَِقْم َوْجَهكَ { والنهي داالن على املصدر داللة غريمها من األفعال 

  .حال من الذين ، أو من الوجه } َحنِيفاً 

  ) ١٠٦(ا لَا َيْنفَُعَك َولَا َيُضرَُّك فَإِنْ فََعلَْت فَإِنََّك إِذًا ِمَن الظَّاِلِمَني َولَا َتْدُع ِمْن ُدوِن اللَِّه َم

فَإِنََّك إِذًا ّمَن { فإن دعوت من دون اهللا ما ال ينفعك وال يضّرك ، فكين عنه بالفعل إجيازاً : معناه } فَإِن فََعلَْت { 
وجعل من الظاملني؛ . كأن سائالً سأل عن تبعة عبادة األوثان  إذاً جزاء للشرط وجواب لسؤال مقّدر ،} الظاملني 

  ] . ١٣: لقمان [ } إِنَّ الشرك لَظُلٌْم َعِظيٌم { ألنه ال ظلم أعظم من الشرك ، 

بِِه َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َوُهَو  َوإِنْ َيْمَسْسَك اللَُّه بُِضرٍّ فَلَا كَاِشَف لَهُ إِلَّا ُهَو َوإِنْ ُيرِْدَك بِخَْيرٍ فَلَا َرادَّ لِفَْضِلِه ُيصِيُب
 فَإِنََّما قُلْ َيا أَيَُّها النَّاُس قَدْ َجاَءكُُم الَْحقُّ ِمْن َربِّكُْم فََمنِ اْهَتَدى فَإِنََّما يَْهَتِدي ِلَنفِْسِه َوَمْن َضلَّ) ١٠٧(الَْغفُوُر الرَّحِيُم 

  ) ١٠٨(لٍ َيِضلُّ َعلَْيَها َوَما أََنا َعلَْيكُْم بَِوكِي

أتبع النهي عن عبادة األوثان ووصفها بأهنا ال تنفع وال تضّر ، أنّ اهللا عّز وجلّ هو الضارّ النافع ، الذي إن أصابك 
وكذلك إن أرادك خبري مل . بضّر مل يقدر على كشفه إالّ هو وحده دون كل أحد ، فكيف باجلماد الذي ال شعور به 

نه ، فكيف باألوثان؟ فهو احلقيق إذاً بأن توجه إليه العبادة دوهنا ، وهو أبلغ يرد أحد ما يريده بك من فضله وإحسا
 ٣٨: الزمر [ } إِنْ أَرَادَنَِى اهللا بُِضّر َهلْ ُهنَّ كاشفات ضُّرِه أَْو أََراَدنِى بَِرْحَمٍة َهلْ ُهنَّ ممسكات َرْحَمِتِه { : من قوله 

اإلرادة : كأنه أراد أن يذكر األمرين مجيعاً : ادة يف الثاين؟ قلت مل ذكر املّس يف أحدمها ، واإلر: فإن قلت ] . 
واإلصابة يف كل واحد من الضّر واخلري ، وأنه ال راّد ملا يريده منهما ، وال مزيل ملا يصيب به منهما ، فأوجز الكالم 

، على أنه قد ذكر اإلصابة  بأن ذكر املّس وهو اإلصابة يف أحدمها ، واإلرادة يف اآلخر؛ ليدلّ مبا ذكر على ما ترك
  .مشيئة املصلحة : واملراد باملشيئة } ُيَصيُب بِِه َمن َيَشاء ِمْن ِعَباِدِه { : باخلري يف قوله تعاىل 

فلم يبق لكم عذر وال على اهللا حّجة ، فمن اختار اهلدى واتباع احلق فما نفع باختياره إالّ } قَْد َجاءكُمُ احلق { 
وكل إليهم األمر بعد . دال على معىن النفع والضّر : ل فما ضرّ إالّ نفسه ، والالم وعلى نفسه ، ومن آثر الضال

حبفيظ } َوَما أََناْ َعلَْيكُْم بَِوكِيلٍ { وفيه حثّ على إيثار اهلدى واطراح الضالل مع ذلك . إبانة احلق وإزاحة العلل 
  .ر موكول إيلّ أمركم ومحلكم على ما أريد ، إمنا أنا بشري ونذي

  ) ١٠٩(َواتَّبِْع َما ُيوَحى إِلَْيَك وَاصْبِْر حَتَّى َيْحكَُم اللَُّه َوُهَو َخْيرُ الَْحاِكِمَني 

  .لك بالنصرة عليهم والغلبة } حىت َيْحكَُم اهللا { على دعوهتم واحتمال أذاهم وإعراضهم } واصرب { 
إنكم ستجدون بعدي أثرة ، : " األنصار فقال  وروي أهنا ملا نزلت مجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم)  ٥٢١( 

يعين أين أُمرت يف هذه اآلية بالصرب على ما سامتين الكفرة فصربت فاصربوا أنتم على ما " فاصربوا حىت تلقوين 
  .فلم نصرب : ، قال أنس » يسومكم األمراء اجلورة

د تلقته األنصار ، مث دخل عليه من بعد ، وروي أنّ أبا قتادة ختلف عن تلقي معاوية حني قدم املدينة وق)  ٥٢٢( 
قطعناها يف طلبك وطلب أبيك : فأين النواضح؟ قال : قال . مل تكن عندنا دواب : ما لك مل تتلقنا؟ قال : فقال له 



: فماذا قال : قال معاوية " يا معشر األنصار ، إنكم ستلقون بعدي أثرة : " يوم بدر ، وقال صلى اهللا عليه وسلم 
  :فقال عبد الرمحن بن حسان . إذن نصرب : قال . قال فاصرب » فاصربوا حىت تلقوين«: قال 

  أَِمَري الظّاِلِمَني نَثَا كَالَِمي... أَالَ أْبِلغْ ُمَعاوَِيةَ ْبَن َحْرب 
  إلَى َيْومِ التََّغاُبنِ وَالِْخَصامِ... بِأَّنا صَابُِرونَ فَُمْنِظُروكُم 

  :سلم عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و
من قرأ سورة يونس أعطي من األجر عشر حسنات بعدد من صدق بيونس وكذب به ، وبعدد من ) "  ٥٢٣( 

  " .غرق مع فرعون 

  ) ١(الر ِكتَاٌب أُْحِكَمْت آَياُتُه ثُمَّ فُصِّلَْت ِمْن لَُدنْ َحِكيمٍ َخبِريٍ 

وجيوز أن يكون . لل ، كالبناء احملكم املرصف نظمت نظما رصينا حمكماً ال يقع يف نقض وال خ} أُْحِكَمْت ءاياته { 
آيات الكتاب { : أي جعلت حكيمة ، كقوله تعاىل : بضم الكاف ، إذا صار حكيماً » حكم«نقال باهلمزة ، من 

أحكمت الدابة إذا وضعت عليها احلكمة لتمنعها : منعت من الفساد ، من قوهلم : وقيل ]  ١: يونس [ } احلكيم 
  :جرير قال . من اجلماح 

  إنِّي أخَاُف َعلَْيكُُم أنْ أغَْضبَا... أبَنِي َحنِيفَةَ أَْحِكُموا ُسفََهاَءكُم 
كما تفصل القالئد بالفرائد ، من دالئل التوحيد ، واألحكام ، } ثُّم فُّصلَْت { أُحكمت من الباطل : وعن قتادة 

أو . رقت يف التنزيل ومل تنزل مجلة واحدة وف. أو جعلت فصوالً ، سورة سورة ، وآية آية . واملواعظ ، والقصص 
. أي أحكمتها أنا مث فصلتها » أحكمت آياته مث فصلت«: وقرىء . أي بني وخلص : فصل فيها ما حيتاج إليه العباد 

ليس معناها : ما معىن مث؟ قلت : فإن قلت . مث فصلت ، أي فّرقت بني احلق والباطل : وعن عكرمة والضحاك 
وفالن . هي حمكمة أحسن اإلحكام ، مث مفصلة أحسن التفصيل : ، ولكن يف احلال ، كما تقول  التراخي يف الوقت

ِمن لَُّدنْ َحِكيمٍ َخبِريٍ { : وقوله . صفة له : خرب مبتدأ حمذوف وأحكمت : كرمي األصل ، مث كرمي الفعل ، وكتاب 
من عنده إحكامها : وفصلت ، أي وجيوزأن يكون خرباً بعد خرب ، وأن يكون صلة ألحكمت . صفة ثانية } 

  .أي بينها وشرحها خبري عامل بكيفيات األمور : أحكمها حكيم وفصلها : وتفصيلها ، وفيه طباق حسن؛ ألنَّ املعىن 

إِلَْيِه ُيَمتِّْعكُْم َمَتاًعا َحَسًنا إِلَى أََجلٍ  َوأَنِ اْسَتغِْفُروا َربَّكُْم ثُمَّ ُتوبُوا) ٢(أَلَّا تَْعُبدُوا إِلَّا اللََّه إِنَّنِي لَكُْم ِمْنُه َنِذيٌر وََبِشٌري 
إِلَى اللَِّه َمْرجُِعكُْم َوُهَو َعلَى ) ٣(ُمَسمى َويُْؤِت كُلَّ ِذي فَْضلٍ فَْضلَُه َوإِنْ َتَولَّْوا فَإِنِّي أَخَاُف َعلَْيكُْم َعذَاَب َيْومٍ كَبِريٍ 

  ) ٤(كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر 

مفسرة؛ ألنّ يف تفصيل اآليات معىن القول ، » أن«أو تكون . لئال تعبدوا : مفعول له على معىن }  أَالَّ َتْعُبدُواْ{ 
. أي أمركم بالتوحيد واالستغفار } َوأَِن استغفروا { كأنه قيل قال ال تعبدوا إال اهللا ، أو أمركم أن ال تعبدوا إال اهللا 

لسان النيب صلى اهللا عليه وسلم ، إغراء منه على اختصاص اهللا وجيوز أن يكون كالماً مبتدأ منقطعاً عما قبله على 
ترك عبادة غري اهللا ، إنين لكم منه نذير ، : كأنه قال } إِّنىن لَكُْم ّمْنُه َنِذيٌر َوَبِشريٌ { : ويدل عليه قوله . بالعبادة 

إنين لكم نذير وبشري : ز وجل ، أي هللا ع} مِّْنُه { والضمري يف ]  ٤: حممد [ } فَضَْرَب الرقاب { : كقوله تعاىل 
أنذركم منه ومن عذابه إن كفرمت : أو هي صلة لنذير ، أي ]  ٢: البينة [ } َرُسولٌ ّمَن اهللا { : من جهته ، كقوله 

معناه استغفروا من : ؟ قلت } ثُمَّ تُوبُواْ إِلَْيهِ { : ما معىن مث يف قوله : فإن قلت . ، وأبشركم بثوابه إن آمنتم 



{ : أو استغفروا ، واالستغفار توبة ، مث أخلصوا التوبة واستقيموا عليها ، كقوله . شرك ، مث ارجعوا إليه بالطاعة ال
يطّول نفعكم يف الدنيا مبنافع حسنة مرضية ، من عيشة واسعة ، } ُيَمّتْعكُمْ { ] .  ١٣: األحقاف [ } ثُمَّ استقاموا 

َويُْؤتِ { ]  ٩٧: النحل [ } فَلَُنْحيَِينَُّه حياة طَّيَبةً { : إىل أن يتوفاكم ، كقوله } إىل أََجلٍ مُّسَمى { ونعمة متتابعة 
أو . ويعط يف اآلخرة كل من كان له فضل يف العمل وزيادة فيه جزاء فضله ال يبخس منه } كُلَّ ِذي فَْضلٍ فَْضلَُه 

َعذَاَب َيْومٍ { وإن تتولوا } َوإِن تََولَّْواْ { عات فضله يف الثواب ، والدرجات تتفاضل يف اجلنة على قدر تفاضل الطا
وبني عذاب اليوم الكبري بأن مرجعهم إىل من . هو يوم القيامة ، وصف بالكرب كما وصف بالعظم والثقل } كَبِريٍ 

  .من ويل » وإن تولوا«: وقرىء . هو قادر على كل شيء ، فكان قادراً على أشّد ما أراد من عذاهبم ال يعجزه 

ا ُيْعِلُنونَ إِنَُّه َعِليٌم بِذَاتِ أَلَا إِنَُّهْم َيثُْنونَ ُصدُوَرُهمْ ِلَيْسَتْخفُوا ِمْنُه أَلَا ِحَني َيْسَتْغُشونَ ِثَياَبُهْم َيعْلَُم َما ُيِسرُّونَ َوَم
  ) ٥(الصُّدُورِ 

يء استقبله بصدره ، ومن ازوّر عنه يزوّرون عن احلق وينحرفون عنه؛ ألن من أقبل على الش} َيثُْنونَ ُصدُوَرُهمْ { 
ويريدون ليستخفوا من اهللا ، فال يطلع رسوله : يعين } لَِيسَْتْخفُواْ ِمْنهُ { واحنرف ثىن عنه صدره وطوى عنه كشحه 

اضرب { : اإلضمار يف قوله تعاىل  -لقود املعىن إىل إضماره  -ونظري إضمار يريدون . واملؤمنني على ازورارهم 
ويزيدون } أَال ِحَني َيْسَتْغُشونَ ِثيَاَبُهمْ { ومعىن . معناه فضرب فانفلق ]  ٦٣: الشعراء [ } لبحر فانفلق ّبَعَصاكَ ا

َجَعلُواْ { : كقول نوح عليه السالم : االستخفاء حني يستغشون ثياهبم أيضاً ، كراهة الستماع كالم اهللا تعاىل 
يعين أنه ال تفاوت } َيْعلَُم َما ُيِسرُّونَ َوَما ُيْعِلُنونَ { : مث قال ]  ٧: وح ن[ } أصابعهم ِفى ءاذاهنم واستغشوا ثَِيابَُهْم 

يف علمه بني إسرارهم وإعالهنم ، فال وجه لتوصلهم إىل ما يريدون من االستخفاء ، واهللا مطلع على ثنيهم صدورهم 
شريق وكان يظهر لرسول اهللا صلى  روي أهنا نزلت يف األخنس بن. واستغشائهم ثياهبم ، ونفاقهم غري نافق عنده 

اهللا عليه وسلم احملبة وله منطق حلو وحسن سياق للحديث ، فكان يعجب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جمالسته 
من » واثنوىن«، » تثنوين صدورهم«: وقرىء . نزلت يف املنافقني : وقيل . وحمادثته ، وهو يضمر خالف ما يظهر 

وقرىء تثنونّ وأصله . وعن ابن عباس لتثنوين . وة ، وهو بناء مبالغة ، قرىء بالتاء والياء الثين ، كاحلوىل من احلال
مطاوعة صدورهم للثين ، كما ينثين اهلش من : من الثن وهو ما هش وضعف من الكأل ، يريد » تفعوعل«تثنونن 
: منه ، مث مهز كما قيل » الافع«من اثنأن » تثنئن«: وقرىء . أو أراد ضعف إمياهنم ومرض قلوهبم . النبات 

  .بوزن ترعوي » تثنوي«: ابيأضت ، وادهأمت وقرىء 

  ) ٦( ُمبِنيٍ َوَما ِمْن َدابٍَّة ِفي الْأَْرضِ إِلَّا َعلَى اللَِّه رِْزقَُها َوَيْعلَُم ُمْسَتقَرََّها َوُمسَْتْوَدَعَها كُلٌّ ِفي ِكتَابٍ

هو تفضل إال أنه ملا ضمن أن : بلفظ الوجوب وإمنا هو تفضل؟ قلت } َعلَى اهللا رِْزقَُها { : كيف قال : فإن قلت 
واملتسودع حيث . مكانه من األرض ومسكنه : واملتستقّر . يتفضل به عليهم ، رجع التفضل واجباً كنذور العباد 

ورزقها كل واحد من الدواب } َوُمْستَْوَدَعَها { كان مودعاً قبل االستقرار ، من صلب ، أو رحم ، أو بيضة 
  .ومستقّرها ومستودعها يف اللوح ، يعين ذكرها مكتوب فيه مبني 

أَْحَسُن َعَملًا َولَِئْن قُلَْت  َوُهَو الَِّذي َخلََق السََّماَواِت َوالْأَْرَض ِفي ِستَِّة أَيَّامٍ َوكَانَ َعْرُشُه َعلَى الَْماِء لَِيْبلَُوكُْم أَيُّكُْم
  ) ٧(ِد الْمَْوِت لََيقُولَنَّ الَِّذيَن كَفَُروا إِنْ َهذَا إِلَّا ِسْحٌر ُمبٌِني إِنَّكُْم َمْبُعوثُونَ ِمْن َبْع



وفيه دليل . وارتفاعه فوقها إال املاء . أي ما كان حتته خلق قبل خلق السموات واألرض } َوكَانَ َعْرُشُه َعلَى املاء { 
وكان املاء على منت الريح ، واهللا أعلم بذلك ، : ل وقي. على أنّ العرش واملاء كانا خملوقني قبل السموات واألرض 

} ِلَيْبلَُوكُمْ { وكيفما كان فاهللا ممسك كل ذلك بقدرته ، وكلما ازدادت األجرام كانت أحوج إليه وإىل إمساكه 
م متعلق خبلق ، أي خلقهن حلكمة بالغة ، وهي أن جيعلها مساكن لعباده ، وينعم عليهم فيها بفنون النعم ، ويكلفه

: وملا أشبه ذلك اختبار املخترب قال . الطاعات واجتناب املعاصي ، فمن شكر وأطاع أثابه ، ومن كفر وعصى عاقبه 
كيف جاز تعليق فعل البلوى؟ : فإن قلت . ليفعل بكم ما يفعل املبتلي ألحوالكم كيف تعملون : يريد . ليبلوكم 

انظر أيهم أحسن وجهاً وامسع : يه فهو مالبس له ، كما تقول ملا يف االختبار من معىن العلم؛ ألنه طريق إل: قلت 
وأعمال } أَيُّكُْم أَْحَسُن َعَمالً { : فإن قلت كيف قيل . أيهم أحسن صوتاً؛ ألنّ النظر واالستماع من طريق العلم 

الذين : بيح؟ قلت املؤمنني هي اليت تتفاوت إىل حسن وأحسن ، فأّما أعمال املؤمنني والكافرين فتفاوهتا إىل حسن وق
هم أحسن عمال هم املتقون ، وهم الذين استبقوا إىل حتصيل ما هو غرض اهللا من عباده ، فخصهم بالذكر واطرح 

. ذكر من وراءهم تشريفاً هلم وتنبيهاً على مكاهنم منه ، وليكون ذلك لطفاً للسامعني ، وترغيباً يف حيازة فضلهم 
  :وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ولئن قلت إنكم «: قرىء " ليبلوكم أيكم أحسن عقالً ، وأورع عن حمارم اهللا وأسرع يف طاعة اهللا ) "  ٥٢٤( 
ائت السوق عنك تشتري لنا حلماً ، وأنك تشتري مبعىن علك : ووجهه أن يكون من قوهلم . بفتح اهلمزة » مبعثون
إِنْ هذا { : وه ، وال تبتوا القول بإنكاره ، لقالوا توقعوا بعثكم وظن: ولئن قلت هلم لعلكم مبعوثون ، مبعىن : ، أي 

إِنْ هذا إِالَّ ِسْحرٌ { : ومعىن قوهلم » ذكرت«معىن » قلت«وجيوز أن تضمن . باتني القول ببطالنه } إِالَّ ِسْحٌر مُّبِنيٌ 
إىل القرآن ألن القرآن هو أو أشاروا هبذا . أنّ السحر أمر باطل ، وأن بطالنه كبطالن السحر تشبيهاً له به } مُّبٌِني 

، » إن هذا إال ساحر«: وقرىء . الناطق بالبعث ، فإذا جعلوه سحراً فقد اندرج حتته إنكار ما فيه من البعث وغريه 
  .كاذب مبطل : يريدون الرسول ، والساحر 

بُِسهُ أَلَا َيْوَم َيأْتِيهِْم لَْيَس َمْصُروفًا َعْنُهْم َوحَاَق بِهِْم َما كَاُنوا َولَِئْن أَخَّْرَنا َعنُْهُم الَْعذَاَب إِلَى أُمٍَّة َمْعُدوَدٍة لََيقُولُنَّ َما َيْح
  ) ٨(بِِه َيسَْتْهزِئُونَ 

إىل مجاعة } إىل أُمٍَّة { قتل جربيل املستهزئني : وعن ابن عباس . وقيل عذاب يوم بدر . عذاب اآلخرة } العذاب { 
} َيْوَم َيأْتِيهِمُ { و . ه من النزول استعجاالً له على وجه التكذيب واالستهزاء ما مينع} َما َيحْبُِسُه { من األوقات 

منصوب خبرب ليس ، ويستدل به من يستجيز تقدمي خرب ليس على ليس ، وذلك أنه إذا جاز تقدمي معمول خربها 
َوحَاقَ { حيث يقع العامل  عليها ، كان ذلك دليالً على جواز تقدمي خربها؛ إذ املعمول تابع للعامل ، فال يقع إال

وإمنا وضع يستهزئون موضع . العذاب الذي كانوا به يستعجلون } مَّا كَاُنواْ بِهِ َيسَْتْهزِءونَ { وأحاط هبم } بِهِم 
  .وحييق هبم إال أنه جاء على عادة اهللا يف أخباره : واملعىن . يستعجلون؛ ألنّ استعجاهلم كان على جهة االستهزاء 

َولَِئْن أَذَقَْناُه َنْعَماَء بَْعَد ضَرَّاَء َمسَّْتُه لََيقُولَنَّ ذََهبَ ) ٩(ذَقَْنا الْإِْنَسانَ ِمنَّا َرْحَمةً ثُمَّ َنَزْعَناَها ِمْنهُ إِنَُّه لََيئُوٌس كَفُوٌر َولَِئْن أَ
  ) ١١(ا الصَّاِلَحاِت أُولَِئَك لَُهْم َمْغِفَرةٌ وَأَْجٌر كَبٌِري إِلَّا الَِّذيَن َصَبُروا َوَعِملُو) ١٠(السَّيِّئَاُت َعنِّي إِنَُّه لَفَرٌِح فَُخوٌر 

إنه ليؤوس { مث سلبنا تلك النعمة } ثُمَّ َنَزْعَناَها ِمْنُه { نعمة من صحة وأمن وجدة } َرْحَمةً { للجنس } اإلنسان { 
ضل اهللا من غري صرب وال تسليم قاطع رجاءه من سعة ف. شديد اليأس من أن تعود إليه مثل تلك النعمة املسلوبة } 



ذََهَب السيئات َعّني { عظيم الكفران ملا سلف له من التقلب يف نعمة اهللا َنسَّاٌء له } كَفُورٌ { لقضائه وال استرجاع 
رح على الناس مبا أذاقه اهللا من نعمائه ، قد شغله الف} فَخُوٌر { أشر بطر } إِنَُّه لَفَرٌِح { أي املصائب اليت ساءتين } 

آمنوا ، فإنّ عادهتم إن نالتهم رمحة أن يشكروا ، وإن زالت عنهم نعمة أن } إِالَّ الذين { والفخر عن الشكر 
  .يصربوا 

إِنََّما أَْنَت َنذِيٌر  اَء َمَعُه َملٌَكفَلََعلََّك َتارٌِك بَْعَض َما ُيوَحى إِلَْيَك َوَضاِئٌق بِهِ َصْدُرَك أَنْ َيقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ َعلَْيِه كَْنٌز أَْو َج
  ) ١٢(َواللَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء َوكِيلٌ 

كانوا يقترحون عليه آيات تعنتاً ال استرشاداً ، ألهنم لو كانوا مسترشدين لكانت آية واحدة مما جاء به كافية يف 
وكانوا ال يعتدون بالقرآن ويتهاونون به }  لَْوالَ أُُنزِلَ َعلَْيِه كَنٌز أَْو َجاء َمَعُه َملٌَك{ ومن اقتراحاهتم . رشادهم 

وبغريه مما جاء به من البينات ، فكان يضيق صدر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يلقى إليهم ما ال يقبلونه 
{ : ويضحكون منه ، فحّرك اهللا منه وهيجه ألداء الرسالة وطرح املباالة بردّهم واستهزائهم واقتراحهم بقوله 

َوضَاِئٌق { أي لعلك تترك أن تلقيه إليهم وتبلغه إياهم خمافة رّدهم له وهتاوهنم به } َتارٌِك بَْعَض َما يوحى إِلَْيكَ فَلََعلََّك 
أي هال أنزل عليه ما } لَْوالَ أُُنزِلَ َعلَْيِه كَنٌز { : خمافة أن يقولوا } أَن َيقُولُواْ { بأن تتلوه عليهم } بِِه َصْدُركَ 

أي ليس عليك } إِنََّما أَنَت َنِذيٌر { : لكنز واملالئكة ومل أنزل عليه ما ال نريده وال نقترحه ، مث قال اقترحنا حنن من ا
واهللا على كُلّ { إال أن تنذرهم مبا أوحي إليك وتبلغهم ما أمرت بتبليغه ، وال عليك ردّوا أو هتاونوا أو اقترحوا 

ما جيب أن يفعل ، فتوكل عليه ، وكل أمرك إليه ، وعليك بتبليغ حيفظ ما يقولون ، وهو فاعل هبم } َشْىء َوِكيلٌ 
مل : فإن قلت . الوحي بقلب فسيح وصدر منشرح ، غري ملتفت إىل استكبارهم وال مبال بسفههم واستهزائهم 

ليدل على أنه ضيق عارض غري ثابت ، ألنّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان : عدل عن ضيق إىل ضائق؟ قلت 
زيد سيد وجواد ، تريد السيادة واجلود الثابتني املستقرين ، فإذا أردت : ومثله قولك . الناس صدراً  أفسح

  :سائد وجائد وحنوه كانوا قوماً عامني يف بعض القراءات ، وقول السمهري العكلي : احلدوث قلت 
  ُشُحوُبهَا بَِها َوكَِراُم النّاسِ َباٍد... بَِمْنزِلٍَة أَمَّا اللَِّئيُم فََساِمن 

  ) ١٣(ِه إِنْ كُْنُتمْ َصاِدِقَني أَْم َيقُولُونَ افْتََراُه قُلْ فَأْتُوا بَِعْشرِ سَُورٍ ِمثِْلِه ُمفَْتَريَاٍت َواْدُعوا َمنِ اْسَتطَعُْتْم ِمْن ُدوِن اللَّ

ورة واحدة ، كما يقول حتداهم أّوال بعشر سور ، مث بس. ملا يوحى إليك } افتراه { والضمري يف . منقطعة } أَْم { 
قد اقتصرت : اكتب عشرة أسطر حنو ما أكتب ، فإذا تبني له العجز عن مثل خطه قال : املخابر يف اخلط لصاحبه 

صفة لعشر سور ملا } ُمفْتََريَاٍت { مبعىن أمثاله ، ذهاباً إىل مماثلة كل واحدة منها له } مِّثِْلِه { منك على سطر واحد 
آن واختلقته من عند نفسك وليس من عند اهللا ، قاودهم على دعواهم وأرخى معهم العنان افتريت القر: قالوا 
هبوا أين اختلقته من عند نفسي ومل يوح إيل وأنّ األمر كما قلتم ، فأتوا أنتم أيضاً بكالم مثله خمتلق من عند : وقال 

كيف يكون ما يأتون : فإن قلت . الم أنفسكم ، فأنتم عرب فصحاء مثلي ال تعجزون عن مثل ما أقدر عليه من الك
  .معناه مثله يف حسن البيان والنظم وإن كان مفترى : به مثله ، وما يأتون به مفترى وهذا غري مفترى؟ قلت 

  ) ١٤(ُمْسِلُمونَ  فَإِلَّْم َيسَْتجِيبُوا لَكُْم فَاْعلَُموا أَنََّما أُْنزِلَ بِِعلْمِ اللَِّه َوأَنْ لَا إِلََه إِلَّا ُهَو فََهلْ أَنُْتْم



معناه فإن مل : ؟ قلت } قُلْ { : بعد قوله } لَكُْم فاعلموا { : ما وجه مجع اخلطاب بعد إفراده وهو قوله : فإن قلت 
: يستجيبوا لك وللمؤمنني ألنّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واملؤمنني كانوا يتحّدوهنم ، وقد قال يف موضع آخر 

وجيوز أن يكون اجلمع لتعظيم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ]  ٥٠: القصص [ } يبُواْ لََك فاعلم فَإِن لَّْم َيسَْتجِ{ 
  :كقوله 

لَّمْ { وهو أن يكون اخلطاب للمشركني ، والضمري يف : وووجه آخر ... فَإنْ َشئُْت َحرَّْمتُ الْنَساَء سَِواكُُم 
جب لكم من تدعونه من دون اهللا إىل املظاهرة على معارضته لعلمهم فإن مل يست: ملن استطعتم ، يعين } َيسَْتجِيبُواْ 

أي أنزل ملتبساً مبا ال يعلمه إال اهللا ، من } فاعلموا أَنََّما أُنزِلِ بِِعلْمِ اهللا { بالعجز عنه وأن طاقتهم أقصر من أن تبلغه 
اهللا وحده ، وأن } و أَن الَّ إله إِالَّ { اعلموا عند ذلك } و { نظم معجز للخلق ، وإخبار بغيوب ال سبيل هلم إليه 

مبايعون باإلسالم بعد هذه احلجة القاطعة ، وهذا } فََهلْ أَنُتْم مُّْسِلُمونَ { توحيده واجب واإلشراك به ظلم عظيم 
فاثبتوا على العلم الذي أنتم عليه ، وازدادوا يقيناً : ومن جعل اخلطاب للمسلمني فمعناه . وجه حسن مطرد 

  فهل أنتم خملصون؟} فََهلْ أَنُتْم مُّْسِلُمونَ { ومعىن . قدم على أنه منزل من عند اهللا وعلى التوحيد وثبات 

ُهْم ِفي أُولَِئَك الَِّذيَن لَْيَس لَ) ١٥(َمْن كَانَ ُيرِيُد الَْحَياةَ الدُّْنَيا َوزِيَنَتَها نَُوفِّ إِلَْيهِْم أَْعمَالَُهْم ِفيَها َوُهْم ِفيَها لَا يُْبَخُسونَ 
  ) ١٦(الْآخَِرِة إِلَّا النَّاُر َوَحبِطَ َما َصَنعُوا ِفيَها َوبَاِطلٌ َما كَانُوا َيْعَملُونَ 

نوصل إليهم أجور أعماهلم وافية كاملة من غري خبس يف الدنيا ، وهو ما يرزقون فيها من الصحة } ُنَوّف إِلَيْهِْم { 
وملن وصل . فالن قارىء ، فقد قيل ذلك : أردت أن يقال : اء منهم يقال للقر. هم أهل الرياء : وقيل . والرزق 

وعن أنس بن : قاتلت حىت يقال فالن جريء ، فقد قيل : فعلت حىت يقال ، فقيل وملن قاتل فقتل : الرحم وتصّدق 
وصحة يف هم اليهود والنصارى ، إن أعطوا سائالً أو وصلوا رمحاً ، عجل هلم جزاء ذلك بتوسعة يف الرزق : مالك 
: وقرىء . هم الذين جاهدوا من املنافقني مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأسهم هلم يف الغنائم : وقيل . البدن 

: ويف قراءة احلسن . وتوفَّ إليهم أعماهلم بالتاء ، على البناء للمفعول . بالياء على أن الفعل هللا عز وجل » يوّف«
  :ألنّ الشرط وقع ماضياً ، كقوله  ، بالتخفيف وإثبات الياء ،» نويف«

مل : وحبط يف اآلخرة ما صنعوه ، أو صنيعهم ، يعين } َوَحبِطَ َما َصَنُعواْ ِفيَها { ... َيقُولُ الَ غاِئٌب َماِلي َوالَ َحرُِم 
ا كَانُواْ َيْعَملُونَ وباطل مَّ{ يكن له ثواب ألهنم مل يريدوا به اآلخرة ، إمنا أرادوا به الدنيا ، وقد ويف إليهم ما أرادوا 

» وبطل«: وقرىء . أي كان عملهم يف نفسه باطالً ، ألنه مل يعمل لوجه صحيح ، والعمل الباطل ال ثواب له } 
: أن تكون ما إهبامية وينتصب بيعملون ، ومعناه : وباطال بالنصب ، وفيه وجهان : وعن عاصم . على الفعل 

  .وبطل بطالناً ما كانوا يعملون : ن تكون مبعىن املصدر على وأ. وباطالً ، أّي باطل كانوا يعملون 

لَِئكَ ُيْؤِمُنونَ بِِه َوَمْن َيكْفُْر بِِه أَفََمْن كَانَ َعلَى َبيَِّنٍة ِمْن َربِِّه َوَيْتلُوُه َشاِهٌد ِمْنُه َوِمْن قَْبِلِه ِكَتاُب ُموَسى إَِماًما َوَرْحَمةً أُو
  ) ١٧(َمْوِعُدُه فَلَا َتُك ِفي ِمْرَيٍة ِمْنُه إِنَُّه الَْحقُّ ِمْن رَبَِّك وَلَِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ لَا ُيْؤِمُنونَ ِمَن الْأَحَْزابِ فَالنَّاُر 

أّمن كان يريد احلياة الدنيا كمن كان على بينة أي ال يعقبوهنم يف املنزلة وال : معناه } أَفََمن كَانَ على َبّيَنٍة { 
بني الفريقني تفاوتاً بعيداً وتبايناً بيناً ، وأراد هبم من آمن من اليهود كعبد اهللا بن سالم وغريه ،  يقاربوهنم ، يريد أنّ

ويتبع } َوَيْتلُوُه { أي على برهان من اهللا وبيان أنّ دين اإلسالم حق وهو دليل العقل } ّمن رَّّبِه { كان على بينة 
من اهللا ، أو شاهد من للقرآن ، فقد } ِمْنهُ { صحته ، وهو القرآن أي شاهد يشهد ب} َشاِهٌد ّمْنُه { ذلك الربهان 



ويتلو ذلك الربهان أيضاً من : وهو التوراة ، أي } ِكتَاُب موسى { ومن قبل القرآن } َوِمن قَْبِلِه { تقّدم ذكره آنفاً 
ه ، وهو الدليل على كان على بينة من رب: بالنصب ، ومعناه » كتاب موسى«: وقرىء . قبل القرآن كتاب موسى 

َوشَهَِد َشاِهٌد ّمن { : كقوله . شاهد ممن كان على بينة } َشاِهٌد ّمْنُه { ويقرأ القرآن : } َوَيْتلُوُه { أنّ القرآن حق ، 
[ } الكتاب قُلْ كفى باهللا شَهِيداً َبيْنِي َوبَْيَنكُْم َوَمْن ِعنَدُه ِعلُْم { ، ]  ١٠: األحقاف [ } َبنِى إسراءيل على ِمثِْله 

كتاباً مؤمتا به يف الدين قدوة } إَِماماً { ويتلو من قبل القرآن والتوراة } َوِمن قَْبِلِه ِكَتاُب موسى { ، ]  ٤٣: الرعد 
يؤمنون بالقرآن } ُيْؤِمُنونَ بِهِ { يعين من كان على بينة } أولئك { ونعمة عظيمة على املنزل إليهم } َوَرْحَمةً { فيه 
{ يعين أهل مكة ومن ضامهم من املتحزِّبني على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم } فُْر بِِه ِمَن األحزاب َوَمن َيكْ{ 

  .من القرآن أو من املوعد } مِّْنهُ { بالضم ومها الشك » ُمرية«: وقرىء } فالنار َمْوِعُدُه فَالَ َتُك ِفى ِمْرَيٍة 

ِه كَِذًبا أُولَِئَك ُيعَْرُضونَ َعلَى َربِّهِْم َوَيقُولُ الْأَْشَهاُد َهؤُلَاِء الَِّذيَن كَذَُبوا َعلَى َربِّهِْم أَلَا َوَمْن أَظْلَُم ِممَّنِ افَْتَرى َعلَى اللَّ
أُولَِئكَ ) ١٩(اِفُرونَ الَِّذيَن َيُصدُّونَ َعْن َسبِيلِ اللَِّه َوَيْبغُوَنَها ِعَوًجا َوُهْم بِالْآِخَرِة ُهْم كَ) ١٨(لَْعَنةُ اللَِّه َعلَى الظَّاِلِمَني 

ا كَانُوا َيْسَتِطيُعونَ لَْم َيكُونُوا ُمْعجِزِيَن ِفي الْأَْرضِ َوَما كَانَ لَُهْم ِمْن ُدوِن اللَِّه ِمْن أَْوِلَياَء ُيَضاَعُف لَُهُم الَْعذَاُب َم
لَا َجَرَم أَنَُّهْم ِفي ) ٢١(ْم َوَضلَّ َعنُْهْم َما كَانُوا َيفَْتُرونَ أُولَِئَك الَِّذيَن َخِسُروا أَْنفَُسُه) ٢٠(السَّْمَع َوَما كَاُنوا ُيْبِصُرونَ 

  ) ٢٢(الْآخَِرِة ُهُم الْأَْخَسُرونَ 

من املالئكة والنبيني بأهنم } األشهاد { حيبسون يف املوقف وتعرض أعماهلم ويشهد عليهم } ُيعَْرُضونَ على رَّبهِْم { 
واألشهاد . فوا خزياه ووا فضيحتاه } أَالَ لَْعَنةُ اهللا َعلَى الظاملني { وشريكاً ، ويقال الكذابون على اهللا بأنه اختذ ولداً 

أو يبغون . يصفوهنا باالعوجاج وهي مستقيمة } َوَيْبغُوَنَها ِعَوًجا { مجع شاهد أو شهيد ، كأصحاب أو أشراف : 
أُولَِئكَ لَْم َيكُونُواْ ُمْعجِزِيَن ِفى { ختصاصهم به أهلها أن يعوجوا باالرتداد ، وهم الثانية لتأكيد كفرهم باآلخرة وا

أي ما كانوا يعجزون اهللا يف الدنيا أن يعاقبهم لو أراد عقاهبم ، وما كان هلم من يتوالهم فينصرهم منه } األرض 
ُف لَُهُم ُيَضاَع{ ومينعهم من عقابه ، ولكنه أراد إنظارهم وتأخري عقاهبم إىل هذا اليوم ، وهو من كالم األشهاد 

أراد أهنم لفرط تصامّهم عن استماع احلق } َما كَانُواْ َيْستَِطيُعونَ السمع { » يضعف«: وقرىء } العذاب 
وكراهتهم له ، كأهنم ال يستطيعون السمع ولعل بعض اجملربة يتوثب إذا عثر عليه فيوعوع به على أهل العدل ، 

وحيتمل أن يريد . م ال أستطيع أن أمسعه ، وهذا مما ميجه مسعي هذا كال: كأنه مل يسمع الناس يقولون يف كل لسان 
أهنم جعلوا آهلتهم أولياء من دون اهللا ، وواليتها ليست بشيء ، فما } َوَما كَانَ لَُهم ّمْن دون اهللا أَوِْلَياء { : بقوله 

} َيْسَتِطيُعونَ السمع َوَما كَانُواْ يُْبِصُرونَ  َما كَانُواْ{ : كان هلم يف احلقيقة من أولياء ، مث بني نفي كوهنم أولياء بقوله 
اشتروا عبادة } َخِسرُواْ أَنفَُسُهم { اعتراض بوعيد } ُيَضاَعُف لَُهُم العذاب { : وقوله . فكيف يصلحون للوالية 

} لَّ َعنُْهم َوَض{ اآلهلة بعبادة اهللا ، فكان خسراهنم يف جتارهتم ما ال خسران أعظم منه ، وهو أهنم خسروا أنفسهم 
ُهمُ { فسر يف مكان آخر } الَ َجَرَم { من اآلهلة وشفاعتها } مَّا كَاُنواْ َيفَْتُرونَ { وبطل عنهم وضاع ما اشتروه وهو 

  .ال ترى أحداً أبني خسراناً منهم } األخسرون 

  ) ٢٣(ِئَك أَْصحَاُب الَْجنَِّة ُهْم ِفيَها خَاِلُدونَ إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت وَأَْخَبتُوا إِلَى َربِّهِْم أُولَ

. واطمأنوا إليه وانقطعوا إىل عبادته باخلشوع والتواضع من اخلبت وهي األرض املطمئنة } َوأَْخَبُتواْ إىل رَّبهِْم { 
  :قال . الدينء اخلبيت : ومنه قوهلم للشيء 



  قِ َوالَ َيْنفَُع الْكَِثُري الْخَبِيُت... َيْنفَُع الطَّيُِّب الْقَِليلُ ِمَن الرِّز 
  .التاء فيه بدل من الثاء : وقيل 

  ) ٢٤(َمثَلُ الْفَرِيقَْينِ كَالْأَْعَمى وَالْأََصمِّ وَالَْبِصريِ َوالسَِّميعِ َهلْ َيسَْتوَِياِن َمثَلًا أَفَلَا َتذَكَُّرونَ 

: وفيه معنيان .  والسميع ، وهو من اللف والطباق شبه فريق الكافرين باألعمى واألصم ، وفريق املؤمنني بالبصري
أن يشبه الفريق تشبيهني اثنني ، كما شبه امرؤ القيس قلوب الطري باحلشف والعناب ، وأن يشبهه بالذي مجع بني 

لعطف } والسميع { ويف } واألصم { على أن تكون الواو يف . العمى والصمم ، أو الذي مجع بني البصر والسمع 
  :لى الصفة ، كقوله الصفة ع

  .تشبيهاً } مَثَالً { يعين الفريقني } َهلْ َيْستَوَِياِن { ... الصَّابِحِ فَالْغَانِمِ فَاآليِبِ 

  ) ٢٦(ذَاَب َيْومٍ أَلِيمٍ أَنْ لَا َتعُْبُدوا إِلَّا اللََّه إِنِّي أََخاُف َعلَْيكُْم َع) ٢٥(َولَقَْد أَْرَسلَْنا ُنوًحا إِلَى قَْوِمِه إِنِّي لَكُمْ َنِذيٌر ُمبٌِني 

بالكسر ، } إِنَّى لَكُْم َنِذيٌر مُّبٌِني { : ومعناه أرسلناه ملتبساً هبذا الكالم ، وهو قوله . أي أرسلنا نوحاً بأين لكم نذير 
وقرىء . إنّ زيداً كاألسد : واملعىن على الكسر ، وهو قولك } كَانَ { فلما اتصل به اجلاّر فتح كما فتح يف 

أو } إِالَّ اهللا { أي أرسلناه بأن ال تعبدوا } إِنَّى لَكُْم َنذِيٌر { بدل من } أَن الَّ َتعُْبُدواْ { كسر على إرادة القول بال
فإذا : فإن قلت . مفسرة متعلقة بأرسلنا أو بنذير وصف اليوم بأليم من اإلسناد اجملازي لوقوع األمل فيه » أن«تكون 

هنارك صائم ، وجدّ : مثله ، ألنّ األليم يف احلقيقة هو املعذب ، ونظريمها قولك  جمازي: وصف به العذاب؟ قلت 
  .جّده 

َنَرى يَن ُهْم أََراذِلَُنا بَاِدَي الرَّأْيِ َوَما فَقَالَ الَْملَأُ الَِّذيَن كَفَُروا ِمْن قَْوِمِه َما َنَراَك إِلَّا َبَشًرا ِمثْلََنا َوَما َنَراكَ اتَّبََعَك إِلَّا الَِّذ
  ) ٢٧(لَكُْم َعلَْيَنا ِمْن فَْضلٍ َبلْ نَظُنُّكُْم كَاِذبَِني 

فالن مليء بكذا ، إذا كان مطيقاً له ، وقد ملؤا باألمر؛ ألهنم ملؤا بكفايات األمور : األشراف من قوهلم } املال { 
القلوب هيبة واجملالس أهبة أو  أو ألهنم يتمالؤن أي يتظاهرون ويتساندون أو ألهنم ميلؤن. واضطلعوا هبا وبتدبريها 

تعريض بأهنم أحق منه بالنبوة وأنّ اهللا لو أراد أن } َما َنَراكَ إِالَّ َبشًَرا ّمثْلََنا { ألهنم مالء باألحالم واآلراء الصائبة 
حق هب أنك واحد من املأل ومواز هلم يف املنزلة ، فما جعلك أ: جيعلها يف أحد من البشر جلعلها فيهم ، فقالوا 

. أو أرادوا أنه كان ينبغي أن يكون ملكاً ال بشر . } َوَما نرى لَكُْم َعلَْيَنا ِمن فَْضلٍ { : منهم؟ أال ترى إىل قوهلم 
بادي «: وقرىء » أحاسنكم أخالقاً«]  ١٢٣: األنعام [ } أكابر ُمْجرِمِيَها { : واألراذل مجع األرذل كقوله 

وقت : اتبعوك أّول الرأي أو ظاهر الرأي ، وانتصابه على الظرف ، أصله : باهلمز وغري اهلمز ، مبعىن » الرأي
أن اتباعهم لك : أرادوا . حدوث أّول رأيهم ، أو وقت حدوث ظاهر رأيهم فحذف ذلك وأقيم املضاف إليه مقامه 

باب الدنيوية ، إمنا هو شيء عّن هلم بديهة من غري روية ونظر ، وإمنا استرذلوا املؤمنني لفقرهم وتأخرهم يف األس
ألهنم كانوا جهاالً ما كانوا يعلمون إال ظاهراً من احلياة الدنيا ، فكان األشرف عندهم من له جاه ومال ، كما ترى 
أكثر املتسمني باإلسالم يعتقدون ذلك ويبنون عليه إكرامهم وإهانتهم ، ولقد زلّ عنهم أن التقّدم يف الدنيا ال يقرب 

ه ، وال يرفعه بل يضعه ، فضالً أن جيعله سبباً يف االختيار للنبّوة والتأهيل هلا ، على أن األنبياء أحداً من اهللا وإمنا يبعد



عليهم السالم بعثوا مرغبني يف طلب اآلخرة ورفض الدنيا ، مزهدين فيها ، مصغرين لشأهنا وشأن من أخلد إليها ، 
من زيادة شرف علينا } ِمن فَْضلِ { هو ضعة عند اهللا فما أبعد حاهلم من االتصاف مبا يبعد من اهللا ، والتشرف مبا 

  .فيما تّدعونه } َبلْ َنظُنُّكُْم كاذبني { تؤهلكم للنبّوة ، 

أَنُْتْم لََها كَارُِهونَ أَُنلْزُِمكُُموَها َو قَالَ َيا قَْومِ أَرَأَيُْتْم إِنْ كُْنُت َعلَى َبيَِّنٍة ِمْن َربِّي َوآتَانِي َرْحَمةً ِمْن ِعْنِدِه فَُعمَِّيْت َعلَْيكُْم
ُهْم ُملَاقُو َربِّهِْم َولَِكنِّي أََراكُمْ َوَيا قَْومِ لَا أَسْأَلُكُْم َعلَْيِه َمالًا إِنْ أَْجرِيَ إِلَّا َعلَى اللَِّه َوَما أََنا بِطَارِدِ الَِّذيَن آَمُنوا إِنَّ) ٢٨(

َولَا أَقُولُ لَكُْم عِْنِدي خََزاِئُن اللَِّه ) ٣٠(ي ِمَن اللَِّه إِنْ طَرَْدُتُهْم أَفَلَا َتذَكَُّرونَ وََيا قَْومِ َمْن َيْنُصُرنِ) ٢٩(قَْوًما َتْجَهلُونَ 
بَِما ِفي أَنْفُسِهِْم   َخيًْرا اللَُّه أَْعلَُمَولَا أَْعلَُم الَْغْيَب وَلَا أَقُولُ إِنِّي َملٌَك وَلَا أَقُولُ ِللَِّذيَن َتزَْدرِي أَعُْيُنكُْم لَْن ُيؤِْتَيُهمُ اللَُّه

  ) ٣١(إِنِّي إِذًا لَِمَن الظَّاِلِمَني 

وءاتاين { وشاهد منه يشهد بصحة دعواي } ّمن رَّّبى { على برهان } إِن كُنُت على َبّيَنٍة { أخربوين } أَرَءْيُتمْ { 
: املعجزة ، وبالرمحة : ن يريد بالبينة بإيتاء البينة على أن البينة يف نفسها هي الرمحة ، وجيوز أ} َرْحَمةً ِمْن ِعندِه 

ظاهر على الوجه األّول ، فما وجهه على الوجه الثاين؟ وحقه أن يقال } فَُعّمَيْت { : فقوله : فإن قلت . النبّوة 
ومعىن عميت : الوجه أن يقّدر فعميت بعد البينة ، وأن يكون حذفه لالقتصار على ذكره مرة : فعميتا؟ قلت 

: فما حقيقته؟ قلت : فإن قلت » فعماها عليكم«ويف قراءة أيب . مبعىن أخفيت » فعميت« :وقرىء . خفيت 
حقيقته أن احلجة كما جعلت بصرية ومبصرة جعلت عمياء ، ألنّ األعمى ال يهتدي وال يهدي غريه ، فمعىن 

فما معىن : فإن قلت . د فعميت عليكم البينة فلم هتدكم ، كما لو عمي على القوم دليلهم يف املفازة بقوا بغري ها
املعىن أهنم صمموا على اإلعراض عنها فخالهم اهللا وتصميمهم ، فجعلت تلك التخلية تعمية منه : قراءة أيب؟ قلت 

يعين أنكرهكم على قبوهلا ونقسركم على االهتداء هبا ، } أَُنلْزُِمكُُموَها َوأَنُتْم لََها كارهون { : ، والدليل عليه قوله 
وجيوز أن يكون . هنا وال ختتاروهنا ، وال إكراه يف الدين؟ وقد جيء بضمريي املفعولني متصلني مجيعاً وأنتم تكرهو

. فسيكفيك إياهم : وجيوز ]  ١٣٧: البقرة [ } فََسَيكْفِيكَُهُم اهللا { وحنوه . أنلزمكم إياها : الثاين منفصالً كقولك 
واإلسكان . مل تكن إال خلسة خفيفة ، فظنها الراوي سكوناً ووجهه أنّ احلركة . وحكي عن أيب عمرو إسكان امليم 

. الصريح حلن عند اخلليل وسيبويه وحذاق البصريني؛ ألن احلركة اإلعرابية ال يسوغ طرحها إال يف ضرورة الشعر 
: هود [ }  أَن الَّ َتعُْبُدواْ إِالَّ اهللا إِنَّى لَكُْم َنِذيٌر مُّبٌِني{ : راجع إىل قوله هلم } الَّ أَْسئَلُكُْم َعلَْيِه { : والضمري يف قوله 

إهنم مالقو { : ما معىن قوله : فإن قلت . بالتنوين على األصل » وما أنا بطارد الذين آمنوا«: وقرىء ] .  ٢٥
أو يالقونه فيجازيهم على ما يف قلوهبم من إميان . معناه أهنم يالقون اهللا فيعاقب من طردهم : ؟ قلت } رَّبُُّهْم 

أو على خالف ذلك مما تقرفوهنم به من بناء إمياهنم على . صحيح ثابت ، كما ظهر يل منهم وما أعرف غريه منهم 
وما علي أن أشق عن قلوهبم وأتعّرف سر ذلك منهم حىت أطردهم إن كان األمر . بادىء الرأي من غري نظر وتفكر 

، أو هم مصدقون بلقاء رهبم ]  ٥٢: األنعام [ اآلية } ُهْم َوالَ َتطُْرِد الذين َيْدُعونَ َربَّ{ وحنوه . كما تزعمون 
  :من قوله : تتسافهون على املؤمنني وتدعوهنم أراذل } َتْجَهلُونَ { موقنون به عاملون أهنم مالقوه ال حمالة 

من مينعين } نُصرُنِى ِمَن اهللا َمن َي{ أو جتهلون أهنم خري منكم . أو جتهلون بلقاء ربكم ... أالَ الَ َيْجَهلَْن أََحٌد َعلَْيَنا 
أَْعلَُم { وكانوا يسألونه أن يطردهم ليؤمنوا به ، أنفة من أن يكونوا معهم على سواء } إِن طََردتُُّهمْ { من انتقامه 

  .أنا أعلم الغيب : أي ال أقول عندي خزائن اهللا ، وال أقول } ِعنِدى َخزَاِئُن اهللا { معطوف على } الغيب 



َوَما نرى { عندي خزائن اهللا فأدعي فضال عليكم يف الغىن ، حىت جتحدوا فضلي بقولكم :  أقول لكم ال: ومعناه 
وال أدعي علم الغيب حىت تنسبوين إىل الكذب واالفتراء ، أو حىت أطلع ]  ٢٧: هود [ } لَكُْم َعلَْيَنا ِمن فَْضلٍ 

حىت تقولوا يل ما أنت إال بشر مثلنا ، وال أحكم } َملٌَك  َوال أَقُولُ إِّنى{ على ما يف نفوس أتباعي وضمائر قلوهبم 
على من استرذلتم من املؤمنني لفقرهم أن اهللا لن يؤتيهم خرياً يف الدنيا واآلخرة هلواهنم عليه ، كما تقولون ، 

افتعال من زري  :إن قلت شيئاً من ذلك ، واالزدراء } إِّنى إِذًا لَِّمَن الظاملني { مساعدة لكم ونزوالً على هواكم 
  .قصر به ، يقال ازدرته عينه ، واقتحمته عينه : وأزرى به . عليه إذا عابه 

  ) ٣٢(قَالُوا َيا ُنوُح قَْد جَاَدلَْتَنا فَأَكْثَْرَت جَِدالََنا فَأِْتَنا بَِما َتِعُدَنا إِنْ كُْنَت ِمَن الصَّاِدِقَني 

فَأِْتنَا { جاد فالن فأكثر وأطاب : أردت جدالنا وشرعت فيه فأكثرته ، كقولك : معناه } َجاَدلَْتَنا فَأَكْثَْرَت جِدَالََنا { 
  .من العذاب املعجل } بَِما َتِعُدَنا 

ْم إِنْ كَانَ اللَُّه وَلَا َيْنفَُعكُْم ُنْصِحي إِنْ أَرَْدُت أَنْ أَْنَصَح لَكُ) ٣٣(قَالَ إِنََّما َيأْتِيكُمْ بِِه اللَُّه إِنْ َشاَء َوَما أَنُْتْم بُِمْعجِزِيَن 
أَْم َيقُولُونَ افْتََراُه قُلْ إِِن افَْترَْيُتُه فََعلَيَّ إِجَْراِمي َوأََنا َبرِيٌء ِممَّا ) ٣٤(ُيرِيُد أَنْ ُيغْوَِيكُْم ُهَو رَبُّكُْم وَإِلَْيِه ُتْرَجُعونَ 

  ) ٣٥(ُتْجرُِمونَ 

يعين إن } إِن َشاء { لعذاب إيلّ إمنا هو إىل من كفرمت به وعصيتموه أي ليس اإلتيان با} إِنََّما َيأْتِيكُمْ بِِه اهللا { 
ما وجه ترادف : فإن قلت » فأكثرت جدلنا«. وقرأ ابن عباس رضي اهللا عنه . اقتضت حكمته أن يعجله لكم 

} الَ َينفَُعكُْم ُنْصِحى  {: جزاؤه ما دلّ عليه قوله } إِن كَانَ اهللا يُرِيدُ أَن ُيْغوَِيكُمْ { : قوله : هذين الشرطني؟ قلت 
إن أحسنت إيلّ أحسنت : وهذا الدال يف حكم ما دلّ عليه ، فوصل بشرط كما وصل اجلزاء بالشرط يف قولك 

إذا عرف اهللا من الكافر : ؟ قلت } إِن كَانَ اهللا ُيرِيُد أَن ُيغْوَِيكُْم { : فما معىن قوله : فإن قلت . إليك إن أمكنين 
: نه ومل يلجئه ، مسى ذلك إغواء وإضالالً ، كما أنه إذا عرف منه أنه يتوب ويرعوي فلطف به اإلصرار فخاله وشأ
أنكم : أن يهلككم من غوى الفصيل غوي ، إذا بشم فهلك ، ومعناه } أَن ُيْغوَِيكُمْ { : وقيل . مسي إرشاداً وهداية 

 ومواعظه وسائر ألطافه ، كيف ينفعكم نصحي؟ إذا كنتم من التصميم على الكفر باملنزلة اليت ال تنفعكم نصائح اهللا
جرم وأجرام : وحنو . واهللا يعلم إسرارهم وأسرارهم : كقوله . وإجرامي بلفظ املصدر واجلمع } فََعلَىَّ إِجَْراِمى { 

 إن صح وثبت أين افتريته ، فعلي عقوبة إجرامي أي: وينصر اجلمع أن فسره األولون بآثامي واملعىن . قفل وأقفال 
. يعين ومل يثبت ذلك وأنا بريء منه } َوأََناْ َبرِىء { وكان حقي حينئذ أن تعرضوا عين وتتألبوا علّي . افترائي 
  .من إجرامكم يف إسناد االفتراء إيلّ فال وجه إلعراضكم ومعاداتكم } ّممَّا ُتْجَرُمونَ { ومعىن 

َواْصَنعِ الْفُلَْك بِأَْعيُنَِنا ) ٣٦(إِلَّا َمْن قَْد آَمَن فَلَا َتْبَتِئْس بَِما كَاُنوا َيفَْعلُونَ  َوأُوِحَي إِلَى نُوحٍ أَنَُّه لَْن ُيْؤِمَن ِمْن قَْوِمَك
  ) ٣٧(َوَوْحيَِنا وَلَا ُتَخاطِْبنِي ِفي الَِّذيَن ظَلَُموا إِنَُّهْم ُمْغَرقُونَ 

إال من قد وجد منه ما } إِالَّ َمْن قَْد َءاَمَن { توقع إقناط من إمياهنم ، وأنه كاحملال الذي ال تعلق به لل} لَن ُيْؤِمَن { 
  :فال حتزن حزن بائس مستكني ، قال } فَالَ َتْبتَِئْس { كان يتوقع من إميانه ، وقد للتوقع وقد أصابت حمزها 

  ِمْنُه َواقُْعْد كَرِمياً َناِعَم الْبَالِ... َما َيقِْسمُ اللَُّه فَاقَْبلْ غَْيَر ُمْبتَِئس 



يف } بِأَعُْينَِنا { فال حتزن مبا فعلوه من تكذيبك وإيذائك ومعاداتك ، فقد حان وقت االنتقام لك منهم : عىن وامل
ملتبساً بأعيننا ، كأن هللا معه أعينا تكلؤه أن يزيغ يف صنعته عن : اصنعها حمفوظاً ، وحقيقته : موضع احلال ، مبعىن 

عن ابن . وأنا نوحي إليك ونلهمك كيف تصنع : ووحينا . ن أعدائه الصواب ، وأن ال حيول بينه وبني عمله أحد م
َوالَ ختاطبىن ِفى { مل يعلم كيف صنعة الفلك ، فأوحى اهللا إليه أن يصنعها مثل جؤجؤ الطائر : عباس رضي اهللا عنه 

إهنم حمكوم عليهم } ونَ إِنَُّهْم مُّْغَرقُ{ وال تدعين يف شأن قومك واستدفاع العذاب عنهم بشفاعتك } الذين ظَلَُمواْ 
يإبراهيم أَعْرِْض َعْن { : باإلغراق ، وقد وجب ذلك وقضي به القضاء وجف القلم ، فال سبيل إىل كفه ، كقوله 

  ] . ٧٦: هود [ } هذا إِنَُّه قَْد َجاء أَْمرُ رَّبَك َوإِنَُّهْم اِتيهِْم َعذَاٌب غَْيُر َمْرُدودٍ 

ِه َسِخرُوا ِمْنُه قَالَ إِنْ َتْسَخُروا ِمنَّا فَإِنَّا َنْسَخُر مِْنكُْم كََما َتْسَخُرونَ َوَيصَْنُع الْفُلَْك َوكُلََّما ) ٣٨( َمرَّ َعلَْيِه َملَأٌ ِمْن قَْوِم
  ) ٣٩(فََسْوَف َتْعلَُمونَ َمْن َيأِْتيِه َعذَاٌب ُيخْزِيِه وََيِحلُّ َعلَْيِه َعذَاٌب ُمِقيٌم 

ومن عمله السفينة ، وكان يعملها يف برية هبماء يف أبعد } َسِخرُواْ ِمْنُه { ل ماضية حكاية حا} َوَيْصَنُع الفلك { 
يا نوح ، صرت جناراً بعد ما : موضع من املاء ، ويف وقت عزَّ املاء فيه عزة شديدة ، فكانوا يتضاحكون ويقولون له 

نسخر منكم سخرية مثل : منا الساعة ، أي } ْسَخُرونَ كََما َت{ يعين يف املستقبل } فَإِنَّا َنْسَخُر ِمنكُْم { كنت نبياً 
إن تستجهلونا فيما نصنع فإنا نستجهلكم : وقيل . سخريتكم إذا وقع عليكم الغرق يف الدنيا واحلرق يف اآلخرة 

أو إن تستجهلونا فإنا . فيما أنتم عليه من الكفر والتعّرض لسخط اهللا وعذابه ، فأنتم أوىل باالستجهال منا 
هلكم يف استجهالكم ، ألنكم ال تستجهلون إال عن جهل حبقيقة األمر ، وبناء على ظاهر احلال كما هو عادة نستج

وروي أنّ نوحاً عليه السالم اختذ السفينة يف سنتني ، وكان طوهلا ثالمثائة ذراع . اجلهلة يف البعد عن احلقائق 
وكانت من خشب الساج وجعل هلا ثالثة بطون ،  وعرضها مخسون ذراعاً ، وطوهلا يف السماء ثالثون ذراعاً ،

الدواب واألنعام ، وركب هو ومن : الوحوش والسباع واهلوام ، ويف البطن األوسط : فحمل يف البطن األسفل 
معه يف البطن األعلى مع ما حيتاج إليه من الزاد ، ومحل معه جسد آدم عليه السالم وجعله معترضاً بني الرجال 

إنّ احلواريني قالوا لعيسى عليه : وقيل . كان طوهلا ألفاً ومائيت ذراع ، وعرضها ستمائة : حلسن والنساء ، وعن ا
لو بعثت لنا رجالً شهد السفينة حيدّثنا عنها ، فانطلق هبم حىت انتهى إىل كثيب من تراب ، فأخذ كفا من : السالم 

فضرب الكثيب : قال . هذا كعب بن حام : ال ق. أتدرون من هذا؟ قالوا اهللا ورسوله أعلم : ذلك التراب فقال 
هكذا : قم بإذن اهللا ، فإذا هو قائم ينفض التراب عن رأسه وقد شاب فقال له عيسى عليه السالم : بعصاه فقال 

قال . حدثنا عن سفينة نوح : قال . أهلكت؟ قال ال ، مت وأنا شاب ، ولكنين ظننت أهنا الساعة فمن مثت شبت 
طبقة للدواب والوحوش ، : ذراع ومائيت ذراع ، وعرضها ستمائة ذراع ، وكانت ثالث طبقات كان طوهلا ألف : 

يف حمل النصب } َمن يَأِْتيِه { له عد بإذن اهللا كما كنت ، فعاد تراباً : مث قال . وطبقة لإلنس ، وطبقة للطري 
عذاب الدنيا وهو : يريد بالعذاب فسوف تعلمون الذي يأتيه عذاب خيزيه ، ويعين به إياهم ، و: بتعلمون ، أي 

  .وهو عذاب اآلخرة } َعذَاٌب مُِّقيمٌ { حلول الدين واحلق الالزم الذي ال انفكاك له عنه } َوَيِحلُّ َعلَْيِه { الغرق 

َك إِلَّا َمْن َسَبَق َعلَْيِه الْقَْولُ َوَمْن آَمَن َوَما َحتَّى إِذَا َجاَء أَْمرَُنا َوفَاَر التَّنُّوُر قُلَْنا اْحِملْ ِفيَها ِمْن كُلٍّ زَْوَجْينِ اثَْنْينِ َوأَْهلَ
  ) ٤١(َوقَالَ ارْكَُبوا ِفيَها بِْسمِ اللَِّه َمْجَراَها َومُْرَساَها إِنَّ رَبِّي لََغفُورٌ َرحِيٌم ) ٤٠(آَمَن َمَعُه إِلَّا قَِليلٌ 



وقعت غاية ملاذا؟ قلت : فإن قلت . واجلزاء  هي اليت يبتدأ بعدها الكالم ، دخلت على اجلملة من الشرط} حىت { 
بيصنع فما » حىت«فإذا اتصلت : وكان يصنعها إىل أن جاء وقت املوعد ، فإن قلت : لقوله ويصنع الفلك ، أي : 

يصنعها واحلال أنه كلما مّر عليه مأل من قومه : هو حال من يصنع ، كأنه قال : تصنع مبا بينهما من الكالم؟ قلت 
» قال«جواباً و » سخروا«إما أن جتعل : أنت بني أمرين : فما جواب كلما؟ قلت : فإن قلت .  سخروا منه

َوأَهْلََك { . جواباً » قال«و » ملأل«أو صفة » مّر«بدالً من » سخروا«استئنافاً ، على تقدير سؤال سائل ، أو جتعل 
واستثىن من أهله من سبق . ملؤمنني من غريهم وامحل أهلك وا: يعين } َوَمْن ءاَمَن { عطف على اثنني ، وكذلك } 

 -عليه القول أنه من أهل النار ، وما سبق عليه القول بذلك إال للعلم بأنه خيتار الكفر ، ال لتقديره عليه وإرادته به 
  :أنه قال روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم } إِالَّ قَِليلٌ { أراد ابنه وامرأته : قال الضحاك  -تعاىل اهللا عن ذلك 

مخسة : كانوا عشرة : وعن حممد بن إسحاق " نوح وأهله ، وبنوه الثالثة ، ونساؤهم : كانوا مثانية ) "  ٥٢٥( 
سام وحام ويافث ، ونساؤهم فاجلميع : وقيل كانوا اثنني وسبعني رجالً وامرأة ، وأوالد نوح . رجال ومخس نسوة 

أن يتصل : وز أن يكون كالماً واحداً وكالمني؛ فالكالم الواحد وجي. نصفهم رجال ونصفهم نساء : مثانية وسبعون 
اركبوا فيها مسمني اهللا أو قائلني بسم اهللا وقت إجرائها : حاال من الواو ، مبعىن ) اركبوا ( ب } بِْسمِ اللَِّه { 

ذف منهما الوقت ووقت إرسائها ، إما ألن اجملرى واملرسى للوقت ، وإما ألهنما مصدران كاإلجراء واإلرساء ، ح
بِْسمِ { وجيوز أن يراد مكاناً اإلجراء واإلرساء ، وانتصاهبما مبا يف . املضاف ، كقوهلم خفوق النجم ، ومقدم احلاج 

مجلة من } بِْسمِ اهللا َمْجَراَها َومُْرَساَها { أن يكون : والكالمان . من معىن الفعل ، أو مبا فيه من إرادة القول } اللَِّه 
بسم اهللا فجرت ، : يروى أنه كان إذا أراد أن جتري قال .  مقتضبه ، أي بسم اهللا إجراؤها وإرساؤها مبتدأ وخرب

  :بسم اهللا فرست ، وجيوز أن يقحم االسم ، كقوله : وإذا أراد أن ترسو قال 
} َمْجَراَها َومُْرَساَها { : رىء وق. باهللا إجراؤها وإرساؤها ، أي بقدرته وأمره : ويراد ... ثُمَّ اْسُم السَّالَمِ َعلَْيكَُما 

بلفظ اسم } جمريها ومرسيها { وقرأ جماهد . بفتح امليم ، من جرى ورسى ، إما مصدرين أو وقتني أو مكانني 
معناه أن نوحاً عليه السالم : مجلة مقتضبة؟ قلت : ما معىن قولك : فإن قلت . الفاعل ، جمروري احملل ، صفتني هللا 

وحيتمل أن تكون غري مقتضيه .  أخربهم بأن جمراها ومرساها بذكر اسم اهللا أو بأمره وقدرته أمرهم بالركوب ، مث
  :بأن تكون يف موضع احلال كقوله 

فال تكون كالماً برأسه ، ولكن فضلة من فضالت الكالم األّول ، وانتصاب هذه احلال ... َوَجاُؤَنا بِهِمْ َسكٌَر َعلََينا 
فادخلوها خالدين { : اركبوا فيها جمراة ومرساة بسم اهللا مبعىن التقدير ، كقوله تعاىل :  عن ضمري الفلك ، كأنه قيل

  .لوال مغفرته لذنوبكم ورمحته إياكم ملا جناكم } إِنَّ رَّبى لََغفُوٌر رَِّحيٌم { ] .  ٧٣: الزمر [ } 

) ٤٢(انَ ِفي َمْعزِلٍ َيا بَُنيَّ ارْكَْب َمَعَنا َولَا َتكُْن َمَع الْكَافِرِيَن َوِهَي َتْجرِي بِهِْم ِفي َمْوجٍ كَالْجَِبالِ َوَناَدى نُوٌح اْبَنُه َوكَ
 بَْيَنُهَما الَْمْوُج فَكَانَ ِمَن قَالَ َسآوِي إِلَى جََبلٍ يَْعِصُمنِي ِمَن الَْماِء قَالَ لَا عَاِصمَ الَْيْوَم ِمْن أَْمرِ اللَِّه إِلَّا َمْن َرِحَم َوَحالَ

  ) ٤٣(َني الُْمْغَرِق

: هود [ } اركبوا ِفيَها بِْسمِ اهللا { مبحذوف دل عليه : ؟ قلت } َوِهىَ َتْجرِى بِهِْم { : مب اتصل قوله : فإن قلت 
} ِفى َمْوجٍ كاجلبال { أي جتري وهم فيها } َوِهىَ َتْجرِى بِهِْم { بسم اهللا ، : فركبوا فيها يقولون : كأنه قيل ]  ٤١

ما يرتفع فوق املاء عند : املوج : فإن قلت . به كل موجة منه باجلبل يف تراكمها وارتفاعها يريد موج الطوفان ، ش
اضطرابه وزخريه وكان املاء قد التقى وطبق ما بني السماء واألرض ، وكانت الفلك جتري يف جوف املاء كما 



أال . ن يغمر الطوفان اجلبال كان ذلك قبل التطبيق ، وقبل أ: تسبح السمكة ، فما معىن جريها يف املوج؟ قلت 
وقرأ علي رضي . يام : وقيل . كنعان : كان اسم ابنه : قيل . سآوى إىل جبل يعصمين من املاء : ترى إىل قول ابنه 

ابنه ، بفتح اهلاء ، يريدان ابنها ، فاكتفيا : وقرأ حممد بن علي وعروة بن الزبري . ابنها ، والضمري المرأته : اهللا عنه 
إن اهللا حكى : واهللا ما كان ابنه ، فقلت : سألته فقال : قال قتادة . عن األلف ، وبه ينصر مذهب احلسن بالفتحة 

ومن يأخذ : مل يكن ابنه ، وأهل الكتاب ال خيتلفون يف أنه كان ابنه ، فقال : عنه إن ابين من أهلي ، وأنت تقول 
مين ، ولنسبته إىل أّمه وجهان ، : ومل يقل ]  ٤٥: هود  [} ّمْن أَْهِلى { : دينه من أهل الكتاب ، واستدل بقوله 

أن يكون ربيباً له ، كعمر بن أيب سلمة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وأن يكون لغري رشدة ، وهذه : أحدمها 
: قال : أي . على الندبة والترثي » ونادى نوح ابناه«وقرأ السدي . غضاضة عصمت منها األنبياء عليهم السالم 

مفعل ، من عزله عنه إذا حناه وأبعده ، يعين وكان يف مكان عزل فيه نفسه عن أبيه وعن مركب : واملعزل . يا ابناه 
قرىء بكسر الياء اقتصاراً عليه من ياء اإلضافة ، وبالفتح } يابىن { كان يف معزل عن دين أبيه : وقيل . املؤمنني 

أو سقطت الياء واأللف اللتقاء الساكنني؛ ألنّ » يا بنيا«ضافة يف قولك اقتصاراً عليه من األلف املبدلة من ياء اإل
إال الراحم وهو اهللا تعاىل ، أو ال عاصم اليوم من الطوفان إال من رحم اهللا أي } إِالَّ َمن رَِّحَم { الراء بعدمها ساكنة 

]  ٤١: هود [ } نَّ رَّبى لََغفُورٌ رَّحِيٌم إِ{ : إال مكان من رحم اهللا من املؤمنني ، وكان هلم غفوراً رحيماً يف قوله 
ال يعصمك اليوم معتصم قط من جبل وحنوه سوى معتصم واحد : وذلك أنه ملا جعل اجلبل عاصماً من املاء قال له 
{ : الذا عصمة إال من رمحه اهللا ، كقوله : وقيل ال عاصم ، مبعىن . وهو مكان من رمحهم اهللا وجناهم يعين السفينة 

استثناء منقطع ، كأنه » إال من رحم«: وقيل ]  ٢١: احلاقة [ } ِعيَشٍة رَّاِضَيٍة { و ]  ٦: الطارق [ } َداِفقٍ  مَّاء
وقرىء ]  ١٥٧: النساء [ } َما لَُهْم بِِه ِمْن ِعلْمٍ إِالَّ اتباع الظن { : ولكن من رمحه اهللا فهو املعصوم ، كقوله : قيل 

  .فعول على البناء للم» إال من ُرِحم«

َوقِيلَ ُبْعًدا ِللْقَْومِ  َوِقيلَ َيا أَْرضُ اْبلَِعي َماَءِك َوَيا َسَماُء أَقِْلِعي َوِغيَض الَْماُء َوقُِضَي الْأَْمُر وَاْستََوْت َعلَى الُْجوِديِّ
  ) ٤٤(الظَّاِلِمَني 

ما باخلطاب من بني سائر نداء األرض والسماء مبا ينادي به احليوان املميز على لفظ التخصيص واإلقبال عليه
» ابلعي ماءك«: مث أمرمها مبا يؤمر به أهل التمييز والعقل من قوله » ويا مساء«، » يا أرض«: املخلوقات وهو قوله 

من الداللة على االقتدار العظيم ، وأن السموات واألرض وهذه األجرام العظام منقادة لتكوينه فيها ما » أقلعي«و 
، كأهنا عقالء مميزون قد عرفوا عظمته وجاللته وثوابه وعقابه وقدرته على كل مقدور ، يشاء غري ممتنعة عليه 

وتبينوا حتتم طاعته عليهم وانقيادهم له ، وهم يهابونه ويفزعون من التوقف دون االمتثال له والنزول على مشيئته 
عبارة عن : والبلع . س وال إبطاء على الفور من غري ريث ، فكما يرد عليهم أمره كان املأمور به مفعوالً ال حب

َوقُِضىَ { من غاضه إذا نقصه } َوِغيضَ املاء { أقلع املطر وأقلعت احلمى : يقال . اإلمساك : واإلقالع . النشف 
وهو جبل } َعلَى اجلودى { واستقّرت السفينة } واستوت { وأجنز ما وعد اهللا نوحاً من هالك قومه } األمر 

يقال بعد بعدا وبعدا ، إذا أرادوا البعد البعيد من حيث اهلالك واملوت وحنو ذلك ، ولذلك } ْعًدا َوقِيلَ ُب{ باملوصل 
اختص بدعاء السوء وجميء أخباره على الفعل املبين للمفعول للداللة على اجلالل والكربياء ، وأنّ تلك األمور 

علها فاعل واحد ال يشارك يف أفعاله ، فال العظام ال تكون إال بفعل فاعل قادر ، وتكوين مكون قاهر ، وأنّ فا
يا أرض ابلعي ماءك ويا مساء أقلعي ، وال أن يقضي ذلك األمر اهلائل غريه ، وال : يذهب الوهم إىل أن يقول غريه 



أن تستوي السفينة على منت اجلودي وتستقر عليه إال بتسويته وإقراره ، وملا ذكرنا من املعاين والنكت استفصح 
وذلك وإن » أقلعي«و » ابلعي«: يان هذه اآلية ورقصوا هلا رؤسهم ، ال لتجانس الكلمتني ، ومها قوله علماء الب

وعن . كان ال خيلي الكالم من حسن ، فهو كغري امللتفت إليه بإزاء تلك احملاسن اليت هي اللب وما عداها قشور 
مخسني ومائة يوم ، واستقرت هبم على استقلت هبم السفينة لعشر خلون من رجب ، وكانت يف املاء : قتادة 

. وروي أهنا مرت بالبيت فطافت به سبعاً ، وقد أعتقه اهللا من الغرق . اجلودي شهراً ، وهبط هبم يوم عاشوراء 
  .وروي أنّ نوحاً صام يوم اهلبوط وأمر من معه فصاموا شكراً هللا تعاىل 

قَالَ َيا نُوُح إِنَُّه لَْيسَ ) ٤٥(أَْهِلي َوإِنَّ َوْعَدَك الَْحقُّ وَأَْنَت أَْحكَُم الَْحاِكِمَني  َوَناَدى نُوٌح َربَُّه فَقَالَ َربِّ إِنَّ اْبنِي ِمْن
  ) ٤٦(َجاِهِلَني ِمْن أَْهِلَك إِنَُّه َعَملٌ غَْيُر صَاِلحٍ فَلَا َتْسأَلْنِ َما لَْيَس لََك بِِه ِعلٌْم إِنِّي أَِعظُكَ أَنْ َتكُونَ ِمَن الْ

فإذا كان : فإن قلت . مع ما بعده من اقتضاء وعده يف تنجية أهله } َرّب { : دعاؤه له ، وهو قوله :  نداؤه ربه
أريد بالنداء إرادة النداء ، ولو أريد : بالفاء؟ قلت » نادى«على » قال رب«فكيف عطف » رب«: النداء هو قوله 

إِنَّ ابىن ِمْن أَْهِلى { بغري فاء ]  ٣: مرمي [ } ء َخِفّياً قَالَ َرّب إِذْ نادى َربَُّه نَِدا{ : النداء نفسه جلاء ، كما جاء قوله 
وأن كل وعد } َوإِنَّ َوْعَدَك احلق { أي بعض أهلي ، ألنه كان ابنه من صلبه ، أو كان ريبياً له فهو بعض أهله } 

َوأَنَت { ي ، فما بال ولدي؟ تعده فهو احلق الثابت الذي ال شك يف إجنازه والوفاء به ، وقد وعدتين أن تنجي أهل
ورب غريق يف . أي أعلم احلكام وأعدهلم؛ ألنه ال فضل حلاكم على غريه إال بالعلم والعدل } أَْحكَُم احلاكمني 

اجلهل واجلور من متقلدي احلكومة يف زمانك قد لقب أقضى القضاة ، ومعناه أحكم احلاكمني فاعترب واستعرب وجيوز 
أن يبين من احلكمة حاكم مبعىن النسبة كما قيل دارع من الدرع ، وحائض وطالق على أن يكون من احلكمة على 

وفيه إيذان بأن قرابة الدين غامرة لقرابة . تعليل النتفاء كونه من أهله } إِنَُّه َعَملٌ غَْيُر صاحل { مذهب اخلليل 
اً وكنت قرشياً لصيقك وخصيصك النسب ، وأنّ نسيبك يف دينك ومعتقدك من األباعد يف املنصب وإن كان حبشي

فهو أبعد بعيد منك ، وجعلت ذاته عمالً غري صاحل ،  -وإن كان أمس أقاربك رمحاً  -ومن مل يكن على دينك . 
  :مبالغة يف ذّمه ، كقوهلا 
فإن  -ك إنّ نداءك هذا عمل غري صاحل وليس بذا: الضمري لنداء نوح ، أي : وقيل ... فَإنََّما هي إقْبَالٌ َوإْدَباُر 

ملا نفاه عن أهله ، نفى عنه صفتهم بكلمة النفي اليت يستبقي معها لفظ : إنه عمل فاسد؟ قلت : فهال قيل : قلت 
وإنّ هذا ملا انتفى عنه . املنفي ، وآذن بذلك أنه إمنا أجنى من أجنى من أهله لصالحهم ، ال ألهنم أهلك وأقاربك 

َتا َتْحَت َعْبَدْينِ ِمْن ِعَباِدَنا صاحلني فََخاَنَتاُهَما فَلَْم ُيْغنِيَنا َعْنُهَما ِمَن اهللا شَْيئاً كَاَن{ : الصالح مل تنفعه أبّوتك ، كقوله 
بكسر النون » فال تسئلّن«: وقرىء . أي عمل عمال غري صاحل » عمل غري صاحل«: وقرىء ]  ١٠: التحرمي [ } 

عين فال تلتمس مين ملتمساً أو التماساً ال تعلم أصواب هو أم غري بغري ياء اإلضافة وبالنون الثقيلة بياء وبغري ياء ، ي
: فإن قلت . وذكر املسألة دليل على أنّ النداء كان قبل أن يغرق حني خاف عليه . صواب ، حىت تقف على كنهه 

ر املوعد قد تضمن دعاؤه معىن السؤال وإن مل يصرح به ، ألنه إذا ذك: مل مسي نداؤه سؤاالً وال سؤال فيه؟ قلت 
وجعل سؤال ما ال يعرف كنهه جهالً وغباوة ، ووعظه أن . بنجاة أهله يف وقت مشارفة ولده الغرق فقد استنجز 

  .ال يعود إليه وإىل أمثاله من أفعال اجلاهلني 



قد وعده أن ينجي أهله ، وما كان عنده أن ابنه ليس منهم ديناً ، فلما أشفى على الغرق تشابه عليه : فإن قلت 
ألمر ، ألن العدة قد سبقت له وقد عرف اهللا حكيماً ال جيوز عليه فعل القبيح وخلف امليعاد ، فطلب إماطة الشبهة ا

إن اهللا عز وعال قّدم له الوعد بإجناء أهله مع : وطلُب إماطة الشبهة واجب ، فلم زجر ومسي سؤاله جهالً؟ قلت 
تقد أن يف مجلة أهله من هو مستوجب للعذاب لكونه غري استثناء من سبق عليه القول منهم ، فكان عليه أن يع

صاحل ، وأن كلهم ليسوا بناجني ، وأن ال ختاجله شبهة حني شارف ولده الغرق يف أنه من املستثنني ال من املستثىن 
  .منهم ، فعوتب على أن اشتبه عليه ما جيب أن ال يشتبه 

  ) ٤٧(ا لَْيسَ ِلي بِِه ِعلٌْم وَإِلَّا َتْغِفرْ ِلي وََتْرَحمْنِي أَكُْن ِمَن الَْخاِسرِيَن قَالَ َربِّ إِنِّي أَُعوذُ بِكَ أَنْ أَْسأَلََك َم

َوإِالَّ َتغِْفْر ِلى { من أن أطلب منك يف املستقبل ما ال علم يل بصحته ، تأدباً بأدبك واتعاظاً مبوعظتك } أَنْ أَْسأَلََك { 
  .أعماالً } أَكُن ّمَن اخلاسرين { لتوبة علّي با} وََتْرَحمْنِى { ما فرط مين من ذلك } 

  ) ٤٨(َمسُُّهْم ِمنَّا َعذَاٌب أَِليٌم ِقيلَ َيا نُوُح اْهبِطْ بَِسلَامٍ ِمنَّا َوَبَركَاٍت َعلَْيَك َوَعلَى أَُممٍ ِممَّْن َمَعَك َوأَُممٌ َسُنَمتِّعُُهْم ثُمَّ َي

وبركات { مسلماً حمفوظاً من جهتنا أو مسلماً عليك مكّرماً } بسالم ّمنَّا { بضم الباء » يا نوح اهبط«: وقرىء 
} وعلى أَُممٍ ّممَّن مََّعَك { على التوحيد » وبركة«: وقرىء . ومباركاً عليك ، والربكات اخلريات النامية } َعلَْيَك 

أو قيل هلم أمم ، ألنّ . فرياد األمم الذين كانوا معه يف السفينة؛ ألهنم كانوا مجاعات . حيتمل أن تكون من للبيان 
على أمم ناشئة ممن معك ، وهي األمم إىل آخر الدهر وهو : األمم تتشعب منهم ، وأن تكون إلبتداء الغاية أي 

وممن معك أمم : صفة ، واخلرب حمذوف تقديره } َسُنَمّتعُُهْم { و . رفع باالبتداء } َوأَُمٌم { : وقوله . الوجه 
أنّ السالم منا والربكات عليك وعلى أمم : يدل عليه واملعىن } ّممَّن مََّعَك { : قوله سنمتعهم ، وإمنا حذف ألنّ 

مؤمنني ينشؤون ممن معك ، وممن معك أمم ممتعون بالدنيا منقلبون إىل النار ، وكان نوح عليه السالم أبا األنبياء ، 
دخل يف ذلك السالم كل مؤمن : القرظي وعن حممد بن كعب . واخللق بعد الطوفان منه وممن كان معه يف السفينة 

هبطوا واهللا عنهم راض مث : وعن ابن زيد . ومؤمنة إىل يوم القيامة ، وفيما بعده من املتاع والعذاب كل كافر 
  .قوم هود وصاحل ولوط وشعيب : املراد باألمم املمتعة : أخرج منهم نسال ، منهم من رحم ومنهم من عذب وقيل 

  ) ٤٩(لُْمتَِّقَني ِء الَْغْيبِ ُنوحِيَها إِلَْيَك َما كُْنَت َتْعلَُمَها أَْنَت َولَا قَْوُمَك ِمْن قَْبلِ َهذَا فَاْصبِْر إِنَّ الَْعاِقَبةَ ِلِتلَْك ِمْن أَْنَبا

وحملها الرفع على االبتداء ، واجلمل بعدها أخبار ، أي تلك القصة . إشارة إىل قصة نوح عليه السالم } ِتلَْك { 
أو . من قبل إحيائي إليك وإخبارك هبا } ّمن قَْبلِ هذا { باء الغيب موحاة إليك ، جمهولة عندك وعند قومك بعض أن

على تبليغ الرسالة وأذى قومك ، كما } فاصرب { أو من قبل هذا الوقت . من قبل هذا العلم الذي كسبته بالوحي 
{ يف الفوز والنصر والغلبة } إِنَّ العاقبة { لقومه صرب نوح وتوقع يف العاقبة لك وملن كذبك حنو ما قيض لنوح و

إنّ قومك الذين أنت منهم على كثرهتم ووفور عددهم إذا مل يكن ذلك : معناه } َوالَ قَْوُمَك { : وقوله } لّلُْمتَِّقَني 
  .شأهنم وال مسعوه وال عرفوه ، فكيف برجل منهم كما تقول مل يعرف هذا عبد اهللا وال أهل بلده 



َيا قَْومِ لَا أَسْأَلُكُْم َعلَْيِه ) ٥٠( لَى َعاٍد أََخاُهْم ُهوًدا قَالَ َيا قَْومِ اْعُبُدوا اللََّه َما لَكُْم ِمْن إِلٍَه غَْيُرهُ إِنْ أَنُْتْم إِلَّا ُمفَْتُرونََوإِ
مِ اْسَتْغِفُروا رَبَّكُْم ثُمَّ تُوُبوا إِلَْيِه ُيْرِسلِ السََّماَء َعلَْيكُمْ َوَيا قَْو) ٥١(أَجًْرا إِنْ أَْجرَِي إِلَّا َعلَى الَِّذي فَطََرنِي أَفَلَا َتْعِقلُونَ 

  ) ٥٢(ِمْدَراًرا َوَيزِدْكُْم قُوَّةً إِلَى قُوَِّتكُْم َولَا َتَتَولَّْوا ُمْجرِِمَني 

: بالرفع } ْيُرهُ غَ{ و . عطف بيان } ُهوًدا { واحداً منهم ، وانتصابه للعطف على أرسلنا نوحا ، و } أخاهم { 
تفترون على اهللا } إِنْ أَنُتْم إِالَّ ُمفَْتُرونَ { ، باجلرّ صفة على اللفظ » غريه«: وقرىء . صفة على حمل اجلار واجملرور 

ما من رسول إال واجه قومه هبذا القول ، ألنّ شأهنم النصيحة ، والنصيحة ال . الكذب باختاذكم األوثان له شركاء 
إذ ترّدون } أَفَالَ َتْعِقلُونَ { ضها إال حسم املطامع ، وما دام يتوهم شيء منها مل تنجع ومل تنفع ميحصها وال ميح

{ وهو ثواب اآلخرة ، وال شيء أنفى للتهمة من ذلك ، قيل . نصيحة من ال يطلب عليها أجراً إال من اهللا 
: دة غريه ، ألن التوبة ال تصلح إال بعد اإلميان ، واملدرار من عبا} ثُمَّ ُتوبُواْ إِلَْيِه { آمنوا به } استغفروا َربَّكُْم 

وإمنا قصد استمالتهم إىل اإلميان وترغيبهم فيه بكثرة املطر وزيادة القّوة؛ ألنّ القوم كانوا . الكثري الدرور ، كاملغزار 
وكانوا مدلني مبا  .أصحاب زروع وبساتني وعمارات ، حّراصاً عليها أشد احلرص ، فكانوا أحوج شيء إىل املاء 

أراد : وقيل . أوتوا من شّدة القّوة والبطش والبأس والنجدة ، مستحرزين هبا من العدّو ، مهيبني يف كل ناحية 
وعن . حبس عنهم القطر ثالث سنني وعقمت أرحام نسائهم : القّوة على النكاح وقيل : القّوة يف املال وقيل 

إين رجل ذو مال وال : لى معاوية ، فلما خرج تبعه بعض حجابه فقال احلسن بن علي رضي اهللا عنهما أنه وفد ع
عليك باالستغفار ، فكان يكثر االستغفار حىت رمبا استغفر يف : يولد يل ، فعلمين شيئاً لعلّ اهللا يرزقين ولداً ، فقال 

ال ذلك ، فوفد وفدة هال سألته ممَّ ق: يوم واحد سبعمائة مرة ، فولد له عشرة بنني ، فبلغ ذلك معاوية فقال 
وقول نوح عليه السالم } َوَيزِدْكُْم قُوَّةً إىل قُوَِّتكُْم { أمل تسمع قول هود عليه السالم : أخرى ، فسأله الرجل فقال 

{ وال تعرضوا عين وعما أدعوكم إليه وأُرغبكم فيه } َوالَ َتتََولَّْواْ { ]  ١٢: نوح [ } َوُيْمِددْكُْم بأموال َوَبنَِني { : 
  .مصّرين على إجرامكم وآثامكم } مُّْجرِِمَني 

  ) ٥٣(قَالُوا َيا ُهوُد َما جِئَْتَنا بَِبيَِّنٍة َوَما َنْحُن بَِتارِِكي آِلَهتَِنا َعْن قَْوِلَك َوَما َنْحُن لََك بُِمْؤِمنَِني 

لوال أُنزل عليه آية : عليه وسلم  كذب منهم وجحود ، كما قالت قريش لرسول اهللا صلى اهللا} َما جِئْتََنا بِبَّيَنٍة { 
وما نترك آهلتنا : حال من الضمري يف تاركي آهلتنا ، كأنه قيل } َعن قَْوِلَك { من ربه ، مع فوت آياته احلصر 

وما يصح من أمثالنا أن يصدقوا مثلك فيما يدعوهم إليه ، إقناطاً له } َوَما َنْحُن لَكَ بُِمْؤِمنَِني { : صادرين عن قولك 
  .اإلجابة  من

ِمْن ُدونِهِ ) ٥٤(رِكُونَ إِنْ َنقُولُ إِلَّا اعَْتَراكَ َبْعُض آلَِهِتَنا بُِسوٍء قَالَ إِنِّي أُْشهِدُ اللََّه وَاْشَهدُوا أَنِّي َبرِيٌء ِممَّا ُتْش
  ) ٥٥(فَِكيدُونِي َجِميًعا ثُمَّ لَا ُتْنِظُروِن 

ما نقول إال قولنا اعتراك بعض آهلتنا بسوء ، أي خبلك ومسك : واملعىن . مفعول نقول ، وإال لغو } اعتراك { 
مكافأة لك منها على سوء فعلك بسوء اجلزاء ، فمن مث تتكلم . جبنون لسبك إياها وصّدك عنها وعداوتك هلا 

عاد وليس بعجب من أولئك أن يسموا التوبة واالستغفار خبال وجنوناً وهم . بكالم اجملانني وهتذي هبذيان املربمسني 
وإمنا العجب من قوم من املتظاهرين باإلسالم مسعناهم يسمون التائب من ذنوبه جمنوناً . أعالم الكفر وأوتاد الشرك 



واملنيب إىل ربه خمبال ، ومل جندهم معه على عشر مما كانوا عليه يف أيام جاهليته من املواّدة وما ذاك إال لعرق من 
ندقة أراد أن يطلع رأسه وقد دلت أجوبتهم املتقّدمة على أنّ القوم كانوا اإلحلاد أىب إال أن ينبض ، وضب من الز

وهذا األخري دال على . وال تلني شكيمتهم للرشد . جفاة غالظ األكباد ، ال يبالون بالبهت وال يلتفتون إىل النصح 
لعقاب كانوا جييزون جهل مفرط وبله متناه ، حيث اعتقدوا يف حجارة أهنا تنصر وتنتقم ، ولعلهم حني أجازوا ا

يرمونه عن قوس واحدة ، . من أعظم اآليات أن يواجه هبذا الكالم رجل واحد أّمة عطاشا إىل إراقة دمه . الثواب 
ثُمَّ اقضوا { : وحنو ذلك قال نوح عليه السالم لقومه . وذلك لثقته بربه وأنه يعصمه منهم ، فال تنشب فيه خمالبهم 

أكد براءته من آهلتهم وشركهم ووثقها مبا جرت به عادة الناس من توثيقهم ]  ٧١: يونس [  }إِلَىَّ َوالَ ُتنِظُرونَ 
اهللا شهيد على أين ال أفعل كذا ويقول لقومه كونوا شهداء على : األمور بشهادة اهللا وشهادة العباد ، فيقول الرجل 

نّ إشهاد اهللا على الرباءة من الشرك إشهاد أل: إين أشهد اهللا وأشهدكم؟ قلت : هال قيل : فإن قلت . أين ال أفعله 
صحيح ثابت يف معىن تثبيت التوحيد وشّد معاقده ، وأّما إشهادهم فما هو إال هتاون بدينهم وداللة على قلة املباالة 
هبم فحسب ، فعدل به عن لفظ األّول الختالف ما بينهما ، وجيء به على لفظ األمر بالشهادة ، كما يقول الرجل 

من } ّممَّا ُتْشرِكُونَ به ِمن ُدونِهِ { اشهد علي أين ال أحبك ، هتكما به واستهانة حباله . س الثرى بينه وبينه ملن يب
. إشراككم آهلة من دونه ، أو مما تشركونه من آهلة من دونه ، أي أنتم جتعلوهنا شركاء له ، ومل جيعلها هو شركاء 

أنتم وآهلتكم أعجل ما تفعلون ، من غري إنظار؛ فإين ال أبايل بكم } ًعا فَكِيُدونِى َجِمي{ ومل ينزل بذلك سلطاناً 
وبكيدكم ، وال أخاف معرتكم وإن تعاونتم علّي وأنتم األقوياء الشداد ، فكيف تضرين آهلتكم ، وما هي إال مجاد 

  .لي ال تضر وال تنفع ، وكيف تنتقم مين إذا نلت منها وصددت عن عبادهتا ، بأن ختبلين وتذهب بعق

فَإِنْ َتَولَّْوا ) ٥٦(اٍط ُمْسَتقِيمٍ إِنِّي َتَوكَّلُْت َعلَى اللَِّه َربِّي َوَربِّكُْم َما ِمْن َدابٍَّة إِلَّا ُهَو آِخذٌ بِنَاِصيَِتَها إِنَّ َربِّي َعلَى ِصَر
  ) ٥٧(َركُْم َولَا َتُضرُّوَنُه شَْيئًا إِنَّ َربِّي َعلَى كُلِّ َشْيٍء َحِفيظٌ فَقَْد أَْبلَْغُتكُْم َما أُْرِسلُْت بِِه إِلَْيكُْم وََيسَْتْخِلُف رَبِّي قَْوًما غَْي

وملا ذكر توكله على اهللا وثقته حبفظه وكالءته من كيدهم ، وصفه مبا يوجب التوكل عليه من اشتمال ربوبيته عليه 
إِنَّ رَّبى { صيها ، متثيل لذلك من كون كل دابة يف قبضته وملكته وحتت قهره وسلطانه ، واألخذ بنوا. وعليهم 

فَإِن { يريد أنه على طريق احلق والعدل يف ملكه ، ال يفوته ظامل ، وال يضيع عنده معتصم به } على صراط مُّْسَتقِيمٍ 
معناه فإن تتولوا مل : اإلبالغ كان قبل التويل ، فكيف وقع جزاء للشرط؟ قلت : فإن قلت . فإن تتولوا } َتَولَّْواْ 
ب على تفريط يف اإلبالغ ، وكنتم حمجوجني بأنّ ما أرسلت به إليكم قد بلغكم فأبيتم إال تكذيب الرسالة أعات

ويهلككم اهللا وجييء بقوم آخرين خيلفونكم يف دياركم : كالم مستأنف ، يريد } َوَيسَْتْخِلُف { وعداوة الرسول 
ر قط ، ألنه ال جيوز عليه املضاّر واملنافع ، وإمنا تضرون من ضر} َشْيئاً { بتوليكم } َوالَ َتُضرُّوَنُه { وأموالكم 
} فَقَْد أَْبلَْغُتكُْم { وال تضروه ، عطفاً على حمل : باجلزم وكذلك } َوَيْسَتْخِلُف { ويف قراءة عبد اهللا . أنفسكم 
أي رقيب } ِفيظٌ على كُلّ َشْىء َح{ إن يتولوا يعذرين ويستخلف قوماً غريكم وال تضروا إال أنفسكم : واملعىن 

أو من كان رقيباً على األشياء كلها حافظاً هلا . عليه مهيمن ، فما ختفى عليه أعمالكم وال يغفل عن مؤاخذتكم 
  .وكانت مفتقرة إىل حفظه من املضاّر ، مل يضر مثله مثلكم 

  ) ٥٨(ِمنَّا َوَنجَّْيَناُهْم ِمْن َعذَابٍ غَِليٍظ َولَمَّا َجاَء أَمُْرَنا َنجَّْيَنا ُهوًدا وَالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه بَِرْحَمٍة 



ذكر أوال أنه حني : ما معىن تكرير التنجية؟ قلت : فإن قلت . كانوا أربعة آالف : قيل } والذين ءاَمنُواْ َمَعُه { 
من عذاب غليظ ،  وكانت تلك التنجية: على معىن } وََنجَّيَْناُهْم ّمْن َعذَابٍ غَِليٍظ { : أهلك عدوهم جناهم مث قال 

. وذلك أنّ اهللا عز وجل بعث عليهم السموم فكانت تدخل يف أنوفهم وخترج من أدبارهم فتقطعهم عضواً عضواً 
بسبب : برمحة منا ، يريد : وقوله . أراد بالثانية التنجية من عذاب اآلخرة ، وال عذاب أغلظ منه وأشّد : وقيل 

  .اإلميان الذي أنعمنا عليهم بالتوفيق له 

وَأُْتبِعُوا ِفي َهِذِه الدُّْنَيا لَْعَنةً َوَيْوَم ) ٥٩(َوِتلَْك َعاٌد َجَحدُوا بِآيَاِت رَبِّهِْم َوَعصَْوا ُرُسلَُه وَاتََّبعُوا أَْمَر كُلِّ َجبَّارٍ َعنِيٍد 
  ) ٦٠(الِْقَياَمةِ أَلَا إِنَّ َعاًدا كَفَُروا َربَُّهْم أَلَا بُْعًدا ِلعَاٍد قَْومِ ُهوٍد 

سيحوا يف األرض فانظروا إليها واعتربوا ، مث استأنف : إشارة إىل قبورهم وآثارهم ، كأنه قال } َوِتلَْك َعاٌد { 
ألهنم إذا عصوا رسوهلم فقد عصوا مجيع رسل اهللا ، } َجَحُدواْ بآيات َربّهِْم َوَعَصْواْ ُرُسلَُه { : وصف أحواهلم فقال 

يريد } كُلّ َجبَّارٍ َعنِيدٍ { قيل مل يرسل إليهم إال هود وحده ]  ٢٨٥: البقرة [ } رُُّسِلِه الَ ُنفَّرُق َبْيَن أََحٍد ّمن { 
وملا كانوا تابعني هلم دون الرسل . طاعتهم : ومعىن اتباع أمرهم . رؤساءهم وكرباءهم ودعاهتم إىل تكذيب الرسل 

وتكرارها مع النداء على كفرهم } أال { و .  جعلت اللعنة تابعة هلم يف الدارين تكبهم على وجوههم يف عذاب اهللا
} ُبْعًدا { : فإن قلت . والدعاء عليهم ، هتويل ألمرهم وتفظيع له ، وبعث على االعتبار هبم واحلذر من مثل حاهلم 

رى أال ت: معناه الداللة على أهنم كانوا مستأهلني له : دعاء باهلالك ، فما معىن الدعاء به عليهم بعد هالكهم؟ قلت 
  :إىل قوله 

  َوَبلَى َواللَِّه قَْد َبِعدُوا... إْخَويت الَ َتْبَعدُوا أبَدا 
الفائدة فيه أن : ما الفائدة يف هذا البيان والبيان حاصل بدونه؟ قلت : فإن قلت : عطف بيان لعاد } قَْومِ ُهوٍد { 

األوىل القدمية : ن الوجوه ، وألنّ عاداً عادان يومسوا هبذه الدعوة ومسا ، وجتعل فيهم أمراً حمققاً ال شبهة فيه بوجه م
  .اليت هي قوم هود والقصة فيهم ، واألخرى إرم 

الْأَْرضِ َواْسَتْعَمَركُْم ِفيَها َوإِلَى ثَُموَد أََخاُهمْ َصاِلًحا قَالَ َيا قَْومِ اْعُبُدوا اللََّه َما لَكُْم ِمْن إِلٍَه غَْيُرُه ُهَو أَْنَشأَكُْم ِمَن 
قَالُوا َيا َصاِلُح قَْد كُْنَت ِفيَنا َمْرُجوا قَْبلَ َهذَا أَتَْنَهاَنا أَنْ َنعُْبَد َما ) ٦١(ْغِفُروُه ثُمَّ تُوُبوا إِلَْيِه إِنَّ رَبِّي قَرِيٌب ُمجِيٌب فَاْسَت

ْومِ أََرأَيُْتْم إِنْ كُْنُت َعلَى بَيَِّنٍة ِمْن َربِّي َوآَتانِي ِمْنُه قَالَ َيا قَ) ٦٢(َيْعُبُد آَباُؤَنا وَإِنََّنا لَِفي َشكٍّ ِممَّا َتْدعُوَنا إِلَْيِه ُمرِيبٍ 
َوَيا قَْومِ َهِذِه َناقَةُ اللَِّه لَكُْم آَيةً فَذَُروَها َتأْكُلْ ) ٦٣(َرْحَمةً فََمْن َيْنصُُرنِي ِمَن اللَِّه إِنْ َعصَْيُتُه فََما َتزِيدُونَنِي غَْيَر َتْخِسريٍ 

فََعقَُروَها فَقَالَ َتَمتَّعُوا ِفي دَارِكُْم ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَِلَك َوْعدٌ ) ٦٤(لَِّه وَلَا َتَمسُّوَها بُِسوٍء فََيأُْخذَكُْم َعذَاٌب قَرِيٌب ِفي أَْرضِ ال
ا َوِمْن خِْزيِ َيْومِِئٍذ إِنَّ رَبََّك ُهَو الْقَوِيُّ فَلَمَّا َجاَء أَْمُرَنا َنجَّْيَنا صَاِلًحا وَالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه بَِرْحَمٍة ِمنَّ) ٦٥(غَْيُر َمكْذُوبٍ 

كَأَنْ لَْم يَْغَنْوا ِفيَها أَلَا إِنَّ ثَُموَد كَفَُروا ) ٦٧(وَأََخذَ الَِّذيَن ظَلَُموا الصَّْيَحةُ فَأَصَْبُحوا ِفي دَِيارِِهْم جَاِثِمَني ) ٦٦(الْعَزِيُز 
   )٦٨(َربَُّهْم أَلَا ُبْعًدا ِلثَُموَد 

وإنشاؤهم منها خلق آدم من . مل ينشئكم منها إال هو ، ومل يستعمركم فيها غريه } ُهَو أَنَشأَكُْم ّمَن األرض { 
وأمركم بالعمارة ، والعمارة متنوعة إىل واجب وندب ومباح ومكروه ، وكان ملوك } واستعمركم ِفيَها { التراب 

مروا األعمار الطوال ، مع ما كان فيهم من عسف الرعايا ، فارس قد أكثروا من حفر األهنار وغرس األشجار ، وع
وعن . إهنم عمروا بالدي فعاش فيها عبادي : فسأل نيب من أنبياء زماهنم ربه عن سبب تعمريهم ، فأوحى إليه 



  :ما محلين عليه إال قول القائل : معاوية بن أيب سفيان أنه أخذ يف إحياء األرض يف آخر أمره ، فقيل له ، فقال 
  َوالَ َتكُونُ لَهُ يف اَألْرضِ آثَاُر... لَْيسَ الفََتى بِفَتي الَيسَْتَضاُء بِه 

أن يكون : وفيه وجهان ، أحدمها . استعمركم من العمر ، حنو استبقاكم من البقاء ، وقد جعل من العمرى : وقيل 
ها دياركم ، مث هو وارثها منكم عند أعمركم في: ومعناه . استعمر يف معىن أعمر ، كقولك استهلكه يف معىن أهلكه 

والثاين أن يكون مبعىن جعلكم معمرين دياركم فيها ، ألنّ الرجل إذا وّرث داره من بعده فكأمنا . انقضاء أعماركم 
{ ملن دعاه وسأله } مُّجِيبٌ { داين الرمحة سهل املطلب } قَرِيبٌ { أعمره إياها ، ألنه يسكنها عمره مث يتركها لغريه 

كانت تلوح فيك خمايل اخلري وأمارات الرشد فكنا نرجوك لننتفع بك ، وتكون مشاوراً } َمْرجُّوا { فيما بيننا } ا ِفيَن
وعن ابن . يف األمور ومسترشداً يف التدابري ، فلما نطقت هبذا القول انقطع رجاؤنا عنك وعلمنا أن ال خري فيك 

َيْعُبدُ { كنا نرجو أن تدخل يف ديننا وتوافقنا على ما حنن عليه  :وقيل . فاضالً خرياً نقّدمك على مجيعنا : عباس 
أو . من أرابه إذا أوقعه يف الريبة وهي قلق النفس وانتفاء الطمأنينة باليقني } ُمرِيبٍ { حكاية حال ماضية } ءاَباؤَُنا 

حبرف الشك } ّيَنٍة ّمن رَّّبى إِن كُنُت على َب{ : قيل . إذا كان ذا ريبة على اإلسناد اجملازي » أراب الرجل«من 
قّدروا أين على بينة من ريب ، وأين نّيب على : وكان على يقني أنه على بينة ، ألنّ خطابه للجاحدين ، فكأنه قال 

{ إذن حينئذ } فََما َتزِيُدوَننِى { احلقيقة ، وانظروا إن تابعتكم وعصيت ريب يف أوامره ، فمن مينعين من عذاب اهللا؟ 
أو فما تزيدونين مبا تقولون يل وحتملونين عليه غري أن أخسركم ، . يعين ختسرون أعمايل وتبطلوهنا } ْخِسريٍ غَْيَر َت

نصب على احلال قد عمل فيها ما دلّ عليه اسم } َءاَيةً { أي أنسبكم إىل اخلسران وأقول لكم إنكم خاسرون 
قلت بآية حاالً منها متقّدمة؛ ألهنا لو تأخرت لكانت صفة } لَكُْم { فبم يتعلق : فإن قلت . اإلشارة من معىن الفعل 

عاجل ال يستأخر عن مسكم هلا بسوء إال يسرياً ، وذلك } َعذَاٌب قَرِيٌب { هلا ، فلما تقدمت انتصبت على احلال 
  .يف بلدكم } ِفى دَارِكُمْ { استمتعوا بالعيش } َتَمتَُّعواْ { ثالثة أيام مث يقع عليكم 

: وتقول العرب الذين حوايل مكة . ديار بكر ، لبالدهم : يقال . الديار؛ ألنه يدار فيه أي يتصرف  وتسمى البالد
عقروها يوم األربعاء وهلكوا يوم : وقيل . يف دار الدنيا : وقيل . حنن من عرب الدار ، يريدون من عرب البلد 

: احلرف واجرائه جمرى املفعول به ، كقولك  غري مكذوب فيه ، فاتسع يف الظرف حبذف} غَْيُر َمكْذُوبٍ { السبت 
  :يوم مشهود ، من قوله 

. نفي بك ، فإذا وىف به فقد صدق ومل يكذب : أو على اجملاز ، كأنه قيل للوعد . . . . . . . . . ... َوَيْوَم َشهِْدَناُه 
} َوِمْن ِخْزىِ َيوِْمِئٍذ { صدق أو وعد غري كذب ، على أنّ املكذوب مصدر كاجمللود واملعقول ، وكاملصدوقة مبعىن ال

  :قرىء مفتوح امليم ألنه مضاف إىل إذ ، وهو غري متمكن ، كقوله 
على جنينا ، ألنّ تقديره وجنيناهم من خزي : عالم عطف؟ قلت : فإن قلت ... َعلَى ِحَني َعاَتْبُت املَِشيَب َعلَى الصَِّبا 

وكانت التنجية من خزي يومئذ ، أي من : على ]  ٥٨: هود [ } غَِليٍظ  َوَنجَّْيَناُهْم ّمْن َعذَابٍ{ يومئذ ، كما قال 
وجيوز أن يريد بيومئذ يوم . ذله ومهانته وفضيحته ، وال خزي أعظم من خزي من كان هالكه يغضب اهللا وانتقامه 

صرف وامتناعه ، كالمها بال» لثمود«و » أال إن مثود«: وقرىء . القيامة ، كما فسر العذاب الغليظ بعذاب اآلخرة 
  .فالصرف للذهاب إىل احلّي أو األب األكرب ، ومنعه للتعريف والتأنيث ، مبعىن القبيلة 

ا فَلَمَّا رَأَى أَْيدَِيُهْم لَ) ٦٩(َولَقَْد َجاَءْت ُرُسلَُنا إِْبَراهِيَم بِالُْبْشَرى قَالُوا َسلَاًما قَالَ َسلَاٌم فََما لَبِثَ أَنْ َجاَء بِِعْجلٍ َحنِيٍذ 
َوامَْرأَُتُه قَاِئَمةٌ فََضِحكَتْ ) ٧٠(َتِصلُ إِلَْيِه َنِكَرُهْم َوأَْوَجَس مِْنُهْم ِخيفَةً قَالُوا لَا َتَخْف إِنَّا أُْرِسلَْنا إِلَى قَْومِ لُوٍط 



أََنا َعُجوٌز وََهذَا َبعِْلي شَْيًخا إِنَّ َهذَا لََشْيءٌ قَالَْت َيا َوْيلََتى أَأَِلُد َو) ٧١(فََبشَّْرَناَها بِإِْسَحاَق َوِمْن َوَراِء إِْسحَاَق َيْعقُوَب 
  ) ٧٣(قَالُوا أََتْعَجبَِني ِمْن أَْمرِ اللَِّه َرْحَمُت اللَِّه وََبَركَاُتُه َعلَْيكُْم أَْهلَ الَْبْيِت إِنَُّه َحِميٌد َمجِيٌد ) ٧٢(َعجِيٌب 

جربيل وميكائيل : وقيل . يل عليه السالم وملكان معه جاءه جرب: عن ابن عباس . يريد املالئكة } أَْرَسلَْنا { 
هبالك قوم : هي البشارة بالولد ، وقيل } بالبشرى { أحد عشر : وعن السدي . كانوا تسعة : وقيل . وإسرافيل 

» فقالوا سلما قال سلم«: وقرىء . أمركم سالم } سالما { سلمنا عليك سالماً } سالما { لوط ، والظاهر الولد 
  :سلم وسالم ، كحرم وحرام ، وأنشد : وقيل .  السالم مبعىن

  كََما اكَْتلَّ بِالبَْرقِ الَْغَماُم اللََّواِئُح... َمَرْرَنا فَقُلَْنا إيِه ِسلٌْم فََسلََّمت 
 ولد البقرة ، ويسمى: والعجل . فما لبث يف اجمليء به ، بل عجل فيه ، أو فما لبث جميئه } فََما لَبِثَ أَن َجاء { 

مشوّي بالرضف يف } حنيذ { احلسيل واخلبش بلغة أهل السراة ، وكان مال إبراهيم عليه الصالة والسالم البقر 
{ يقطر دمسه ، من حنذت الفرس إذا ألقيت عليها اجلل حىت تقطر عرقاً ، ويدل عليه } َحنِيٍذ { وقيل . أخدود 

أنا : كره واستنكره ، ومنكور قليل يف كالمهم ، وكذلك نكره وأن: يقال ] .  ٢٦: الذاريات [ } بِِعْجلٍ َسِمنيٍ 
  :قال األعشى . أنكرك ، ولكن منكر ومستنكر ، وأنكرك 

  ِمَن الْحََواِدِث إالّ الشَّْيَب والصَّلَعَا... َوأَْنكََرْتين َوَما كَانَ الَِّذي َنِكَرت 
كانت عادهتم أنه إذامّس من يطرقهم :  وقيل. كان ينزل يف طرف من األرض فخاف أن يريدوا به مكروهاً : قيل 

طعامهم أمنوه وإال خافوه ، والظاهر أنه أحّس بأهنم مالئكة ، ونكرهم ألنه ختّوف أن يكون نزوهلم ألمر أنكره اهللا 
وإمنا يقال هذا ملن عرفهم ومل يعرف } ال ختف إنا أرسلنا إىل قوم لوط { : عليه أو لتعذيب قومه ، أال ترى إىل قوهلم 

أو عرفوه . ألهنم رأوا أثر اخلوف والتغري يف وجهه } الَ َتَخْف { : وإمنا قالوا . فأضمر } فَأَْوَجَس { أرسلوا  فيم
} وامرأته قَآِئَمةٌ { أو علموا أن علمه بأهنم مالئكة موجب للخوف ، ألهنم كانوا ال ينزلون إال بعذاب . بتعريف اهللا 

: ويف مصحف عبد اهللا . كانت قائمة على رؤسهم ختدمهم : وقيل . رهم كانت قائمة وراء الستر تسمع حتاو: قيل 
أو كان ضحكها ضحك إنكار . سروراً بزوال اخليفة أو هبالك أهل اخلبائث } فََضِحكَتْ { وامرأته قائمة وهو قاعد 

أنه ينزل هبؤالء  اضمم لوطاً ابن أخيك إليك فإين أعلم: كانت تقول إلبراهيم : وقيل . لغفلتهم وقد أظلهم العذاب 
وقرأ حممد بن زياد . وقيل ضحكت فحاضت . القوم عذاب ، فضحكت سروراً ملا أتى األمر على ما تومهت 

ومن وراء إسحاق يعقوب مولود أو : رفع باالبتداء ، كأنه قيل } َيْعقُوَب { بفتح احلاء » فضحكت«األعرايب 
أهذا ابنك؟ فقال نعم ، من الوراء ، : ن الشعيب أنه قيل له وع. ولد الولد : وقيل الوراء . موجود ، أي من بعده 

ووهبنا هلا إسحاق ، ومن وراء إسحاق يعقوب ، على . بالنصب ، كأنه قيل » يعقوب«: وقرىء . وكان ولد ولده 
  :طريقة قوله 
  . . . . . . . . . . . .َوالَ َناِعبٍ ... لَْيُسوا ُمْصِلِحَني َعِشَريةً . . . . . . 

بالياء » يا ويليت«: وقرأ احلسن » ياعجباً«و » ياهلفاً«مبدلة من ياء اإلضافة ، وكذلك يف } يا ويلتا { ف يف األل
  .على األصل 

هذا بعلي هو : على أنه خرب مبتدأ حمذوف ، أي » شيخ«: وقرىء . نصب مبا دلّ عليه اسم اإلشارة } شَْيًخا { و 
بشرت وهلا مثان وتسعون سنة ، : قيل . خرب ، أو يكونان معاً خربين  :بدل من املبتدأ ، وشيخ : أو بعلي . شيخ 

أن يولد ولد من هرمني ، وهو استبعاد من حيث العادة } إِنَّ هذا لََشْىٌء َعجِيٌب { وإلبراهيم مائة وعشرون سنة 



ألهنا كانت يف بيت اآليات } رِ اهللا قالوا أَتَْعَجبَِني ِمْن أَْم{ وإمنا أنكرت عليها املالئكة تعجبها ف . اليت أجراها اهللا 
ومهبط املعجزات واألمور اخلارقة للعادات ، فكان عليها أن تتوقر ، وال يزدهيها ما يزدهي النساء الناشئآت يف غري 

{ : بيوت النبوة ، وأن تسبح اهللا ومتجده مكان التعجب ، وإىل ذلك أشارت املالئكة صلوات اهللا عليهم يف قوهلم 
أرادوا أن هذه وأمثاهلا مما يكرمكم به رب العزة وخيصكم باإلنعام به يا أهل بيت }  وبركاته َعلَْيكُْم َرْحَمُت اهللا

كالم } َرْحَمتُ اهللا وبركاته َعلَْيكُْم { : وقوله : قدرته وحكمته : وأمر اهللا . النبّوة ، فليست مبكان عجب 
ب ، فإنّ أمثال هذه الرمحة والربكة متكاثرة من اهللا عليكم إياك والتعج: مستأنف علل به إنكار التعجب ، كأنه قيل 

َحمِيدٌ { الرمحة النبوة ، والربكات األسباط من بين إسرائيل ، ألنّ األنبياء منهم ، وكلهم من ولد إبراهيم : وقيل . 
ب على النداء أو نص: وأهل البيت . كرمي كثري اإلحسان إليهم } مَّجِيدٌ { فاعل ما يستوجب به احلمد من عباده } 

  .أهل بيت خليل الرمحن : مدح هلم؛ إذ املراد } أَْهلَ البيت { على االختصاص ألن 

  ) ٧٥(إِنَّ إِْبَراِهيَم لََحلِيٌم أَوَّاٌه ُمنِيٌب ) ٧٤(فَلَمَّا ذََهَب َعْن إِْبَراِهيَم الرَّْوُع َوَجاَءْتُه الُْبْشَرى ُيَجادِلَُنا ِفي قَْومِ لُوٍط 

أنه ملا اطمأن قلبه بعد اخلوف وملىء سروراً بسبب : واملعىن . حني نكر أضيافه . ما أوجس من اخليفة  }الروع { 
فَلَمَّا ذََهُبواْ { : هو حمذوف كما حذف قوله : أين جواب ملا؟ قلت : البشرى بدل الغم ، فرغ للمجادلة ، فإن قلت 

اجترأ على : وتقديره . كالم مستأنف دال على اجلواب } جيادلنا { : وقوله ]  ١٥: يوسف [ } بِِه َوأَْجَمعُواْ 
: } جيادلنا { وقيل يف } جيادلنا ِفى قَْومِ لُوٍط { : مث ابتدأ فقال : كيت وكيت : خطابنا ، أو فطن جملادلتنا ، أو قال 

» إن«ي ، كما ترد ترد املضارع إىل معىن املاض» ملا«وقيل إن : هو جواب ملا ، وإمنا جيء به مضارعاً حلكاية احلال 
وجمادلته إياهم أهنم . جيادل رسلنا : واملعىن . معناه أخذ جيادلنا ، وأقبل جيادلنا : املاضي إىل معىن االستقبال ، وقيل 

أرأيتم لو كان فيها مخسون رجالً من املؤمنني : فقال ]  ٣١: العنكبوت [ } إِنَّا ُمْهِلكُوا أَْهلِ هذه القرية { : قالوا 
: قال . ال : قالوا . ال حىت بلغ العشرة : فثالثون؟ قالوا : ال ، قال : فأربعون؟ قالوا : ال ، قال : ا؟ قالوا أهتلكوهن

 ٣٢: العنكبوت [ } إِنَّ ِفيَها لُوطاً { : ال ، فعند ذلك قال : أرأيتم إن كان فيها رجل واحد مسلم أهتلكوهنا؟ قالوا 
وعن ابن . يف معناهم } ِفى قَْومِ لُوٍط { ] .  ٣٢: العنكبوت [ } َها لَُنَنّجَينَُّه َوأَْهلَُه قَالُواْ َنْحُن أَْعلَُم بَِمن ِفي{ ] 

ما قوم ال يكون فيهم عشرة فيهم : وعن قتادة . إن كان فيها مخسة يصلون رفع عنهم العذاب : قالوا له : عباس 
} أواه { غري عجول على كل من أساء إليه } َحلِيٌم إِنَّ إبراهيم لَ{ كان فيها أربعة آالف ألف إنسان : وقيل . خري 

وهذه الصفات دالة على رقة القلب . تائب راجع إىل اهللا مبا حيب ويرضى } مُّنِيبٌ { كثري التأّوه من الذنوب 
وميهلوا لعلهم حيدثون . والرأفة والرمحة ، فبني أنّ ذلك مما محله على اجملادلة فيهم رجاء أن يرفع عنهم العذاب 

  .التوبة واإلنابة كما محله على االستغفار ألبيه 

  ) ٧٦(َيا إِْبَراهِيُم أَعْرِْض َعْن َهذَا إِنَُّه قَْد َجاَء أَْمُر َربَِّك َوإِنَُّهْم آِتيهِْم َعذَاٌب غَْيُر َمْرُدوٍد 

كانت الرمحة ديدنك ، فال اجلدال وإن } أَعْرِْض َعْن هاذآ { أي قالت له املالئكة : على إرادة القول } ياإبراهيم { 
وهو قضاؤه وحكمه الذي ال يصدر إال عن صواب وحكمة ، والعذاب نازل } إِنَُّه قَْد َجآَء أَْمُر َربَِّك { فائدة فيه 

  .بالقوم ال حمالة ، ال مرّد له جبدال وال دعاء وال غري ذلك 

  ) ٧٧(ْرًعا َوقَالَ َهذَا َيْوٌم َعِصيٌب َولَمَّا َجاَءْت ُرُسلَُنا لُوطًا ِسيَء بِهِْم َوضَاَق بِهِْم ذَ



كانت مساءة لوط وضيق ذرعه ألنه حسب أهنم إنس ، فخاف عليهم خبث قومه وأن يعجز عن مقاومتهم 
ال هتلكوهم حىت يشهد عليهم لوط أربع شهادات ، فلما مشى معهم : روي أنّ اهللا تعاىل قال هلم . ومدافعتهم 

أشهد باهللا إهنا لشرقرية يف : وما أمرهم؟ قال : أما بلغكم أمر هذه القرية؟ قالوا : منطلقاً هبم إىل منزله قال هلم 
األرض عمالً ، يقول ذلك أربع مرات ، فدخلوا معه منزله ومل يعلم بذلك أحد ، فخرجت امرأته فأخربت هبم 

  .عصبه ، إذا شّده : يوم عصيب ، وعصوصب ، إذا كان شديداً من قولك : يقال . قومها 

 أَطَْهُر لَكُْم فَاتَّقُوا اللََّه َولَا َجاَءُه قَْوُمُه ُيْهَرُعونَ إِلَْيِه َوِمْن قَْبلُ كَاُنوا َيْعَملُونَ السَّيِّئَاِت قَالَ َيا قَْومِ َهُؤلَاِء َبنَاِتي ُهنََّو
لََنا ِفي َبَناِتَك ِمْن َحقٍّ َوإِنََّك لََتْعلَُم َما ُنرِيُد  قَالُوا لَقَْد َعِلْمَت َما) ٧٨(ُتْخُزوِن ِفي َضيِْفي أَلَْيَس مِْنكُْم َرُجلٌ َرِشيٌد 

)٧٩ (  

ومن قبل ذلك الوقت كانوا يعملون } َوِمن قَْبلُ كَاُنواْ َيْعَملُونَ السيئات { يسرعون كأمنا يدفعون دفعاً } ُيْهَرُعونَ { 
لذلك جاؤا يهرعون جماهرين ال يكفهم الفواحش ويكثروهنا ، فضروا هبا ومرنوا عليها وقل عندهم استقباحها ، ف

أراد أن يقي أضيافه } هؤالءآء َبَناِتى { وقد عرف لوط عادهتم يف عمل الفواحش قبل ذلك : وقيل معناه . حياء 
هؤالء بنايت فتزّوجوهّن وكان تزويج املسلمات من الكفار جائزاً ، كما زّوج : ببناته ، وذلك غاية الكرم ، وأراد 

اهللا عليه وسلم ابنتيه من عتبة بن أيب هلب وأيب العاص بن وائل قبل الوحي ومها كافران وقيل كان رسول اهللا صلى 
: بالنصب ، وضعفه سيبويه وقال » هّن أطهر لكم«هلم سيدان مطاعان ، فأراد أن يزوجهما ابنتيه وقرأ ابن مروان 

بالنصب فقد تربع يف حلنه ، وذلك أنّ } أَطَْهُر  ُهنَّ{ من قرأ : وعن أيب عمرو بن العالء . احتىب ابن مروان يف حلنه 
 ٧٢: هود [ } هذا َبْعِلى َشْيًخا { : انتصابه على أن جيعل حاال قد عمل فيها ما يف هؤالء من معىن الفعل ، كقوله 

» ّنه«بدل ، ويعمل هذا املضمر يف احلال ، و : خذوا هؤالء ، وبنايت : أو ينصب هؤالء بفعل مضمر ، كأنه قيل ] 
فصل ، وهذا ال جيوز ألنّ الفصل خمتص بالوقوع بني جزأي اجلملة ، وال يقع بني احلال وذي احلال ، وقد خّرج له 

مجلة يف موضع خرب املبتدأ ، } َبنَاِتى ُهنَّ { فيه فصال ، وذلك أن يكون هؤالء مبتدأ و } هؤالء { وجه ال يكون 
وال هتينوين وال } َوالَ ختزوين { بإيثارهن عليهم } فاتقوا اهللا {  حاالً} أَطَْهُر { هذا أخي هو ، ويكون : كقولك 

يف حق ضيويف فإنه إذا خزى } ِفى َضيِْفى { تفضحوين ، من اخلزي ، أو وال ختجلوين ، من اخلزاية وهي احلياء 
رجل } َرُجلٌ رَِّشيدٌ  أَلَْيَس ِمْنكُْم{ ضيف الرجل أو جاره فقد خزى الرجل ، وذلك من عراقة الكرم وأصالة املروءة 

وجيوز أن . بطرح الياء » وال ختزون«: وقرىء . واحد يهتدي إىل سبيل احلق وفعل اجلميل ، والكف عن السوء 
يكون عرض البنات عليهم مبالغة يف تواضعه هلم وإظهاراً لشّدة امتعاضه مما أوردوا عليه ، طمعاً يف أن يستحيوا منه 

يتركوا له ضيوفه مع ظهور األمر واستقرار العلم عنده وعندهم أن ال مناكحة بينه ويرقوا له إذا مسعوا ذلك ، ف
ألنك ال ترى مناكحتنا ، وما } َما لََنا ِفى َبنَاِتَك ِمْن َحّق { مستشهدين بعلمه } قَالُواْ لَقَْد َعِلْمَت { وبينهم ، ومن مثّ 

وديناً لتواطؤهم عليه ، كان عندهم أنه هو احلق ، وأنّ  ملا ختذوا إتيان الذكران مذهباً: وقيل . هو إال عرض سابري 
ما لنا يف بناتك من حق قط؛ ألنّ نكاح اإلناث أمر خارج من مذهبنا : نكاح اإلناث من الباطل ، فلذلك قالوا 

يان الذكور عنوا إت} لََتْعلَُم َما نُرِيدُ { وجيوز أن يقولوه على وجه اخلالعة ، والغرض نفي الشهوة . الذي حنن عليه 
  .وما هلم فيه من الشهوة 

  ) ٨٠(قَالَ لَْو أَنَّ ِلي بِكُْم قُوَّةً أَْو آوِي إِلَى ُركْنٍ َشدِيٍد 



يعين لو أنّ يل بكم قّوة ]  ٣١: الرعد [ } َولَْو أَنَّ قُْراًنا ُسيَّرْت بِِه اجلبال { : حمذوف ، كقوله تعاىل » لو«جواب 
وما يل به ]  ٢٧: النمل [ } الَّ ِقَبلَ لَُهمْ بَِها { وحنوه . به قّوة ، وما يل به طاقة  ما يل: يقال . لفعلت بكم وصنعت 

واملعىن لو قويت عليكم بنفسي ، أو أويت إىل قوّي أستند إليه . يدان؛ ألنه يف معىن ال أضطلع به وال أستقلّ به 
وقد  -شّدته ومنعته ، ولذلك قالت املالئكة فشبه القوّي العزيز بالركن من اجلبل يف . وأمتنع به فيحميين منكم 

  :وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم . إنّ ركنك لشديد :  -وجدت عليه 
كأنه » أن«بالنصب بإضمار » أو آوى«: وقرىء " رحم اهللا أخي لوطاً ، كان يأوي إىل ركن شديد ) "  ٥٢٦( 

  :قيل لو أن يل بكم قّوة أو أويا ، كقوهلا 
وروي أنه أغلق بابه حني جاؤوا وجعل يراّدهم ما حكى . بضمتني » إىل ركن«: وقرىء ... ٍة َوَتقَرَّ َعيْنِي للَْبُس َعَباَء

  .اهللا عنه وجيادهلم ، فتسّوروا اجلدار 

َتِفْت ِمْنكُْم أََحٌد إِلَّا امَْرأََتَك إِنَُّه ُمِصيُبهَا قَالُوا َيا لُوطُ إِنَّا ُرُسلُ َربِّكَ لَْن َيِصلُوا إِلَْيَك فَأَْسرِ بِأَْهِلَك بِِقطْعٍ ِمَن اللَّْيلِ َولَا َيلْ
  ) ٨١(َما أَصَابَُهْم إِنَّ َمْوِعَدُهمُ الصُّْبُح أَلَْيَس الصُّْبحُ بِقَرِيبٍ 

} إِنَّا ُرُسلُ رَّبَك لَن َيِصلُواْ إِلَْيَك { يا لوط ، إن ركنك لشديد : فلما رأت املالئكة ما لقي لوط من الكرب قالوا 
فافتح الباب ودعنا وإياهم ، ففتح الباب فدخلوا ، فاستأذن جربيل عليه السالم ربه يف عقوبتهم فأذن له ، فقام يف 

فضرب جبناحه  -وله جناحان وعليه وشاح من دّر منظوم وهو براق الثنايا  -الصورة اليت يكون فيها فنشر جناحه 
فصاروا ال يعرفون ]  ٣٧: القمر [ } فَطََمْسَنا أَْعيَُنُهْم { :  وجوههم فطمس أعينهم فأعماهم ، كما قال اهللا تعاىل

مجلة موضحة } لَن َيِصلُواْ إِلَْيكَ { النجاء النجاء ، فإن يف بيت لوط قوماً سحرة : الطريق ، فخرجوا وهم يقولون 
و . بالقطع والوصل } أَْسرِ فَ{ : قرىء . لليت قبلها؛ ألهنم إذا كانوا رسل اهللا مل يصلوا إليه ومل يقدروا على ضرره 

أريد أسرع من : فقال . الصبح : مىت موعد هالكهم؟ قالوا : وروي أنه قال هلم . بالرفع والنصب } إِالَّ امرأتك { 
إِالَّ { ما وجه قراءة من قرأ : فإن قلت . بضمتني } الصبح { : وقرىء } أَلَْيَس الصبح بِقَرِيبٍ { : فقالوا . ذلك 

فأسر بأهلك بقطع «: والدليل عليه قراءة عبد اهللا } فَأَْسرِ بِأَْهِلكَ { : استثناها من قوله : نصب؟ قلت بال} امرأتك 
وجيوز أن ينتصب عن ال يلتفت ، على أصل االستثناء وإن كان الفصيح هو البدل ، أعين . » من الليل إال امرأتك

روي أنه أخرجها معهم ، وأمر أن ال : أهله روايتان ويف إخراجها مع . قراءة من قرأ بالرفع ، فأبدهلا عن أحد 
وروي أنه . يا قوماه ، فأدركها حجر فقتلها : يلتفت منهم أحد إال هي ، فلما مسعت هّدة العذاب التفتت وقالت 

  .واختالف القراءتني الختالف الروايتني . أمر بأن خيلفها مع قومها ، فإن هواها إليهم ، فلم يسر هبا 

ُمَسوََّمةً ِعْنَد َربَِّك َوَما ِهَي ِمَن ) ٨٢(اَء أَْمُرَنا َجَعلَْنا َعاِلَيَها َساِفلََها َوأَْمطَْرَنا َعلَْيَها ِحَجاَرةً ِمْن ِسجِّيلٍ َمْنُضوٍد فَلَمَّا َج
  ) ٨٣(الظَّاِلِمَني بَِبعِيٍد 

السماء حىت مسع أهل السما نباح الكالب جعل جربيل جناحه يف أسفلها ، مث رفعها إىل } َجَعلَْنا عاليها َساِفلََها { 
قيل هي كلمة معربة من سنككل ، } ّمن ِسجّيلٍ { وصياح الديكة ، مث قلبها عليهم وأتبعوا احلجارة من فوقهم 

{ : ويدل عليه قوله . هي من أسجله؛ إذا أرسله ألهنا ترسل على الظاملني : من طني وقيل } ِحَجاَرةً { : بدليل قوله 
{ مما كتب اهللا أن يعذب به من السجل ، وسجل لفالن : وقيل ]  ٣٣: الذاريات [ } َعلَْيهِْم ِحجَاَرةً  ِلنُْرِسلَ

معلمة للعذاب } مَُّسوََّمةً { وقيل يرسل بعضه يف أثر بعض متتابعاً . نضد يف السماء نضداً معّداً للعذاب } مَّْنُضوٍد 



مكتوب : وقيل . يماً يعلم هبا أهنا ليست من حجارة األرض وعن احلسن كانت معلمة ببياض ومحرة وقيل عليها س
وعن رسول اهللا صلى . وفيه وعيد ألهل مكة . من كل ظامل ببعيد } َوَما ِهَى { على كل واحد اسم من يرمي به 

  :اهللا عليه وسلم 
و بعرض حجر يسقط يعين ظاملي أمّتك ، ما من ظامل منهم إال وه: أنه سأل جربيل عليه السالم؟ فقال « )  ٥٢٧( 

} بِبَِعيٍد { وقيل الضمري للقرى ، أي هي قريبة من ظاملي مكة ميرون هبا يف مسايرهم . » عليه من ساعة إىل ساعة 
وما هي مبكان بعيد؛ ألهنا وإن كانت يف السماء وهي مكان بعيد ، إال أهنا إذا هوت : وجيوز أن يراد . بشيء بعيد 

  .رمى ، فكأهنا مبكان قريب منه منها فهي أسرع شيء حلوقاً بامل

كَْيالَ وَالِْميَزانَ إِنِّي أََراكُْم بَِخْيرٍ َوإِلَى َمْدَيَن أََخاُهمْ ُشَعْيًبا قَالَ َيا قَْومِ اْعُبُدوا اللََّه َما لَكُْم ِمْن إِلٍَه غَْيُرُه وَلَا َتنْقُُصوا الِْم
َوَيا قَْومِ أَْوفُوا الِْمكَْيالَ وَالِْميَزانَ بِالِْقْسِط َولَا تَْبَخسُوا النَّاَس أَشَْياَءُهمْ ) ٨٤(َوإِنِّي أَخَاُف َعلَْيكُْم َعذَاَب َيْومٍ ُمِحيٍط 

  ) ٨٦(َبقِيَُّت اللَِّه َخْيٌر لَكُْم إِنْ كُنُْتْم ُمْؤِمنَِني َوَما أََنا َعلَْيكُْم بَِحِفيٍظ ) ٨٥(َولَا َتْعثَْوا ِفي الْأَْرضِ ُمفِْسِديَن 

أو أراكم بنعمة من اهللا حقها أن تقابل بغري ما . بثروة واسعة تغنيكم عن التطفيف : يريد } أََراكُْم بَِخْيرٍ  إِّنى{ 
َيا ياقوم لَكُُم امللك اليوم { : أو أراكم خبري فال تزيلوه عنكم مبا أنتم عليه ، كقول مؤمن آل فرعون . تفعلون 

{ : مهلك من قوله } َيْومٍ مُِّحيٍط { ]  ٢٩: غافر [ } اهللا إِن َجاءَنا  ظاهرين ِفى األرض فََمن َينصُُرَنا ِمن بَأْسِ
وصف العذاب باإلحاطة أبلغ ، أم وصف : فإن قلت . وأصله من إحاطة العدّو ]  ٤٢: الكهف [ } َوأُِحيطَ بِثََمرِِه 

اط بعذابه فقد اجتمع بل وصف اليوم هبا ، ألن اليوم زمان يشتمل على احلوادث ، فإذا أح: اليوم هبا؟ قلت 
: النهي عن النقصان أمر باإليفاء فما فائدة قوله : فإن قلت . للمعذب ما اشتمل عليه منه كما إذا أحاط بنعيمه 

هنوا أوال عن عني القبيح الذي كانوا عليه من نقص املكيال وامليزان ، ألنّ يف التصريح بالقبيح نعياً : أوفوا؟ قلت 
ه ، مث ورد األمر باإليفاء الذي هو حسن يف العقول مصرحاً بلفظه ، لزيادة ترغيب فيه وبعث وتعيرياً ل. على املنهي 

أي ليكن اإليفاء على وجه العدل والتسوية ، من غري زيادة وال نقصان ، أمراً مبا : عليه ، وجيء به مقيداً بالقسط 
لى أنّ املوىف عليه أن ينوي بالوفاء وفيه توقيف ع. هو الواجب ، ألن ما جاوز العدل فضل وأمر مندوب إليه 

  .بالقسط؛ ألنّ اإليفاء وجه حسنه أنه قسط وعدل ، فهذه ثالث فوائد 
  :قال زهري . البخس : ويقال للمكس . اهلضم والنقص : البخس 

كما تفعل مكس درهم ، وكانوا يأخذون من كل شيء يباع شيئاً ، : وروي ... وىف كُلِّ َما بَاَع آْمرٌؤ َبْخُس ِدرَْهمِ 
. أو كانوا ينقصون من أمثان ما يشترون من األشياء ، فنهوا عن ذلك . أو كانوا ميكسون الناس . السماسرة 

{ وجيوز أن جيعل التطفيف والبخس عثيا منهم يف األرض . والعثي يف األرض حنو السرقه والغارة وقطع السبيل 
بشرط أن } َخْيٌر لَّكُمْ إِن كُنُتْم مُّْؤِمنِنيَ { عما هو حرام عليكم ما يبقى لكم من احلالل بعد التنزه } َبِقيَُّت اهللا 

بقية اهللا : فإن قلت . تؤمنوا ، وإمنا خوطبوا بترك التطفيف والبخس والفساد يف األرض وهم كفرة بشرط اإلميان 
فائدهتا مع اإلميان من خري للكفرة ، ألهنم يسلمون معها من تبعة البخس والتطفيف ، فلم شرط اإلميان؟ قلت لظهور 

ويف ذلك . حصول الثواب مع النجاة من العقاب ، وخفاء فائدهتا مع فقده النغماس صاحبها يف غمرات الكفر 
. إن كنتم مصدقني يل فيما أقول لكم وأنصح به إياكم : وجيوز أن يراد . استعظام لإلميان ، وتنبيه على جاللة شأنه 

[ } والباقيات الصاحلات َخْيٌر ِعنَد َرّبكَ { : اهللا من الطاعات خري لكم ، كقوله  ما يبقى لكم عند. وجيوز أن يراد 
وأّما احلرام فال يضاف إىل اهللا . وإضافة البقية إىل اهللا من حيث أهنا رزقه الذي جيوز أن يضاف إليه ]  ٤٦: الكهف 



بالتاء وهي تقواه ومراقبته اليت » تقية اهللا«: وقرىء . طاعة اهللا : وال يسمى رزقاً ، وإذا أريد به الطاعة فكما تقول 
وما بعثت ألحفظ عليكم أعمالكم وأجازيكم عليها ، وإمنا } َوَما أََناْ َعلَْيكُْم بَِحِفيظٍ { تصرف عن املعاصي والقبائح 

  .بعثت مبلغاً ومنبهاً على اخلري وناصحاً ، وقد أعذرت حني أنذرت 

شِيدُ أُْمُرَك أَنْ َنْتُرَك َما َيعُْبُد آَباُؤَنا أَْو أَنْ َنفَْعلَ ِفي أَمَْواِلَنا َما َنَشاُء إِنََّك لَأَْنَت الَْحلِيُم الرَّقَالُوا َيا ُشَعْيُب أََصلَاُتَك َت
)٨٧ (  

{ : كان شعيب عليه السالم كثري الصلوات ، وكان قومه إذا رأوه يصلي تغامزوا وتضاحكوا ، فقصدوا بقوهلم 
والصالة وإن جاز أن تكون آمرة على طريق اجملاز ، كما كانت ناهية يف قوله  -السخرية واهلزء } أصلواتك َتأُْمُركَ 

إنّ الصالة تأمر باجلميل واملعروف ، : وأن يقال ]  ٤٥: العنكبوت [ } إن الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر { : 
طنز وجعلوا الصالة آمرة على سبيل التهكم إال أهنم ساقوا الكالم مساق ال -تدعو إليه وتبعث عليه : كما يقال 

بصالته ، وأرادوا أنّ هذا الذي تأمر به من ترك عبادة األوثان باطل ال وجه لصحته ، وأنّ مثله ال يدعوك إليه داعي 
عقل ، وال يأمرك به آمر فطنة ، فلم يبق إال أن يأمرك به آمر هذيان ووسوسة شيطان ، وهو صلواتك اليت تداوم 

. ليلك وهنارك ، وعندهم أهنا من باب اجلنون ومما يتولع به اجملانني واملوسوسون من بعض األقوال واألفعال  عليها يف
حلذف املضاف الذي هو التكليف ، ألنّ } َما يَْعُبُد ءاَباُؤَنا { تأمرك بتكليف أن نترك } أَن نَّْتُركَ { ومعىن تأمرك 

» أو أن تفعل يف أموالنا ما تشاء«وقرأ ابن أيب عبلة . بالتوحيد } ك أصالت{ وقرىء . اإلنسان ال يؤمر بفعل غريه 
بتاء اخلطاب فيهما ، وهو ما كان يأمرهم به من ترك التطفيف والبخس ، واالقتناع باحلالل القليل من احلرام الكثري 

} نتَ احلليم الرشيد إِنََّك َأل{ : كان ينهاهم عن حذف الدراهم والدنانري وتقطيمها ، وأرادوا بقوهلم : وقيل . 
لو : نسبته إىل غاية السفه والغّي ، فعكسوا ليتهكموا به ، كما يتهكم بالشحيح الذي ال يبّض حجره ، فيقال له 

معناه إنك للمتواصف باحللم والرشد يف قومك ، يعنون أنّ ما تأمر به ال يطابق : وقيل . أبصرك حامت لسجد لك 
  .حالك وما شهرت به 

إِلَى َما أَنَْهاكُْم َعْنُه إِنْ  ْومِ أَرَأَيُْتْم إِنْ كُْنُت َعلَى َبيَِّنٍة ِمْن َربِّي َوَرَزقَنِي ِمْنُه رِْزقًا َحَسًنا َوَما أُرِيُد أَنْ أَُخالِفَكُْمقَالَ َيا قَ
  ) ٨٨(ُت َوإِلَْيِه أُنِيُب أُرِيُد إِلَّا الْإِْصلَاَح َما اْسَتطَْعُت َوَما َتْوِفيِقي إِلَّا بِاللَِّه َعلَْيِه َتَوكَّلْ

حالالً طيباً } رِْزقًا َحَسًنا { وقيل . وهو ما رزقه من النبّوة واحلكمة } رِْزقًا َحسًَنا { أي من لدنه } َوَرَزقَنِى ِمْنُه { 
:  وما له مل يثبت كما أثبت يف قصة نوح ولوط؟ قلت} أََرءْيُتمْ { أين جواب : فإن قلت . من غري خبس وال تطفيف 

أخربوين : واملعىن . جوابه حمذوف ، وإمنا مل يثبت ألنّ إثباته يف القصتني دلّ على مكانه ، ومعىن الكالم ينادي عليه 
إن كنت على حجة واضحة ويقني من ريب وكنت نبياً على احلقيقة ، أيصح يل أن ال آمركم بترك عبادة األوثان 

إذا قصده وأنت مول عنه ، : خالفين فالن إىل كذا : ك يقال والكف عن املعاصي واألنبياء ال يبعثون إال لذل
خالفين إىل : ويلقاك الرجل صادراً عن املاء فتسأله عن صاحبه؟ فيقول . وخالفين عنه إذا ويل عنه وأنت قاصده 

َخالِفَكُْم إىل َما أهناكم َوَما أُرِيُد أَنْ أُ{ : ومنه قوله تعاىل . املاء ، يريد أنه قد ذهب إليه وارداً وأنا ذاهب عنه صادراً 
ما أريد إال أن } إِنْ أُرِيُد إِالَّ اإلصالح { يعين أن أسبقكم إىل شهواتكم اليت هنيتكم عنها ، ألستبد هبا دونكم } َعْنُه 

مّدة استطاعيت : ظرف ، أي } َما استطعت { أصلحكم مبوعظيت ونصيحيت وأمري باملعروف وهني عن املنكر 
وجيوز . املقدار الذي استطعته منه : أو بدل من اإلصالح ، أي . ت متمكنا منه ال آلو فيه جهداً لإلصالح ، وما دم



  :أو مفعول له كقوله . إال اإلصالح إصالح ما استطعت : أن يكون على تقدير حذف املضاف على قولك 
وما } َوَما توفيقى إِالَّ باهللا { من فاسدكم أي ما أريد إال أن أصلح ما استطعت إصالحه ... َضِعيُف النِّكَايِة أَْعَداَءُه 

أنه استوفق ربه يف : كوين موفقاً إلصابة احلق فيما آيت وأذر ، ووقوعه موافقاً لرضا اهللا إال مبعونته وتأييده واملعىن 
  .ه إمضاء األمر على سننه ، وطلب منه التأييد واإلظهار على عدّوه ، ويف ضمنه هتديد للكفار وحسم ألطماعهم في

حٍ َوَما قَْوُم لُوٍط ِمْنكُمْ َوَيا قَْومِ لَا َيْجرَِمنَّكُْم ِشقَاِقي أَنْ ُيِصيَبكُْم ِمثْلُ َما أََصاَب قَْوَم ُنوحٍ أَْو قَْوَم ُهوٍد أَْو قَْوَم َصاِل
  ) ٩٠(َواْسَتْغِفُروا رَبَّكُْم ثُمَّ تُوُبوا إِلَْيِه إِنَّ َربِّي َرحِيٌم َوُدوٌد ) ٨٩(بَِبِعيٍد 

جرم ذنباً وكسبه ، وجرمته ذنباً وكسبته إياه : مثل كسب يف تعديه إىل مفعول واحد ، وإىل مفعولني تقول » جرم«
  :، قال 

أي ال يكسبنكم شقاقي } الَ َيْجرِمَنَّكُمْ ِشقَاِقى أَن ُيِصيَبكُم { : ومنه قوله تعاىل ... َجرَِمْت فَزَاَرةُ بَْعَدَها أَنْ يَْغَضبُوا 
وقرأ ابن كثري بضم الياء ، من أجرمته ذنباً ، إذا جعلته جارماً له ، أي كاسباً ، وهو منقول من . العذاب إصابة 

وكما ال فرق بني كسبته ما ال . أكسبه املال ، من كسب املال : جرم املتعدي إىل مفعول واحد ، كما نقل 
إال . القراءتان مستويتان يف املعىن ال تفاوت بينهما و. وأكسبته إياه ، فكذلك ال فرق بني جرمته ذنباً وأجرمته إياه 

أنه على ألسنة الفصحاء من : واملراد بالفصاحة . أن املشهورة أفصح لفظاً ، كما إن كسبته ما ال أفصح من أكسبته 
، } َصابَ مّثْلُ َما أَ{ : وقرأ أبو حيوة ، ورويت عن نافع . العرب املوثوق بعربيتهم أدور ، وهم له أكثر استعماالً 

  :بالفتح إلضافته إىل غري متمكن ، كقوله 
  ِمْنَها غَْيَر أَنْ َنطَقَْت... لَْم َيْمَنعِ الشُّْرب 

أو ال . يعين أهنم أهلكوا يف عهد قريب من عهدكم ، فهم أقرب اهلالكني منكم } َوَما قَْوُم لُوٍط ّمنكُم بَِبِعيدٍ { 
ما لبعيد مل يرد على ما يقتضيه قوم من محله : فإن قلت . به اهلالك  يبعدون منكم يف الكفر واملساوي وما يستحق

. وما إهالكهم ببعيد ، أو ما هم بشيء بعيد أو بزمان أو مكان بعيد : إما أن يراد : على لفظه أو معناه؟ قلت 
يت هي الصهيل وجيوز أن يسوي يف قريب وبعيد ، وقليل وكثري ، بني املذكر واملؤنث لورودها على زنة املصادر ال

عظيم الرمحة للتائبني ، فاعل هبم ما يفعل البليغ املوّدة مبن يوّده ، من اإلحسان } َرِحيٌم َوُدودٌ { والنهيق وحنومها 
  .واإلمجال 

قَالَ ) ٩١(ْمنَاَك َوَما أَْنَت َعلَْيَنا بَِعزِيزٍ قَالُوا َيا ُشَعْيُب َما َنفْقَُه كَثًِريا ِممَّا َتقُولُ وَإِنَّا لََنرَاَك ِفيَنا َضِعيفًا َولَوْلَا َرْهطَُك لََرَج
َوَيا قَْومِ اْعَملُوا َعلَى ) ٩٢(ُمِحيطٌ َيا قَْومِ أََرْهِطي أََعزُّ َعلَْيكُْم ِمَن اللَِّه َواتََّخذُْتُموُه َوَراَءكُْم ظِْهرِيا إِنَّ رَبِّي بَِما َتْعَملُونَ 

َولَمَّا َجاَء ) ٩٣(ْعلَُمونَ َمْن َيأِْتيِه َعذَاٌب ُيْخزِيِه َوَمْن ُهَو كَاِذٌب َواْرَتِقُبوا إِنِّي َمَعكُمْ َرِقيٌب َمكَانَِتكُمْ إِنِّي َعاِملٌ َسْوفَ َت
) ٩٤(ِديَارِِهمْ َجاِثِمَني  حُوا ِفيأَْمُرَنا َنجَّْيَنا شَُعْيًبا وَالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه بَِرْحَمٍة ِمنَّا َوأََخذَِت الَِّذيَن ظَلَُموا الصَّْيَحةُ فَأَصَْب

  ) ٩٥(كَأَنْ لَْم َيْغنَْوا ِفيَها أَلَا بُْعًدا لَِمْدَيَن كََما َبِعَدْت ثَُموُد 

{ : ألهنم كانوا ال يلقون إليه أذهاهنم رغبة عنه وكراهية له ، كقوله } كَثًِريا ّممَّا َتقُولُ { ما نفهم } َما َنفْقَُه { 
. أو كانوا يفقهونه ولكنهم مل يقبلوه ، فكأهنم مل يفقهوه ] .  ٢٥: األنعام [ } ْم أَِكنَّةً أَن َيفْقَُهوهُ َوَجَعلَْنا على قُلُوبِهِ

ما أدري ما تقول أو جعلوا : وقالوا ذلك على وجه االستهانة به ، كما يقول الرجل لصاحبه إذا مل يعبأ حبديثه 
ِفيَنا { كان ألثغ : ف ال ينفعهم كالمه وهو خطيب األنبياء ، وقيل كالمه هذياناً وختليطاً ، ال ينفعهم كثري منه ، وكي



} َضِعيفاً { وعن احلسن . ال قوة لك وال عز فيما بيننا ، فال تقدر على االمتناع منا إن أردنا بك مكروهاً } َضِعيفًا 
ِفيَنا { ، وليس بسديد؛ ألنّ  ضعيفاً ، كما يسمى ضريراً: ومحري تسمى املكفوف . أعمى } َضِعيفاً { : وقيل . مهيناً 

أال ترى أنه لو قيل إنا لنراك فينا أعمى ، مل يكن كالماً؛ ألن األعمى أعمى فيهم ويف غريهم ، ولذلك . يأباه } 
ولوالهم ، : وإمنا قالوا . إىل السبعة : وقيل . من الثالثة إىل العشرة : والرهط . قللوا قومه حيث جعلوهم رهطاً 

{ لقتلناك شّر قتلة } لرمجناك { عتداداً هبم؛ ألهنم كانوا على ملتهم ، ال خوفا من شوكتهم وعزهتم احتراماً هلم وا
وإمنا يعّز علينا . أي ال تعّز علينا وال تكرم ، حىت نكرمك من القتل ونرفعك عن الرجم } َوَما أَنَت َعلَْيَنا بِعَزِيزٍ 

يتبعوك دوننا ، وقد دلّ إيالء ضمريه حرف النفي على أنّ الكالم رهطك ، ألهنم من أهل ديننا مل خيتاروك علينا ومل 
وما أنت علينا بعزيز ، بل رهطك هم األعزة علينا ، ولذلك قال يف : واقع يف الفاعل ال يف الفعل ، كأنه قيل 

فالكالم : فإن قلت .  وما عززت علينا ، مل يصح هذا اجلواب: ولو قيل } أََرْهِطى أََعزُّ َعلَْيكُم ّمَن اهللا { : جواهبم 
هتاوهنم به : قلت } أََرْهِطى أََعزُّ َعلَْيكُم ّمَن اهللا { : واقع فيه ويف رهطه وأهنم األعزة عليهم دونه ، فكيف صح قوله 

: أال ترى إىل قوله تعاىل . هتاون باهللا ، فحني عز عليهم رهطه دونه كان رهطه أعز عليهم من اهللا  -وهو نّيب اهللا  -
ونسيتموه وجعلتموه } واختذمتوه َوَراءكُْم ِظهْرِّياً { ، ]  ٨٠: النساء [ } ُيِطعِ الرسول فَقَْد أَطَاَع اهللا  مَّْن{ 

ونظريه قوهلم . منسوب إىل الظهر والكسر من تغيريات النسب : كالشيء املنبوذ وراء الظهر ال يعبأ به ، والظهرّي 
على { قد أحاط بأعمالكم علماً ، فال خيفى عليه شيء منها } نَ ُمحِيطٌ بَِما َتْعَملُو{ أمسي : يف النسبة إىل أمس 

أو تكون مصدراً من . مكان ومكانة ، ومقام ومقامة : ال ختلو املكانة من أن تكون مبعىن املكان ، يقال } َمكَانَِتكُمْ 
أو اعملوا . رك والشنآن يل اعملوا قاّرين على جهتكم اليت أنتم عليها من الش: واملعىن . مكن مكانة فهو مكني 

} َمن َيأِْتيهِ { على حسب ما يؤتيين اهللا من النصرة والتأييد وميكنين } إِّنى عامل { متمكنني من عداويت مطيقني هلا 
سوف تعلمون أينا يأتيه عذاب : استفهامية ، معلقة لفعل العلم عن عمله فيها؛ كأنه قيل } َمن { جيوز أن تكون 
سوف تعلمون الشقي الذي يأتيه عذاب : كاذب ، وأن تكون موصولة قد عمل فيها ، كأنه قيل  خيزيه ، وأينا هو

  .خيزيه والذي هو كاذب 

وصل ظاهر حبرف : إدخال الفاء : ؟ قلت } َسْوَف َتْعلَُمونَ { أي فرق بني إدخال الفاء ونزعها يف : فإن قلت 
فماذا : الذي هو جواب لسؤال مقّدر ، كأهنم قالوا وصل خفي تقديرّي باالستئناف : موضوع للوصل ، ونزعها 

سوف تعلمون ، فوصل تارة بالفاء وتارة باالستئناف ، : يكون إن عملنا حنن على مكانتنا وعملت أنت؟ فقال 
للتفنن يف البالغة كما هو عادة بلغاء العرب ، وأقوى الوصلني وأبلغهما االستئناف ، وهو باب من أبواب علم 

والرقيب مبعىن . أي منتظر } إِّنى َمَعكُْم َرقِيٌب { وانتظروا العاقبة وما أقول لكم } وارتقبوا { ر حماسنه البيان تتكاث
أو مبعىن املراقب ، كالعشري والندمي ، أو مبعىن . الراقب ، من رقبه ، كالضريب والصرمي مبعىن الضارب والصارم 

قد ذكر عملهم على مكانتهم وعمله على مكانته ، مث : فإن قلت .  املرتقب ، كالفقري والرفيع مبعىن املفتقر واملرتفع
حىت ينصرف . من يأتيه عذاب خيزيه ومن هو صادق : أتبعه ذكر عاقبة العاملني منه ومنهم ، فكان القياس أن يقول 

، ولكنهم  القياس ما ذكرت: من يأتيه عذاب خيزيه إىل اجلاحدين ، ومن هو صادق إىل النيب املبعوث إليهم ، قلت 
ما بال ساقيت : فإن قلت . يعين يف زعمكم ودعواكم ، جتهيال هلم } َوَمْن ُهَو كَاِذٌب { : ملا كانوا يدعونه كاذباً قال 

قصة عاد وقصة مدين جاءتا بالواو ، والساقتان الوسطيان بالفاء؟ قلت قد وقعت الوسطيان بعد ذكر الوعد ، 
فجيء بالفاء ]  ٦٥: هود [ } ذلك َوْعٌد غَْيُر َمكْذُوبٍ { ، ]  ٨١: هود [ } صبح إِنَّ َمْوِعَدُهمُ ال{ : وذلك قوله 

. وأما األخريان فلم تقعا بتلك املثابة . وعدته فلما جاء امليعاد كان كيت وكيت : الذي هو للتسبيب ، كما تقول 



: اجلامث . عطف قصة على قصة وإمنا وقعتا مبتدأتني ، فكان حقهما أن تعطفا حبرف اجلمع على ما قبلهما كما ت
كَأَن { الالزم ملكانه ال يرمي ، كالالبد يعين أن جربيل صاح هبم صيحة فزهق روح كل واحد منهم حبيث هو قعصا 

مبعىن البعد وهو اهلالك ، كالرشد مبعىن : البعد . كأن مل يقيموا يف ديارهم أحياء متصرفني مترددين } لَّْم َيْغنَْواْ 
بضم العني ، واملعىن يف البناءين واحد ، وهو » بعدت«؟ وقرأ السلمي } كََما بَِعَدْت { : ى إىل قوله أال تر. الرشد 

نقيض القرب ، إال أهنم أرادوا التفصلة بني البعد من جهة اهلالك وبني غريه ، فغريوا البناء كما فرقوا بني ضماين 
لى األصل اعتباراً ملعىن البعد من غري ختصيص ، كما وعد وأوعد ، وقراءة السلمي جاءت ع: اخلري والشر فقالوا 

  .معناه بعداً هلم من رمحة اهللا كما بعدت مثود منها : وقيل . ذهب فالن ومضى ، يف معىن املوت : يقال 

) ٩٧(ِفْرَعْونَ َوَما أَْمُر ِفْرَعْونَ بَِرشِيٍد  إِلَى ِفْرَعْونَ َوَملَِئِه فَاتََّبُعوا أَْمَر) ٩٦(َولَقَْد أَْرَسلَْنا مُوَسى بِآَياِتَنا َوُسلْطَاٍن ُمبِنيٍ 
وَأُْتبُِعوا ِفي َهِذِه لَْعَنةً َوَيْوَم الِْقَياَمةِ بِئْسَ الرِّفُْد ) ٩٨(َيقُْدُم قَْوَمُه َيْوَم الِْقَياَمِة فَأَْوَرَدُهمُ النَّاَر َوبِئَْس الْوِْردُ الَْمْوُروُد 

  ) ٩٩(الَْمْرفُوُد 

أن يراد أنّ هذه اآليات فيها سلطان مبني ملوسى على صدق نبّوته ، وأن يراد : فيه وجهان } ان مُّبِنيٍ بآياتنا وسلط{ 
جتهيل ملتبعيه حيث شايعوه على أمره ، وهو ضالل } َوَما أَْمُر ِفْرَعْونَ بَِرشِيٍد { العصا؛ ألهنا أهبرها : بالسلطان املبني 

لعقل ، وذلك أنه اّدعى اإلهلية وهو بشر مثلهم ، وجاهر بالعسف والظلم مبني ال خيفى على من فيه أدىن مسكة من ا
والشر الذي ال يأيت إال من شيطان مارد ، ومثله مبعزل من اإلهلية ذاتاً وأفعاالً ، فاتبعوه وسلموا له دعواه ، وتتابعوا 

يح وضالل ظاهر مكشوف ، وما يف أمره رشد إمنا هو غّي صر: الذي فيه رشد أي : واألمر الرشيد . على طاعته 
وفيه أهنم عاينوا اآليات والسلطان املبني يف أمر . وإمنا يتبع العقالء من يرشدهم ويهديهم ، ال من يضلهم ويغويهم 

{ موسى عليه السالم ، وعلموا أن معه الرشد واحلق ، مث عدلوا عن اتباعه إىل اتباع من ليس يف أمره رشد قط 
{ : وجيوز أن يريد بقوله . كان قدوة هلم يف الضالل كذلك يتقّدمهم إىل النار وهم يتبعونه  أي كما} َيقُْدُم قَْوَمُه 

أيّ . تفسرياً لذلك وإيضاحاً } َيقُْدُم قَْوَمُه { : ويكون قوله . وما أمره بصاحل محيد العاقبة } َوَما أَْمُر ِفْرَعْونَ بَِرشِيٍد 
عمل يف كل ما حيمد ويرتضى ، كما استعمل الغّي يف كل ما يذم والرشد مست. كيف يرشد أمر من هذه عاقبته : 

. قدمه مبعىن تقّدمه ، ومنه مقّدمة اجليش : قادمة الرحل ، كما يقال : ومنه . قدمه مبعىن تقّدمه : ويقال . ويتسخط 
: املاضي؟ قلت  يقدم قومه فيوردهم؟ ومل جيء بلفظ: هال قيل : فإن قلت . ومنه مقّدم العني . وأقدم مبعىن تقّدم 

. املورود } الورد { و . يقّدمهم فيوردهم النار ال حمالة : ألن املاضي يدل على أمر موجود مقطوع به ، فكأنه قيل 
بئس الورد : وشبه أتباعه بالواردة ، مث قيل . الذي وردوه شبه بالفارط الذي يتقّدم الواردة إىل املاء } املورود { و 

يف هذه } َوأُْتبِعُواْ ِفى هذه { الورد إمنا يراد لتسكني العطش وتربيد األكباد ، والنار ضّده  الذي يردونه النار؛ ألنّ
. بئس العون املعان : أي . رفدهم } بِئَْس الرفد املرفود { أي يلعنون يف الدنيا ، ويلعنون يف اآلخرة } لَّْعَنةُ { الدنيا 

  .بئس العطاء املعطى : وقد رفدت باللعنة يف اآلخرة ، وقيل  وذلك أنّ اللعنة يف الدنيا رفد للعذاب ومدد له ،

َوَما ظَلَْمَناُهْم َولَِكْن ظَلَُموا أَْنفُسَُهْم فََما أَغَْنْت َعْنُهمْ ) ١٠٠(ذَِلَك ِمْن أَْنَباِء الْقَُرى نَقُصُُّه َعلَْيَك ِمْنَها قَاِئٌم َوَحِصيٌد 
  ) ١٠١(للَِّه ِمْن َشْيٍء لَمَّا َجاَء أَْمُر َربَِّك َوَما َزاُدوُهْم غَْيَر تَْتبِيبٍ آِلَهتُُهُم الَِّتي َيْدُعونَ ِمْن ُدوِن ا

ذلك النبأ بعض أنباء القرى املهلكة مقصوص : خرب بعد خرب ، أي } ِمْن أَْنَباء القرى نَقُصُُّه َعلَْيَك { مبتدأ } ذلك { 
. ا عايف األثر ، كالزرع القائم على ساقه والذي حصد بعضها باق وبعضه: الضمري للقرى ، أي } ِمْنَها { عليك 



ولكن ظَلَُمواْ { بإهالكنا إياهم } َوَما ظلمناهم { هي مستأنفة ال حمل هلا : ما حممل هذه اجلملة؟ قلت : فإن قلت 
} َيْدُعونَ { أس اهللا فما قدرت أن ترد عنهم ب} فََما أَغَْنْت َعْنُهْم ءاِلَهتَُهُم { بارتكاب ما به أهلكوا } أَنفَُسُهمْ 

. ختسري } َتْتبِيبٍ { عذابه ونقمته } أَْمُر َرّبكَ { منصوب مبا أغنت } لَّمَّا { و . يعبدون وهي حكاية حال ماضية 
  .وتببه غريه ، إذا أوقعه يف اخلسران . يقال تّب إذا خسر 

  ) ١٠٢(أَْخذَُه أَِليٌم َشدِيٌد  َوكَذَِلَك أَْخذُ رَبَِّك إِذَا أََخذَ الْقَُرى وَِهَي ظَاِلَمةٌ إِنَّ

وكذلك أخذ ربك ، بلفظ : والنصب فيمن قرأ } أَْخذُ رَّبَك { ومثل ذلك األخذ : حمل الكاف الرفع ، تقديره 
. وجيع صعب على املأخوذ } أَِليمٌ َشِديدٌ { حال من القرى } َوِهَى ظاملة { » إذ أخذ القرى«: وقرىء . الفعل 

ة عاقبه الظلم لكل أهل قرية ظاملة من كفار مكة وغريها ، بل لكل من ظلم غريه أو نفسه وهذا حتذير من وخام
  .فعلى كل من أذنب أن حيذر أخذ ربه األليم الشديد ، فيبادر التوبة وال يغتر باإلمهال . بذنب يقترفه 

  ) ١٠٣(لَُه النَّاُس وَذَِلكَ َيْوٌم َمْشُهوٌد  إِنَّ ِفي ذَِلكَ لَآَيةً ِلَمْن َخاَف َعذَاَب الْآِخَرِة ذَِلكَ َيْوٌم َمْجُموٌع

لعربة له ، ألنه ينظر إىل ما } آلَيةً لَِّمْن َخاَف { إشارة إىل ما قص اهللا من قصص األمم اهلالكة بذنوهبم } ذلك { 
عترب به عظم أحل اهللا باجملرمني يف الدنيا ، وما هو إال أمنوذج مما أعّد هلم يف اآلخرة ، فإذا رأى عظمه وشّدته ا

إِنَّ ِفى ذَِلَك لَعِْبرَةً { : وحنوه . العذاب املوعود ، فيكون له عربة وعظة ولطفاً يف زيادة التقوى واخلشية من اهللا تعاىل 
} الناس { و . إشارة إىل يوم القيامة ، ألنّ عذاب اآلخرة دلّ عليه } ذلك { ]  ٢٦: النازعات [ } لَِّمن خيشى 

فإن قلت ألي فائدة أوأثر اسم . ذي هو جمموع كما يرفع بفعله إذا قلت جيمع له الناس رفع باسم املفعول ال
ملا يف اسم املفعول من داللة على ثبات معىن اجلمع لليوم وأنه يوم ال بّد من أن يكون : املفعول على فعله؟ قلت 

يضاً إلسناد اجلمع إىل الناس ، وأهنم ميعاداً مضروباً جلمع الناس له ، وأنه املوصوف بذلك صفة الزمة ، وهو أثبت أ
إنك ملنهوب مالك حمروب قومك ، فيه من متكن الوصف وثباته ما ليس يف : ال ينفكون منه ، ونظريه قول املتهدد 

تعثر على صحة ما قلت ]  ٩: التغابن [ } َيْوَم َيْجَمُعكُْم ِلَيْومِ اجلمع { : الفعل ، وإن شئت فوازن بينه وبني قوله 
مشهود فيه ، فاتسع يف } َيْوٌم مَّْشهُوٌد { جيمعون ملا فيه من احلساب والثواب والعقاب : ومعىن جيمعون له . لك 

  :الظرف بإجرائه جمرى املفعول به ، كقوله 
كثر الذي : واملراد باملشهود . أي يشهد فيه اخلالئق املوقف ال يغيب عنه أحد ... َوَيْومٍ َشهِْدَناُه ُسلَْيماً َوعامِراً 

  :قال . لفالن جملس مشهود ، وطعام حمضور : شاهدوه ومنه قوهلم 
فما منعك أن جتعل اليوم مشهوداً يف نفسه دون أن جتعله : فإن قلت ... يف َمحْفَلٍ ِمْن َنوَاِصي النَّاسِ َمْشُهوِد 

الغرض وصف : ؟ قلت ]  ١٨٥: البقرة [  }فََمن َشهَِد ِمنكُُم الشَّْهَر فَلَْيُصْمُه { : مشهوداً فيه ، كما قال اهللا تعاىل 
ذلك اليوم باهلول والعظم ومتيزه من بني األيام ، فإن جعلته مشهوداً يف نفسه فسائر األيام كذلك مشهودات كلها ، 
ولكن جيعل مشهوداً فيه حىت حيصل التميز كما متيز يوم اجلمعة عن أيام األسبوع بكونه مشهوداً فيه دوهنا ، ومل جيز 

فََمن َشهِدَ { : ن مشهوداً يف نفسه؛ ألنّ سائر أيام األسبوع مثله يشهدها كل من يشهده ، وكذلك قوله أن يكو
} فَلَْيُصْمُه { الشهر منتصب ظرفاً ال مفعوال به ، وكذلك الضمري يف ]  ١٨٥: البقرة [ } ِمنكُُم الشَّْهَر فَلَْيُصْمُه 

فمن كان منكم مقيماً حاضراً لوطنه يف شهر رمضان فليصم : يعين فمن شهد منكم يف الشهر فليصم فيه ، : واملعىن 
  :فيه ، ولو نصبته مفعوالً فاملسافر واملقيم كالمها يشهدان الشهر ، ال يشهده املقيم ، ويغيب عنه املسافر 



  ) ١٠٤(َوَما ُنَؤخُِّرهُ إِلَّا ِلأََجلٍ َمْعُدوٍد 

: انتهى األجل ، وبلغ األجل آخره ، ويقولون : ا ، فيقولون يطلق على مدة التأجيل كلها وعلى منتهاه: األجل 
يراد آخر مدة التأجيل ، والعّد إمنا هو للمّدة ال لغايتها ]  ٣٤: األعراف [ } فَإِذَا َجاء أََجلُُهْم { حل األجل 

وما «: وقرىء . ودة حبذف املضاف إال النتهاء مدة معد} َوَما ُنَؤّخُرُه إِالَّ َألَجلٍ مَّْعُدودٍ { : ومنتهاها ، فمعىن قوله 
  .بالياء » يؤخره

  ) ١٠٥(َيْوَم َيأِْت لَا َتكَلَُّم َنفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِِه فَِمنُْهْم َشِقيٌّ َوَسِعيٌد 

وحذف الياء واالجتزاء عنها . ال أدر ، حكاه اخلليل وسيبويه : وحنوه قوهلم . بغري ياء » يوم يأت«: قرىء 
َهلْ َينظُُرونَ إِالَّ أَن { : اهللا عز وجل ، كقوله : فاعل يأيت ما هو؟ قلت : فإن قلت . ذيل بالكسرة كثري يف لغة ه

]  ٢٢: الفجر [ } َوَجاء رَبَُّك { ، ]  ١٥٨: األنعام [ } أَْو يَأِْتَى َربُّكَ { ، ]  ٢١٠: البقرة [ } َيأْتَِيُهُم اهللا 
أو { : وجيوز أن يكون الفاعل ضمري اليوم ، كقوله تعاىل } إِذْنِهِ بِ{ : وقوله . بالياء » وما يؤخر«: وتعضده قراءة 
وإما . إّما أن ينتصب بال تكلم : مبا انتصب الظرف؟ قلت : فإن قلت ] .  ١٠٧: يوسف [ } َتأْتَِيُهُم الساعة 

األجل يوم يأيت  أي ينتهي]  ١٠٤: هود [ } إِال ألجل معدود { : وإّما باالنتهاء احملذوف يف قوله » اذكر«بإضمار 
: فإذا جعلت الفاعل ضمري اليوم ، فقد جعلت اليوم وقتاً إلتيان اليوم وحّددت الشيء بنفسه قلت : ، فإن قلت 

: النبأ [ } الَّ يََتكَلَُّمونَ إِالَّ َمْن أَِذنَ لَُه الرمحن { : ال تتكلم ، وهو نظري قوله } الَ َتكَلَُّم { املراد إتيان هوله وشدائده 
: النحل [ } َيْوَم َتأِْتى كُلُّ نَفْسٍ جتادل َعن نَّفِْسَها { : كيف يوفق بني هذا وبني قوله تعاىل : فإن قلت ] .  ٣٨
ذلك يوم : ، قلت ]  ٣٦: املرسالت [ } هذا َيْوُم الَ َينِطقُونَ َوالَ يُْؤذَنُ لَُهْم فََيْعَتِذُرونَ { : وقوله تعاىل ]  ١١١

ففي بعضها جيادلون عن أنفسهم ، ويف بعضها يكفون عن الكالم فال يؤذن هلم ، ويف  طويل له مواقف ومواطن ،
الضمري } فَِمنُْهْم { خيتم على أفواههم وتتكلم أيديهم وتشهد أرجلهم : بعضها يؤذن هلم فيتكلمون ، ويف بعضها 

يدل عليه ، وقد مّر ذكر الناس يف قوله }  الَ َتكَلَُّم نَفٌْس{ : ألهل املوقف ومل يذكروا؛ ألنّ ذلك معلوم ، وألنّ قوله 
والشقى الذي وجبت له النار إلساءته ، والسعيد الذي وجبت له اجلنة ]  ١٠٣: هود [ } مَّْجمُوٌع لَُّه الناس { : 

  .إلحسانه 

َداَمتِ السََّماَواُت َوالْأَْرُض إِلَّا َما َشاَء رَبُّكَ  خَاِلِديَن ِفيَها َما) ١٠٦(فَأَمَّا الَِّذيَن َشقُوا فَِفي النَّارِ لَُهْم ِفيَها َزِفٌري َوَشهِيٌق 
  ) ١٠٧(إِنَّ رَبََّك فَعَّالٌ ِلَما ُيرِيُد 

. إخراج النفس : والزفري » سعدوا«: بالضم ، كما قرىء » شقوا«وعن احلسن . قراءة العاّمة بفتح الشني 
  :قال الشماخ . رّده : والشهيق 

  َزِفٌري َوَيْتلُوهُ َشهِيٌق ُمَحشَْرُج... أَوَّلُ َصْوِتِه َبِعيُد َمَدى التَّطْرِيبِ 
أن تراد مسوات اآلخرة وأرضها وهي دائمة خملوقة لألبد : فيه وجهان ، أحدمها } َما َداَمِت السماوات واألرض { 
{ : وقوله ]  ٤٨: اهيم إبر[ } َيْوَم تَُبدَّلُ األرض غَْيَر األرض { : والدليل على أن هلا مسوات وأرضاً قوله تعاىل . 

إّما مساء : وألنه ال بّد ألهل اآلخرة مما يقلهم ويظلهم ]  ٧٤: الزمر [ } َوأَْوَرثََنا األرض نََتَبوَّأُ ِمَن اجلنة َحْيثُ َنَشاء 
. والثاين أن يكون عبارة عن التأييد ونفي االنقطاع . خيلقها اهللا ، أو يظلهم العرش ، وكل ما أظلك فهو مساء 



فما : فإن قلت . ما دام تعار ، وما أقام ثبري ، وما الح كوكب ، وغري ذلك من كلمات التأبيد : ل العرب كقو
هو : وقدثبت خلود أهل اجلنة والنار يف األبد من غري استثناء؟ قلت } إِالَّ َما َشاء رَبَُّك { : معىن االستثناء يف قوله 

وذلك أن أهل النار ال خيلدون يف عذاب النار وحده : د يف نعيم اجلنة استثناء من اخللود يف عذاب النار ، ومن اخللو
، بل يعذبون بالزمهرير وبأنواع من العذاب سوى عذاب النار ، ومبا هو أغلظ منها كلها وهو سخط اهللا عليهم 

هو رضوان وكذلك أهل اجلنة هلم سوى اجلنة ما هو أكرب منها وأجل موقعاً منهم ، و. وخسؤه هلم وإهانته إياهم 
َوَعدَ اهللا املؤمنني واملؤمنات جنات َتْجرِي ِمن َتْحِتَها االهنار خالدين ِفيَها ومساكن طَّيَبةً ِفى َجنَّاتِ { : اهللا ، كما قال 

وهلم ما يتفضل اهللا به عليهم سوى ثواب اجلنة مما ال يعرف كنهه إال هو ]  ٧٢: التوبة [ } َعْدٍن ورضوان ّمَن اهللا 
{ : ومعىن قوله يف مقابلته ]  ١٠٨: هود [ } َعطَاء غَْيَر َمْجذُوٍذ { : والدليل عليه قوله . اد باالستثناء ، فهو املر

أنه يفعل بأهل النار ما يريد من العذاب ، كما يعطي أهل اجلنة عطاءه الذي ال انقطاع له } إِنَّ رَبََّك فَعَّالٌ لَّما ُيرِيُد 
إنّ املراد باالستثناء خروج أهل الكبائر من . ه بعضاً ، وال خيدعنك عنه قول اجملربة ، فتأّمله فإنّ القرآن يفسر بعض

وما ظنك بقوم نبذوا كتاب اهللا ملا . النار بالشفاعة ، فإنّ االستثناء الثاين ينادي على تكذيبهم ويسجل بافترائهم 
  :روى هلم بعض النوابت عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص 

لى جهنم يوم تصفق فيه أبواهبا ليس فيها أحد؛ وذلك بعد ما يلبثون فيها أحقاباً ، وقد بلغين أن ليأتني ع)  ٥٢٨( 
وهذا وحنوه والعياذ باهللا من اخلذالن . من الضالل من اغتّر هبذا احلديث ، فاعتقد أن الكفار ال خيلدون يف النار 

على أن نعقل عنه ، ولئن صح هذا عن ابن العاص ، فمعناه  املبني ، زادنا اهللا هداية إىل احلق ومعرفة بكتابه ، وتنبيهاً
ما كان البن عمرو يف سيفيه : أهنم خيرجون من حّر النار إىل برد الزمهرير فذلك خلّو جهنم وصفق أبواهبا ، وأقول 
  .، ومقاتلته هبما علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه ، ما يشغله عن تسيري هذا احلديث 

) ١٠٨(ذُوٍذ سُِعُدوا فَِفي الَْجنَِّة َخاِلِديَن ِفيَها َما َداَمِت السََّماوَاُت َوالْأَْرُض إِلَّا َما َشاَء َربَُّك َعطَاًء غَْيَر َمْجَوأَمَّا الَِّذيَن 
  ) ١٠٩(ا لَُمَوفُّوُهْم َنِصيبَُهْم غَْيَر َمْنقُوصٍ فَلَا َتُك ِفي ِمْرَيٍة ِممَّا َيْعُبُد هَُؤلَاِء َما َيْعُبُدونَ إِلَّا كََما يَْعُبُد آَباؤُُهْم ِمْن قَْبلُ َوإِنَّ

ملا ]  ٨: فصلت [ } لَُهْم أَْجٌر غَْيُر َمْمُنوٍن { : غري مقطوع ، ولكنه ممتّد إىل غري هناية ، كقوله } غَْيَر َمْجذُوٍذ { 
الَ َتُك ِفى مِْرَيٍة مِّمَّا َيْعُبدُ فَ{ : قّص قصص عبدة األوثان ، وذكر ما أحلّ هبم من نقمه ، وما أعّد هلم من عذابه قال 

فال تشك بعد ما أنزل عليك من هذ القصص يف سوء عاقبة عبادهتم وتعّرضهم هبا ملا أصاب أمثاهلم : أي } هؤالء 
َيْعُبدُ َما َيعُْبُدونَ إِالَّ كََما { : قبلهم تسلية لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وعدة باالنتقام منهم ووعيداً هلم مث قال 

يريد أن حاهلم يف الشرك مثل حال آبائهم من غري تفاوت بني احلالني ، وقد بلغك ما نزل بآبائهم } ءابآؤُهم 
جيوز أن تكون مصدرية : يف مما ، وكما » ما«و . فسينزلّن هبم مثله ، وهو استئناف معناه تعليل النهي عن املرية 

َوإِنَّا لَُمَوفُّوُهْم { مما يعبدون من األوثان ، ومثل ما يعبدون منها  أو. من عبادهتم ، وكعبادهتم : وموصولة ، أي 
حاالً عن } غَْيَر َمنقُوصٍ { كيف نصب : فإن قلت . أي حظهم من العذاب كما وفينا آباءهم أنصباءهم } َنِصيَبُهمْ 

وفيته شطر حقه ، وثلث . أال تراك تقول . جيوز أن يوىف وهو ناقص ، ويوىف وهو كامل : النصيب املوىف؟ قلت 
  .حقه ، وحقه كامالً وناقصاً 

  ) ١١٠( لَِفي َشكٍّ ِمْنُه ُمرِيبٍ َولَقَْد آتَْيَنا ُموَسى الِْكتَاَب فَاْخُتِلَف ِفيِه َولَْولَا كَِلَمةٌ َسَبقَْت ِمْن َربَِّك لَقُِضيَ َبْينَُهْم َوإِنَُّهْم



يعين كلمة اإلنظار إىل يوم } َولَْوالَ كَِلَمةٌ { اختلف يف القرآن آمن به قوم وكفر به قوم ، كما } فاختلف ِفيِه { 
  .وهذه من مجلة التسلية أيضاً . بني قوم موسى أو قومك } لَّقُِضَى بِْيَنُهمْ { القيامة 

  ) ١١١(َوإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَُيَوفَِّينَُّهْم رَبَُّك أَْعَمالَُهْم إِنَُّه بَِما َيْعَملُونَ َخبٌِري 

جواب } لَُيَوفَّينَُّهْم { وإنّ كلهم ، وإنَّ مجيع املختلفني فيه : التنوين عوض من املضاف إليه ، يعين } َوإِنَّ كُالًّ { 
رَبُّكَ { وإنّ مجيعهم واهللا ليوفينهم : مزيدة واملعىن } َما { موطئة للقسم ، و } لَّمَّا { والالم يف . قسم حمذوف 

بالتخفيف على إعمال املخففة عمل الثقيلة ، » وإن كال«: وقرىء . ن وجحود من حسن وقبيح وإميا} أعماهلم 
وقراءة عبد . وملا مبعىن إال . على أنّ إن نافية » وإن كل ملا ليوفينهم«: وقرأ أّيب . اعتباراً ألصلها الذي هو التثقيل 

: بالتنوين ، كقوله » كال ملا ليوفينهموإن «وإن كل إال ليوفينهم ، وقرأ الزهري وسليمان بن أرقم . اهللا مفسرة هلا 
: وإنّ كال مجيعاً ، كقوله : وإن كال ملمومني ، مبعىن جمموعني ، كأنه قيل : واملعىن ]  ١٩: الفجر [ } أَكْالً لَّّماً { 
  ] . ٣٠: احلجر [ } فََسَجَد املالئكة كُلُُّهْم أَْجَمُعونَ { 

  ) ١١٢(َعَك َولَا َتطْغَْوا إِنَّهُ بَِما َتْعَملُونَ َبِصٌري فَاْسَتِقْم كََما أُمِْرَت َوَمْن َتاَب َم

َوَمن َتابَ { فاستقم استقامة مثل االستقامة اليت أمرت هبا على جاّدة احلق ، غري عادل عنها } فاستقم كَمآ أُمِْرَت { 
: واملعىن . الفاصل مقامه وإمنا جاز العطف عليه ومل يؤكد مبنفصل لقيام . معطوف على املستتر يف استقم } َمَعَك 

إِنَُّه بَِما َتْعَملُونَ { وال خترجوا عن حدود اهللا } َوالَ َتطَْغْواْ { فاستقم أنت وليستقم من تاب على الكفر وآمن معك 
  :وعن ابن عباس . عامل فهو جمازيكم به ، فاتقوه } َبِصريٌ 

القرآن آية كانت أشّد وال أشّق عليه من هذه ما نزلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف مجيع )  ٥٢٩( 
  »شيبتين هود والواقعة وأخواهتما « : وهلذا قال . اآلية 

رأيت : وعن بعضهم » شيبتين هود « : فقال . لقد أسرع فيك الشيب : وروي أنّ أصحابه قالوا له )  ٥٣٠( 
ما : فقلت . نعم : فقال . شيبتين هود  :روي عنك أنك قلت : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف النوم فقلت له 

وعن جعفر . } فاستقم كََما أُِمْرَت { : ال ، ولكن قوله : الذي شيبك منها؟ أقصص األنبياء وهالك األمم؟ قال 
  .افتقْر إىل اهللا بصحة العزم : قال } فاستقم كََما أُمِْرَت { الصادق رضي اهللا عنه 

  ) ١١٣(لَُموا فََتَمسَّكُُم النَّاُر َوَما لَكُْم ِمْن ُدوِن اللَِّه ِمْن أَْوِلَياَء ثُمَّ لَا تُْنَصُرونَ َولَا َتْركَنُوا إِلَى الَِّذيَن ظَ

بكسر التاء وفتح الكاف ، على لغة : وعن أيب عمرو . ، بفتح الكاف وضمها مع فتح التاء » وال تركنوا«: قرىء 
فََتَمسَّكُُم النار { وحنوه قراءة من قرأ . كان من باب علم يعلم متيم يف كسرهم حروف املضارعة إال الياء يف كل ما 

، على البناء للمفعول ، من أركنه إذا أماله ، والنهي متناول » وال ُترِكنوا«: وقرأ ابن أيب عبلة . بكسر التاء } 
بأعماهلم ، والتشبه  لالحنطاط يف هواهم ، واالنقطاع إليهم ، ومصاحبتهم وجمالستهم وزيارهتم ومداهنتهم ، والرضا

فإن } َوالَ تركنوا { : وتأّمل قوله . وذكرهم مبا فيه تعظيم هلم . هبم ، والتزيي بزيهم ، ومّد العني إىل زهرهتم 
. أي إىل الذين وجد منهم الظلم ، ومل يقل إىل الظاملني } إِلَى الذين ظَلَُمواْ { : وقوله . الركون هو امليل اليسري 

هذا فيمن ركن إىل من : صلى خلف اإلمام فقرأ هبذه اآلية فغشي عليه ، فلما أفاق قيل له ، فقال وحكي أنّ املوفق 



َوالَ { ، ]  ١١٢: هود [ } َوالَ َتطَْغْواْ { : جعل اهللا الدين بني الءين : وعن احلسن رمحه اهللا . ظلم ، فكيف بالظامل 
عافانا اهللا وإياك أبا بكر من الفنت ، فقد أصبحت : له يف الدين وملا خالط الزهري السالطني كتب إليه أخ } َتْركَنُواْ 

أصبحت شيخاً كبرياً وقد أثقلتك نعم اهللا مبا فهمك اهللا من كتابه : حبال ينبغي ملن عرفك أن يدعو لك اهللا ويرمحك 
} نَُّه ِللنَّاسِ َوالَ َتكُْتُموَنهُ لَُتَبيُّن{ وعلمك من سنة نبيه ، وليس كذلك أخذ اهللا امليثاق على العلماء ، قال اهللا سبحانه 

أنك آنست وحشة الظامل ، وسهلت سبيل : واعلم أنّ أيسر ما ارتكب وأخّف ما احتملت ]  ١٨٧: آل عمران [ 
الغي بدنّوك ممن مل يؤّد حقاً ومل يترك باطالً حني أدناك اختذوك قطباً تدور عليك رحى باطلهم ، وجسراً يعربون 

سلماً يصعدون فيك إىل ضالهلم ، ُيدخلون الشّك بك على العلماء ، ويقتادون بك قلوب عليك إىل بالئهم و
اجلهالء ، فما أيسر ما عمروا لك يف جنب ما خّربوا عليك ، وما أكثر ما أخذوا منك يف جنب ما أفسدوا عليك 

أََضاُعواْ الصالة واتبعوا الشهوات  فََخلََف ِمن َبْعِدِهْم َخلٌْف{ من دينك ، فيما يؤمنك أن تكون ممن قال اهللا فيهم 
فإنك تعامل من ال جيهل ، وحيفظ عليك من ال يغفل ، فداو دينك فقد دخله ]  ٥٩: مرمي [ } فََسْوَف َيلْقُونَ غَّياً 

. سقم ، وهىيء زادك فقد حضر السفر البعيد ، وما خيفى على اهللا من شيء يف األرض وال يف السماء ، والسالم 
ما من شيء أبغض إىل اهللا من : وعن األوزاعي . يف جهنم واد ال يسكنه إال القّراء الزائرون للملوك  :وقال سفيان 

وقال رسول . الذباب على العذرة ، أحسن من قارىء على باب هؤالء : وعن حممد بن مسلمة . عامل يزور عامالً 
  :اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  "ب أن يعصى اهللا يف أرضه من دعا لظامل بالبقاء فقد أح) "  ٥٣١( 

: ميوت؟ فقال : ال ، فقيل له : ولقد سئل سفيان عن ظامل أشرف على اهلالك يف برية ، هل يسقى شربة ماء؟ فقال 
فتمسكم النار وأنتم على هذه : أي } فََتَمسَّكُُم { : حال من قوله } َوَما لَكُْم ّمن ُدوِن اهللا ِمْن أَْوِلَياء { . دعه ميوت 

{ وما لكم من دون اهللا من أنصار يقدرون على منعكم من عذابه ، ال يقدر على منعكم من غريه : ومعناه . احلال 
فما معىن مث؟ : فإن قلت . مث ال ينصركم هو ، ألنه وجب يف حكمته تعذيبكم وترك اإلبقاء عليكم } ثُمَّ ال ُتنَصُرونَ 

  .دة مع استيجاهبم العذاب واقتضاء حكمته له معناها االستبعاد ، ألنّ النصرة من اهللا مستبع: قلت 

  ) ١١٤(لذَّاكِرِيَن َوأَِقمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ َوُزلَفًا ِمَن اللَّْيلِ إِنَّ الَْحَسَناتِ ُيذِْهْبَن السَّيِّئَاِت ذَِلَك ذِكَْرى ِل

ليل وهي ساعاته القريبة من آخر النهار ، من وساعات من ال} َوُزلَفاً مَِّن اليل { غدوة وعشية } طََرفَىِ النهار { 
. الظهر والعصر؛ ألنّ ما بعد الزوال عشّي : الفجر ، وصالة العشية : أزلفه إذا قربه وازدلف إليه ، وصالة الغدوة 

: وانتصاب طريف النهار على الظرف ، ألهنما مضافان إىل الوقت ، كقولك . املغرب والعشاء : وصالة الزلف 
مجيع النهار ، وأتيته نصف النهار وأوله وآخره ، تنصب هذا كله على إعطاء املضاف حكم املضاف أقمت عنده 

: وزلفى . وزلفا ، بسكون الالم . ، بضمتني » وُزلُفا«: وقرىء ]  ١٣٠: طه [ } َوأَطَْراَف النهار { وحنوه . إليه 
والزلف بضمتني حنو . حنو بسرة وبسر :  والزلف بالسكون. مجع زلفة ، كظلم يف ظلمة : فالزلف . بوزن قرىب 

: وقيل . وهو ما يقرب من آخر النهار من الليل : والزلفى مبعىن الزلفة ، كما أن القرىب مبعىن القربة . بسر يف بسر 
أقم الصالة طريف النهار : وقربا من الليل ، وحقها على هذا التفسري أن تعطف على الصالة ، أي : وزلفا من الليل 

إِنَّ احلسنات ُيذِْهْبنَ { وأقم صالة تتقّرب هبا إىل اهللا عز وجل يف بعض الليل : م زلفا من الليل ، على معىن ، وأق
  :أن يراد تكفري الصغائر بالطاعات ، ويف احلديث : فيه وجهان ، أحدمها } السيئات 



إن احلسنات يذهنب السيئات ، :  والثاين" إن الصالة إىل الصالة كفارة ما بينهما ما اجتنبت الكبائر ) "  ٥٣٢( 
  :وقيل ]  ٤٥: العنكبوت [ } إن الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر { : بأن يكن لطفاً يف تركها ، كقوله 

إن يف : نزلت يف أيب اليسر عمرو بن غزية األنصاري ، كان يبيع التمر فأتته امرأة فأعجبته ، فقال هلا )  ٥٣٣( 
اتق اهللا ، فتركها وندم ، فأتى : فذهب هبا إىل بيته فضمها إىل نفسه وقبلها ، فقالت له  .البيت أجود من هذا التمر 

أنتظر أمر ريب ، فلما صلى صالة : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخربه مبا فعل ، فقال صلى اهللا عليه وسلم 
  "نعم ، اذهب فإهنا كفارة ملا عملت : العصر نزلت ، فقال 

استر على نفسك وتب إىل اهللا ، فأتى عمر رضي اهللا عنه فقال له : نه أتى أبا بكر فأخربه فقال وروي أ)  ٥٣٤( 
بل : أهذا له خاصة أم للناس عامة؟ فقال : مثل ذلك ، مث أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فنزلت ، فقال عمر 

  :للناس عامة وروي أنّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال له 
{ إشارة إىل قوله } ذلك { " } إِنَّ احلسنات ُيذِْهْبَن السيئات { توضأ وضوءاً حسناً وصل ركعتني "  ) ٥٣٥( 

  .عظة للمتعظني } ذكرى ِللذكِرِيَن { فما بعده } فاستقم 

  ) ١١٥(َواْصبِْر فَإِنَّ اللََّه لَا ُيِضيعُ أَْجرَ الُْمْحِسنَِني 

ا هو خامتة للتذكري ، وهذا الكرور لفضل خصوصية ومزية وتنبيه على مكان مث كّر إىل التذكري بالصرب بعد ما جاء مب
وعليك مبا هو أهّم مما ذكرت به وأحق بالتوصية ، وهو الصرب على امتثال ما أمرت به : الصرب وحمله ، كأنه قال 

جاء مبا هو مشتمل على } سنني فَإِنَّ اهللا الَ ُيِضيُع أَْجَر احمل{ واالنتهاء عما هنيت عنه ، فال يتم شيء منه إال به 
  .االستقامة وإقامة الصلوات واالنتهاء عن الطغيان والركون إىل الظاملني والصرب وغري ذلك من احلسنات 

ْنَجْيَنا ِمنُْهْم َواتََّبَع الَِّذيَن ْن أَفَلَْولَا كَانَ ِمَن الْقُُروِن ِمْن قَْبِلكُْم أُولُو بَِقيٍَّة َيْنَهْونَ َعنِ الْفََساِد ِفي الْأَْرضِ إِلَّا قَِليلًا ِممَّ
  ) ١١٦(ظَلَُموا َما أُْترِفُوا ِفيِه َوكَاُنوا ُمْجرِِمَني 

إال اليت يف » هال«يف القرآن فمعناها » لوال«كل : فهال كان وقد حكوا عن اخلليل } فَلَْوالَ كَانَ ِمَن القرون { 
 ٤٩: القلم [ } ْوالَ أَن َتدَاَركَُه نِْعَمةٌ ّمن رَّّبِه لَُنبِذَ بالعراء لَّ{ الصافات ، وما صحت هذه احلكاية ففي غري الصافات 

، ]  ٧٤: اإلسراء [ } َولَْوالَ أَن ثبتناك لَقَْد ِكدتَّ َتْركَُن إِلَيْهِْم { ، ]  ٢٥: الفتح [ } َولَْوالَ رِجَالٌ مُّْؤِمُنونَ { ، ] 
الفضل واجلودة بقية ألنّ الرجل يستبقي مما خيرجه أجوده وأفضله ، فصار ومسى . أولو فضل وخري } أُْولُواْ َبقِيَُّت { 

  :وبه فسر بيت احلماسة . فالن من بقية القوم ، أي من خيارهم : ويقال . مثالً يف اجلودة والفضل 
وجيوز أن تكون البقية مبعىن .  يف الزوايا خبايا ، ويف الرجال بقايا: ومنه قوهلم ... إنْ ُتذْنُِبوا ثُمَّ َيأْتِينِي بَِقيَُّتكُْم 

فهال كان منهم ذوو بقاء على أنفسهم وصيانة هلا من سخط اهللا وعقابه ، : البقوى ، كالتقية مبعىن التقوى ، أي 
  :، بوزن لقية ، من بقاه يبقيه إذا راقبه وانتظره ومنه » أولو بقية«: وقرىء 

فلو كان منهم أولو مراقبة : واملعىن . قية املّرة من مصدره والب» بقينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم «)  ٥٣٦( 
ولكن قليالً ممن : استثناء منقطع ، معناه } إِالَّ قَِليالً { وخشية من انتقام اهللا ، كأهنم ينتظرون إيقاعه هبم إلشفاقهم 
حقها أن تكون للبيان ال } جنَْيَنا ّممَّْن أَ{ يف } ِمْن { و . أجنينا من القرون هنوا عن الفساد ، وسائرهم تاركون للنهي 

أَجنَْيَنا الذين يَْنَهْونَ َعنِ السوء وَأََخذَْنا الذين { : للتبعيض؛ ألن النجاة إمنا هي للناهني وحدهم ، بدليل قوله تعاىل 
ه إن جعلت: هل لوقوع هذا االستثناء متصال وجه حيمل عليه؟ قلت : فإن قلت ] .  ١٦٥: األعراف [ } ظَلَُمواْ 



متصال على ما عليه ظاهر الكالم ، كان املعىن فاسداً؛ ألنه يكون ختصيصاً ألوىل البقية على النهي عن الفساد ، إال 
هال قرأ قومك القرآن إال الصلحاء منهم ، تريد استثناء الصلحاء من : للقليل من الناجني منهم كما تقول 

ماكان : ى النهي عن الفساد معىن نفيه عنهم ، فكأنه قيل يف حتضيضهم عل: احملضضني على قراءة القرآن وإن قلت 
من القرون أولو بقية إال قليالً ، كان استثناء متصال ومعىن صحيحاً ، وكان انتصابه على أصل االستثناء ، وإن كان 

كي النهي عن املنكرات ، تار: أراد بالذين ظلموا } واتبع الذين ظَلَُمواْ َما أُْترِفُواْ ِفيِه { األفصح أن يرفع على البدل 
مل يهتموا مبا هو ركن عظيم من أركان الدين ، وهو األمر باملعروف والنهي عن املنكر ، وعقدوا مهمهم : أي 

. بالشهوات ، واتبعوا ما عرفوا فيه التنعم والتترف ، من حب الرياسة والثروة ، وطلب أسباب العيش اهلينء 
: ، يعين » واتبع الذين ظلموا«وقرأ أبو عمرو يف رواية اجلعفي ، . هم ورفضوا ما وراء ذلك ونبذوه وراء ظهور

وهذا معىن قويّ . أهنم اتبعوا جزاء إترافهم : وجيوز أن يكون املعىن يف القراءة املشهورة . واتبعوا جزاء ما أترفوا فيه 
  .إال قليالً ممن أجنينا منهم وهلك السائر : لتقدم اإلجناء ، كأنه قيل 

واتبعوا الشهوات ، كان معطوفاً : إن كان معناه : ؟ قلت } واتبع الذين ظَلَُمواْ { : عالم عطف قوله : فإن قلت 
على مضمر ، ألنّ املعىن إال قليالً ممن أجنينا منهم هنوا عن الفساد ، واتبع الذين ظلموا شهواهتم ، فهو عطف على 

أجنينا القليل وقد اتبع الذين ظلموا : لحال ، كأنه قيل وإن كان معناه واتبعوا جزاء اإلتراف ، فالواو ل. هنوا 
اتبعوا اإلتراف وكوهنم جمرمني؛ ألن : على أترفوا أي : ؟ قلت } َوكَاُنواْ ُمْجرِِمَني { فقوله : فإن قلت . جزاءهم 

م وكانوا جمرمني أو على اتبعوا ، أي اتبعوا شهواهت. أو أريد باإلجرام إغفاهلم للشكر . تابع الشهوات مغمور باآلثام 
  .وجيوز أن يكون اعتراضاً وحكماً عليهم بأهنم قوم جمرمون . بذلك 

  ) ١١٧(َوَما كَانَ َربُّكَ ِلُيْهِلَك الْقَُرى بِظُلْمٍ َوأَْهلَُها ُمْصِلُحونَ 

ال يف احلكمة واستح: واملعىن . حال من الفاعل } بِظُلْمٍ { و . والالم لتأكيد النفي . مبعىن صح واستقام } كَانَ { 
تنزيهاً لذاته عن الظلم ، وإيذاناً بأن إهالك املصلحني } ُمْصِلُحونَ { قوم } َوأَْهلَُها { أن يهلك اهللا القرى ظاملاً هلا 

الظلم الشرك ، ومعناه أنه ال يهلك القرى بسبب شرك أهلها وهم مصلحون يتعاطون احلق فيما : وقيل . من الظلم 
  .هم فساداً آخر بينهم وال يضمون إىل شرك

إِلَّا َمْن َرِحَم َربَُّك َوِلذَِلَك َخلَقَُهْم َوَتمَّْت كَِلَمةُ ) ١١٨(َولَْو َشاَء رَبَُّك لَجََعلَ النَّاسَ أُمَّةً َواِحَدةً وَلَا َيزَالُونَ ُمْخَتِلِفَني 
  ) ١١٩(رَبَِّك لَأَْملَأَنَّ جََهنََّم ِمَن الْجِنَِّة وَالنَّاسِ أَْجَمِعَني 

يعين الضطرهم إىل أن يكونوا أهل أّمة واحدة أي ملة واحدة وهي ملة } َولَْو َشاء َربُّكَ لَجََعلَ الناس أُمَّةً وَاِحَدةً { 
وهذا الكالم يتضمن نفي االضطرار ، وأنه مل ]  ٩٢: األنبياء [ } إِنَّ هذه أُمَُّتكُْم أُمَّةً وَاِحَدةً { : اإلسالم ، كقوله 
فاق على دين احلق ، ولكنه مكنهم من االختيار الذي هو أساس التكليف ، فاختار بعضهم احلق يضطرهم إىل االت

إال ناساً هداهم اهللا ولطف } َوالَ يََزالُونَ ُمْخَتِلِفَني إِالَّ َمن رَِّحَم َربُّكَ { : وبعضهم الباطل ، فاختلفوا ، فلذلك قال 
ذلك إشارة إىل ما دل عليه الكالم األّول وتضمنه } ولذلك َخلَقَُهمْ { هبم ، فاتفقوا على دين احلق غري خمتلفني فيه 

ولذلك من التمكن واالختيار الذي كان عنه االختالف خلقهم ، ليثيب خمتار احلق حبسن اختياره ، : ، يعين 



َجهَنََّم ِمَن اجلنة والناس  َألْمالَنَّ{ وهي قوله للمالئكة } َوَتمَّْت كَِلَمُت َرّبَك { ويعاقب خمتار الباطل بسوء اختياره 
  .لعلمه بكثرة من خيتار الباطل } أَْجَمِعَني 

َوقُلْ ) ١٢٠(ِذكَْرى ِللُْمْؤِمنَِني َوكُلًّا َنقُصُّ َعلَْيَك ِمْن أَْنَباِء الرُُّسلِ َما نُثَبُِّت بِِه فَُؤاَدَك َوَجاَءَك ِفي َهِذهِ الَْحقُّ َوَمْوِعظَةٌ َو
  ) ١٢٢(َواْنَتِظرُوا إِنَّا ُمْنَتِظُرونَ ) ١٢١(ُنونَ اْعَملُوا َعلَى َمكَاَنِتكُْم إِنَّا َعاِملُونَ ِللَِّذيَن لَا ُيْؤِم

بيان لكل } ِمْن أَْنَباء الرسل { و } نَقُصُّ َعلَْيَك { وكل نبأ . التنوين فيه عوض من املضاف إليه كأنه قيل } َوكُالًّ { 
: كل واقتصاص نقّص عليك ، على معىن ] و : [ وجيوز أن يكون املعىن . بدل من كال  }َوَما ُنثَّبتُ بِِه فَُؤاَدكَ { . 

. مفعول نقّص } َما نُثَّبُت بِِه { على األساليب املختلفة ، و : وكل نوع من أنواع االقتصاص نقّص عليك ، يعين 
َوَجاءَك ِفى { ثبت للقلب وأرسخ للعلم زيادة يقينه وما فيه طمأنينة قلبه ، ألن تكاثر األدلة أ: ومعىن تثبيت فؤاده 

َوَمْوِعظَةٌ وذكرى ِللُْمْؤِمنَِني َوقُل { أو يف هذه األنباء املقتصة فيها ما هو حق . أي يف هذه السورة } هذه احلق 
ونَ وانتظروا إِنَّا َعاِملُ{ على حالكم وجهتكم اليت أنتم عليها } اعملوا { من أهل مكة وغريهم } لّلَِّذيَن الَ ُيؤِْمُنونَ 

  .أن ينزل بكم حنو ما اقتص اهللا من النقم النازلة بأشباهكم } إِنَّا ُمنَتِظرُونَ { بنا الدوائر } 

  ) ١٢٣(ْعَملُونَ َك بَِغاِفلٍ َعمَّا َتَوِللَِّه غَْيُب السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َوإِلَْيِه يُْرَجُع الْأَْمُر كُلُُّه فَاْعُبْدُه َوَتوَكَّلْ َعلَْيِه َوَما َربُّ

َوإِلَْيِه يُْرَجُع { ال ختفى عليه خافية مما جيري فيهما ، فال ختفى عليه أعمالكم } َوللَِّه غَْيُب السماوات واألرض { 
{ فإنه كافيك وكافلك } فاعبده َوَتوَكَّلْ َعلَْيِه { فال بّد أن يرجع إليه أمرهم وأمرك ، فينتقم لك منهم } األمر كُلُُّه 

  .أي أنت وهم على تغليب املخاطب : بالتاء » تعملون«: وقرىء } َربُّكَ بغافل َعمَّا َتْعَملُونَ  َوَما
  :عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

من قرأ سورة هود أعطي من األجر عشر حسنات بعدد من صّدق بنوحٍ وَمن كَذََّب به ، وهود وصاحل ) "  ٥٣٧( 
  "يوم القيامة من السعداء إن شاء اهللا تعاىل ذلك وشعيب ولوط وإبراهيم وموسى وكان 

َنْحُن َنقُصُّ َعلَْيَك أَْحَسَن الْقََصصِ بَِما ) ٢(إِنَّا أَنَْزلْنَاُه قُْرآًنا َعَربِيا لََعلَّكُْم َتْعِقلُونَ ) ١(الر تِلَْك آيَاُت الِْكتَابِ الُْمبِنيِ 
  ) ٣(ْنَت ِمْن قَْبِلِه لَِمَن الَْغاِفِلَني أَْوَحيَْنا إِلَْيَك َهذَا الْقُْرآنَ َوإِنْ كُ

السورة ، أي تلك اآليات اليت أنزلت إليك يف هذه } الكتاب املبني { و . إشارة إىل آيات السورة } ِتلَْك { 
أو اليت تبني ملن تدبرها أهنا من عند اهللا ال من عند . السورة آيات السورة الظاهر أمرها يف إعجاز العرب وتبكيتهم 

أو قد أبني فيها ما سألت عنه اليهود من . أو الواضحة اليت ال تشتبه على العرب معانيها لنزوهلا بلساهنم . لبشر ا
سلوا حممداً مل انتقل آل يعقوب من الشام إىل : فقد روي أن علماء اليهود قالوا لكرباء املشركني . قصة يوسف 

ومسى } قُْرءاناً َعَربِّياً { الذي فيه قصة يوسف يف حال كونه أنزلنا هذا الكتاب } أنزلناه { مصر؟ وعن قصة يوسف 
إرادة أن تفهموه وحتيطوا } لَعَلَّكُْم َتْعِقلُونَ { بعض القرآن قرآناً ، ألنّ القرآن اسم جنس يقع على كله وبعضه 

} القصص { ] .  ٤٤: فصلت [ } لَْت ءاياته َولَْو جعلناه قُْرءاناً أْعَجِمّياً لَّقَالُواْ لَْوالَ فُّص{ مبعانيه وال يلتبس عليكم 
شله يشله شلالً ، : قّص احلديث يقصه قصصاً ، كقولك : يكون مصدراً مبعىن االقتصاص ، تقول : على وجهني 

. يف معىن املنبأ به واملخرب به : وحنوه النبأ واخلرب . كالنفض واحلسب » مفعول«مبعىن » فعال«ويكون . إذا طرده 



حنن نقص عليك أحسن : وإن أريد املصدر ، فمعناه . من تسمية املفعول باملصدر ، كاخللق والصيد  وجيوز أن يكون
أي بإحيائنا إليك هذه السورة ، على أن يكون أحسن منصوباً نصب } بَِما أَْوَحْيَنا إِلَْيَك هذا القرءان { القصص 

وجيوز . مغن عنه } بَِما أَْوَحْيَنا إِلَْيَك هذا القرءان { : املصدر ، إلضافته إليه ، ويكون املقصوص حمذوفاً؛ ألنّ قوله 
واملراد . حنن نقص عليك أحسن االقتصاص هذا القرآن بإحيائنا إليك : أن ينتصب هذا القرآن بنقّص ، كأنه قيل 

أال ترى أنّ هذا احلديث مقتص يف كتب . أنه اقتّص على أبدع طريقة وأعجب أسلوب : بأحسن االقتصاص 
وإن أريد بالقصص . ني ويف كتب التواريخ ، وأال ترى اقتصاصه يف كتاب منها مقارباً القتصاصه يف القرآن األول

حنن نقص عليك أحسن ما يقص من األحاديث ، وإمنا كان أحسنه ملا يتضمن من العرب : فمعناه . املقصوص 
هو : يف بابه ، كما يقال يف الرجل  والنكت واحلكم والعجائب اليت ليست يف غريها والظاهر أنه أحسن ما يقتص

من قّص أثره إذا اتبعه ، ألنّ الذي : مّم اشتقاق القصص؟ قلت : فإن قلت . أعلم الناس وأفضلهم ، يراد يف فنه 
تال القرآن ، إذا قرأه ، ألنه يتلو أي يتبع ما حفظ منه آية : يقّص احلديث يتبع ما حفظ منه شيئاً فشيئاً ، كما يقال 

راجع } قَْبِلِه { والضمري يف . والالم هي اليت تفرق بينها وبني النافية . إن خمففة من الثقيلة } َوإِن كُنُت { بعد آية 
من اجلاهلني : وإنّ الشأن واحلديث كنت من قبل إحيائنا إليك من الغافلني عنه ، أي : ما أوحينا واملعىن : إىل قوله 

  .طرف منه به ، ما كان لك فيه علم قط وال طرق مسعك 

  ) ٤(ِديَن إِذْ قَالَ يُوُسُف لِأَبِيِه َيا أََبِت إِنِّي رَأَْيُت أََحَد َعَشَر كَْوكًَبا َوالشَّْمَس وَالْقََمَر َرأَيُْتُهْم ِلي سَاجِ

بدل من أحسن القصص ، وهو من بدل االشتمال ، ألن الوقت مشتمل على القصص وهو } إِذْ قَالَ ُيوُسُف { 
ويوسف اسم عرباين ، وقيل عريب وليس بصحيح؛ ألنه » اذكر«أو بإضمار . املقصوص ، فإذا قصَّ وقته فقد قص 

بكسر » يوِسف«: ما تقول فيمن قرأ ف: فإن قلت . لو كان عربياً النصرف خللّوه عن سبب آخر سوى التعريف 
ألنه على وزن املضارع املبين للفاعل أو » هو عريب«بفتحها ، هل جيوز على قراءته أن يقال » يوَسف«السني ، أو 

ال؛ ألنّ القراءة املشهورة قامت بالشهادة ، : وإمنا منع الصرف للتعريف ووزن الفعل؟ قلت . املفعول من آسف 
يونس ، رويت فيه هذه اللغات : ، فال تكون عربية تارة وأعجمية أخرى ، وحنو يوسف  على أن الكلمة أعجمية

  :وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم . الثالث وال يقال هو عريب ألنه يف لغتني منها بوزن املضارع من آنس وأونس 
يوسف بن يعقوب بن : مي الكرمي ابن الكرمي ابن الكرمي ابن الكر: من الكرمي؟ فقولوا : إذا قيل ) "  ٥٣٨( 

تاء تأنيث وقعت : ما هذه التاء؟ قلت : فإن قلت . قرىء باحلركات الثالث } يا أبت { " إسحاق بن إبراهيم 
كيف جاز إحلاق تاء التأنيث : فإن قلت . عوضاً من ياء اإلضافة ، والدليل على أهنا تاء تأنيث قلبها هاء يف الوقف 

فلم ساغ : فإن قلت . محامة ذكر وشاة ذكر ، ورجل ربعة ، وغالم يفعة : لك كما جاز حنو قو: باملذكر؟ قلت 
ألنّ التأنيث واإلضافة يتناسبان يف أنّ كل واحد منهما زيادة مضمومة : تعويض تاء التأنيث من ياء اإلضافة؟ قلت 

يا أيب ، قد : قولك  هي الكسرة اليت كانت قبل الياء يف: فإن قلت فما هذه الكسرة؟ قلت . إىل االسم يف آخره 
فما بال الكسرة مل تسقط بالفتحة : فإن قلت : زحلقت إىل التاء ، القتضاء تاء التأنيث أن يكون ما قبلها مفتوحاً 

امتنع ذلك فيها ، ألهنا اسم ، واألمساء حقها التحريك ألصالتها يف : اليت اقتضتها التاء وتبقى التاء ساكنة؟ قلت 
وأما التاء فحرف صحيح حنو كاف . ني الياء وأصلها أن حتّرك ختفيفاً ، ألهنا حرف لني اإلعراب ، وإمنا جاز تسك

يشبه اجلمع بني التاء وبني هذه الكسرة اجلمع بني العوض واملعّوض منه ، ألهنا : فإن قلت . الضمري ، فلزم حتريكها 
قلت الياء والكسرة قبلها شيآن . » ا أبتي«ال جيوز » يا أبيت«يا غالم ، فكما ال جيوز : يف حكم الياء ، إذا قلت 



والتاء عوض من أحد الشيئني ، وهو الياء والكسرة غري متعرض هلا ، فال جيمع بني العوض واملعوض منه ، إال إذا 
مع كون األلف فيه بدال من التاء ، كيف جاز اجلمع بينها » يا أبتا«أال ترى إىل قوهلم . مجع بني التاء والياء ال غري 

  .التاء ، ومل يعد ذلك مجعاً بني العوض واملعّوض منه ، فالكسرة أبعد من ذلك  وبني

يا «فإن دلت على مثل ذلك يف . فقد دلت الكسرة يف يا غالم على اإلضافة؛ ألهنا قرينة الياء ولصيقتها : فإن قلت 
: فإن قلت . الياء إذا قلت يا أيب بل حاهلا مع التاء كحاهلا مع : قلت . وجودها كعدمها : فالتاء املعّوضة لغو » أبت

واستبقى الفتحة قبلها ، كما » يا أبتا«أما من فتح فقد حذف األلف من : فما وجه من قرأ بفتح التاء وضمها؟ قلت 
وأما من . » يا أيب«حركها حبركة الباء املعوض منها يف قولك : وجيوز أن يقال » يا غالم«فعل من حذف الياء يف 

من » ياتبة«كما تقول » يا أبت«: يف آخره تاء تأنيث ، فأجراه جمرى األمساء املؤنثة بالتاء فقال  ضم فقد رأى امساً
بسكون العني ، » وأحد عشر«. بتحريك الياء » إين رأيت«: غري اعتبار لكوهنا عوضاً من ياء اإلضافة ، وقرىء 

عشر ، إال اثين عشر لئال يلتقي ساكنان ،  ختفيفاً لتوايل املتحركات فيما هو يف حكم اسم واحد ، وكذا إىل تسعة
ورأيت من الرؤيا ، ال من الرؤية ، ألنَّ ما ذكره معلوم أنه منام؛ ألنّ الشمس والقمر لو اجتمعا مع الكواكب 

فإن . ساجدة ليوسف يف حال اليقظة ، لكانت آية عظيمة ليعقوب عليه السالم ، وملا خفيت عليه وعلى الناس 
  :ك الكواكب؟ قلت ما أمساء تل: قلت 

يا حممد ، أخربين عن النجوم اليت رآهّن : روى جابر أنّ يهودياً جاء إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال )  ٥٣٩( 
فنزل جربيل عليه السالم فأخربه بذلك ، فقال النيب صلى اهللا : يوسف ، فسكت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

جريان ، والطارق ، والذيال ، وقابس ، «: قال . نعم : ؟ قال »تسلمإن أخربتك هل «عليه وسلم لليهودي 
وعمودان ، والفليق ، واملصبح ، والضروح ، والفرغ ، ووثاب ، وذو الكتفني رآها يوسف والشمس والقمر نزلن 

  .إي واهللا ، إهنا ألمساؤها : فقال اليهودي » من السماء وسجدن له
إخوته وعن وهب أنّ يوسف رأى وهو ابن سبع : والكواكب . أبوه وخالته  :وقيل . الشمس والقمر أبواه : وقيل 

سنني أنّ إحدى عشرة عصا طواال كانت مركوزة يف األرض كهيئة الدارة ، وإذا عصا صغري تثب عليها حىت 
إياك أن تذكر هذا إلخوتك ، مث رأى وهو ابن ثنيت عشرة سنة : اقتلعتها وغلبتها ، فوصف ذلك ألبيه فقال 

: وقيل . ال تقصها عليهم ، فيبغوا لك الغوائل : شمس والقمر والكواكب تسجد له ، فقصها على أبيه فقال له ال
: فإن قلت مل أخر الشمس والقمر؟ قلت . مثانون : وقيل . كان بني رؤيا يوسف ومصري إخوته إليه أربعون سنة 

لهما واستبدادمها باملزية على غريمها من الطوالع أخرمها ليعطفهما على الكواكب على طريق االختصاص ، بياناً لفض
رأيت : ، كما أخر جربيل ، وميكائيل عن املالئكة ، مث عطفهما عليها لذلك ، وجيوز أن تكون الواو مبعىن مع ، أي 

ليس بتكرار ، إمنا هو كالم مستأنف على : ما معىن تكرار رأيت قلت : فإن قلت . الكواكب مع الشمس والقمر 
كيف } إِّنى َرأَْيُت أََحَد َعَشَر كَْوكًَبا { : سؤال وقع جواباً له ، كأن يعقوب عليه السالم قال له عند قوله تقدير 

فلم أجريت جمرى العقالء يف رأيتهم يل : فإن قلت } رَأَْيتُُهْم ِلى سَاجِِديَن { : رأيتها سائالً عن حال رؤيتها؟ فقال 
أجرى عليها حكمهم ، كأهنا عاقلة ، وهذا . خاص بالعقالء وهو السجود  ألنه ملا وصفها مباهو: ساجدين؟ قلت 

كثري شائع يف كالمهم ، أن يالبس الشيء الشيء من بعض الوجوه ، فيعطى حكماً من أحكامه إظهاراً ألثر املالبسة 
  .واملقاربة 



َوكَذَِلَك َيْجَتبِيكَ ) ٥(ْيًدا إِنَّ الشَّْيطَانَ ِللْإِْنَساِن َعُدوٌّ ُمبٌِني قَالَ َيا بَُنيَّ لَا تَقُْصصْ ُرْؤيَاَك َعلَى إِخَْوِتَك فََيِكيدُوا لََك كَ
أَبََوْيَك ِمْن قَْبلُ إِْبَراِهيمَ  رَبَُّك َوُيَعلُِّمَك ِمْن َتأْوِيلِ الْأَحَاِديِث َوُيِتمُّ نِْعَمَتُه َعلَْيَك َوَعلَى آلِ َيْعقُوَب كََما أََتمََّها َعلَى

  ) ٦(إِنَّ َربََّك َعِليٌم َحكِيٌم  َوإِْسحَاَق

عرف يعقوب عليه السالم داللة الرؤيا على أن يوسف يبلغه اهللا مبلغاً من احلكمة ، ويصطفيه للنبّوة ، وينعم عليه 
بشرف الدارين ، كما فعل بآبائه ، فخاف عليه حسد اإلخوة وبغيهم ، والرؤيا مبعىن الرؤية؛ إال أهنا خمتصة مبا كان 

بقلب اهلمزة » روياك«: وقرىء . القربة والقرىب : املنام دون اليقظة ، فرق بينهما حبريف التأنيث كما قيل  منها يف
باإلدغام وضم الراء وكسرها ، وهي ضعيفة؛ ألنّ الواو يف تقدير اهلمزة » رِيَّاك«و » ُريَّاك«: ومسع الكسائي . واواً 

منصوب } فََيِكيدُواْ { من األجر » اجتر«من اإلزار ، و » اتزر« فال يقوى إدغامها كما مل يقو اإلدغام يف قوهلم
: فكيدوين؟ قلت : فيكيدوك ، كما قيل : هال قيل : فإن قلت : إن قصصتها عليهم كادوك : واملعىن » أن«بإضمار 

غ يف ضمن معىن فعل يتعدى بالالم ، ليفيد معىن فعل الكيد ، مع إفادة معىن الفعل املضمن ، فيكون آكد وأبل
ظاهر العداوة ملا فعل بآدم } َعُدوٌّ مُّبٌِني { أال ترى إىل تأكيده باملصدر . فيحتالوا لك : التخويف ، وذلك حنو 

فهو حيمل على الكيد واملكر وكل شّر ، ]  ١٦: األعراف [ } ألقُْعَدنَّ لَُهمْ صراطك املستقيم { وحواء ، ولقوله 
يعين وكما } َيْجَتبِيَك رَبَُّك { ومثل ذلك األجتباء } وكذلك { على مثله  ليوّرط من حيمله ، وال يؤمن أن حيملهم

{ وقوله . اجتباك ملثل هذه الرؤيا العظيمة الدالة على شرف وعز وكربياء شأن ، كذلك جيتبيك ربك ألمور عظام 
واالجتباء ، . ه عليك وهو يعلمك ويتّم نعمت: كالم مبتدأ غري داخل يف حكم التشبيه ، كأنه قيل } َوُيَعلُّمَك 

: الرؤيا : واألحاديث . مجعته : االصطفاء ، افتعال من جبيت الشيء إذا حصلته لنفسك ، وجبيت املاء يف احلوض 
وتأويلها عبارهتا وتفسريها ، وكان يوسف عليه السالم أعرب الناس . ألنّ الرؤيا إما حديث نفس أو ملك أو شيطان 

جيوز أن يراد بتأويل األحاديث معاين كتب اهللا وسنن األنبياء ، وما غمض واشتبه و. للرؤيا ، وأصحهم عبارة هلا 
ومسيت أحاديث؛ ألنه . على الناس من أغراضها ومقاصدها ، يفسرها هلم ويشرحها ويدهلم على مودعات حكمها 

فَبِأَّي َحدِيٍث َبْعَدُه { : ىل أال ترى إىل قوله تعا. قال اهللا وقال الرسول كذا وكذا : فيقال . حيدث هبا عن اهللا ورسله 
وهو اسم مجع للحديث وليس ]  ٢٣: الزمر [ } اهللا َنزَّلَ أَْحَسَن احلديث { ، ]  ١٨٥: األعراف [ } ُيْؤِمُنونَ 

ومعىن إمتام النعمة عليهم أنه وصل هلم نعمة الدنيا بنعمة اآلخرة ، بأن جعلهم أنبياء يف الدنيا وملوكاً . جبمع أحدوثة 
. أمتها على إبراهيم باخللة ، واإلجناء من النار ، ومن ذبح الولد : وقيل . قلهم عنها إىل الدرجات العال يف اجلنة ون. 

علم يعقوب : وقيل . وعلى إسحاق بإجنائه من الذبح ، وفدائه بذبح عظيم ، وبإخراج يعقوب واألسباط من صلبه 
ملا بلغت : وقيل } وعلى ءالِ َيْعقُوبَ { الكواكب ، فلذلك قال أنّ يوسف يكون نبياً وإخوته أنبياء استدالال بضوء 

  .ما رضي أن سجد له إخوته حىت سجد له أبواه : الرؤيا إخوة يوسف حسدوه وقالوا 

كان يعقوب مؤثراً له بزيادة احملبة والشفقة لصغره وملا يرى فيه من املخايل وكان إخوته حيسدونه فلما رأى : وقيل 
ملا قص رؤياه : وقيل . احملبة فكان يضمه كل ساعة إىل صدره وال يصرب عنه ، فتبالغ فيهم احلسد الرؤيا ضاعف له 
وأصل . أهله وهم نسله وغريهم . وآل يعقوب . هذا أمر مشتت جيمع اهللا لك بعد دهر طويل : على يعقوب قال 

وال . آل النيب ، وآل امللك : يقال .  أهل ، بدليل تصغريه على أُهَيل ، إال أنه ال يستعمل إال فيمن له خطر: آل 
اجلد ، وأبا اجلد؛ ألهنما يف حكم األب يف : وأراد باألبوين . آل احلائك ، وال آل احلجام ، ولكن أهلهما : يقال 



عطف بيان ألبويك } إبراهيم وإسحاق { و . ابن فالن ، وإن كان بينه وبني فالن عّدة : ومن مث يقولون . األصالة 
  .ال يتم نعمته إال على من يستحقها } َحِكيمٌ { يعلم من حيق له االجتباء } بََّك َعِليٌم إِنَّ َر{ 

  ) ٧(لَقَْد كَانَ ِفي يُوُسَف َوإِخَْوِتِه آيَاٌت ِللسَّاِئِلَني 

{ عالمات ودالئل على قدرة اهللا وحكمته يف كل شيء } ءايات { أي يف قصتهم وحديثهم } ِفى ُيوُسَف َوإِخَْوِتِه { 
وقيل آيات على نبّوة حممد صلى اهللا عليه وسلم للذين سألوه من اليهود . ملن سأل عن قصتهم وعرفها } لّلسَّاِئِلَني 

عربة ، : ، ويف بعض املصاحف » آية«: وقرىء . عنها ، فأخربهم بالصحة من غري مساع من أحد وال قراءة كتاب 
ة والسالم خرب يوسف وبغي إخوته عليه ، ملا رأى من بغي قومه عليه إمنا قص اهللا تعاىل على النيب عليه الصال: وقيل 

وروبيل ، ومشعون ، والوي ، وربالون ، ويشجر ، ودينة ، ودان ، ونفتايل ، : يهوذا : وقيل أساميهم . ليتأسى به 
. فة ، وبلهة زل: السبعة األولون كانوا من ليا بنت خالة يعقوب ، واألربعة اآلخرون من سريتني : وجاد ، وآشر 

  .فلما توفيت ليا تزوج أختها راحيل ، فولدت له بنيامني ويوسف 

  ) ٨(إِذْ قَالُوا لَُيوُسُف َوأَُخوهُ أََحبُّ إِلَى أَبِيَنا ِمنَّا وََنْحُن ُعْصَبةٌ إِنَّ أَبَاَنا لَِفي َضلَالٍ ُمبِنيٍ 

أرادوا أنّ زيادة حمبته هلما أمر ثابت ال شبهة فيه . لة وفيها تأكيد وحتقيق ملضمون اجلم. الالم لالبتداء } ِليُوُسَف { 
يف االثنني } أََحبُّ { وقيل . وإمنا قالوا أخوه وهم جيمعاً إخوته ، ألنّ أّمهما كانت واحدة . هو بنيامني } َوأَخُوُه { 

وال بد من الفرق مع » نم«، ألن أفعل من ال يفّرق فيه بني الواحد وما فوقه ، وال بني املذكر واملؤنث إذا كان معه 
أنه يفضلهما يف احملبة : يعين . واو احلال } وََنْحُن ُعْصَبةٌ { والواو يف . الم التعريف ، وإذا أضيف جاز األمران 

علينا ، ومها اثنان صغريان ال كفاية فيهما وال منفعة ، وحنن مجاعة عشرة رجال كفأة نقوم مبرافقه ، فنحن أحقّ 
أي يف ذهاب عن طريق الصواب } إِنَّ أَبَاَنا لَِفى ضالل مُّبِنيٍ { ، لفضلنا بالكثرة واملنفعة عليهما  بزيادة احملبة منهما

إىل األربعني ، مسوا بذلك ألهنم مجاعة تعصب هبم األمور : وقيل . العشرة فصاعداً : والعصبة والعصابة . يف ذلك 
معناه : وقيل . ، بالنصب » وحنن عصبة«: هللا عنه وروى النزال بن سربة عن علّي رضي ا. ويستكفون النوائب 

  .وعن ابن األنباري هذا كما تقول العرب؛ إمنا العامري عمته ، أي يتعهد عمته . وحنن جنتمع عصبة 

  ) ٩(اقُْتلُوا ُيوُسفَ أَوِ اطَْرُحوُه أَْرًضا َيْخلُ لَكُْم َوْجُه أَبِيكُْم وََتكُونُوا ِمْن َبْعِدِه قَْوًما صَاِلِحَني 

} الَ تَقُْتلُواْ يُوُسَف { كأهنم أطبقوا على ذلك إال من قال : إذ قالوا : من مجلة ما حكى بعد قوله } اقتلوا يُوُسَف { 
أرضاً منكورة جمهولة } أَْرًضا { دان ، والباقني كانوا راضني ، فجعلوا آمرين : اآلمر بالقتل مشعون ، وقيل : وقيل 

تنكريها وإخالئها من الوصف ، وإلهبامها من هذا الوجه نصبت نصب الظروف  بعيدة من العمران ، وهو معىن
سالمة حمبته هلم : واملراد . يقبل عليكم إقبالة واحدة ال يلتفت عنكم إىل غريكم } َيْخلُ لَكُْم َوْجُه أَبِيكُْم { املبهمة 

ليهم؛ ألنّ الرجل إذا أقبل على الشيء ممن يشاركهم فيها وينازعهم إياها ، فكان ذكر الوجه لتصوير معىن إقباله ع
{ وقيل ]  ٢٧: الرمحن [ } ويبقى َوْجُه َرّبكَ { : وجيوز أن يراد بالوجه الذات ، كما قال تعاىل . أقبل بوجهه 

من بعد يوسف ، أي من بعد كفايته بالقتل أو التغريب ، } ِمن بَْعِدِه { يفرغ لكم من الشغل بيوسف } َيْخلُ لَكُْم 
أو يصلح ما بينكم . تائبني إىل اهللا مما جنيتم عليه } قَْوًما صاحلني { الضمري إىل مصدر اقتلوا أو اطرحوا  أو يرجع



إّما جمزوم عطفاً } َتكُونُواْ { و . أو تصلح دنياكم وتنتظم أموركم بعده خبلّو وجه أبيكم . وبني أبيكم بعذر متهدونه 
  ] . ٤٢: البقرة [ } َوَتكُْتمُواْ احلق { : والواو مبعىن مع ، كقوله أو منصوب بإضمار أن } َيْخلُ لَكُْم { على 

  ) ١٠(ْم فَاِعِلَني قَالَ قَاِئلٌ ِمنُْهْم لَا َتقُْتلُوا يُوُسَف َوأَلْقُوُه ِفي غََياَبتِ الُْجبِّ َيلَْتِقطُْه بَْعُض السَّيَّاَرةِ إِنْ كُْنُت

{ القتل عظيم : قال هلم . فلن أبرح األرض : وهو الذي قال . فيه رأيا  هو يهوذا ، وكان أحسنهم} قَاِئلٌ مّْنُهْم { 
  :قال املنخل . وهي غوره وما غاب منه عن عني الناظر وأظلم من أسفله } َوأَلْقُوُه ِفى غَيَاَبِة اجلب 

  فَِسريُوا بَِسْيرِي يف الَْعِشَريِة واألَْهلِ... َوإنْ أَنا َيْوماً غَيََّبتْنِي غََيابَِتي 
وقرأ اجلحدري . بالتشديد » غيابات«و . على اجلمع » غيابات«: وقرىء . أراد غيابة حفرته اليت يدفن فيها 

يأخذه بعض السيارة بعض األقوام الذين } َيلَْتِقطُْه { البئر مل تطو ، ألن األرض جتّب جباً ال غري : واجلب » غيبة«
  :املعىن؛ ألنّ بعض السيارة سيارة ، كقوله  بالتاء على» تلتقطه«: وقرىء . يسريون يف الطريق 

إن كنتم على أن تفعلوا ما } إِن كُنُتْم فاعلني { ذهبت بعض أصابعه : ومنه ... كََما َشرِقَْت َصْدُر الْقََناِة ِمَن الدَّمِ 
  .حيصل به غرضكم ، فهذا هو الرأي 

أَْرِسلُْه َمَعَنا غًَدا َيرَْتْع َوَيلَْعْب َوإِنَّا لَُه لََحاِفظُونَ ) ١١(إِنَّا لَهُ لَنَاِصُحونَ قَالُوا َيا أَبَاَنا َما لََك لَا َتأَْمنَّا َعلَى ُيوُسَف َو
)١٢ (  

واملعىن . بكسر التاء مع اإلدغام » تيمنا«و . قريء بإظهار النونني ، وباإلدغام بإمشام وبغري إمشام } مالك الَ َتأْمَنَّا { 
اخلري وحنبه ونشفق عليه؟ وما وجد منا يف بابه ما يدل على خالف النصيحة واملقة  مل ختافنا عليه وحنن نريد له: 

وفيه دليل على أنه أحّس منهم . وأرادوا بذلك ملا عزموا على كيد يوسف استنزاله عن رأيه وعادته يف حفظه منهم 
: وقرىء . اخلصب والسعة : وأصل الرتعة . نتسع يف أكل الفواكه وغريها } نرتع { مبا أوجب أن ال يأمنهم عليه 

يرتع : وقرأ العالء بن سيابة . بالياء ، ويرتع ، من أرتع ماشيته » يرتع ويلعب«: وقرىء . من ارتعى يرتعي » نرتع«
: كيف استجاز هلم يعقوب عليه السالم اللعب؟ قلت : فإن قلت . بكسر العني ، ويلعب ، بالرفع على االبتداء 

إِنَّا ذََهْبَنا َنْسَتبِقُ { ليضروا أنفسهم مبا حيتاج إليه لقتال العدّو ال للهو ، بدليل قوله . ضال كان لعبهم االستباق واالنت
  .وإمنا مسوه لعباً ألنه يف صورته ]  ١٧: يوسف [ } 

  ) ١٣(ونَ قَالَ إِنِّي لََيحُْزُننِي أَنْ َتذَْهُبوا بِِه َوأََخافُ أَنْ َيأْكُلَُه الذِّئُْب وَأَْنُتْم َعْنُه غَاِفلُ

ودخوهلا أحد ما ذكره ]  ١٢٤: النحل [ } إِنَّ َربََّك لَِيْحكَُم َبْينَُهْم { : الالم الم االبتداء ، كقوله } لََيحُْزُننِى { 
أنّ ذهاهبم به ومفارقته إياه مما حيزنه ، ألنه كان ال يصرب : اعتذر إليهم بشيئني ، أحدمها . سيبويه من سيب املضارعة 

خوفه عليه من عدوة الذئب إذا غفلوا عنه برعيهم ولعبهم ، أوقلّ به اهتمامهم ومل تصدق : والثاين  .عنه ساعة 
رأى يف النوم أنّ الذئب قد شّد على يوسف فكان حيذره ، فمن مث قال ذلك فلقنهم العلة ، : وقيل . حبفظه عنايتهم 

اشتقاقه من : وقيل . على األصل وبالتخفيف  باهلمزة» الذئب«: وقرىء . البالء موكل باملنطق : ويف أمثاهلم 
  .تذاءبت الريح إذا أتت من كل جهة 



  ) ١٤(قَالُوا لَِئْن أَكَلَُه الذِّئُْب وََنْحُن ُعْصَبةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاِسُرونَ 

جواب } اسرون إِنَّا إِذَا خل{ : وقوله . والالم موطئة للقسم } لَِئْن أَكَلَُه الذئب { واهللا : القسم حمذوف تقديره 
حلفوا له لئن كان ما خافه من خطفة : واو احلال } وََنْحُن ُعْصَبةٌ { للقسم جمزىء عن جزاء الشرط ، والواو يف 

إهنم إذاً لقوم  -وحاهلم أهنم عشرة رجال ، مبثلهم تعصب األمور وتكفي اخلطوب  -الذئب أخاهم من بينهم 
. أو مستحقون أن يهلكوا ألنه ال غناء عندهم وال جدوى يف حياهتم . خاسرون ، أي هالكون ضعفاً وخوراً وعجزاً 

خسرهم اهللا ودّمرهم حني أكل الذئب بعضهم وهم : أو مستحقون ألن يدعي عليهم باخلسارة والّدمار ، وأن يقال 
 قد اعتذر إليهم: إن مل نقدر على حفظ بعضنا فقد هلكت مواشنا إذاً وخسرناها فإن قلت : وقيل . حاضرون 

هو الذي كان يغيظهم ويذيقهم األّمرين فأعاروه آذاناً صما : بعذرين ، فلم أجابوا عن أحدمها دون اآلخر؟ قلت 
  .ومل يعبؤوا به 

  ) ١٥(وَُهْم لَا َيْشُعُرونَ ِهْم َهذَا فَلَمَّا ذََهُبوا بِِه َوأَْجَمُعوا أَنْ َيْجَعلُوُه ِفي غََياَبِت الُْجبِّ َوأَْوَحْيَنا إِلَْيِه لَُتَنبِّئَنَُّهمْ بِأَْمرِ

وقرىء ] .  ٧١: يونس [ } فَأَْجِمُعواْ أَْمرَكُْم { أمجع األمر وأزمعه : من قولك } أَْجَمعُواْ { مفعول } أَن َيْجَعلُوُه { 
على : وقيل . بني مصر ومدين : بأرض األردنّ وقيل : وقيل . وقيل هو بئر بيت املقدس : اجلب » يف غيابات«: 

فعلوا به ما فعلوا من األذى ، فقد روي أهنم ملا : ومعناه . حمذوف » ملا«وجواب . فراسخ من منزل يعقوب ثالثة 
برزوا به إىل الّربية أظهروا له العدواة وأخذوا يهنونه ويضربونه ، وكلما استغاث بواحد منهم مل يغثه إال باإلهانة 

أما : ، لو تعلم ما يصنع بابنك أوالد اإلماء ، فقال يهوذا يا أبتاه : فجعل يصيح . والضرب ، حىت كادوا يقتلونه 
أعطيتموين موثقاً أن ال تقتلوه؟ فلما أرادوا إلقاءه يف اجلب تعلق بثياهبم فنزعوها من يده ، فتعلق حبائط البئر فربطوا 

بالدم وحيتالوا به على  يا إخوتاه ، رّدوا علّي قميصي أتوارى به ، وإمنا نزعوه ليلطخوه: يديه ونزعوا قميصه ، فقال 
ادع الشمس والقمر واألحد عشر كوكباً تؤنسك ، ودلوه يف البئر ، فلما بلغ نصفها ألقوه : أبيهم ، فقالوا له 

ليموت ، وكان يف البئر ماء فسقط فيه مث أوى إىل صخرة فقام عليها وهو يبكي ، فنادوه فظّن أهنا رمحة أدركتهم ، 
ويروى أن إبراهيم عليه السالم . يقتلوه فمنعهم يهوذا ، وكان يهوذا يأتيه بالطعام فأجاهبم فأرادوا أن يرضخوه ل

حني ألقي يف النار وجّرد عن ثيابه أتاه جربيل بقميص من حرير اجلنة فألبسه إياه ، فدفعه إبراهيم إىل إسحاق ، 
َوأَْوَحْيَنا { رجه وألبسه إياه وإسحاق إىل يعقوب ، فجعله يعقوب يف متيمة علقها يف عنق يوسف ، فجاء جربيل فأخ

كان له : وعن احلسن . وقيل كان إذا ذاك مدركاً : قيل أُوحي إليه يف الصغر كما أُوحي إىل حيىي وعيسى } إِلَْيهِ 
. ره وإمنا أُوحي إليه ليؤنس يف الظلمة والوحشة ، ويبشر مبا يؤول إليه أم} لَُتَنبّئَنَُّهمْ بِأَْمرِِهْم هذا { سبع عشرة سنة 

أنك يوسف لعلّو شأنك } َوُهْم الَ َيْشُعُرونَ { لتتخلصن مما أنت فيه ، ولتحّدثن إخوتك مبا فعلوا بك : ومعناه 
وكربياء سلطانك ، وبعد حالك عن أوهامهم ، ولطول العهد املبّدل للهيئات واألشكال ، وذلك أهنم حني دخلوا 

إنه ليخربين هذا اجلام : ع فوضعه على يده ، مث نقره فطّن فقال عليه ممتارين فعرفهم وهم له منكرون ، دعا بالصوا
أنه كان لكم أخ من أبيكم يقال له يوسف ، وكان يدنيه دونكم ، وأنكم انطلقتم به وألقيتموه يف غيابة اجلب ، 

على } َوأَْوحَْيَنا { بقوله } َوُهْم الَ َيْشُعُرونَ { وجيوز أن يتعلق . أكله الذئب ، وبعتموه بثمن خبس : وقلتم ألبيكم 
أنا آنسناه بالوحي وأزلنا عن قلبه الوحشة ، وهم ال يشعرون ذلك وحيسبون أنه مرهق مستوحش ال أنيس له 

  .متعلق بأوحينا ال غري } َوُهْم الَ َيْشُعُرونَ { : وقوله . بالنون على أنه وعيد هلم » لننبئنهم«: وقرىء 



قَالُوا َيا أََباَنا إِنَّا ذَهَْبَنا َنْسَتبُِق َوَتَركَْنا ُيوُسَف عِْنَد َمَتاِعَنا فَأَكَلَُه الذِّئُْب َوَما أَْنتَ ) ١٦( َوَجاُءوا أََباُهْم ِعَشاًء َيْبكُونَ
  ) ١٧(بُِمْؤِمنٍ لََنا َولَْو كُنَّا َصاِدِقَني 

عشى ، : واه ابن جين لقيته عشيا وعشياناً ، وأصيال وأصيالناً ور: على تصغري عشيّ يقال » عشيا«وعن احلسن 
يا أبا : وروي أن امرأة حاكمت إىل شريح فبكت فقال له الشعيب . وقال عشوا من البكاء . بضم العني والقصر 

وال ينبغي ألحد أن يقضي إال مبا أمر أن : قد جاء إخوة يوسف يبكون وهم ظلمة : أمية ، أما تراها تبكي؟ فقال 
ما لكم يا بّين؟ هل أصابكم يف غنمكم شيء؟ : ملا مسع صوهتم فزع وقال  وروي أنه. يقضي به من السنة املرضية 

أي نتسابق ، واالفتعال والتفاعل يشتركان } قَالُواْ يأَبَاَنا إِنَّا ذََهْبَنا َنْسَتبِقُ { فما لكم وأين يوسف؟ : قال . ال : قالوا 
وجاء يف التفسري . نتسابق يف العدو أو يف الرمي  :واملعىن . واالرمتاء والترامي ، وغري ذلك : كاالنتضال والتناضل 

ولو كنا عندك من أهل الصدق والثقة ، لشّدة حمبتك } َولَْو كُنَّا صادقني { مبصّدق لنا } بُِمْؤِمنٍ لََّنا { ننتضل : 
  .ليوسف ، فكيف وأنت سيء الظن بنا ، غري واثق بقولنا 

َبلْ سَوَّلَْت لَكُْم أَْنفُُسكُمْ أَْمًرا فَصَْبٌر َجمِيلٌ َواللَُّه الُْمْسَتَعانُ َعلَى َما َتِصفُونَ  َوَجاُءوا َعلَى قَِميِصِه بَِدمٍ كَِذبٍ قَالَ
)١٨ (  

هو : أو وصف باملصدر مبالغة ، كأنه نفس الكذب وعينه ، كما يقال للكذاب . ذي كذب } بَِدمٍ كَِذبٍ { 
  .وحنوه . الكذب بعينه ، والزور بذاته 

نصباً على احلال ، مبعىن جاءوا به كاذبني ، وجيوز أن يكون » كذباً«: وقرىء ... ُجوٌد َوأنُْتْم بِِه ُبْخلُ  فَُهنَّ بِِه
طري ، وقال ابن جين : وقيل . كدب ، بالدال غري املعجمة ، أي كدر : وقرأت عائشة رضي اهللا عنها . مفعوالً له 

روي أهنم . كأنه دم قد أثر يف قميصه . أظفار األحداث  البياض الذي خيرج على: أصله من الكدب وهو الفوف : 
وروي أنّ يعقوب ملا مسع خبرب يوسف صاح بأعلى صوته وقال . ذحبوا سخلة ولطخوه بدمها ، وزلّ عنهم أن ميزقوه 

تاهللا ما رأيت كاليوم ذئباً : أين القميص؟ فأخذه وألقاه على وجهه وبكى حىت خضب وجهه بدم القميص وقال : 
كان دليالً ليعقوب : وقيل كان يف قميص يوسف ثالث آيات . من هذا ، أكل ابين ومل ميزق عليه قميصه  أحلم

على { : فإن قلت . على كذهبم ، وألقاه على وجهه فارتد بصرياً ، ودليال على براءة يوسف حني قّد من دبر 
جاء على : وا فوق قميصه بدم كما تقول وجاء: حمله النصب على الظرف ، كأنه قيل : ما حمله؟ قلت } قَِميِصِه 

} َسوَّلَتْ { ال ، ألنّ حال اجملرور ال تتقدم عليه : هل جيوز أن تكون حاال متقدمة؟ قلت : فإن قلت . مجاله بأمحال 
عظيماً ارتكبتموه من يوسف وهّونته يف } لَكُْم أَنفُُسكُمْ أَْمًرا { سهلت : سهلت من السول وهو االسترخاء ، أي 

فََصْبرٌ { أو أُوحي إليه بأهنم قصدوه . استدل على فعلهم به مبا كان يعرف من حسدهم وبسالمة القميص : نكم أعي
» فصرباً مجيالً«: خرب أو مبتدأ لكونه موصوفاً أي فأمري صرب مجيل ، أو فصرب مجيل أمثل ، ويف قراءة أّيب } َجِميلٌ 

  :والصرب اجلميل جاء يف احلديث املرفوع 
إِنََّما أَْشكُو { : أال ترى إىل قوله . ] ومعناه الذي ال شكوى فيه إىل اخللق » أنه الذي ال شكوى فيه «[  ) ٥٤٠( 

: ال أعايشكم على كآبة الوجه ، بل أكون لكم كما كنت وقيل : وقيل ]  ٨٦: يوسف [ } َبثّى َوُحزْنِى إِلَى اهللا 
. طول الزمان وكثرة األحزان : ما هذا؟ فقال : فقيل له سقط حاجبا يعقوب على عينيه فكان يرفعهما بعصابة ، 



على { أي أستعينه } واهللا املستعان { خطيئة فاغفرها يل . يا رب : يا يعقوب أتشكوين؟ قال : فأوحى اهللا تعاىل إليه 
  .من هالك يوسف والصرب على الرزء فيه } َما َتِصفُونَ { احتمال } 

  ) ١٩(ا َوارِدَُهْم فَأَدْلَى َدلَْوُه قَالَ َيا ُبْشَرى َهذَا غُلَاٌم َوأََسرُّوهُ بَِضاَعةً وَاللَُّه َعِليٌم بَِما َيْعَملُونَ َوَجاَءْت سَيَّاَرةٌ فَأَْرَسلُو

رفقة تسري من قبل مدين إىل مصر ، وذلك بعد ثالثة أيام من إلقاء يوسف يف اجلب ، فأخطئوا } َوَجاءتْ َسيَّاَرةٌ { 
. كان ماؤها ملحاً : وقيل . اً منه ، وكان اجلب يف قفرة بعيدة من العمران مل يكن إال للرعاة الطريق فنزلوا قريب

الذي : والوارد . رجال يقال له مالك ابن ذعر اخلزاعي ، ليطلب هلم املاء } فَأَْرَسلُواْ { فعذب حني ألقي فيه يوسف 
» يا بشراي«: تعاىل ، فهذا من آونتك وقرىء :  نادى البشرى ، كأنه يقول} يابشرى { يرد املاء ليستقي للقوم 
بالياء مكان األلف ، جعلت الياء مبنزلة الكسرة » يا بشري«: ويف قراءة احلسن وغريه . على إضافتها إىل نفسه 

: وعن نافع . يا سيدي ومويل : قبل ياء اإلضافة وهي لغة للعرب مشهورة مسعت أهل السروات يقولون يف دعائهم 
ملا : وقيل . السكون ، وليس بالوجه ملا فيه من التقاء الساكنني على غري حّده ، إال أن يقصد الوقف يا بشراي ب

{ يا بشراي : أدىل دلوه أي أرسلها يف اجلب تعلق يوسف باحلبل ، فلما خرج إذا هو بغالم أحسن ما يكون ، فقال 
الضمري للوارد وأصحابه } وَأََسرُّوُه { شرهم به ذهب به ، فلما دنا من أصحابه صاح بذلك يب: وقيل } هذا غُالٌَم 

. دفعه إلينا أهل املاء لنبيعه هلم مبصر : أخفوا أمره ووجداهنم له يف اجلب ، وقالوا هلم : وقيل . أخفوه من الرفقة : 
سف وعن ابن عباس أنّ الضمري إلخوة يوسف ، وأهنم قالوا للرفقة هذا غالم لنا قد أبق فاشتروه منا ، وسكت يو

ما بضع من املال : والبضاعة . أخفوه متاعاً للتجارة : نصب على احلال ، أي } بضاعة { و . خمافة أن يقتلوه 
. مل خيف عليه أسرارهم ، وهو وعيد هلم حيث استبضعوا ما ليس هلم } واهللا َعِليٌم بَِما َيْعَملُونَ { للتجارة أي قطع 

  .م وأخيهم من سوء الصنيع واهللا عليم مبا يعمل إخوة يوسف بأبيه: أو 

  ) ٢٠(َوَشَرْوُه بِثََمنٍ َبْخسٍ َدَراِهَم َمْعدُوَدٍة َوكَانُوا ِفيِه ِمَن الزَّاِهِديَن 

ال } دراهم { مبخوس ناقص عن القيمة نقصاناً ظاهراً ، أو زيف ناقص العيار } بِثََمنٍ َبْخسٍ { وباعوه } َوَشَرْوهُ { 
تعّد عّداً وال توزن ، ألهنم كانوا ال يزنون إال ما بلغ األوقية وهي األربعون ، ويعّدون ما  قليلة} مَّْعُدوَدةً { دنانري 
وعن . كانت عشرين درمهاً : وعن ابن عباس . وقيل للقليلة معدودة؛ ألنّ الكثرية ميتنع من عّدها لكثرهتا . دوهنا 

رغب عما يف يده فيبيعه مبا طف من الثمن ألهنم التقطوه ممن ي} َوكَانُواْ ِفيِه ِمَن الزاهدين { اثنني وعشرين : السدي 
، وامللتقط للشيء متهاون به ال يبايل مب باعه ، وألنه خياف أن يعرض له مستحق ينتزعه من يده فيبيعه من أّول 

ِه ِمَن َوكَانُواْ ِفي{ واشتروه ، يعين الرفقة من إخوته } َوَشَرْوُه { وجيوز أن يكون معىن . مساوم بأوكس الثمن 
استوثقوا : ويروى أنّ إخوته اتبعوهم يقولون هلم . ألهنم اعتقدوا أنه آن فخافوا أن خيطروا مبا هلم فيه } الزهدين 

: أال تراك ال تقول . ألنّ الصلة ال تتقّدم على املوصول } الزاهدين { ليس من صلة } ِفيِه { : وقوله . منه ال يأبق 
  .زهدوا فيه : يف أي شيء زهدوا؟ فقال : ا هو بيان ، كأنه قيل وكانوا زيداً من الضاربني ، وإمن

ذَِلَك َمكَّنَّا لُِيوُسَف ِفي الْأَْرضِ َوقَالَ الَِّذي اْشتََراُه ِمْن ِمْصَر ِلاْمرَأَِتِه أَكْرِِمي َمثَْواُه َعَسى أَنْ َيْنفََعَنا أَْو نَتَِّخذَُه وَلًَدا َوكَ
  ) ٢١(الْأََحاِديِث وَاللَُّه غَاِلٌب َعلَى أَْمرِِه وَلَِكنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا َيْعلَُمونَ  َوِلُنَعلَِّمُه ِمْن َتأْوِيلِ



قيل هو قطفري أو أطفري ، وهو العزيز الذي كان على خزائن مصر ، وامللك يؤمئذ الريان بن } الذى اشتراه { 
فملك بعده قابوس بن مصعب ، فدعاه الوليد رجل من العماليق ، وقد آمن بيوسف ومات يف حياة يوسف ، 

يوسف إىل اإلسالم فأىب ، واشتراه العزيز وهو ابن سبع عشرة سنة ، وأقام يف منزله ثالث عشرة سنة ، واستوزره 
ريان بن الوليد وهو ابن ثالثني سنة ، وآتاه اهللا العلم واحلكمة وهو ابن ثالث وثالثني سنة ، وتويف وهو ابن مائة 

َولَقَْد َجاءكُمْ ُيوُسفُ { : كان امللك يف أيامه فرعون موسى ، عاش أربعمائة سنة بدليل قوله : يل وق. وعشرين سنة 
اشتراه العزيز بعشرين : وقيل . فرعون موسى من أوالد فرعون يوسف : وقيل ]  ٣٤: غافر [ } ِمن قَْبلُ بالبينات 

ضونه فترافعوا يف مثنه ، حىت بلغ مثنه وزنه مسكاً أدخلوه السوق يعر: وقيل . ديناراً وزوجي نعل وثوبني أبيضني 
اجعلي منزله ومقامه عندنا كرمياً ، أي حسناً مرضياً ، } أَكْرِِمى َمثَْواُه { وورقاً وحريراً ، فابتاعه قطفري بذلك املبلغ 

عهديه حبسن امللكة ، حىت واملراد تفقديه باإلحسان وت]  ٢٣: يوسف [ } إِنَّهُ رَّبى أَْحَسَن َمثَْواىَّ { بدليل قوله 
كيف أبو مثواك وأم مثواك ملن ينزل به من رجل : ويقال للرجل . تكون نفسه طيبة يف صحبتنا ، ساكنة يف كنفنا 

متعلقةبقال ، } ِالمَْرأَِتهِ { والالم يف . هل تطيب نفسك بثوائك عنده ، وهل يراعى حق نزولك به : أو امرأة ، يراد 
لعله إذا تدّرب وراض األمور وفهم جماريها ، نستظهر به على بعض ما حنن بسبيله ، } َينفَعََنا عسى أَن { ال باشتراه 

أو نتبناه ونقيمه مقام الولد ، وكان قطفري عقيماً ال يولد له ، وقد تفرس فيه الرشد . فينفعنا فيه بكفايته وأمانته 
أَكْرِِمى َمثَْواُه عسى أَن { وسف ، فقال المرأته العزيز حني تفرس يف ي: أفرس الناس ثالثة : وقيل . فقال ذلك 

وأبو بكر حني استخلف عمر ]  ٢٦: القصص [ } ياأبت استجره { واملرأة اليت أتت موسى وقالت ألبيها } َينفََعَنا 
اإلشارة إىل ما تقّدم من إجنائه } وكذلك { وروي أنه سأله عن نفسه ، فأخربه بنسبه فعرفه . رضي اهللا عنهما 

كما أجنيناه : له ، أي } َمكَّنَّا { ومثل ذلك اإلجناء والعطف : طف قلب العزيز عليه ، والكاف منصوب تقديره وع
َوِلُنَعلَّمُه ِمن َتأْوِيلِ { وعطفنا عليه العزيز ، كذلك مكنا له يف أرض مصر وجعلناه ملكاً يتصرف فيها بأمره وهنيه 

واهللا غَاِلٌب على أَْمرِهِ { غرضنا ليس إال ما حتمد عاقبته من علم وعمل  كان ذلك اإلجناء والتمكني ألنّ} االحاديث 
أو على أمر يوسف يدبره ال يكله إىل غريه ، قد . ال مينع عما يشاء وال ينازع ما يريد ويقضي : على أمر نفسه } 

  .أن األمر كله بيد اهللا } َيْعلَُمونَ  ولكن أَكْثََر الناس الَ{ أراد إخوته به ما أرادوا ، ومل يكن إال ما أراد اهللا ودبره 

  ) ٢٢(َولَمَّا َبلَغَ أَُشدَُّه آتَْيَناُه ُحكًْما َوِعلًْما َوكَذَِلَك َنجْزِي الُْمْحِسنَِني 

} ُحكًْما { أقصاه ثنتان وستون : وقيل . مثاين عشرة ، وعشرون ، وثالث وثالثون ، وأربعون : قيل يف األشّد 
تنبيه } َوكَذَِلكَ َنْجزِى احملسنني { حكما بني الناس وفقها : وقيل . ل واجتناب ما جيهل فيه حكمة وهو العلم بالعم

وعن احلسن . على أنه كان حمسناً يف عمله ، متقياً يف عنفوان أمره ، وأنّ اهللا آتاه احلكم والعلم جزاء على إحسانه 
  . من أحسن عبادة ربه يف شبيبته آتاه اهللا احلكمة يف اكتهاله: 

نَُّه رَبِّي أَْحَسَن َمثْوَاَي إِنَّهُ لَا َوَراوََدْتُه الَِّتي ُهَو ِفي بَْيِتَها َعْن َنفِْسِه َوغَلَّقَِت الْأَْبوَاَب َوقَالَْت هَْيَت لََك قَالَ َمعَاذَ اللَِّه إِ
  ) ٢٣(ُيفِْلُح الظَّاِلُمونَ 

فعلت ما يفعل املخادع : خادعته عن نفسه ، أي : عين مفاعلة ، من راد يرود إذا جاء وذهب ، كأن امل: املراودة 
لصاحبه عن الشيء الذي ال يريد أن خيرجه من يده ، حيتال أن يغلبه عليه ويأخذه منه ، وهي عبارة عن التحمل 

بفتح اهلاء وكسرها مع فتح التاء ، » هَيت«: وقرىء . كانت سبعة : قيل } َوغَلَّقَِت األبواب { ملواقعته إياها 



إذا : هاء يهيء ، كجاء جييء : وهئت مبعىن هتيأت يقال . وهيت كجري وهيت كحيث . ناؤها كبناء أين ، وعيط وب
هلم لك : لك أقول هذا ، كما تقول : وهيئت لك والالم من صلة الفعل وأما يف األصوات فللبيان كأنه قيل . هتيأ 
} أَْحَسَن َمثَْواىَّ { سيدي ومالكي ، يريد قطفري } رىب { واحلديث  إن الشأن} إِنَّهُ { أعوذ باهللا معاذاً } َمَعاذَ اهللا { 

الذين } إِنَُّه الَ ُيفِْلُح الظاملون { حني قال لك أكرمي مثواه ، فما جزاؤه أن أخلفه يف أهله سوء اخلالفة وأخونه فيهم 
  .اهللا تعاىل ، ألنه مسبب األسباب  أراد: وقيل . أراد الزناة ألهنم ظاملون أنفسهم : وقيل . جيازون احلسن بالسيء 

نَُّه ِمْن ِعَباِدَنا الُْمْخلَِصنيَ َولَقَْد َهمَّْت بِِه َوَهمَّ بَِها لَْولَا أَنْ َرأَى ُبرَْهانَ َربِِّه كَذَِلَك لَِنْصرَِف َعْنُه السُّوَء وَالْفَْحَشاَء إِ
)٢٤ (  

  :هّم باألمر إذا قصده وعزم عليه ، قال 
  َتَركُْت َعلَى ُعثْمانَ تَْبكي َحالَِئلُْه... أفعل َوِكْدُت َولَْيَتنِي مهَْمُت وَلَْم 
أي وال أكاد أن أفعله كيداً ، وال أهم بفعله مهاً ، حكاه سيبويه ، . ال أفعل ذلك وال كيداً وال مهاً : ومنه قولك 

ولقد مهت . معناه } َهمَّْت بِهِ  َولَقَْد{ : وقوله . اهلمام وهو الذي إذا هّم بأمر أمضاه ومل ينكل عنه : ومنه 
لوال أن رأى برهان : جوابه حمذوف ، تقديره } لَْوال أَن رأى ُبْرَهانَ َرّبِه { وهّم مبخالطتها } َوَهمَّ بَِها { مبخالطته 

اه لوال مهمت بقتله لوال أين خفت اهللا ، معن: يدل عليه ، كقولك } َوَهمَّ بَِها { : ربه خلالطها ، فحذف؛ ألنّ قوله 
كيف جاز على نّيب اهللا أن يكون منه هم باملعصية وقصٌد إليها؟ قلت املراد أنّ : فإن قلت ] . لقتلته [ أين خفت اهللا 

نفسه مالت إىل املخالطة ونازعت إليها عن شهوة الشباب وقرمه ميالً يشبه اهلم به والقصد إليه ، وكما تقتضيه 
وهو يكسر ما به ويرّده بالنظر يف برهان اهللا املأخوذ على . ل والعزائم صورة تلك احلال اليت تكاد تذهب بالعقو

املكلفني من وجوب اجتناب احملارم ، ولو مل يكن ذلك امليل الشديد املسمى مهاً لشّدته ملا كان صاحبه ممدوحاً عند 
كان مهه كهمها عن عزمية  ولو. اهللا باالمتناع؛ ألن استعظام الصرب على االبتالء ، على حسب عظم االبتالء وشدته 

وشارف أن يهم هبا ، كما يقول } َوَهمَّ بَِها { : وجيوز أن يريد بقوله . ، ملا مدحه اهللا بأنه من عباده املخلصني 
داخل } َوَهمَّ بَِها { قوله : كأنه شرع فيه فإن قلت . قتلته لو مل أخف اهللا ، يريد مشارفة القتل ومشافهته : الرجل 

ومن حق القارىء إذا . األمران جائزان : أم هو خارج منه؟ قلت } َولَقَْد َهمَّْت بِِه { : م يف قوله حتت حكم القس
َوَهمَّ { : ويبتدىء قوله } َولَقَْد َهمَّْت بِهِ { : قّدر خروجه من حكم القسم وجعله كالماً برأسه أن يقف على قوله 

مل جعلت جواب لوال حمذوفاً يدل : فإن قلت . أيضاً إشعار بالفرق بني اهلمني وفيه } بَِها لَْوال أَن رََّءا ُبْرَهانَ َرّبِه 
ألن لوال ال يتقدم عليها جواهبا ، من قبل أنه يف حكم الشرط : عليه هم هبا وهال جعلته هو اجلواب مقدماً فإن قلت 

قدمي بعض الكلمة على ، وللشرط صدر الكالم وهو مع ما يف حيزه من اجلملتني مثل كلمة واحدة ، وال جيوز ت
متعلقة هبّم هبا وحده ومل » لوال«فلم جعلت : وأما حذف بعضها إذا دلّ الدليل عليه فجائز ، فإن قلت . بعض 

فال بّد من تقدير . ألن اهلمّ ال يتعلق باجلواهر ولكن باملعاين } َولَقَْد َهمَّْت بِِه َوَهمَّ بَِها { : جتعلها متعلقة جبملة قوله 
نعم : ولقد مها باملخالطة لوال أن منع مانع أحدمها؟ قلت : واملخالطة ال تكون إال من اثنني معاً ، فكأنه قيل  املخالطة

فكان } َولَقَْد َهمَّْت بِِه َوَهمَّ بَِها { ما قلت ، ولكّن اهللا سبحانه وتعاىل قد جاء باهلمني على سبيل التفصيل حيث قال 
لتقدير ، ولقد مهت مبخالطته وهم مبخالطتها ، على أنّ املراد باملخالطتني توصلها إغفاله إلغاء له ، فوجب أن يكون ا

} لَْوال أَن رََّءا ُبْرَهانَ َرّبِه { إىل ما هو حظها من قضاء شهوهتا منه ، وتوصله إىل ما هو حظه من قضاء شهوته منها 
هبّم هبا وحده ، وقد فسرهّم يوسف بأنه حقيقة بأن تعلق » لوال«فترك التوصل إىل حظه من الشهوة؛ فلذلك كانت 



حل اهلميان وجلس منها جملس اجملامع ، وبأنه حل تكة سراويله وقعد بني شعبها األربع وهي مستلقية على قفاها ، 
أعرض عنها : إياك وإياها ، فلم يكترث له ، فسمعه ثانياً فلم يعمل به ، فسمع ثالثاً : وفسر الربهان بأنه مسع صوتاً 

  .جع فيه حىت مثل له يعقوب عاضاً على أمنلته فلم ين

كل ولد يعقوب له اثنا عشر ولداً إال يوسف ، : وقيل . ضرب بيده يف صدره فخرجت شهوته من أنامله : وقيل 
: يا يوسف ، ال تكن كالطائر : صيح به : فإنه ولد له أحد عشر ولداً من أجل ما نقص من شهوته حني هّم ، وقيل 

{ بدت كف فيما بينهما ليس هلا عضد وال معصم ، مكتوب فيها : وقيل . لما زىن قعد ال ريش له كان له ريش ، ف
َوالَ َتقَْربُواْ الزىن إِنَُّه كَانَ { فلم ينصرف ، مث رأى فيها ]  ١١: االنفطار [ } َوإِنَّ َعلَْيكُْم حلافظني ِكَراماً كاتبني 

: البقرة [ } واتقوا َيْوًما تُْرَجُعونَ ِفيِه إِلَى اهللا { فلم ينته ، مث رأى فيها ]  ٣٢: اإلسراء [ } فَاِحَشةً َوَساء َسبِيالً 
أدرك عبدي قبل أن يصيب اخلطيئة ، فاحنط جربيل وهو : فلم ينجع فيه ، فقال اهللا جلربيل عليه السالم ]  ٢٨١
قامت : وقيل . رأى متثال العزيز : يا يوسف ، أتعمل عمل السفهاء وأنت مكتوب يف ديوان األنبياء؟ وقيل : يقول 

فقال يوسف استحييت ممن ال يسمع وال يبصر ، . أستحي منه أن يرانا : املرأة إىل صنم كان هناك فسترته وقالت 
مما يورده أهل احلشو واجلرب الذين دينهم . وهذا وحنوه . وال أستحي من السميع البصري ، العليم بذوات الصدور 

ئه ، وأهل العدل والتوحيد ليسوا من مقاالهتم ورواياهتم حبمد اهللا بسبيل ، ولو ُوجَِدت من هبت اهللا تعاىل وأنبيا
يوسف عليه السالم أدىن زلة لُنِعيت عليه وذُِكَرت توبته واستغفاره ، كما ُنعَِيت على آدم زلته ، وعلى داود ، 

، كيف وقد أثىن عليه ومسي خملصاً ، وعلى نوح ، وعلى أيوب ، وعلى ذي النون ، وذُِكرت توبتهم واستغفارهم 
فعلم بالقطع أنه ثبت يف ذلك املقام الدحض ، وأنه جاهد نفسه جماهدة أُويل القّوة والعزم ، ناظراً يف دليل التحرمي 

ووجه القبح ، حىت استحق من اهللا الثناء فيما أَنزل من كتب األولني ، مث يف القرآن الذي هو حجة على سائر كتبه 
ا ، ومل يقتصر إال على استيفاء قصته وضرب صورة كاملة عليها ، ليجعل له لسان صدق يف اآلخرين ، ومصداق هل

كما جعله جلّده اخلليل إبراهيم عليه السالم ، وليقتدي به الصاحلون إىل آخر الدهر يف العفة وطيب اإلزار والتثبت 
أن يكون إنزال اهللا السورة اليت هي أحسن القصص  يف مواقف العثار ، فأخزى اهللا أولئك يف إيرادهم ما يؤّدي إىل

يف القرآن العريب املبني ليقتدي بنيب من أنبياء اهللا ، يف القعود بني شعب الزانية ويف حل تكته للوقوع عليها ، ويف أن 
يد ، ينهاه ربه ثالث كرّات ويصاح به من عنده ثالث صيحات بقوارع القرآن ، وبالتوبيخ العظيم ، وبالوعيد الشد

وبالتشبيه بالطائر الذي سقط ريشه حني سفد غري أنثاه ، وهو جامث يف مربضه ال يتحلحل وال ينتهي وال ينتبه ، حىت 
يتداركه اهللا جبربيل وبإجباره ، ولو أن أوقح الزناة وأشطرهم وأحدهم حدقة وأصلحهم وجهاً لقي بأدىن ما لقي به 

  .وال عضو يتحّرك نيب اهللا مما ذكروا ، ملا بقي له عرق ينبض 

. الكاف منصوب احملل ، أي مثل ذلك التثبيت ثبتناه } كذلك { فيا له من مذهب ما أفحشه ، ومن ضالل ما أبينه 
إِنَُّه ِمْن ِعَباِدَنا { من الزنا } والفحشاء { من خيانة السيد } ِلَنْصرَِف َعْنُه السوء { أو مرفوعه ، أي األمر مثل ذلك 

. وجيوز أن يريد بالسوء . خلصوا دينهم هللا ، وبالفتح الذين أخلصهم اهللا لطاعته بأن عصمهم الذين أ} املخلصني 
هو : معناه بعض عبادنا ، أي } ّمْن ِعَباِدَنا { : وقوله . مقّدمات الفاحشة ، من القبلة والنظر بشهوة ، وحنو ذلك 

} إِنَّا أخلصناهم بِخَاِلَصةٍ { يم الذين قال فيهم أو هو ناشىء منهم ، ألنه من ذرية إبراه. خملص من مجلة املخلصني 
. ٤٦: ص [   [  



بِأَهِْلَك ُسوًءا إِلَّا أَنْ ُيْسَجَن َواْسَتبَقَا الَْباَب َوقَدَّْت قَِميَصُه ِمْن ُدُبرٍ وَأَلْفََيا َسيَِّدَها لََدى الْبَابِ قَالَْت َما َجَزاُء َمْن أََراَد 
لَ ِهَي َراَوَدتْنِي َعْن َنفِْسي َوَشهَِد َشاِهٌد ِمْن أَْهِلَها إِنْ كَانَ قَِميُصُه قُدَّ ِمْن قُُبلٍ فََصَدقَْت َوُهوَ قَا) ٢٥(أَْو َعذَاٌب أَلِيٌم 

دَّ ِمْن ُدُبرٍ قَالَ فَلَمَّا َرأَى قَِميَصُه قُ) ٢٧(َوإِنْ كَانَ قَِميُصُه قُدَّ ِمْن ُدُبرٍ فَكَذََبْت َوُهَو ِمَن الصَّاِدِقَني ) ٢٦(ِمَن الْكَاِذبَِني 
  ) ٢٩(ُيوُسفُ أَْعرِْض َعْن َهذَا وَاْسَتْغفِرِي ِلذَنْبِِك إِنَِّك كُْنِت ِمَن الْخَاِطِئَني ) ٢٨(إِنَُّه ِمْن كَْيِدكُنَّ إِنَّ كَْيَدكُنَّ َعِظيٌم 

األعراف [ } سى قَْوَمُه واختار مو{ وتسابقا إىل الباب على حذف اجلاّر وإيصال الفعل ، كقوله } واستبقا الباب { 
نفر منها يوسف ، فأسرع يريد الباب ليخرج وأسرعت » ابتدرا«معىن » استبقا«على تضمني ] أو ] [  ١٥٥: 

]  ٢٣: يوسف [ } َوغَلَّقَِت األبواب { كيف وجد الباب ، وقد مجعه يف قوله : فإن قلت . وراءه لتمنعه اخلروج 
خرج من الدار واملخلص من العار ، فقد روى كعب أنه ملا هرب يوسف جعل أراد الباب الرباين الذي هو امل: قلت 

اجتذبته من خلفه فانقد ، أي انشق } َوقَدَّْت قَِميَصُه ِمن ُدُبرٍ { فراش القفل يتناثر ويسقط حىت خرج من األبواب 
. سيدي : قطفري ، تقول املرأة لبعلها وصادفا بعلها وهو } َوأَلْفََيا سَيَِّدَها { حني هرب منها إىل الباب وتبعته متنعه 

ألفياه مقبالً يريد أن : قيل . إمنا مل يقل سيدمها ، ألنّ ملك يوسف مل يصح ، فلم يكن سيداً له على احلقيقة : وقيل 
ملا اطلع منها زوجها على تلك اهليئة املريبة وهي مغتاظة على يوسف إذ مل . وقيل جالساً مع ابن عّم للمرأة . يدخل 

ومها تربئة ساحتها عند زوجها من الريبة والغضب على يوسف ، وختويفه : اهتا جاءت حبيلة مجعت فيها غرضيها يؤ
َولَِئن لَّْم { : أال ترى إىل قوهلا . طمعاً يف أن يؤاتيها خيفة منها ومن مكرها ، وكرها ملا أيست من مؤاتاته طوعاً 

وجيوز أن تكون . ليس جزاؤه إال السجن : نافية ، أي » ما«و ]  ٣٢: يوسف [ } َيفَْعلْ َما ءاُمُرهُ لَُيْسَجَننَّ 
كيف مل تصرح يف : فإن قلت . َمْن يف الدار إال زيد : أي شيء جزاؤه إال السجن ، كما تقول : استفهامية ، مبعىن 

حقه أن يسجن قصدت العموم ، وأنّ كل من أراد بأهلك سوءاً ف: قوهلا بذكر يوسف ، وإنه أراد هبا سوءاً؟ قلت 
وملا أغرت به . العذاب األليم الضرب بالسياط : وقيل . أو يعذب ، ألنّ ذلك أبلغ فيما قصدته من ختويف يوسف 

ولوال ذلك لكتم عليها } ِهَى َراَودَْتنِى َعن نَّفِْسى { : وعّرضته للسجن والعذاب وجب عليه الدفع عن نفسه فقال 
قيل كان ابن عّم هلا ، إمنا ألقى اهللا الشهادة على لسان من هو من أهلها؛ لتكون أوجب  }َوشَهَِد َشاِهٌد ّمْن أَْهِلَها { 

. هو الذي كان جالساً مع زوجها لدى الباب : وقيل . للحجة عليها ، وأوثق لرباءة يوسف ، وأنفى للتهمة عنه 
دار فبصر هبا من حيث ال تشعر وقيل كان حكيماً يرجع إليه امللك ويستشريه وجيوز أن يكون بعض أهلها كان يف ال

وعن النيب صلى اهللا . كان ابن خال هلا صبياً يف املهد : وقيل . ، فأغضبه اهللا ليوسف بالشهادة له والقيام باحلق 
  :عليه وسلم 

فإن قلت " ابن ماشطة فرعون ، وشاهد يوسف ، وصاحب جريج ، وعيسى : تكلم أربعة وهم صغار ) "  ٥٤١( 
ملا أّدى مؤدى الشهادة يف أن ثبت به قول يوسف وبطل قوهلا : دة وما هو بلفظ الشهادة؟ قلت مل مسي قوله شها: 

ألهنا قول من القول ، أو : اجلملة الشرطية كيف جازت حكايتها بعد فعل الشهادة؟ قلت : فإن قلت : مسي شهادة 
  .وشهد شاهد فقال إن كان قميصه : على إرادة القول ، كأنه قيل 

ن دل قّد قميصه من دبر على أهنا كاذبة وأهنا هي اليت تبعته واجتبذت ثوبه إليها فقّدته ، فمن أين دل إ: فإن قلت 
أنه إذا كان تابعها وهي دافعته عن : من وجهني ، أحدمها : قّده من قبل على أهنا صادقة ، وأنه كان تابعها؟ قلت 

وقرىء . فها ليلحقها فيتعثر يف مقادم قميصه فيشقه أن يسرع خل: والثاين . نفسها قدت قميصه من قّدامه بالدفع 
وأما التنكري فمعناه من . من قبل القميص ومن دبره : واملعىن . ومن دبر ، بالضم على مذهب الغايات » من قبل«: 



بالفتح ، كأنه » من دبر«و » من قبل«: وعن ابن أيب إسحاق أنه قرأ . جهة يقال هلا قبل ، ومن جهة يقال هلا دبر 
كيف جاز اجلمع بني : فإن قلت . وقرئا بسكون العني . جعلهما علمني للجهتني فمنعهما الصرف للعلمية والتأنيث 

إن : ألنّ املعىن أن يعلم أنه كان قميصه قّد ، وحنوه كقولك : ؟ قلت »كان«الذي هو لالستقبال وبني » إن«
} فَلَماَّ رََّءا { إن متنت عليَّ أمنتَّ عليك : ، تريد  أحسنت إيلّ فقد أحسنت إليك من قبل ، ملن مينت عليك بإحسانه

أو إنّ } َما َجَزاء َمْن أََراَد بِأَهِْلَك ُسوءا { إن قولك } قَالَ إِنَُّه { يعين قطفري وعلم براءة يوسف وصدقه وكذهبا 
النساء ألنه وإن كان يف وإمنا استعظم كيد . اخلطاب هلا وألمتها } ِمن كَْيِدكُنَّ { األمر وهو طمعها يف يوسف 

ومنه قوله تعاىل . وهلّن يف ذلك نيقة ورفق ، وبذلك يغلنب الرجال . الرجال ، إال أنّ النساء ألطف كيداً وأنفذ حيلة 
والقصريات من بينهّن معهّن ما ليس مع غريهّن من البوائق وعن ]  ٤: الفلق [ } َوِمن َشّر النفاثات ِفى العقد { : 

إِنَّ كَْيَد الشيطان كَانَ { : نا أخاف من النساء أكثر مما أخاف من الشيطان ، ألنّ اهللا تعاىل يقول أ: بعض العلماء 
حذف منه حرف النداء ألنه منادى } ُيوُسفَ { . } إِنَّ كَْيَدكُنَّ َعِظيٌم { : وقال للنساء ]  ٧٦: النساء [ } َضِعيفاً 

واستغفرى { األمر واكتمه وال حتّدث به } أَعْرِْض َعْن هذا {  قريب مفاطن للحديث وفيه تقريب له وتلطيف حملله
خطىء ، إذا أذنب متعمداً ، : يقال . من مجلة القوم املتعمدين للذنب } ِلذَنبِِك إِنَِّك كُنِت ِمَن اخلاطئني { أنت } 

وروي أنه . يز إال رجالً حليماً بلفظ التذكري تغليباً للذكور على اإلناث ، وما كان العز} ِمَن اخلاطئني { : وإمنا قال 
  .كان قليل الغرية 

فَلَمَّا ) ٣٠(ا ِفي َضلَالٍ ُمبِنيٍ َوقَالَ نِْسَوةٌ ِفي الَْمِديَنِة اْمرَأَُت الَْعزِيزِ ُتَراوُِد فََتاَها َعْن َنفِْسِه قَْد َشَغفََها ُحبا إِنَّا لَنََراَه
َوأَعَْتَدتْ لَُهنَّ ُمتَّكَأً َوآَتْت كُلَّ وَاِحَدٍة ِمْنُهنَّ ِسكِّيًنا َوقَالَتِ اخُْرْج َعلَْيهِنَّ فَلَمَّا َرأَْيَنهُ  َسِمَعْت بَِمكْرِِهنَّ أَْرَسلَْت إِلَْيهِنَّ

ِلكُنَّ الَِّذي لُمُْتنَّنِي ِفيِه َولَقَْد قَالَْت فَذَ) ٣١(أَكْبَْرَنُه َوقَطَّْعَن أَْيدَِيُهنَّ َوقُلَْن َحاَش ِللَِّه َما َهذَا َبشًَرا إِنْ َهذَا إِلَّا َملٌَك كَرٌِمي 
  ) ٣٢(َراوَْدُتُه َعْن َنفِْسِه فَاْستَْعَصَم وَلَِئْن لَْم َيفَْعلْ َما آُمُرُه لَُيْسَجَننَّ َولََيكُوًنا ِمَن الصَّاغِرِيَن 

وامرأة صاحب الدواب ،  امرأة الساقي ، وامرأة اخلباز ،: وقال مجاعة من النساء وكّن مخساً } َوقَالَ نِْسَوةٌ { 
والنسوة اسم مفرد جلمع املرأة وتأنيثه غري حقيقي كتأنيث اللمة ، . وامرأة صاحب السجن ، وامرأة احلاجب 

} امرأت العزيز { يف مصر } ِفى املدينة { كسر النون وضمها : وفيه لغتان . ولذلك مل تلحق فعله تاء التأنيث 
َشَغفََها { فتاي وفتايت ، أي غالمي وجارييت : يقال . غالمها } فتاها { العرب  امللك بلسان: يردن قطفري ، والعزيز 

خرق حبه شغاف قلبها حىت وصل إىل الفؤاد ، والشغاف حجاب القلب ، وقيل جلدة رقيقة يقال هلا لسان } 
  :قال النابغة . القلب 

  َتِغيِه اَألَصابُِعَمكَانَ الشَِّغافِ َتْب... َوقَْد َحالَ َهمٌّ ُدونَ ذَِلَك َواِلج 
  :بالعني ، من شعف البعري إذا هنأه فأحرقه بالقطران ، قال » شعفها«: وقرىء 

يف خطأ وُبعٍد عن طريق } ِفى ضالل مُّبِنيٍ { نصب على التمييز } َحّباً { و ... كََما َشَعَف املَْهُنوَءةَ الرَُّجلُ الطّايل 
امرأة العزيز عشقت عبدها الكنعاين ومقتها ، ومسي : قالتهن ، وقوهلّن باغتياهبّن وسوء } بَِمكْرِِهنَّ { الصواب 

كانت استكتمتهّن سّرها فأفشينه عليها : وقيل . االغتياب مكراً ألنه يف خفية وحالِ غيبة ، كما خيفي املاكر مكره 
ما يتكئن } َوأَْعَتَدْت لَُهنَّ مُتَّكَئاً { دعت أربعني امرأة منهّن اخلمس املذكورات : قيل . دعتهّن } أَْرَسلَْت إِلَْيهِنَّ { 

أن يدهشن ويبهنت عند رؤيته : عليه من منارق ، قصدت بتلك اهليئة وهي قعودهّن متكئات والسكاكني يف أيديهّن 
، ويشغلن عن نفوسهّن فتقع أيديهّن على أيديهّن فيقطعنها ، ألن املتكىء إذا هبت لشيء وقعت يده على يده ، وال 



تقصد اجلمع بني املكر به وهبّن ، فتضع اخلناجر يف أيديهّن ليقطعن أيديهّن ، فتبكتهّن باحلجة ، ولتهول يبعد أن 
: متكأ : وقيل . يوسف من مكرها إذا خرج على أربعني نسوة جمتمعات يف أيديهّن اخلناجر ، وتومهه أهنّن يثنب عليه 

  .عادة املترفني ، ولذلك جملس طعام ألهنم كانوا يتكؤن للطعام والشراب واحلديث ك
طعاماً ، من } ُمتَّكَئاً { : وقيل . وأتتهّن السكاكني ليعاجلن هبا ما يأكلن " هنى أن يأكل الرجل متكئاً ) "  ٥٤٢( 

. طعمنا ، على سبيل الكناية؛ ألن من دعوته ليطعم عندك اختذت له تكأة يتكىء عليها : قولك اتكأنا عند فالن 
  :قال مجيل 

  َوَشرِْبَنا احلَالَلَ ِمْن قُلَِلْه... ا بِنِْعَمٍة واتَّكَأَْنا فَظَلَلَْن
. طعاماً حيّز حّزا ، كأن املعىن يعتمد بالسكني؛ ألنّ القاطع يتكىء على املقطوع بالسكني } ُمتَّكَئاً { وعن جماهد 

ع فتحة الكاف ، كقوله باملّد ، كأنه مفتعال ، وذلك إلشبا» متكاء«: وعن احلسن . بغري مهز » متكا«: وقرىء 
  :وهو األترج ، وأنشد » متكأ«: وقرىء . مبعىن ينبع » َيْنبَاُع«وحنوه . مبعىن مبنتزح » ُمبنْتزاحِ«

  َتُخبُّ بَِها الَعثَْمثَةُ الْوِقَاُح... فَأَْهَدْت َمْتكَةً ِلبَنِي أبِيَها 
يف سننه أهنا شقت بنصفني ، ومحال كالعدلني  وكانت أهدت أترجة على ناقة ، وكأهنا األترجة اليت ذكرها أبو داود

  .أترجا وموزاً وبطيخاً : الزماورد وعن وهب : وقيل . على مجل 

مفعالً ، من تكىء } ُمتَّكَئاَ { : وقرأ األعرج . أعتدت هلنَّ ما يقطع ، من متك الشيء مبعىن بتكه إذا قطعه : وقيل 
كان فضل يوسف على الناس : قيل . ذلك احلسن الرائع واجلمال الفائق أعظمنه وهنب } أَكَْبْرَنهُ { يتكأ ، إذا اتكأ 

  :وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم . يف احلسن كفضل القمر ليلة البدر على جنوم السماء 
يا : من هذا؟ فقال يوسف ، فقيل : مررت بيوسف الليلة اليت عرج يب إىل السماء ، فقلت جلربيل ) "  ٥٤٣( 

  "كالقمر ليلة البدر «يته؟ قال رسول اهللا كيف رأ
. كان يوسف إذا سار يف أزقة مصر يرى تأللؤ وجهه على اجلدران ، كما يرى نور الشمس من املاء عليها : وقيل 
ورث اجلمال من جّدته : وقيل . كان يشبه آدم يوم خلقه ربه : وقيل . ما كان أحد يستطيع وصف يوسف : وقيل 
دخلت يف الكرب : أكربت املرأة إذا حاضت ، وحقيقته : ن ، واهلاء للسكت ، يقال أكربن مبعىن حض: وقيل . سارة 

  :ألهنا باحليض خترج من حّد الصغر إىل حّد الكرب ، وكأن أبا الطيب أخذ من هذا التفسري قوله 
  اتُِقفَإنْ لُْحَت حَاَضتْ يف الُْخُدورِ الَْعَو... َخِف اللََّه وَاْسُتْر ذَا الَْجمَالَ بُِبْرقَع 

كلمة تفيد } حاشا { جرحتها : كنت أقطع اللحم فقطعت يدي ، تريد : جرحنها ، كما تقول } قَطَّْعَن أَْيِدَيُهنَّ { 
  :قال . أساء القوم حاشا زيد : تقول . معىن التنزيه يف باب االستثناء 

  َضنا َعنِ املَلَْحاِة َوالشَّْتمِ... َحاَشا أَبِي ثَوَْبانَ إنَّ بِه 
براءة اهللا وتنزيه اهللا ، وهي » حاشا اهللا«حرف من حروف اجلر ، فوضعت موضع التنزيه والرباءة ، فمعىن  وهي

سقيا لك؛ كأنه : حاشا هللا ، فنحو قولك : ومن قرأ . قراءة ابن مسعود ، على إضافة حاشا إىل اهللا إضافة الرباءة 
: قراءة أيب السمال : منزلة املصدر » حاشا«دليل على تنزيل وال. هللا ، لبيان من يربأ وينزه : براءة ، مث قال : قال 

حشا هللا { « وقراءة األعمش . حبذف األلف اآلخرة » } حَاَش للَِّه { « وقراءة أيب عمرو . بالتنوين } حاشا هللا { 
وهي  بسكون الشني ، على أن الفتحة تبعت األلف يف اإلسقاط ،» حاش هللا«: وقرىء . حبذف األلف األوىل » } 

فلم جاز يف حاشا هللا أن ال : فإن قلت . » حاشا اإلله«: وقرىء . ضعيفة ملا فيها من التقاء الساكنني على غري حّده 
جلست من عن : أال ترى إىل قوهلم . مراعاة ألصله الذي هو احلرفية : براءة هللا؟ قلت : ينّون بعد إجرائه جمرى 



منقلب األلف إىل الياء مع الضمري؟ » غدت من عليه«؟ وعلى قوله غري معرب على أصله» عن«ميينه ، كيف تركوا 
حَاشا للَِّه َما { : وأما قوله . تنزيه اهللا تعاىل من صفات العجز ، والتعجب من قدرته على خلق مجيل مثله : واملعىن 

نفني عنه } ذا َبشًَرا َما ه{ فالتعجب من قدرته على خلق عفيف مثله ]  ٥١: يوسف [ } َعِلْمَنا َعلَْيِه ِمن ُسوء 
البشرية لغرابة مجاله ومباعدة حسنه ، ملا عليه حماسن الصور ، وأثبنت له امللكية وبتنت هبا احلكم ، وذلك ألن اهللا عز 
وجل ركز يف الطباع أن ال أحسن من امللك ، كما ركز فيها أن ال أقبح من الشيطان ، ولذلك يشبه كل متناه يف 

ا ركز ذلك فيها إال ألن احلقيقة كذلك ، كما ركز يف الطباع أن ال أدخل يف الشر من احلسن والقبح هبما ، وم
الشياطني ، وال أمجع للخري من املالئكة ، إال ما عليه الفئة اخلاسئة اجملربة من تفضيل اإلنسان على امللك ، وما هو 

» ليس«عمل » ما«اب ، وإعمال إال من تعكيسهم للحقائق ، وجحودهم للعلوم الضرورية ، ومكابرهتم يف كل ب
  .هي اللغة القدمى احلجازية وهبا ورد القرآن 

. بالرفع » بشر«: ومن قرأ على سليقته من بين متيم ، قرأ ]  ٢: اجملادلة [ } مَّا ُهنَّ أمهاهتم { : ومنها قوله تعاىل 
تقول } إِنْ هذا إِالَّ َملٌَك كَرٌِمي  {أي ما هو بعبد مملوك لئيم » ما هذا بشرى«: وقرىء . وهي يف قراءة ابن مسعود 

هذا لك بشري أم بكري؟ والقراءة هي األوىل ، : وتقول . هذا بشرى : هذا بشرى ، أي حاصل بشرى ، مبعىن 
ومل يقل فهذا وهو حاضر ، رفعاً ملنزلته يف احلسن ، } قَالَْت فذلكن { ملوافقتها املصحف؛ ومطابقة بشر مللك 

عشقت عبدها : نت به ، وربئاً حباله واستبعاداً حملله ، وجيوز أن يكون إشارة إىل املعىن بقوهلّن واستحقاق أن حيب ويفت
أنكن مل تصّورنه حبق : تعين . هو ذلك العبد الكنعاين الذي صّورتن يف أنفسكّن ، مث ملتنىن فيه : تقول . الكنعاين 

بناء مبالغة يدل على االمتناع البليغ والتحفظ : االستعصام . صورته ، ولو صّورتنه مبا عايننت لعذرتين يف االفتنان به 
وحنوه استمسك واستوسع الفتق واستجمع الرأي . الشديد ، كأنه يف عصمة وهو جيتهد يف االستزادة منها 

وهذا بيان ملا كان من يوسف عليه السالم ال مزيد عليه ، وبرهان ال شيء أنور منه ، على أنه . واستفحل اخلطب 
راجع إىل املوصول ، } َءاُمُرُه { الضمري يف : فإن قلت . مما أضاف إليه أهل احلشو مما فسروا به اهلّم والربهان بريء 

أمرتك اخلري ، وجيوز : ما آمر به ، فحذف اجلار كما يف قولك : واملعىن . بل إىل املوصول : أم إىل يوسف؟ قلت 
: قرىء . ولئن مل يفعل أمري إياه ، أي موجب أمري ومقتضاه : مصدرية ، فريجع إىل يوسف ومعناه » ما«أن جتعل 

والتخفيف أوىل ، ألنّ النون كتبت يف املصحف ألفاً على حكم الوقف ، وذلك . بالتشديد والتخفيف » وليكونا«
  .ال يكون إال يف اخلفيفة 

) ٣٣(صْرِْف َعنِّي كَْيَدُهنَّ أَْصبُ إِلَْيهِنَّ َوأَكُْن ِمَن الَْجاِهِلَني قَالَ َربِّ السِّْجُن أََحبُّ إِلَيَّ ِممَّا َيْدعُونَنِي إِلَْيِه َوإِلَّا َت
  ) ٣٤(فَاْسَتَجاَب لَهُ َربُُّه فَصََرَف َعْنُه كَْيَدُهنَّ إِنَُّه ُهَو السَِّميعُ الَْعلِيُم 

ليهّن مجيعاً ، ألهنّن تنصحن على إسناد الدعوة إ} َيْدُعوَننِى { وقال . بالفتح على املصدر » } السجن { « : وقرىء 
ربِّ : إياك وإلقاء نفسك يف السجن والصغار ، فالتجأ إىل ربه عند ذلك وقال : له وزيّن له مطاوعتها ، وقلن له 

نزول السجن مشقة على النفس شديدة ، وما دعونه إليه : فإن قلت . نزولُ السجن أحّب إيل من ركوب املعصية 
كانت أحبّ إليه وآثر عنده نظراً يف حسن الصرب : قة أحّب إليه من اللذة؟ قلت لذة عظيمة ، فكيف كانت املش

{ على احتماهلا لوجه اهللا ، ويف قبح املعصية ، ويف عاقبة كل واحدة منهما ، ال نظراً يف مشتهى النفس ومكروهها 
نبياء والصاحلني فيما عزم عليه ووطن عليه فزع منه إىل ألطاف اهللا وعصمته ، كعادة األ} َوإِالَّ َتْصرِْف عَّنى كَْيَدُهنَّ 



امليل : والصبوة . أمل إليهّن } أَْصبُ إِلَْيهِنَّ { نفسه من الصرب ، ال أن يطلب منه اإلجبار على التعفف واإلجلاء إليه 
{ ة من الصباب» أصب إليهّن«: الصبا؛ ألنّ النفوس تصبو إليها لطيب نسيمها وروحها وقرىء : ومنها . إىل اهلوى 

أو من السفهاء . ألنّ من ال جدوى لعلمه فهو ومن ال يعلم سواء . من الذين ال يعملون مبا يعلمون } ِمَن اجلاهلني 
فيه معىن } َوإِالَّ َتصْرِْف َعّنى { وإمنا ذكر االستجابة ومل يتقّدم الدعاء ، ألنّ قوله . ، ألنّ احلكيم ال يفعل القبيح 

  .بأحواهلم وما يصلحهم } العليم { لدعوات امللتجئني إليه } السميع { طلب الصرف والدعاء باللطف 

  ) ٣٥(ثُمَّ َبَدا لَُهْم ِمْن َبْعِد َما َرأَُوا الْآيَاِت لََيْسُجُننَُّه َحتَّى ِحنيٍ 

رأي ظهر هلم : بداهلم بداء ، أي : ليسجننه ، واملعىن : فاعله مضمر ، لداللة ما يفسره عليه وهو } َبَدا لَُهْم { 
وهي الشواهد على براءته ، وما كان } ّمن َبْعِد َما َرأَُواْ اآليات { للعزيز وأهله } لَُهمْ { ليسجننه ، والضمري يف 

ذلك إال باستنزال املرأة لزوجها ، وفتلها منه يف الذروة والغارب وكان مطواعة هلا ومجيالً ذلوال زمامه يف يدها ، 
وعمل برأيها يف سجنه وإحلاق الصغار به كما أوعدته به ، وذلك ملا أيست من  حىت أنساه ذلك ما عاين من اآليات

: بالتاء على اخلطاب » لتسجننه«: ويف قراءة احلسن . طاعته هلا ، أو لطمعها يف أن يذهللا السجن ويسخره هلا 
ن ، كأهنا اقترحت أن إىل زما} حىت ِحنيٍ { خاطب به بعضهم العزيز ومن يليه ، أو العزيز وحده على وجه التعظيم 

وهي لغة هذيل ، وعن عمر رضي اهللا » عىت حني«ويف قراءة ابن مسعود . يسجن زماناً حىت تبصر ما يكون منه 
إن اهللا أنزل هذا القرآن : ابن مسعود فكتب إليه : من أقرأك؟ قال : فقال » عىت حني«: عنه أنه مسع رجالً يقرأ 

  .رىء الناس بلغة قريش وال تقرئهم بلغة هذيل ، والسالم فجعله عربياً وأنزله بلغة قريش ، فأق

لُ فَْوَق َرأِْسي خُْبًزا َتأْكُلُ َوَدَخلَ َمَعُه السِّْجَن فََتَياِن قَالَ أََحُدُهَما إِنِّي أََرانِي أَْعِصُر َخْمًرا َوقَالَ الْآَخرُ إِنِّي أََرانِي أَْحِم
  ) ٣٦(إِنَّا َنرَاَك ِمَن الُْمْحِسنَِني الطَّْيُر ِمْنُه َنبِّئَْنا بَِتأْوِيِلِه 

خرجت مع األمري ، تريد مصاحباً له ، فيجب أن يكون : يدل على معىن الصحبة واستحداثها ، تقول } مََّع { 
رقي إليه أهنما يسمانه ، فأمر هبما إىل : خبازه وشرابيه : عبدان للملك } فَتََيانَ { دخوهلما السجن مصاحبني له 

أَْعِصرُ { يعين يف املنام ، وهي حكاية حال ماضية } إِّنى أََرانِى { دخال ساعة أدخل يوسف عليه السالم السجن ، فأ
ويف قراءة ابن . اسم للعنب :  -بلغة عمان  -اخلمر : وقيل . يعين عنباً ، تسمية للعنب مبا يؤول إليه } َخْمًرا 

جييدوهنا ، رأياه يقّص عليه بعض أهل : ن عبارة الرؤيا ، أي من الذين حيسنو} ّمَن احملسنني { » أعصر عنباً«مسعود 
أو من . أو من العلماء ، ألهنما مسعاه يذكر للناس ما علما به أنه عامل . السجن رؤياه فيؤّوهلا له ، فقاال له ذلك 

روي . تأويل الرؤيا فأحسن إلينا بأن تفّرج عنا الغمة بتأويل ما رأينا إن كانت لك يد يف . احملسنني إىل أهل السجن 
كان يف السجن : وعن قتادة . أنه كان إذا مرض رجل منهم قام عليه ، وإذا أضاق وسع له ، وإذا احتاج مجع له 

بارك اهللا : أبشروا اصربوا تؤجروا ، إنّ هلذا ألجراً ، فقالوا : ناس قد انقطع رجاؤهم وطال حزهنم ، فجعل يقول 
أنا يوسف ابن : لقد بورك لنا يف جوارك ، فمن أنت يا فىت؟ قال ! عليك ما أحسن وجهك وما أحسن خلقك 

لو استطعت خليت سبيلك : صفي اهللا يعقوب ابن ذبيح اهللا إسحاق ابن خليل اهللا إبراهيم ، فقال له عامل السجن 
ك ، وروي أن الفتيني قاال له إنا لنحبك من حني رأينا. ، ولكين أحسن جوارك ، فكن يف أي بيوت السجن شئت 

أنشدكما باهللا أن ال حتباين ، فواهللا ما أحبين أحد قط إال دخل علّي من حبه بالء ، لقد أحبتين عميت فدخل : فقال 
علّي من حبها بالء ، مث أحبين أيب فدخل علّي من حبه بالء ، مث أحبتين زوجة صاحيب فدخل علّي من حبها بالء ، 



أهنما حتاملا له ليمتحناه فقال الشرايب؛ إين أراين يف بستان ، فإذا بأصل وعن الشعيب  -بارك اهللا فيكما  -فال حتباين 
إين أراين وفوق : وقال اخلباز . حبلة عليها ثالثة عناقيد من عنب ، فقطفتها وعصرهتا يف كأس امللك ، وسقيته 

{ : الضمري يف قوله إالم يرجع : فإن قلت . رأسي ثالث سالل فيها أنواع األطعمة ، وإذا سباع الطري تنهش منها 
  .نبئنا بتأويل ذلك : والضمري جيري جمرى اسم اإلشارة يف حنوه كأنه قيل . إىل ما قصا عليه : ؟ قلت } َنّبئَْنا بَِتأْوِيِلِه 

ِممَّا َعلََّمنِي رَبِّي إِنِّي َتَركُْت ِملَّةَ قَْومٍ لَا ُيْؤِمُنونَ قَالَ لَا يَأْتِيكَُما طََعاٌم ُتْرَزقَانِِه إِلَّا َنبَّأُْتكَُما بَِتأْوِيِلِه قَْبلَ أَنْ يَأِْتَيكَُما ذَِلكَُما 
وَاتََّبْعُت ِملَّةَ آَباِئي إِْبَراِهيَم وَإِْسحَاَق َوَيْعقُوَب َما كَانَ لََنا أَنْ ُنْشرَِك بِاللَِّه ِمْن ) ٣٧(بِاللَِّه َوُهْم بِالْآخَِرِة ُهْم كَاِفُرونَ 

  ) ٣٨(لِ اللَِّه َعلَْيَنا َوَعلَى النَّاسِ َولَِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ لَا َيْشكُُرونَ َشْيٍء ذَِلَك ِمْن فَْض

ملا استعرباه ووصفاه باإلحسان ، افترض ذلك فوصل به وصف نفسه مبا هو فوق علم العلماء ، وهو اإلخبار 
اليوم يأتيكما : ويصفه هلما ، ويقول بالغيب ، وأنه ينبئهما مبا حيمل إليهما من الطعام يف السجن قبل أن يأتيهما 

طعام من صفته كيت وكيت ، فيجدانه كما أخربمها ، وجعل ذلك ختلصاً إىل أن يذكر هلما التوحيد ويعرض عليهما 
اإلميان ويزينه هلما ، ويقبح إليهما الشرك باهللا ، وهذه طريقة على كل ذي علم أن يسلكها مع اجلهال والفسقة ، 

منهم أن يقدم اهلداية واإلرشاد واملوعظة والنصيحة أوالً ، ويدعوه إىل ما هو أوىل به وأوجب عليه إذا استفتاه واحد 
وغرضه  -مما استفىت فيه مث يفتيه بعد ذلك ، وفيه أنّ العامل إذا جهلت منزلته يف العلم فوصف نفسه مبا هو بصدده 

ببيان ماهيته وكيفيته؛ ألنّ ذلك يشبه } بَِتأْوِيِلِه { مل يكن من باب التزيكة  -أن يقتبس منه وينتفع به يف الدين 
ِممَّا { إشارة هلما إىل التأويل ، أي ذلك التأويل واإلخبار باملغيبات } ذلكما { تفسري املشكل واإلعراب عن معناه 

بتدأ ، وأن يكون جيوزأن يكون كالماً م} إِّنى َتَركْتُ { وأوحي به إيلّ ومل أقله عن تكهن وتنجم } َعلََّمنِى َرّبى 
أي علمين ذلك وأوحي إيلّ؛ ألين رفضت ملة أولئك واتبعت ملة األنبياء املذكورين وهي امللة . تعليالً ملا قبله 

أهل مصر ومن كان الفتيان على دينهم ، وتكريرهم للداللة على أهنم : احلنيفية ، وأراد بأولئك الذين ال يؤمنون 
هم كانوا قوماً مؤمنني هبا ، وهم الذين على ملة إبراهيم ، ولتوكيد كفرهم خصوصاً كافرون باآلخرة ، وأنّ غري

باجلزاء تنبيهاً على ما هم عليه من الظلم والكبائر اليت ال يرتكبها إال من هو كافر بدار اجلزاء ، وجيوز أن يكون فيه 
ى براءته ، وأنّ ذلك ما ال يقدم تعريض مبا مين به من جهتهم حني أودعوه السجن ، بعد ما رأوا اآليات الشاهدة عل

عليه إال من هو شديد الكفر باجلزاء وذكر آباءه لرييهما أنه من بيت النبّوة بعد أن عّرفهما أنه نّيب يوحى إليه ، مبا 
 {ما صّح لنا معشر األنبياء } َما كَانَ لََنا { : ذكر من إخباره بالغيوب ليقوي رغبتهما يف االستماع إليه واتباع قوله 

أن نشرك به صنماً ال يسمع وال يبصر ، ] عن [ أي شيء كان من ملك أو جّين أو إنسّي ، فضالً } أَن نُّشْرَِك باهللا 
أي على الرسل وعلى املرسل إليهم؛ ألهنم نبهوهم } ِمن فَْضلِ اهللا َعلَْيَنا َوَعلَى الناس { التوحيد } ذلك { مث قال 

فضل اهللا فيشركون وال ينتبهون وقيل } الَ َيْشكُُرونَ { املبعوث إليهم } الناس ولكن أَكْثَرَ { عليه وأرشدوهم إليه 
وقد نصب مثل تلك األدلة لسائر . إنَّ ذلك من فضل اهللا علينا ألنه نصب لنا األدلة اليت ننظر فيها ونستدلّ هبا : 

  .هم ، فيبقون كافرين غري شاكرين الناس من غري تفاوت ، ولكن أكثر الناس ال ينظرون وال يستدلون اتباعاً ألهوائ

َما َتعُْبُدونَ ِمْن ُدونِِه إِلَّا أَْسَماًء َسمَّْيُتُموَها أَنُْتمْ ) ٣٩(َيا صَاحَِبيِ السِّْجنِ أَأَْربَاٌب ُمَتفَرِّقُونَ َخْيرٌ أَمِ اللَُّه الْوَاِحُد الْقَهَّاُر 
لَا  إِِن الُْحكُْم إِلَّا ِللَِّه أََمَر أَلَّا تَْعُبدُوا إِلَّا إِيَّاُه ذَِلَك الدِّيُن الْقَيُِّم َولَِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ َوآَباُؤكُْم َما أَنَْزلَ اللَُّه بَِها ِمْن ُسلْطَاٍن

  ) ٤٠(َيْعلَُمونَ 



يا سارق الليلة ، فكما أن : يريد يا صاحيبَّ يف السجن ، فأضافهما إىل السجن كما تقول } ياصاحىب السجن { 
مسروق فيها غري مسروقة ، فكذلك السجن مصحوب فيه غري مصحوب ، وإمنا املصحوب غريه وهو يوسف الليلة 

يا صاحيب الصدق فتضيفهما إىل الصدق ، وال تريد أهنما صحبا الصدق ، : عليه السالم ، وحنوه قولك لصاحبيك 
{ : يا ساكين السجن ، كقوله  :وجيوز أن يريد . ولكن كما تقول رجال صدق ، ومسيتهما صاحبني ألهنما صحباك 

يقول أأن . يريد التفّرق يف العدد والتكاثر } ءَأْربَاٌب مُّتَّفَّرقُونَ { ]  ٢٠: احلشر [ } أصحاب النار وأصحاب اجلنة 
أن يكون لكما رب واحد قهار } أَمِ { لكما } خَْيٌر { تكون لكما أرباب شىت ، يستعبدكما هذا ويستعبدكما هذا 

{ الغالب ، وهذا مثل ضربه لعبادة اهللا وحده ولعبادة األصنام } القهار {  يشارك يف الربوبية ، بل هو ال يغالب وال
يعين أنكم مسيتم ما ال يستحق اإلهلية آهلة ، } إِالَّ أَْسَماء { خطاب هلما وملن على دينهما من أهل مصر } َما َتْعُبُدونَ 

: يقال . مسيتم هبا } َسمَّْيُتُموَها { ومعىن . أمساء فارغة ال مسميات حتتها مث طفقتم تعبدوهنا ، فكأنكم ال تعبدون إال 
يف أمر العبادة } إِنِ احلكم { من حجة } ّمن سلطان { أي بتسميتها } مَّا أَنَزلَ اهللا بَِها { مسيته بزيد ، ومسيته زيداً 

الثابت الذي دلت عليه } ْعُبدُواْ إِالَّ إِيَّاُه ذلك الدين القيم أََمرَ أَالَّ َت{ مث بني ما حكم به فقال } أَالَ ِللَِّه { والدين 
  .الرباهني 

أِْسِه قُِضَي الْأَْمُر الَِّذي ِفيهِ َيا صَاحَِبيِ السِّْجنِ أَمَّا أََحُدكَُما فََيسِْقي َربَّهُ َخْمًرا َوأَمَّا الْآَخُر فَُيْصلَُب فََتأْكُلُ الطَّْيُر ِمْن َر
  ) ٤١( َتْسَتفِْتَياِن

أي يسقي ما يروي به على البناء » فيسقي ربه«وقرأ عكرمة . سيده } فََيْسِقى َربَُّه { يريد الشرايب } أَمَّا أََحُدكَُما { 
ما رأيت من الكرمة وحسنها هو امللك وحسن حالك عنده؛ وأما القضبان الثالثة : روي أنه قال لألّول . للمفعول 

ما رأيت من السالل ثالثة أيام مث : ن ، مث خترج وتعود إىل ما كنت عليه ، وقال للثاين فإهنا ثالثة أيام متضي يف السج
ما استفتيا يف أمر : فإن قلت . فيه من أمركما وشأنكما } َتْسَتفِْتَياِن { قطع ومت ما } قُِضَى األمر { خترج فتقتل 

مر ما اهتما به من سمّ امللك وما سجنا من أجله ، املراد باأل: واحد ، بل يف أمرين خمتلفني ، فما وجه التوحيد؟ قلت 
وظناً أنّ ما رأياه يف معىن ما نزل هبما ، فكأهنما كانا يستفتيانه يف األمر الذي نزل هبما أعاقبته جناة أم هالك ، فقال 

: وقيل . خر ما جيّر إليه من العاقبة ، وهي هالك أحدمها وجناة اآل: قُضي األمر الذي فيه تستفتيان ، أي : هلما 
  .ما رأينا شيئاً ، على ما روي أهنما حتاملا له ، فأخربمها أن ذلك كائن صدقتما أو كذبتما : جحدا وقاال 

  ) ٤٢(نَِني السِّْجنِ بِْضَع ِس َوقَالَ ِللَِّذي ظَنَّ أَنَُّه نَاجٍ ِمْنُهَما اذْكُْرنِي عِْنَد رَبَِّك فَأَْنَساُه الشَّيْطَانُ ِذكَْر َربِِّه فَلَبِثَ ِفي

الظانّ هو يوسف إن كان تأويله بطريق االجتهاد ، وإن كان بطريق الوحي فالظان هو الشرايب ، } ظَنَّ أَنَُّه نَاجٍ { 
صفين عند امللك بصفيت ، وقص عليه قصيت لعله يرمحين وينتاشين } اذكرىن ِعنَد َرّبكَ { ويكون الظّن مبعىن اليقني 

وقيل فأنسي يوسف ذكر اهللا . أن يذكره لربه } ِذكَْر َرّبِه { فأنسى الشرايب } الشيطان  فَأَْنَساُه{ من هذه الورطة 
البضع ما بني الثالث إىل التسع ، وأكثر األقاويل على أنه لبث فيه سبع } بِْضَع ِسنِنيَ { حني وكل أمره إىل غريه 

لعبد مبا يشغله عن الشيء من أسباب يوسوس إىل ا: كيف يقدر الشيطان على اإلنسان؟ قلت : فإن قلت . سنني 
َما َننَسْخ ِمْن { النسيان ، حىت يذهب عنه ويزل عن قلبه ذكره ، وأما اإلنساء ابتداء فال يقدر عليه إال اهللا عز وجل 

 ما وجه إضافة الذكر إىل ربه إذا أريد به امللك؟ وما هي بإضافة: فإن قلت ] .  ١٠٦: البقرة [ } ءاَيٍة أَْو نُنِسَها 
فأنساه الشيطان ذكر ربه ، أو عند ربه فجازت : قد البسه يف قولك : املصدر إىل الفاعل وال إىل املفعول؟ قلت 



فأنساه الشيطان ذكر أخبار ربه ، فحذف املضاف : أو على تقدير . إضافته إليه ، ألنّ اإلضافة تكون بأدىن مالبسة 
{ : ستعانة بغري اهللا يف كشف ما كان فيه ، وقد قال اهللا تعاىل مل أنكر على يوسف اال: فإن قلت . الذي هو اإلخبار 

آل [ } َمْن أَنصَارِى إِلَى اهللا { وقال حكاية عن عيسى عليه السالم ]  ٢: املائدة [ } َوَتَعاَونُواْ َعلَى الرب والتقوى 
  :ويف احلديث ]  ٥٢: عمران 

من فّرج عن مؤمن كربة فّرج اهللا « )  ٥٤٥. ( » املسلم  اهللا يف عون العبد ما دام العبد يف عون أخيه« )  ٥٤٤( 
  :وعن عائشة رضي اهللا عنها » عنه كربة من كربات اآلخرة 

أنّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل يأخذه النوم ليلة من الليايل ، وكان يطلب من حيرسه حىت جاء « )  ٥٤٦( 
وإن كان ذلك ألنّ . وية والتقّوى باألشربة واألطعمة وهل ذلك إال مثل التداوي باألد» سعد فسمعت غطيطه 

امللك كان كافراً ، فال خالف يف جواز أن يستعان بالكفار يف دفع الظلم والغرق واحلرق وحنو ذلك من املضاّر؟ 
كما اصطفى اهللا تعاىل األنبياء على خليقته فقد اصطفى هلم أحسن األمور وأفضلها وأوالها واألحسن : قلت 

بالنيب أن ال يكل أمره إذا ابتلي ببالء إال إىل ربه ، وال يعتضد إال به ، خصوصاً إذا كان املعتضد به كافراً؛  واألوىل
وعن احلسن أنه كان . لئال يشمت به الكفار ويقولوا لو كان هذا على احلق وكان له رب يغيثه ملا استغاث بنا 

  .ىل الناس حنن إذا نزل بنا أمر فزعنا إ: يبكي إذا قرأها ويقول 

بَِساٍت َيا أَيَُّها الَْملَأُ َوقَالَ الَْمِلُك إِنِّي أََرى َسْبَع بَقَرَاٍت ِسَماٍن َيأْكُلُُهنَّ سَْبٌع ِعَجاٌف َوَسْبَع سُْنُبلَاٍت ُخْضرٍ وَأَُخَر َيا
  ) ٤٣(أَفُْتونِي ِفي ُرْؤيَاَي إِنْ كُنُْتْم ِللرُّْؤَيا َتْعُبُرونَ 

رأى سبع بقرات مسان خرجن من هنر : رؤيا عجيبة هالته » الريان بن الوليد«أى ملك مصر ملا دنا فرج يوسف ، ر
ورأى سبع سنبالت خضر قد انعقد حبها ، وسبعاً أخر . وسبع بقرات عجاف ، فابتلعت العجاف السمان . يابس 

فلم جيد يف قومه يابسات قد استحصدت وأدركت ، فالتوت اليابسات على اخلضر حىت غلنب عليها ، فاستعربها 
{ هل من فرق بني إيقاع : فإن قلت . مجع مسني ومسينة ، وكذلك رجال ونسوة كرام } ِسَماٍن { من حيسن عبارهتا 

إذا أوقعتها : سبع بقرات مسانا؟ قلت : وأن يقال } َسْبعَ { دون املميز وهو } بقرات { صفة للمميز وهو } ِسَماٍن 
ولو وصفت هبا . يز السبع بنوع من البقرات وهي السمان منهّن ال جبنسهّن فقد قصدت إىل أن مت. صفة لبقرات 

فإن قلت . السبع لقصدت إىل متييز السبع جبنس البقرات ال بنوع منها ، مث رجعت فوصفت املميز باجلنس بالسمن 
البيان به سبع عجاف على اإلضافة؟ قلت ، التمييز موضوع لبيان اجلنس ، والعجاف وصف ال يقع : هال قيل : 

: الفارس والصاحب والراكب وحنوها : ثالثة فرسان ومخسة أصحاب؟ قلت : فقد يقولون : فإن قلت . وحده 
عندي ثالثة ضخام : أال تراك ال تقول . صفات جرت جمرى األمساء فأخذت حكمها وجاز فيها ما مل جيز يف غريها 

أال ترى أنه مل يقل بقرات سبع عجاف ، .  إشكال فيه ذاك مما يشكل وما حنن بسبيله ال: فإن قلت . وأربعة غالظ 
ترك األصل ال جيوز مع وقوع االستغناء عما ليس بأصل ، وقد وقع : لوقوع العلم بأنّ املراد البقرات؟ قلت 

اهلزال الذي ليس بعده ، والسبب : والعجف . عما تقترحه من التمييز بالوصف } َسْبٌع ِعَجاٌف { االستغناء بقولك 
محله على مسان ، ألنه نقيضه ، ومن دأهبم : وأفعل وفعالء ال جيمعان على فعال » لعجفاء«مجعا » عجاف«وقوع يف 

هل يف اآلية دليل على أنّ السنبالت اليابسة كانت : فإن قلت . محل النظري على النظري ، والنقيض على النقيض 
دد يف البقرات السمان والعجاف والسنابل اخلضر ، الكالم مبين على انصبابه إىل هذا الع: سبعاً كاخلضر؟ قلت 

هل جيوز أن : فإن قلت . مبعىن وسبعاً أخر } وَأَُخَر يابسات { : فوجب أن يتناول معىن األخر السبع ، ويكون قوله 



يؤدي إىل تدافع ، وهو أن : فيكون جمرور احملل؟ قلت } سنبالت ُخْضرٍ { على } وَأَُخَر يابسات { يعطف قوله 
يقتضي أن تدخل يف حكمها فتكون معها مميزاً للسبع املذكورة ، ولفظ األخر } سنبالت ُخْضرٍ { فها على عط

عندي سبعة رجال قيام وقعود ، باجلّر ، فيصح؛ ألنك ميزت : أنك تقول : يقتضي أن تكون غري السبع ، بيانه 
عنده سبعة رجال قيام : م قعود؛ فلو قلت السبعة برجال موصوفني بالقيام والقعود ، على أنّ بعضهم قيام وبعضه

  .كأنه أراد األعيان من العلماء واحلكماء } ياأيها املال { وآخرين قعود ، تدافع ففسد 

وإماأن ]  ٢٠: يوسف [ } َوكَاُنواْ ِفيِه ِمَن الزاِهِديَن { إما أن تكون للبيان ، كقوله } ِللرُّْؤَيا { والالم يف قوله 
ذا تقّدم عليه معموله مل يكن يف قّوته على العمل فيه مثله إذا تأخر عنه ، فعضد هبا كما يعضد تدخل؛ ألنّ العامل إ

وجيوز أن يكون للرؤيا خرب كان ، كما . هو عابر للرؤيا؛ الحنطاطه عن الفعل يف القوة : هبا اسم الفاعل ، إذا قلت 
{ خرب آخر ، أو حال ، وأن يضمن } َتعُْبُرونَ { و . كان فالن هلذا األمر إذا كان مستقال به متمكنا منه : تقول 

ذكرت » عربت الرؤيا«وحقيقة . إن كنتم تنتدبون لعبارة الرؤيا : معىن فعل يتعدى بالالم ، كأنه قيل } َتْعُبُرونَ 
 أولت الرؤيا: وحنوه . عربت النهر ، إذا قطعته حىت تبلغ آخر عرضه وهو عربه : عاقبتها وآخر أمرها ، كما تقول 

بالتخفيف ، هو الذي اعتمده األثبات ، ورأيتهم ينكرون  -وعربت الرؤيا . إذا ذكرت مآهلا وهو مرجعها 
  :وقد عثرت على بيت أنشده املربد يف كتاب الكامل لبعض األعراب . بالتشديد والتعبري واملعرب » عربت«

  ارَاَوكُْنُت لَألْحالَمِ َعبَّ... رَأَْيُت رُْؤَيا ثُمَّ َعبَّْرُتَها 

  ) ٤٤(قَالُوا أَْضغَاثُ أَْحلَامٍ َوَما َنْحُن بَِتأْوِيلِ الْأَْحلَامِ بَِعاِلِمَني 

ما : وأصل األضغاث . ختاليطها وأباطيلها ، وما يكون منها من حديث نفس أو وسوسة شيطان } أضغاث أَْحالَمٍ { 
أي أضغاث من أحالم » من«فة مبعىن ضغث ، فاستعريت لذلك ، واإلضا: مجع من أخالط النبات وحزم ، الواحد 

هو : أضغاث أحالم فجمعوا؟ قلت : ما هو إال حلم واحد ، فلم قالوا : فإن قلت . هي أضغاث أحالم : واملعىن 
فالن يركب اخليل ويلبس عمائم اخلز ، ملن ال يركب إال فرساً واحداً وما له إال عمامة فردة ، تزيدا يف : كما تقول 

وجيوز أن يكون قد قص عليهم . ضاً تزيدوا يف وصف احللم بالبطالن ، فجعلوه أضغاث أحالم الوصف ، فهؤالء أي
إما أن يريدوا باألحالم املنامات الباطلة خاصة ، } َوَما َنْحُن بَِتأْوِيلِ األحالم بعاملني { مع هذه الرؤيا رؤيا غريها 

مات الصحيحة الصاحلة ، وإما أن يعترفوا بقصور علمهم ليس هلا عندنا تأويل ، فإن التأويل إمنا هو للمنا: فيقولوا 
  .وأهنم ليسوا يف تأويل األحالم بنحارير 

  ) ٤٥(َوقَالَ الَِّذي َنَجا ِمْنُهَما َوادَّكََر بَْعَد أُمٍَّة أََنا أَُنبِّئُكُْم بَِتأْوِيِلِه فَأَْرِسلُوِن 

واألصل تذكر ، أي تذكر . ، بالذال املعجمة » واذكر«: وعن احلسن . بالدال وهو الفصيح » وادكر«: قرىء 
بعد مّدة طويلة ، وذلك أنه حني استفىت امللك يف } بَْعَد أُمَّةٍ { الذي جنا من الفتيني من القتل يوسف وما شاهد منه 

رؤياه وأعضل على املأل تأويلها ، تذكر الناجي يوسف وتأويله رؤياه ورؤيا صاحبه ، وطلبه إليه أن يذكره عند 
  :قال عدي . بكسر اهلمزة ، واإلّمة النعمة » بعد إّمة«وقرأ األشهب العقيلي . لك امل

  ِة وَاَرْتُهُم ُهنَاَك القُُبوُر... ثُمَّ بَْعَد الفَالَحِ َوالُْملِْك َواِإلمَّ 
قرأ بسكون  ومن. أمه يأمه أمها ، إذا نسي : يقال . بعد نسيان » بعد أمه«: وقرىء . أي بعد ما أنعم عليه بالنجاة 



{ » أنا آتيكم بتأويله«: ويف قراءة احلسن . أنا أخربكم به عمن عنده علمه } أََناْ أَُنّبئُكُْم بَِتأْوِيِلِه { امليم فقد خطىء 
  .مل يكن السجن يف املدينة : فابعثوين إليه ألسأله ، ومروين باستعباره وعن ابن عباس } فَأَْرِسلُوِن 

ي يُق أَفِْتَنا ِفي سَْبعِ َبقَرَاٍت ِسَماٍن َيأْكُلُُهنَّ َسْبٌع ِعجَاٌف َوَسْبعِ ُسْنُبلَاٍت ُخْضرٍ َوأَُخَر َيابِسَاٍت لََعلُِّيوُسُف أَيَُّها الصِّدِّ
  ) ٤٦(أَْرجُِع إِلَى النَّاسِ لََعلَُّهْم َيْعلَُمونَ 

ليغ يف الصدق ، وإمنا قال له ذلك ألنه ذاق أيها الب} يُوُسُف أَيَُّها الصديق { املعىن فأرسلوه إىل يوسف ، فأتاه فقال 
لََّعلّى { أحواله وتعرف صدقه يف تأويل رؤياه ورؤيا صاحبه حيث جاء كما أّول ، ولذلك كلمه كالم حمترز فقال 

مل يعلموا ألنه ليس على يقني من الرجوع ، فرمبا اخترم دونه وال من علمهم فرمبا } أَْرجُِع إِلَى الناس لََعلَُّهْم َيْعلَُمونَ 
  .لعلهم يعلمون فضلك ومكانك من العلم ، فيطلبوك وخيلصوك من حمنتك } لََعلَُّهْم َيْعلَُمونَ { ، أو معىن 

ِد ذَِلَك سَْبٌع ثُمَّ َيأِْتي ِمْن َبْع) ٤٧(قَالَ َتْزَرُعونَ َسْبَع ِسنَِني َدأًَبا فََما َحَصْدُتْم فَذَُروُه ِفي سُْنُبِلِه إِلَّا قَِليلًا ِممَّا َتأْكُلُونَ 
ثُمَّ يَأِْتي ِمْن بَْعِد ذَِلَك َعاٌم ِفيِه ُيَغاثُ النَّاُس َوِفيِه َيْعِصُرونَ ) ٤٨(ِشَداٌد َيأْكُلَْن َما قَدَّْمُتْم لَُهنَّ إِلَّا قَِليلًا ِممَّا ُتْحِصُنونَ 

)٤٩ (  

وإمنا خيرج األمر ]  ١١: الصف [ } سُوِلِه وجتاهدون ُتْؤِمُنونَ باهللا َوَر{ : خرب يف معىن األمر ، كقوله } تَْزَرُعونَ { 
والدليل على كونه يف معىن . يف صورة اخلرب للمبالغة يف إجياب إجياد املأمور به ، فيجعل كأنه يوجد ، فهو خيرب عنه 

يف العمل ، وهو حال دأب : بسكون اهلمزة وحتريكها ، ومها مصدرا } َدأًَبا { . } فَذَُروُه ِفى ُسنُبِلِه { : األمر قوله 
فَذَُروُه ِفى { ذوي دأب : إّما على تدأبون دأباً ، وإّما على إيقاع املصدر حاالً ، مبعىن : من املأمورين ، أي دائبني 

حترزون } حتصنون { جعل أكل أهلهّن مسنداً إليهنّ : من اإلسناد اجملازي } َيأْكُلَْن { و . لئال يتسوس } ُسنُبِلِه 
: ومنه قول األعرابية . غيثت البالد ، إذا مطرت : يقال . من الغوث أو من الغيث } ُيَغاثُ الناس  ِفيِه{ وختبؤن 

وقرىء . حيلبون الضروع : وقيل . يعصرون العنب والزيتون والسمسم : بالياء والتاء } يَْعِصُرونَ { . غثنا ماشئنا 
هو مطابق لإلغاثة وجيوز أن يكون املبين للفاعل مبعىن ، على البناء للمفعول ، من عصره إذا أجناه ، و» يعصرون«: 

} َيْعِصُرونَ { فيه يغاث الناس وفيه يغيثون أنفسهم ، أي يغيثهم اهللا ويغيث بعضهم بعضاً وقيل : ينجون ، كأنه قيل 
 وإّما أن. إّما أن يضمن أعصرت معىن مطرت ، فيعّدى تعديته : وفيه وجهان . ميطرون ، من أعصرت السحابة 

تأّول البقرات السمان والسنبالت اخلضر بسنني . األصل أعصرت عليهم فحذف اجلار وأوصل الفعل : يقال 
خماصيب ، والعجاف واليابسات بسنني جمدبة ، مث بشرهم بعد الفراغ من تأويل الرؤيا بأنّ العام الثامن جييء مباركاً 

معلوم أنّ : فإن قلت . زاده اهللا علم سنة : قتادة  وعن. خصيباً كثري اخلري غزير النعم ، وذلك من جهة الوحي 
السنني اجملدبة إذا انتهت كان انتهاؤها باخلصب ، وإال مل توصف باالنتهاء ، فلم قلت إنّ علم ذلك من جهة 

العام ،  تفصيل حلال} ِفيِه ُيَغاثُ الناس َوِفيِه يَْعِصُرونَ { وقوله . ذلك معلوم علماً مطلقاً ال مفصالً : الوحي؟ قلت 
  .وذلك ال يعلم إال بالوحي 

لَّاِتي قَطَّْعَن أَْيِدَيُهنَّ إِنَّ َربِّي َوقَالَ الَْمِلُك ائْتُونِي بِِه فَلَمَّا َجاَءُه الرَّسُولُ قَالَ اْرجِْع إِلَى َربَِّك فَاسْأَلُْه َما بَالُ النِّْسَوةِ ال
ذْ َراَوْدُتنَّ يُوُسَف َعْن َنفِْسِه قُلَْن َحاَش ِللَِّه َما َعِلْمَنا َعلَْيِه ِمْن ُسوٍء قَالَِت قَالَ َما َخطُْبكُنَّ إِ) ٥٠(بِكَْيِدِهنَّ َعِليٌم 

  ) ٥١(اْمرَأَُت الَْعزِيزِ الْآنَ َحْصَحَص الَْحقُّ أََنا َراَوْدُتُه َعْن َنفِْسِه َوإِنَُّه لَِمَن الصَّاِدِقَني 



ؤال النسوة ليظهر براءة ساحته عما قرف به وسجن فيه ، لئال يتسلق به إمنا تأىن وتثبت يف إجابة امللك ، وقّدم س
احلاسدون إىل تقبيح أمره عنده ، وجيعلوه سلماً إىل حط منزلته لديه ، ولئال يقولوا ما خلد يف السجن سبع سنني إال 

نفي التهم واجب  وفيه دليل على أنّ االجتهاد يف. ألمر عظيم وجرم كبري حق به أن يسجن ويعذب ويستكف شّره 
  :السالم ] الصالة و [ وجوب اتقاء الوقوف يف مواقفها ، قال عليه 

  .ومنه " من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يقفّن مواقف التهم ) "  ٥٤٧( 
اتقاء » هي فالنة« -قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم للماّرين به يف معتكفه وعنده بعض نسائه ) "  ٥٤٨( 

  :، وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم "  للتهمة
حني سئل عن البقرات العجاف والسمان ،  -واهللا يغفر له  -لقد عجبت من يوسف وكرمه وصربه ) "  ٥٤٩( 

. ارجع إىل ربك : ولقد عجبت منه حني أتاه الرسول فقال . ولو كنت مكانه ما أخربهتم حىت أشترط أن خيرجوين 
ن ما لبث ، ألسرعت اإلجابة وبادرهتم الباب وملا ابتغيت العذر ، إن كان حلليماً ولو كنت مكانه ولبثت يف السج

سل امللك عن حال النسوة ومل يقل سله أن يفتش عن شأهنن ، ألنّ السؤال مما يهيج اإلنسان : وإمنا قال " ذا أناة 
يقة القصة وفصّ احلديث حىت وحيركه للبحث عما سئل عنه ، فأراد أن يورد عليه السؤال ليجدّ يف التفتيش عن حق

: بضم النون ومن كرمه وحسن أدبه » الُنسوة«: وقرىء . يتبني له براءته بياناً مكشوفاً يتميز فيه احلق من الباطل 
إِنَّ { أنه مل يذكر سيدته مع ما صنعت به وتسببت فيه من السجن والعذاب ، واقتصر على ذكر املقطعات أيديهّن 

أو استشهد بعلم اهللا . أراد أنه كيد عظيم ال يعلمه إال اهللا ، لبعد غوره } بِكَْيِدِهنَّ َعِليٌم { :  إنّ اهللا تعاىل} رَّبى 
َما { هو عليم بكيدهّن فمجازيهّن عليه : على أهنّن كدنه ، وأنه بريء مما قرف به ، أو أراد الوعيد هلّن ، أي 

تعجباً من عفته وذهابه } قُلَْن حاش ِللَّهِ { هل وجدتّن منه ميال إليكّن  }إِذْ َراوَدُتنَّ ُيوُسفَ { ما شأنكّن } َخطُْبكُنَّ 
: أي ثبت واستقّر وقرىء } قَالَِت امرأت العزيز األن حصحص احلق { بنفسه عن شيء من الريبة ومن نزاهته عنها 

  :قال . على البناء للمفعول ، وهو من حصحص البعري إذا ألقى ثفناته لإلناخة » ُحْصِحص«
  َوَناَء بَِسلَْمى َنْوَءةً ثُمَّ َصمَّمَا... فََحْصَحصَ يف ُصمِّ الصَّفَا ثَفََناِته 

وال مزيد على شهادهتّن له بالرباءة والنزاهة واعترافهّن على أنفسهّن بأنه مل يتعلق بشيء مما قرفنه به ، ألهنّن خصومه 
وقالت اجملربة واحلشوية حنن قد .  يبق ألحد مقال وإذا اعترف اخلصم بأنّ صاحبه على احلق وهو على الباطل ، مل. 

  .بقي لنا مقال ، وال بّد لنا من أن ندق يف فروة من ثبتت نزاهته 

  ) ٥٢(ذَِلَك ِلَيْعلََم أَنِّي لَْم أَُخْنُه بِالَْغْيبِ َوأَنَّ اللََّه لَا َيْهِدي كَْيَد الَْخاِئنَِني 

بظهر } أَّنى لَْم أَُخْنُه { التثبت والتشمر لظهور الرباءة ليعلم العزيز  من كالم يوسف ، أي ذلك} ذلك ِلَيْعلَمَ { 
وأنا غائب عنه خفي عن عينه أو : احلال من الفاعل أو املفعول ، على معىن } بالغيب { وحمل . الغيب يف حرمته 

تتار وراء األبواب وجيوز أن يكون ظرفاً ، أي مبكان الغيب ، وهو اخلفاء واالس. وهو غائب عين خفي عن عيين 
ال ينفذه وال يسدّده ، وكأنه تعريض بامرأته يف خيانتها } إِنَّ اهللا الَ َيْهِدى كَْيَد اخلائنني { ليعلم } و { السبعة املغلقة 

أمانة زوجها ، وبه يف خيانته أمانة اهللا حني ساعدها بعد ظهور اآليات على حبسه ، وجيوز أن يكون تأكيداً ألمانته ، 
  .و كان خائناً ملا هدى اهللا كيده وال سّدده وأنه ل

  ) ٥٣(َوَما أَُبرِّئُ َنفِْسي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّاَرةٌ بِالسُّوِء إِلَّا َما َرِحَم َربِّي إِنَّ رَبِّي غَفُوٌر َرِحيٌم 



، كما قال رسول اهللا  مث أراد أن يتواضع هللا ويهضم نفسه ، لئال يكون هلا مزكياً وحباهلا يف األمانة معجباً ومفتخراً
  .صلى اهللا عليه وسلم 

وليبني أنّ ما فيه من األمانة ليس به وحده ، وإمنا هو بتوفيق اهللا ولطفه » أنا سيد ولد آدم وال فخر « )  ٥٥٠( 
أن يريد  وال خيلو ، إّما. من الزلل ، وما أشهد هلا بالرباءة الكلية وال أزكيها } َوَما أَُبّرىء َنفِْسى { وعصمته فقال 

. يف هذه احلادثة ، ملا ذكرنا من اهلمّ الذي هو ميل النفس عن طريق الشهوة البشرية ال عن طريق القصد والعزم 
أراد اجلنس ، أي إنّ هذا اجلنس يأمر بالسوء وحيمل } إِنَّ النفس المَّاَرةٌ بالسوء { وإّما أن يريد به عموم األحوال 

َما { وجيوز أن يكون . إال البعض الذي رمحه ريب بالعصمة كاملالئكة } َما َرِحَم َرّبى  إِالَّ{ عليه مبا فيه من الشهوات 
. إال وقت رمحة ريب ، يعين أهنا أمّارة بالسوء يف كل وقت وأوان ، إال وقت العصمة : يف معىن الزمن ، أي } َرِحَم 

َوالَ ُهْم ُينقَذُونَ إِالَّ { : اإلساءة ، كقوله ولكن رمحة ريب هي اليت تصرف : وجيوز أن يكون استثناء منقطعاً ، أي 
هو من كالم امرأة العزيز : وقيل . ذلك ليعلم أين مل أخنه ألنّ املعصية خيانة : وقيل معناه ]  ٤٣: يس [ } َرْحَمةً 

، أي ذلك الذي قلت ليعلم يوسف أين مل أخنه ومل أكذب عليه يف حال الغيبة وجئت بالصحيح والصدق فيما 
ت عنه وما أبريء نفسي مع ذلك من اخليانة ، فإين قد خنته حني قرفته وقلت ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً إال سئل

إال نفساً : إنّ كل نفس ألّمارة بالسوء إال ما رحم ريب  -تريد االعتذار مما كان منها  -أن يسجن وأودعته السجن 
كيف : فإن قلت . استغفرت رهبا واسترمحته مما ارتكبت } رَّحِيٌم  إِنَّ َرّبى غَفُوٌر{ رمحها اهللا بالعصمة كنفس يوسف 

كفى باملعىن دليالً قائداً إىل أن جيعل من كالمه وحنوه : صح أن جيعل من كالم يوسف وال دليل على ذلك؟ قلت 
]  ٣٥: الشعراء [ } ّمْن أَْرِضكُْم بِِسحْرِِه قَالَ املال ِمن قَْومِ ِفْرَعْونَ إِنَّ هذا لساحر َعِليٌم ُيرِيُد أَن ُيخْرَِجكُْم { : قوله 

هذا : وعن ابن جريج . وهو من كالم فرعون خياطبهم ويستشريهم ]  ٣٥: الشعراء [ } فََماذَا َتأُْمُرونَ { : مث قال 
سوة فاسأله ما بال الن{ : متصل بقوله ]  ٥٢: يوسف [ } ذلك ِلَيْعلَمَ { من تقدمي القرآن وتأخريه ، ذهب إىل أن 

{ : ولقد لفقت املبطلة روايات مصنوعة ، فزعموا أن يوسف حني قال ]  ٥٠: يوسف [ } الاليت قطعن أيديهن 
وال حني : وال حني مهمت هبا ، وقالت له امرأة العزيز : قال له جربيل ]  ٥٢: يوسف [ } أَّنى لَْم أَُخْنُه بالغيب 

  .ت اهللا ورسله حللت تكة سراويلك يا يوسف ، وذلك لتهالكهم على هب

  ) ٥٤( َوقَالَ الَْمِلُك ائْتُونِي بِهِ أَسَْتْخِلْصهُ ِلَنفِْسي فَلَمَّا كَلََّمُه قَالَ إِنََّك الَْيْوَم لَدَْيَنا َمِكٌني أَِمٌني

} قَالَ { وشاهد منه ما مل حيتسب } فَلَمَّا كَلََّمُه { يقال استخلصه واستخصه ، إذا جعله خالصاً لنفسه وخاصاً به 
روي أنّ الرسول جاءه . مؤمتن على كل شيء } أَِمٌني { ذو مكانة ومنزلة } إِنََّك اليوم لََدْيَنا ِمِكٌني { أيها الصديق 

اللهم أعطف عليهم قلوب األخيار وال تعم عليهم األخبار ، : أجب امللك ، فخرج من السجن ودعا ألهله : فقال 
هذه منازل البلوى وقبور األحياء ومشاتة : كتب على باب السجن و. فهم أعلم الناس باألخبار يف الواقعات 

: األعداء وجتربة األصدقاء ، مث اغتسل وتنظف من درن السجن ، ولبس ثياباً جدداً فلما دخل على امللك قال 
ما : اللهمّ إين أسألك خبريك من خريه ، وأعوذ بعزتك وقدرتك من شره ، مث سلم عليه ودعا له بالعربانية ، فقال 

: هذا اللسان؟ قال لسان آبائي ، وكان امللك يتكلم بسبعني لساناً ، فكلمه هبا فأجابه جبميعها ، فتعجب منه وقال 
رأيت بقرات فوصف لوهنّن وأحواهلّن ومكان خروجهّن ، : فقال . أيها الصّديق ، إين أحب أن أمسع رؤياي منك 

من حقك أن جتمع الطعام : امللك ال خيرم منها حرفاً ، وقال له  ووصف السنابل وما كان منها على اهليئة اليت رآها
  .يف األهراء ، فيأتيك اخللق من النواحي ميتارون منك ، وجيتمع لك من الكنوز ما مل جيتمع ألحد قبلك 



  ) ٥٥(قَالَ اْجَعلْنِي َعلَى َخزَاِئنِ الْأَْرضِ إِنِّي َحِفيظٌ َعِليٌم 

أمني أحفظ ما تستحفظنيه ، عامل بوجوه } إِّنى َحِفيظٌ َعِليٌم { ولين خزائن أرضك } اجعلىن على خََزاِئنِ األرض { 
التصرف ، وصفا لنفسه باألمانة والكفاية اللتني مها طلبة امللوك ممن يولونه ، وإمنا قال ذلك ليتوصل إىل إمضاء 

اء إىل العباد ، ولعلمه أنّ أحداً غريه ال أحكام اهللا تعاىل وإقامة احلق وبسط العدل ، والتمكن مما ألجله تبعث األنبي
  :وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم . يقوم مقامه يف ذلك ، فطلب التولية ابتغاء وجه اهللا ال حلب امللك والدنيا 

رحم اهللا أخي يوسف ، لو مل يقل اجعلين على خزائن األرض ، الستعمله من ساعته ، ولكنه أخر ذلك « )  ٥٥١( 
روى جماهد أنه : كيف جاز أن يتوىل عمال من يد كافر ويكون تبعاً له وحتت أمره وطاعته؟ قلت :  فإن قلت» سنة 

هو دليل على أنه جيوز أن يتوىل اإلنسان عمالً من يد سلطان جائر ، وقد كان السلف . وعن قتادة : كان قد أسلم 
ه ال سبيل إىل احلكم بأمر اهللا ودفع الظلم إال وإذا علم النيب أو العامل أن. يتولون القضاء من جهة البغاة ويرونه 

كان امللك يصدر عن رأيه وال يعترض عليه يف كل ما : وقيل . فله أن يستظهر به . بتمكني امللك الكافر أو الفاسق 
  .رأى ، فكان يف حكم التابع له واملطيع 

  ) ٥٦(ثُ َيَشاُء ُنصِيُب بَِرحَْمِتَنا َمْن َنَشاُء َولَا ُنضِيُع أَْجَر الُْمْحِسنَِني َوكَذَِلَك َمكَّنَّا ِلُيوُسَف ِفي الْأَْرضِ َيَتبَوَّأُ ِمْنَها حَْي

روي أهنا كانت أربعني فرسخاً يف . يف أرض مصر } َمكَّنَّا ِلُيوُسفَ { ومثل ذلك التمكني الظاهر } وكذلك { 
كل مكان أراد أن يتخذه منزالً ومتبّوأ له ، مل مينع منه : أي  قرىء بالنون والياء ،} يََتَبوَّأُ ِمْنَها َحْيثُ َيَشاء { أربعني 

. أنّ امللك تّوجه ، وختمه خبامته ، ورداه بسيفه : روي . ال ستيالئه على مجيعها ودخوله حتت ملكته وسلطانه 
ا اخلامت فأدبر وأّم. أّما السرير فأشدّ به ملكك : روي أنه قال له . ووضع له سريراً من ذهب مكلال بالدّر والياقوت 

فجلس . قد وضعته إجالال لك وإقراراً بفضلك : فقال . به أمرك ، وأّما التاج فليس من لباسي وال لباس آبائي 
على السرير ودانت له امللوك ، وفّوض امللك إليه أمره وعزل قطفري ، مث مات بعده ، فزّوجه امللك امرأته زليخا ، 

إفراثيم وميشا ، وأقام : اً مما طلبت؟ فوجدها عذراء ، فولدت له ولدين أليس هذا خري: فلما دخل عليها قال 
العدل مبصر ، وأحبته الرجال والنساء ، وأسلم على يديه امللك وكثري من الناس ، وباع من أهل مصر يف سين 

هر ، مث بالدواب ، القحط الطعام بالدنانري والدراهم يف السنة األوىل حىت مل يبق معهم شيء منها ، مث باحللي واجلوا
واهللا ما رأينا كاليوم ملكاً أجل وال أعظم منه فقال : مث بالضياع والعقار ، مث برقاهبم حىت استرقهم مجيعاً ، فقالوا 

فإين أشهد اهللا وأشهدك أين أعتقت : قال : امللك كيف رأيت صنع اهللا يب فيما خوَّلين فما ترى قال الرأي رأيك 
ت عليهم أمالكهم ، وكان ال يبيع من أحد من املمتارين أكثر من محل بعري ، تقسيطاً أهل مصر عن آخرهم ، وردد

وأصاب أرض كنعان وبالد الشام حنو ما أصاب أرض مصر ، فأرسل يعقوب بنيه ليمتاروا واحتبس . بني الناس 
من اقتضت احلكمة أن نشاء } نََّشاء  مَّن{ بعطائنا يف الدنيا من امللك والغىن وغريمها من النعم } بَِرْحَمِتَنا { بنيامني 

  .أن نأجرهم يف الدنيا } َوالَ ُنِضيُع أَْجَر احملسنني { له ذلك 

  ) ٥٧(َولَأَْجرُ الْآخَِرِة َخْيرٌ ِللَِّذيَن آَمُنوا َوكَاُنوا َيتَّقُونَ 

نيا واآلخرة ، والفاجر يعجل له املؤمن يثاب على حسناته يف الد: قال سفيان بن عيينة . هلم } وَألْجُر األخرة َخْيٌر { 
  .اخلري يف الدنيا ، وما له يف اآلخرة من خالق ، وتال هذه اآلية 



  ) ٥٨(َوَجاَء إِْخَوةُ ُيوُسَف فََدَخلُوا َعلَْيِه فََعَرفَُهْم َوُهْم لَُه ُمْنِكُرونَ 

ولذهابه عن أوهامهم لقلة فكرهم  مل يعرفوه لطول العهد ومفارقته إياهم يف سّن احلداثة ، والعتقادهم أنه قد هلك ،
فيه واهتمامهم بشأنه ، ولبعد حاله اليت بلغها من امللك والسلطان عن حاله اليت فارقوه عليها طرحياً يف البئر ، 
مشرياً بدراهم معدودة ، حىت لو ختيل هلم أنه هو لكذبوا أنفسهم وظنوهنم ، وألنّ امللك مما يبّدل الزّي ويلبس 

رأوه على زّي فرعون عليه ثياب احلرير جالساً على : وقيل . واالستعظام ما ينكر له املعروف  صاحبه من التهيب
ما رأوه إال من بعيد بينهم وبينه : وقيل . سرير يف عنقه طوق من ذهب وعلى رأسه تاج ، فما خطر بباهلم أنه هو 

ه فارقهم وهم رجال ورأى زيهم قريباً مسافة وحجاب ، وما وقفوا إال حيث يقف طالب احلوائج ، وإمنا عرفهم ألن
ما عرفهم حىت : وعن احلسن . من زيهم إذ ذاك ، وألنّ مهته كانت معقودة هبم ومبعرفتهم ، فكان يتأّمل ويتفطن 

  .تعّرفوا له 

فَإِنْ لَْم ) ٥٩(ي الْكَْيلَ وَأََنا خَْيُر الْمُْنزِِلَني َولَمَّا َجهَّزَُهْم بَِجهَازِِهْم قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُْم ِمْن أَبِيكُْم أَلَا َتَرْونَ أَنِّي أُوِف
  ) ٦٠(َتأْتُونِي بِِه فَلَا كَْيلَ لَكُْم ِعْنِدي َولَا َتقَْرُبوِن 

أي أصلحهم بعدهتم وهي عّدة السفر من الزاد وما حيتاج إليه املسافرون وأوقر ركائبهم } َولَمَّا جَهََّزُهم بِجََهازِِهْم { 
ال بد من مقدمة سبقت } قَالَ ائتوىن بِأَخٍ لَّكُْم ّمْن أَبِيكُْم { بكسر اجليم » جبهازهم«: وقرىء . له من املرية مبا جاؤا 

أخربوين من أنتم وما : روي أنه ملا رآهم وكلموه بالعربانية قال هلم . له معهم ، حىت اجتر القول هذه املسئلة 
هل الشام رعاة ، أصابنا اجلهد فجئنا منتار ، فقال؛ لعلكم جئتم عيونا حنن قوم من أ: قالوا . شأنكم؟ فإين أنكركم 

معاذ اهللا ، حنن إخوة بنو أب واحد ، وهو شيخ صّديق نيب من األنبياء ، امسه يعقوب : تنظرون عورة بالدي؟ قالوا 
فأين األخ : قال . عشرة : فكم أنتم ههنا؟ قالوا : قال . كنا اثين عشر ، فهلك منا واحد : كم أنتم؟ قالوا : قال . 

فمن يشهد لكم أنكم لستم بعيون وأنّ الذي : قال . هو عند أبيه يتسلى به من اهلالك : احلادي عشر؟ قالوا 
فدعوا بعضكم عندي رهينة وائتوين بأخيكم من : قال . إنا ببالد ال يعرفنا فيها أحد فيشهد لنا : تقولون حق؟ قالوا 

وكان أحسنهم رأيا  -يكم حىت أصدقكم ، فاقترعوا بينهم فأصابت القرعة مشعون أبيكم ، وهو حيمل رسالة من أب
أن يكون : فيه وجهان ، أحدمها } َوالَ تَقَْرُبونِ { فخلفوه عنده ، وكان قد أحسن إنزاهلم وضيافتهم  -يف يوسف 

فإن مل تأتوين به حترموا وال : قيل  كأنه} فَالَ كَْيلَ لَكُْم { : داخالً يف حكم اجلزاء جمزوماً ، عطفاً على حمل قوله 
  .تقربوا ، وأن يكون مبعىن النهي 

  ) ٦١(قَالُوا سَُنَراوُِد َعْنُه أََباُه َوإِنَّا لَفَاِعلُونَ 

وإنا لقادرون على } وَإِنَّا لفاعلون { سنخادعه عنه ، وسنجتهد وحنتال حىت ننتزعه من يده } سنراود َعْنُه أََباُه { 
  .ه ، أو وإنا لفاعلون ذلك ال حمالة ال نفرط فيه وال نتواىن ذلك ال نتعاىن ب

  ) ٦٢(َعلَُّهْم َيْرجُِعونَ َوقَالَ ِلِفْتيَانِِه اْجَعلُوا بَِضاَعَتُهْم ِفي رِحَالِهِْم لََعلَُّهمْ َيْعرِفُوَنَها إِذَا اْنقَلَبُوا إِلَى أَْهلِهِْم لَ



للكثرة ، أي » فعالن«و . للقلة » فعلة«فىت ، كإخوة وإخوان يف أخ ، و  ومها مجع» لفتيانه«: وقرىء } ِلِفتَْيانِِه { 
} إِذَا انقلبوا إىل أَْهلِهِْم { لعلهم يعرفون حق رّدها وحق التكرم بإعطاء البدلني } لََعلَُّهْم َيْعرِفُوَنَها { لغلمانه الكيالني 
دعوهم إىل الرجوع إلينا ، وكانت بضاعتهم النعال لعل معرفتهم بذلك ت} لََعلَُّهْم َيْرجُِعونَ { وفرغوا ظروفهم 

مل ير من الكرم أن يأخذ من أبيه : وقيل . ختّوف أن ال يكون عند أبيه من املتاع ما يرجعون به : وقيل . واألدم 
: وقيل . علم أن ديانتهم حتملهم على رّد البضاعة ال يستحلون إمساكها فريجعون ألجلها : وإخوته مثناً ، وقيل 

  .لعلهم يرّدوهنا } لََعلَُّهْم يَْرجُِعونَ { ىن مع

  ) ٦٣(لَهُ لََحاِفظُونَ فَلَمَّا َرَجُعوا إِلَى أَبِيهِْم قَالُوا َيا أََباَنا ُمنَِع مِنَّا الْكَْيلُ فَأَْرِسلْ َمَعَنا أَخَاَنا َنكَْتلْ وَإِنَّا 

 كيل لكم عندي ، ألهنم إذا أنذروا مبنع الكيل فقد منع يريدون قول يوسف فإن مل تأتوين به فال} ُمنَِع ِمنَّا الكيل { 
مبعىن يكتل أخوناً ، » يكتل«: وقرىء . نرفع املانع من الكيل ، ونكتل من الطعام ما حنتاج إليه } َنكَْتلْ { الكيل 

  .أو يكن سبباً لالكتيال فإن امتناعه بسببه . فينضم اكتياله إىل اكتيالنا 

  ) ٦٤(لَْيِه إِلَّا كََما أَِمنُْتكُْم َعلَى أَِخيِه ِمْن قَْبلُ فَاللَُّه َخْيرٌ َحاِفظًا َوُهَو أَْرَحُم الرَّاِحِمَني قَالَ َهلْ آَمُنكُْم َع

كما تقولونه يف أخيه ، ]  ٦٣ ١٢: يوسف [ } وَإِنَّا لَُه حلافظون { يريد أنكم قلتم يف يوسف } َهلْ امَُنكُْم َعلَْيِه { 
{ و . فتوكل على اهللا فيه ودفعه إليهم } فاهللا خَْيٌر حافظا { مث قال . ما يؤمنين من مثل ذلك مث خنتم بضمانكم ، ف

وقرأ » حفظاً«: وجيوز أن يكون حاالً وقرىء . هو خريهم رجالً ، وهللا دّره فارساً : متييز ، كقولك } حافظا 
فأرجو أن ينعم علّي } َو أَْرَحُم الرامحني َوُه{ » خري احلافظني«: وقرأ أبو هريرة . » فاهللا خري حافظ«: األعمش 

  .حبفظه وال جيمع علّي مصيبتني 

ُردَّْت إِلَْيَنا َوَنِمُري أَْهلََنا وََنْحفَظُ َولَمَّا فََتُحوا مََتاَعُهْم َوَجُدوا بَِضاعََتُهْم ُردَّْت إِلَيْهِْم قَالُوا َيا أََباَنا َما َنْبِغي َهِذِه بَِضاَعُتَنا 
  ) ٦٥(َونَْزَداُد كَْيلَ َبِعريٍ ذَِلَك كَْيلٌ َيِسٌري أَخَاَنا 

قيل وبيع ، وحكى : بالكسر ، على أن كسرة الدال املدغمة نقلت إىل الراء ، كما يف » ردت إلينا«: وقرىء 
ما نبغي يف القول ، : للنفي ، أي } َما َنْبِغى { على نقل كسرة الراء فيمن سكنها إىل الضاد . قطرب ضرب زيد 

إنا قدمنا على خري رجل ، أنزلنا وأكرمنا : ما نتزيد فيما وصفنا لك من إحسان امللك وإكرامه ، وكانوا قالوا له و
أو على . أو ما نبتغي شيئاً وراء ما فعل بنا من اإلحسان . كرامة لو كان رجالً من آل يعقوب ما أكرمنا كرامته 
: ، بالتاء على خماطبة يعقوب ، معناه » ما تبغي«ءة ابن مسعود االستفهام ، مبعىن أي شيء نطلب وراء هذا؟ ويف قرا

. معناه ما نريد منك بضاعة أخرى : أي شيء تطلب وراء هذا من اإلحسان ، أو من الشاهد على صدقنا؟ وقيل 
ة عليها ، على واجلمل بعدها معطوف} َما َنبِْغى { : مجلة مستأنفة موضحة لقوله } هذه بضاعتنا ُردَّتْ إِلَْيَنا { وقوله 
فما يصيبه } وََنْحفَظُ أََخاَنا { يف رجوعنا إىل امللك } َوَنِمُري أَْهلََنا { إن بضاعتنا رّدت إلينا ، فنستظهر هبا : معىن 

شيء مما ختافه ، ونزداد باستصحاب أخينا وسق بعري زائداً على أوساق أباعرنا ، فأي شيء نبتغي وراء هذه املباغي 
ملا ذكرنا أنه كان ال يزيد للرجل } َونَْزَداُد كَْيلَ َبِعريٍ { : وإمنا قالوا : أحوالنا ونوسع ذات أيدينا اليت نستصلح هبا 

هذا إذا فسرت البغي بالطلب ، فأما إذا فسرته بالكذب والتزيد يف القول ، : على محل بعري للتقسيط فإن قلت 



بياناً لصدقهم وانتفاء التزيد عن قيلهم ، فما تصنع } إِلَْيَنا هذه بضاعتنا رُدَّْت { : كانت اجلملة األوىل وهي قوله 
ونفعل } َوَنِمُري أَْهلََنا { ال نبغي فيما نقول : على معىن } َما َنْبِغى { : أعطفها على قوله : باجلمل البواقي؟ قلت 

سعيت يف حاجة فالن ، : وينبغي أن منري أهلنا ، كما تقول : وجيوز أن يكون كالماً مبتدأ ، كقولك . كيت وكيت 
ما نبغي وما ننطق إال : وجيوز أن يراد . وجيب أن أسعى ، وينبغي يل أن ال أقصر . واجتهدت يف حتصيل غرضه 

. هذه بضاعتنا نستظهر هبا ومنري أهلنا ونفعل ونصنع : بالصواب فيما نشري به عليك من جتهيزنا مع أخينا ، مث قالوا 
أي ذلك مكيل قليل } ذلك كَْيلٌ َيِسريٌ { يهم وأهنم مصيبون فيه ، وهو وجه حسن واضح بياناً ألهنم ال يبغون يف رأ

أو يكون ذلك إشارة إىل كيل بعري ، . فأرادوا أن يزدادوا إليه ما يكال ألخيهم . ما يكال هلم : ال يكفينا ، يعنون 
وجيوز أن يكون من . ه متيسر ال يتعاظمه أي ذلك الكيل شيء قليل جييبنا إليه امللك وال يضايقنا فيه ، أو سهل علي

  ] . ٥٢: يوسف [ } ذلك ِلَيْعلََم { كالم يعقوب ، وأن محل بعري واحد شيء يسري ال خياطر ملثله بالولد ، كقوله 

كُْم فَلَمَّا آَتْوُه َمْوِثقَُهْم قَالَ اللَُّه َعلَى َما َنقُولُ قَالَ لَْن أُْرِسلَُه َمَعكُْم َحتَّى تُْؤُتوِن َمْوِثقًا ِمَن اللَِّه لََتأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ ُيَحاطَ بِ
  ) ٦٦(َوِكيلٌ 

حىت } حىت ُتْؤُتوِن مَْوِثقًا ّمَن اهللا { إرساله معكم  -مناف حلايل وقد رأيت منكم ما رأيت } لَْن أُْرِسلَُه َمَعكُمْ { 
وإمنا جعل احللف باهللا موثقاً منه ألن احللف به مما تؤكد به  :تعطوين ما أتوثق به من عند اهللا ، أراد أن حيلفو له باهللا 

حىت حتلفوا لتأتنين به : جواب اليمني؛ ألن املعىن } لََتأُْتنَّنِى بِِه { وقد أذن اهللا يف ذلك فهو إذن منه . العهود وتشّدد 
أخربين عن حقيقة هذا : فإن قلت . هتلكوا  أو إال أن. إال أن تغلبوا فلم تطيقوا اإلتيان به } إِالَّ أَن ُيَحاطَ بِكُمْ { 

يف } لََتأْتُنَّنِى بِهِ { مفعول له ، والكالم املثبت الذي هو قوله } أَن ُيَحاطَ بِكُمْ { : االستثناء ففيه إشكال؟ قلت 
إال لعلة واحدة ال متتنعون منه لعلة من العلل : ال متتنعون من اإلتيان به إال لإلحاطة بكم ، أي : معناه . تأويل النفي 

وهي أن حياط بكم ، فهو استثناء من أعم العام يف املفعول له ، واالستثناء من أعم العام ال يكون إال يف النفي : 
أقسمت باهللا ملا فعلت وإال فعلت : ونظريه من اإلثبات املتأّول مبعىن النفي قوهلم . وحده ، فال بد من تأويله بالنفي 

  .رقيب مطلع } َوكِيلٌ { من طلب املوثق وإعطائه } على َما َنقُولُ { الفعل  ما أطلب منك إال: ، تريد 

لَِّه ِمْن َشْيٍء إِِن الُْحكُْم إِلَّا َوقَالَ َيا بَنِيَّ لَا َتْدُخلُوا ِمْن َبابٍ وَاِحٍد َواْدُخلُوا ِمْن أَْبوَابٍ ُمَتفَرِّقٍَة َوَما أُغْنِي عَْنكُْم ِمَن ال
َولَمَّا َدَخلُوا ِمْن َحْيثُ أََمَرُهْم أَُبوُهْم َما كَانَ ُيْغنِي َعنُْهْم ِمَن اللَِّه ) ٦٧(َوكَّلُْت َوَعلَْيِه فَلَْيَتَوكَّلِ الُْمَتَوكِّلُونَ ِللَِّه َعلَْيِه َت

  ) ٦٨(نَّ أَكْثََر النَّاسِ لَا َيْعلَُمونَ ِمْن َشْيٍء إِلَّا َحاَجةً ِفي نَفْسِ َيْعقُوَب قََضاَها وَإِنَُّه لَذُو ِعلْمٍ ِلَما َعلَّْمَناُه وَلَِك

وإمنا هناهم أن يدخلوا من باب واحد ، ألهنم كانوا ذوي هباء وشارة حسنة ، اشتهرهم أهل مصر بالقربة عند امللك 
والتكرمة اخلاصة اليت مل تكن لغريهم ، فكانوا مظنة لطموح األبصار إليهم من بني الوفود ، وأن يشار إليهم 

هؤالء أضياف امللك ، انظروا إليهم ما أحسنهم من فتيان ، وما أحقهم باإلكرام ، ألمر ّما : ويقال . ع باألصاب
أكرمهم امللك وقّرهبم وفضلهم على الوافدين عليه ، فخاف لذلك أن يدخلوا كوكبة واحدة ، فيعانوا جلماهلم 

تفرق يف الكّرة األوىل ، ألهنم كانوا جمهولني وجاللة أمرهم يف الصدور ، فيصيبهم ما يسوؤهم؛ ولذلك مل يوصهم بال
جيوز أن حيدث اهللا عز وجل عند : هل لإلصابة بالعني وجه تصّح عليه؟ قلت : فإن قلت . مغمورين بني الناس 

النظر إىل الشيء واإلعجاب به ، نقصاناً فيه وخلال من بعض الوجوه ، ويكون ذلك ابتالء من اهللا وامتحاناً لعباده ، 
{ : هو أثر العني ، كما قال تعاىل : هذا فعل اهللا ، ويقول احلشوي : احملققون من أهل احلشو فيقول احملقق  ليتميز



  :وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم . اآلية ]  ٣١: املدثر [ } َوَما َجَعلَْنا ِعدَّتَُهْم إِالَّ ِفْتَنةً لّلَِّذيَن كَفَرُواْ 
أعيذكما بكلمات اهللا التاّمة ، من كل عني الّمة ، ومن كل : سني فيقول أنه كان يعّوذ احلسن واحل« )  ٥٥٢( 

يعين إن أراد اهللا بكم سوءاً مل ينفعكم ومل يدفع عنكم ما } َوَما أُغْنِى َعنكُْم ّمَن اهللا ِمن َشْىء { » شيطان وّهامة 
َولَمَّا َدَخلُواْ ِمْن حَْيثُ أََمرَُهْم { : مث قال }  إِِن احلكم إِالَّ للَِّه{ أشرت به عليكم من التفرق ، وهو مصيبكم ال حمالة 

رأي يعقوب ودخوهلم متفّرقني شيئاً قط ، حيث أصاهبم ما ساءهم مع } مَّا كَانَ ُيْغنِى َعنُْهْم { أي متفرقني } أَُبوُهم 
تضاعف املصيبة تفّرقهم ، من إضافة السرقة إليهم وافتضاحهم بذلك ، وأخذ أخيهم بوجدان الصواع يف رحله ، و

وهي شفقته عليهم } ِفى َنفْسِ َيْعقُوَب قََضاَها { ولكن حاجة : على معىن . استثناء منقطع } إِالَّ حَاَجةً { على أبيهم 
وعلمه بأن القدر ال يغين عنه } َوَما أُغْنِى عَنكُْم { : يعين قوله } وَإِنَُّه لَذُو ِعلْمٍ { وإظهارها مبا قاله هلم ووصاهم به 

  .حلذر ا

  ) ٦٩(َولَمَّا َدَخلُوا َعلَى يُوُسَف آَوى إِلَْيهِ أَخَاُه قَالَ إِنِّي أََنا أَُخوَك فَلَا َتْبتَِئْس بَِما كَانُوا َيْعَملُونَ 

أحسنتم وأصبتم ، : هذا أخونا قد جئناك به ، فقال هلم : وروي أهنم قالوا له . ضم إليه بنيامني } آَوى إِلَْيهِ أَخَاُه { 
جدون ذلك عندي ، فأنزهلم وأكرمهم ، مث أضافهم وأجلس كل اثنني منهم على مائدة فبقي بنيامني وحده وست

بقي أخوكم وحيداً ، فأجلسه معه على مائدته : لو كان أخي يوسف حياً ألجلسين معه ، فقال يوسف : فبكى وقال 
ال ثاين له فيكون معي ، فبات يوسف يضمه أنتم عشرة فلينزل كل اثنني منكم بيتاً ، وهذا : وجعل يواكله ، قال 

يل عشرة بنني اشتققت أمساءهم من اسم أخ يل هلك ، فقال : إليه ويشم رائحته حىت أصبح ، وسأله عن ولده فقال 
من جيد أخا مثلك ، ولكن مل يلدك يعقوب وال راحيل ، فبكى : أحتب أن أكون أخاك بدل أخيك اهلالك؟ قال : له 

بنا فيما } بَِما كَانُواْ َيْعَملُونَ { فال حتزن } فَالَ َتْبتَِئْس { يوسف } إِّنى أََناْ أَخُوَك { انقه وقال له يوسف وقام إليه وع
تعّرف إليه وعن : وعن ابن عباس . مضى ، فإن اهللا قد أحسن إلينا ومجعنا على خري ، وال تعلمهم مبا أعلمتك 

. ود ، فال تبتئس مبا كنت تلقى منهم من احلسد واألذى فقد أمنتهم أنا أخوك بدل أخيك املفق: إمنا قال له : وهب 
قد علمت اغتمام والدي يب ، فإذا حبستك ازداد غمه ، وال سبيل إىل : قال . أنا ال أفارقك : وروي أنه قال له 

لك ، مث أنادي فإين أدس صاعي يف رح: قال . ال أبايل فافعل ما بدا لك : قال . ذلك إال أن أنسبك إىل ما ال جيمل 
  .افعل : قال . عليك بأنك قد سرقته ، ليتهيأ يل رّدك بعد تسرحيك معهم 

قَالُوا َوأَقَْبلُوا ) ٧٠(ْم لَسَارِقُونَ فَلَمَّا َجهََّزُهْم بَِجهَازِِهْم جََعلَ السِّقَاَيةَ ِفي َرْحلِ أَِخيِه ثُمَّ أَذَّنَ ُمَؤذِّنٌ أَيَّتَُها الِْعريُ إِنَّكُ
  ) ٧٢(قَالُوا َنفِْقدُ ُصوَاَع الَْمِلِك َوِلَمْن َجاَء بِِه حِْملُ َبِعريٍ وَأََنا بِِه َزعِيٌم ) ٧١(ْم َماذَا َتفِْقُدونَ َعلَْيهِ

: وقيل . كان يسقى هبا امللك ، مث جعلت صاعاً يكال به : قيل . مشربة يسقى هبا وهي الصواع } السقاية { 
هي املكوك الفارسي الذي : كانت إناء مستطيالً يشبه املكوك وقيل : قيل و. كانت الدواب تسقي هبا ويكال هبا 

كانت : وقيل . كانت من فضة ممّوهة بالذهب ، وقيل كانت من ذهب : وقيل . يلتقي طرفاه تشرب به األعاجم 
ومنه املؤذن ، لكثرة . الم أكثر اإلع: وأذن . آذنه أعلمه : يقال . مث نادى مناد } ثُمَّ أَذَّنَ ُمَؤذّنٌ { مرصعة باجلواهر 

. أهنم ارحتلوا وأمهلهم يوسف حىت انطلقوا ، مث أمر هبم فأدركوا وحبسوا ، مث قيل هلم ذلك : روي . ذلك منه 
هي قافلة احلمري ، مث كثر حىت قيل لكل : وقيل . أي تذهب وجتيء : اإلبل اليت عليها األمحال ، ألهنا تعري : والعري 

ع عري ، وأصلها فعل كسقف وسقف ، فعل به ما فعل ببيض وعيد ، واملراد أصحاب العري قافلة عري ، كأهنا مج



  :كقوله 
فلما : ، على حذف جواب ملا ، كأنه قيل » وجعل السقاية«: وقرأ ابن مسعود . » يا خيل اهللا اركيب«)  ٥٥٣( 

وقرأ أبو عبد الرمحن السلمي . ن جهزهم جبهازهم وجعل السقاية يف رحل أخيه ، أمهلهم حىت انطلقوا ، مث أذن مؤذ
بفتح الصاد » وصُوع«، » وصوع«، » وصاع«، » صواع«: وقرىء . من أفقدته إذا وجدته فقيداً » تفقدون«: 

وأنا حبمل البعري كفيل ، أُؤّديه إىل من : يقوله املؤذن ، يريد } وَأََناْ بِِه َزعِيٌم { وضمها ، والعني معجمة وغري معجمة 
  .د وسق بعري من طعام جعال ملن حصله جاء به؛ وأرا

  ) ٧٣(قَالُوا تَاللَِّه لَقَْد َعِلْمُتْم َما جِئَْنا ِلنُفِْسَد ِفي الْأَْرضِ َوَما كُنَّا َسارِِقَني 

ملا ثبت عندهم . فاستشهدوا بعلمهم } لَقَْد َعِلْمُتْم { قسم فيه معىن التعجب مما أضيف إليهم ، وإمنا قالوا } تاهللا { 
الئل دينهم وأمانتهم يف كّريت جميئهم ومداخلتهم للملك ، وألهنم دخلوا وأفواه رواحلهم مكعومة لئال تتناول من د

وما كنا } َوَما كُنَّا سارقني { وألهنم ردّوا بضاعتهم اليت وجدوها يف رحاهلم . زرعاً أو طعاماً ألحد من أهل السوق 
  .قط نوصف بالسرقة وهي منافية حلالنا 

  ) ٧٥(قَالُوا َجَزاُؤُه َمْن ُوجَِد ِفي َرْحِلِه فَُهَو جََزاُؤُه كَذَِلَك َنجْزِي الظَّاِلِمَني ) ٧٤(فََما َجَزاُؤُه إِنْ كُنُْتْم كَاِذبَِني قَالُوا 

{ يف جحودكم واّدعائكم الرباءة منه } إِن كُنُتْم كاذبني { الضمري للصواع ، أي فما جزاء سرقته } فََما َجَزاُؤهُ { 
أي جزاء سرقته أخذ من وجد يف رحله ، وكان حكم السارق يف آل يعقوب أن } الُواْ جََزاُؤُه َمن ُوجَِد ِفى َرْحِلِه قَ

فأخذ السارق نفسه وهو : تقرير للحكم ، أي } فَُهَو َجَزاُؤهُ { وقوهلم . يسترّق سنة ، فلذلك استفتوا يف جزائه 
فهو حقه لتقّرر ما ذكرته من : عم وينعم عليه ، فذلك حقه ، أي حق زيد أن يكسى ويط: جزاؤه ال غري ، كقولك 

مبتدأ ، واجلملة الشرطية كما هي خربه ، على إقامة الظاهر فيها مقام } جََزاُؤُه { استحقاقه وتلزمه وجيوز أن يكون 
أخو  من: جزاؤه من وجد يف رحله فهو هو فوضع اجلزاء موضع هو ، كما تقول لصاحبك : واألصل . املضمر 

» فهو أخوه«زيد فيقول لك أخوه من يقعد إىل جنبه فهو هو يرجع الضمري األول إىل من والثاين إىل األخ ، مث تقول 
املسؤل عنه جزاؤه ، مث أفتوا : وحيتمل أن يكون جزاؤه خرب مبتدأ حمذوف ، أي . مقيماً للمظهر مقام املضمر 

: من يستفىت يف جزاء صيد احملرم جزاء صيد احملرم ، مث يقول  :من وجد يف رحله فهو جزاؤه ، كما يقول : بقوهلم 
  ] . ٩٥: املائدة [ } َوَمن قََتلَُه ِمنكُم مَُّتَعّمداً فََجَزاء ّمثْلُ َما قََتلَ ِمَن النعم { 

ْدَنا ِليُوُسَف َما كَانَ ِليَأُْخذَ أََخاُه ِفي ِدينِ الَْمِلكِ فََبَدأَ بِأَْوعَِيِتهِْم قَْبلَ وَِعاِء أَِخيِه ثُمَّ اسَْتْخَرَجَها ِمْن وَِعاِء أَِخيِه كَذَِلَك ِك
  ) ٧٦(إِلَّا أَنْ َيَشاَء اللَُّه َنْرفَُع َدَرجَاٍت َمْن َنَشاُء َوفَْوَق كُلِّ ِذي ِعلْمٍ َعِليٌم 

م إىل يوسف ، فبدأ ال بّد من تفتيش أوعيتكم ، فانصرف هب: قال هلم من وكل هبم : قيل } فََبَدأَ بِأَْوِعَيتِهِْم { 
واهللا ال : ما أظّن هذا أخذ شيئاً ، فقالوا : بتفتيش أوعيتهم قبل وعاء بنيامني لنفي التهمة حىت بلغ وعاءه فقال 

، بضم الواو » ُوعاء أخيه«: نتركه حىت تنظر يف رحله ، فإنه أطيب لنفسك وأنفسنا ، فاستخرجوه منه وقرأ احلسن 
مل ذكر ضمري الصواع مرّات مث : فإن قلت . ، بقلب الواو مهزة » إعاء أخيه«: بري وقرأ سعيد ابن ج. ، وهي لغة 
قالوا رجع بالتأنيث على السقاية ، أو أنث الصواع ألنه يذكر ويؤنث ، ولعلّ يوسف كان يسميه : أنثه؟ قلت 



} كذلك ِكْدَنا { اعاً سقاية وعبيده صواعاً ، فقد وقع فيما يتصل به من الكالم سقاية ، وفيما يتصل هبم منه صو
} َما كَانَ ِليَأُْخذَ أََخاُه ِفى ِدينِ امللك { يعين علمناه إياه وأوحينا به إليه } ِلُيوُسفَ { مثل ذلك الكيد العظيم كدنا 

تفسري للكيد وبيان له ، ألنه كان يف دين ملك مصر ، وما كان حيكم به يف السارق أن يغرم مثلي ما أخذ ، ال أن 
يف العلم } َنْرفَُع درجات مَّن نََّشاء { أي ما كان يأخذه إال مبشيئة اهللا وإذنه فيه } إِالَّ أَن َيَشاء اهللا { عبد يلزم ويست

فوقه أرفع } َوفَْوَق كُلّ ِذى ِعلْمٍ َعِليٌم { ودرجات بالتنوين . بالياء » يرفع«: وقرىء . كما رفعنا درجة يوسف فيه 
ما أذن : فإن قلت . وق العلماء كلهم عليم هم دونه يف العلم ، وهو اهللا عز وعال ف] و [ درجة منه يف علمه ، أو 

اهللا فيه جيب أن يكون حسناً ، فمن أي وجه حسن هذا الكيد؟ وما هو إال هبتان ، وتسريق ملن مل يسرق ، وتكذيب 
 ٧٤: يوسف [ } اُؤُه إِن كُنُتْم كاذبني فََما َجَز{ ، ]  ٧٠: يوسف [ } إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ { ملن مل يكذب ، وهو قوله 

تورية ]  ٧٠: يوسف [ } إِنَّكُْم لَسَارِقُونَ { : هو يف صورة البهتان وليس ببهتان يف احلقيقة؛ ألنّ قوله : ؟ قلت ] 
إِن { : كان ذلك القول من املؤذن ال من يوسف ، وقوله : وقيل . عما جرى جمرى السرقة من فعلهم بيوسف 

وفرض التكذيب ال يكون تكذيباً ، على أنه لو صرَّح هلم . فرض النتفاء براءهتم ]  ٧٤: يوسف [ } ذبني كُنُتْم كا
َوَتَركَْنا ُيوُسَف عِنَد متاعنا { : لكان له وجه؛ ألهنم كانوا كاذبني يف قوهلم . بالتكذيب ، كما صّرح هلم بالتسريق 

كيد حكم احليل الشرعية اليت يتوصل هبا إىل مصاحل ومنافع هذا وحكم هذا ال]  ١٧: يوسف [ } فَأَكَلَُه الذئب 
ليتخلص من جلدها وال حينث ، ]  ٤٤: ص [ } َوُخذْ بَِيِدكَ ِضْغثاً { : دينية ، كقوله تعاىل أليوب عليه السالم 

لتخلص وما الشرائع كلها إال مصاحل وطرق إىل ا. هي أخيت ، لتسلم من يد الكافر : وكقول إبراهيم عليه السالم 
من الوقوع يف املفاسد ، وقد علم اهللا تعاىل يف هذه احليلة اليت لقنها يوسف مصاحل عظيمة فجعلها سلماً وذريعة إليها 

  .، فكانت حسنة مجيلة وانزاحت عنها وجوه القبح ملا ذكرنا 

فِْسِه وَلَْم ُيْبِدَها لَُهْم قَالَ أَْنُتمْ َشرٌّ َمكَاًنا وَاللَُّه أَْعلَُم بَِما قَالُوا إِنْ َيسْرِْق فَقَْد سََرَق أٌَخ لَُه ِمْن قَْبلُ فَأََسرََّها ُيوُسُف ِفي َن
  ) ٧٧(َتِصفُونَ 

روي أهنم ملا استخرجوا الصاع من رحل بنيامني نكس إخوته رؤوسهم حياء ، وأقبلوا . أرادوا يوسف } أَخٌ لَُّه { 
ا ، يا بين راحيل ما يزال لنا منكم بالء ، مىت أخذت ما الذي صنعت؟ فضحتنا وسّودت وجوهن: عليه وقالوا له 

بنو راحيل الذين ال يزال منكم عليهم البالء ، ذهبتم بأخي فأهلكتموه ، ووضع هذا الصواع : هذا الصاع؟ فقال 
كان أخذ يف : واختلف فيما أضافوا إىل يوسف من السرقة ، فقيل . يف رحلي الذي وضع البضاعة يف رحالكم 

دخل كنيسة فأخذ متثاالً صغرياً من ذهب : وقيل . جلّده أيب أّمه فكسره وألقاه بني اجليف يف الطريق  صباه صنماً
وقيل كانت إلبراهيم عليه السالم . كان يف املنزل عناق أو دجاجة فأعطاها السائل : وقيل . كانوا يعبدونه فدفنه 

وهي عمته  -ته وكانت أكرب أوالده ، فحضنت يوسف منطقة يتوارثها أكابر ولده ، فورثها إسحاق مث وقعت إىل ابن
بعد وفاة أّمه وكانت ال تصرب عنه ، فلما شّب أراد يعقوب أن ينتزعه منها ، فعمدت إىل املنطقة فحزمتها على  -

: فقدت منطقة إسحاق ، فانظروا من أخذها ، فوجدوها حمزومة على يوسف ، فقالت : يوسف حتت ثيابه وقالت 
{ إضمار على شريطة التفسري ، تفسريه } فَأََسرََّها { عل به ما شئت ، فخاله يعقوب عندها حىت ماتت إنه يل سلم أف

مجلة أو كلمة ، على تسميتهم الطائفة من الكالم كلمة ، } أَنُْتْم َشرٌّ مَّكَاناً { : وإمنا أنث ألنّ قوله } أَنُْتْم َشرٌّ مَّكَاناً 
أنتم شر مكاناً؛ ألنّ : قال يف نفسه : واملعىن } أَنُْتْم َشرٌّ مَّكَاناً { : ة اليت هي قوله فأسرّ اجلملة أو الكلم: كأنه قيل 

، على التذكري ، يريد القول أو » فأسرَّه«: ويف قراءة ابن مسعود . بدل من أسرَّها } قَالَ أَْنُتْم َشرٌّ مَّكَاناً { : قوله 



أنتم شر منزلة يف السرق؛ ألنكم سارقون بالصحة ، لسرقتكم أخاكم من أبيكم } أَنُْتْم َشرٌّ مَّكَاناً { ومعىن . الكالم 
  .يعلم أنه مل يصح يل وال ألخي سرقة ، وليس األمر كما تصفون } واهللا أَْعلَْم بَِما َتِصفُونَ { 

  ) ٧٨(نَّا نََراَك ِمَن الُْمْحِسنَِني قَالُوا َيا أَيَُّها الْعَزِيُز إِنَّ لَُه أًَبا شَْيًخا كَبًِريا فَُخذْ أََحَدَنا َمكَاَنُه إِ

استعطفوه بإذكارهم إياه حق أبيهم يعقوب ، وأنه شيخ كبري السّن أو كبري القدر ، وأنّ بنيامني أحب إليه منهم ، 
ه فخذه بدل} فَُخذْ أََحَدَنا َمكَاَنهُ { وكانوا قد أخربوه بأن ولداً له قد هلك وهو عليه ثكالن ، وأنه مستأنس بأخيه 

أو من عادتك اإلحسان فاْجرِ . إلينا فأمتم إحسانك } إِنَّا نََراَك ِمَن احملسنني { على وجه االسترهان أو االستعباد 
  .على عادتك وال تغريها 

  ) ٧٩(قَالَ َمَعاذَ اللَِّه أَنْ َنأُْخذَ إِلَّا َمْن َوَجْدَنا مََتاَعَنا ِعْنَدُه إِنَّا إِذًا لَظَاِلُمونَ 

أنه وجب على قضية فتواكم أخذ من وجد الصواع يف رحله واستعباده ، : هو كالم موجه ، ظاهره } اهللا  َمَعاذَ{ 
إنّ اهللا أمرين وأوحى إيلّ : فلو أخذنا غريه كان ذلك ظلماً يف مذهبكم ، فلم تطلبون ما عرفتم أنه ظلم ، وباطنه 

فلو أخذت غري من أمرين بأخذه كنت ظاملاً وعامالً  بأخذ بنيامني واحتباسه ملصلحة أو ملصاحل مجة علمها يف ذلك ،
نعوذ باهللا معاذاً من أن نأخذ ، فأضيف املصدر إىل املفعول به } َمَعاذَ اهللا أَن نَّأُْخذَ { ومعىن . على خالف الوحي 

  .إن أخذنا بدله ظلمنا : جواب هلم وجزاء؛ ألن املعىن } إِذاً { و . وحذف من 

ِمْن قَْبلُ َما فَرَّطُْتمْ ِمْنُه َخلَصُوا َنجِيا قَالَ كَبِريُُهْم أَلَْم َتْعلَُموا أَنَّ أََباكُْم قَْد أََخذَ َعلَْيكُْم َمْوِثقًا ِمَن اللَِّه َو فَلَمَّا اْسَتْيأَسُوا
  ) ٨٠(الَْحاِكِمَني  ِفي ُيوُسَف فَلَْن أَْبَرحَ الْأَْرَض حَتَّى َيأْذَنَ ِلي أَبِي أَوْ َيْحكُمَ اللَُّه ِلي َوُهَو َخْيُر

يكون مبعىن : و النجي على معنيني . وزيادة السني والتاء يف املبالغة حنو ما مّر يف استعصم . يئسوا } استيأسوا { 
ومبعىن ]  ٥٢: مرمي [ } َوقَرَّْبَناهُ َنجِّياً { املعاشر واملسامر ، ومنه قوله تعاىل : املناجي ، كالعشري والسمري مبعىن 

اإلسراء [ } وَإِذْ ُهْم جنوى { قوم جنى ، كما قيل : ومنه قيل . لذي هو التناجي ، كما قيل النجوى مبعناه املصدر ا
هم صديق ، ألنه بزنة املصادر : هم جنى ، كما قيل : وجيوز أن يقال . تنزيال للمصدر منزلة األوصاف ]  ٤٧: 

  :قال . ومجع أجنية 
َنجِّياً { اعتزلوا وانفردوا عن الناس خالصني ال خيالطهم سواهم } َخلَصُواْ { ومعىن ... َيْه إنِّى إذَا َما الْقَْوُم كَانُوا أَِجن

وأحسن منه أهنم متحضوا تناجياً؛ الستجماعهم لذلك . ذوي جنوى أو فوجا جنياً ، أي مناجياً ملناجاة بعضهم بعضاً } 
ي وحقيقته ، وكان تناجيهم يف تدبري أمرهم ، على أيّ ، وإفاضتهم فيه جبّد واهتمام ، كأهنم يف أنفسهم صورة التناج

{ صفة يذهبون؟ وماذا يقولون ألبيهم يف شأن أخيهم؟ كقوم تعايوا مبا دمههم من اخلطب ، فاحتاجوا إىل التشاور 
 َما{ وقيل كبريهم يف العقل والرأي وهو يهوذا : رئيسهم وهو مشعون : وقيل . يف السّن وهو روبيل } كَبُِريُهْم 

ومن قبل هذا قصرمت يف شأن يوسف ومل حتفظوا عهد : صلة ، أي » ما«أن تكون : فيه وجوه } فَرَّطُتْم ِفى يُوُسَف 
: ومعناه } ِمن قَْبلُ { وأن تكون مصدرية ، على أن حمل املصدر الرفع على االبتداء وخربه الظرف ، وهو . أبيكم 

أمل : كأنه قيل } أَنَّ أََباكُمْ { وهو } أَلَْم َتْعلَُمواْ { على مفعول أو النصب عطفاً . ووقع من قبل تفريطكم يف يوسف 
ومن قبل هذا ما : تعلموا أخذ أبيكم عليكم موثقاً وتفريطكم من قبل يف يوسف ، وأن تكون موصولة مبعىن 



فَلَْن أَبَْرَح { فرطتموه ، أي قّدمتموه يف حق يوسف من اجلناية العظيمة ، وحمله الرفع أو النصب على الوجهني 
باخلروج منها ، أو } أَْو َيْحكَُم اهللا ِلى { يف االنصراف إليه } حىت َيأْذَنَ ِلى أَبِى { فلن أفارق أرض مصر } األرض 

ألنه ال حيكم أبداً إال } َوُهَو َخْيُر احلاكمني { باالنتصاف ممن أخذ أخي ، أو خبالصه من يده بسبب من األسباب 
  .بالعدل واحلق 

  ) ٨١(ْيبِ َحاِفِظَني جُِعوا إِلَى أَبِيكُْم فَقُولُوا َيا أَبَاَنا إِنَّ اْبَنكَ سََرَق َوَما شَهِْدَنا إِلَّا بَِما َعِلْمَنا َوَما كُنَّا ِللَْغاْر

ه؛ ألنّ من سرقته وتيقنا} إِالَّ بَِما َعِلْمَنا { عليه بالسرقة } َوَما َشهِْدَنا { أي نسب إىل السرقة » سرِّق«: وقرىء 
وما علمنا أنه سيسرق حني أعطيناك } َوَما كُنَّا ِللَْغْيبِ حافظني { الصواع استخرج من وعائه وال شيء أبني من هذا 

وما شهدنا إال بقدر ما علمنا : فمعناه » سرِّق«: ومن قرأ . أو ما علمنا أنك تصاب به كما أصبت بيوسف . املوثق 
  .ر اخلفي حافظني ، أسرق بالصحة أم دّس الصاع يف رحله ومل يشعر لألم: من التسريق ، وما كنا للغيب 

قَالَ َبلْ سَوَّلَْت لَكُْم أَْنفُُسكُْم أَْمًرا فَصَْبٌر ) ٨٢(َواسْأَلِ الْقَْرَيةَ الَِّتي كُنَّا ِفيَها وَالِْعَري الَِّتي أَقَْبلَْنا ِفيَها َوإِنَّا لََصاِدقُونَ 
  ) ٨٣(أْتَِينِي بِهِْم َجِميًعا إِنَُّه ُهَو الَْعِليُم الَْحكِيُم َجِميلٌ َعَسى اللَُّه أَنْ َي

} والعري الىت أَقَْبلَْنا ِفيَها { هي مصر ، أي أرسل إىل أهلها فسلهم عن كنه القصة } القرية الىت كُنَّا ِفيَها { 
فرجعوا إىل أبيهم : اه وقيل من أهل صنعاء ، معن. وأصحاب العري ، وكانوا قوماً من كنعان من جريان يعقوب 

أردمتوه وإال فما أدرى ذلك الرجل أنّ } قَالَ َبلْ َسوَّلَْت لَكُْم أَنفُُسكُْم أَمًْرا { فقالوا له ما قال هلم أخوهم ف 
} إِنَُّه ُهَو العليم { بيوسف وأخيه وروبيل أو غريه } بِهِْم َجِميًعا { السارق يؤخذ بسرقته لوال فتواكم وتعليمكم 

  .الذي مل يبتلين بذلك إال حلكمة ومصلحة } احلكيم { يف احلزن واألسف حبايل 

  ) ٨٤(َوَتوَلَّى َعْنُهْم َوقَالَ َيا أَسَفَى َعلَى ُيوُسَف َوابَْيضَّْت َعْيَناُه ِمَن الُْحْزِن فَُهَو كَِظيٌم 

ّد احلزن واحلسرة إىل نفسه ، أضاف األسف وهو أش} يا أسفى { وأعرض عنهم كراهة ملا جاؤا به } وتوىل َعْنُهمْ { 
واأللف بدل من ياء اإلضافة ، والتجانس بني لفظيت األسف ويوسف مما يقع مطبوعاً غري متعمل فيملح ويبدع ، 

{ ] .  ٢٦: األنعام [ } َوُهْم يَْنَهْونَ َعْنُه َوَيْنأَْونَ َعْنُه { ، ]  ٣٨: التوبة [ } اثاقلتم إِلَى األرض أََرِضيُتم { وحنوه 
وعن النيب صلى اهللا عليه ]  ٢٢: النمل [ } ِمن َسَبإٍ بِنََبإٍ { ، ]  ١٠٤: الكهف [ } َيْحَسُبونَ أَنَُّهمْ ُيْحِسُنونَ 

  :وسلم 
أال ترى . مل تعط أمة من األمم إنا هللا وإنا إليه راجعون عند املصيبة إال أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم ) "  ٥٥٤( 

  "وإمنا قال يا أسفى . أصابه مل يسترجع إىل يعقوب حني أصابه ما 
كيف تأسف على يوسف دون أخيه ودون الثالث ، والرزء األحدث أشّد على النفس وأظهر أثراً؟ قلت : فإن قلت 

هو دليل على متادي أسفه على يوسف ، وأنه مل يقع فائت عنده موقعه ، وأنّ الرزء فيه مع تقادم عهده كان غضاً : 
  .عنده طريا 

وألنّ الرزء يف يوسف كان قاعدة مصيباته اليت ترتبت عليها الرزايا يف ولده ، ... تُْنسِنِي أَْوفَى الُْمصِيَباتِ َبْعَدُه  َولَْم
إذا كثر االستعبار حمقت العربة سواد العني وقلبته إىل } وابيضت َعْيَناهُ { فكان األسف عليه أسفاً على من حلق به 



ومن احلزن ، احلزن » من احلزن«: قرىء . كان يدرك إدراكاً ضعيفاً : وقيل . ه قد عمي بصر: قيل . بياض كدر 
قيل ما جفت عينا يعقوب من وقت فراق . كان سبب البكاء الذي حدث منه البياض ، فكأنه حدث من احلزن 

صلى اهللا عليه وعن رسول اهللا . يوسف إىل حني لقائه مثانني عاماً ، وما على وجه األرض أكرم على اهللا من يعقوب 
  :وسلم 

: قال . وجد سبعني ثكلى : ما بلغ من وجد يعقوب على يوسف؟ قال : " أنه سأل جربيل عليه السالم )  ٥٥٥( 
  "أجر مائة شهيد ، وما ساء ظنه باهللا ساعة قط : ؟ قال »فما كان له من األجر«

نسان جمبول على أن ال ميلك نفسه عند اإل: كيف جاز لنيب اهللا أن يبلغ به اجلزع ذلك املبلغ؟ قلت : فإن قلت 
  الشدائد من احلزن ، ولذلك محد صربه وأن يضبط نفسه حىت ال خيرج إىل ما ال حيسن ، ولقد

القلب جيزع ، والعني تدمع ، وال نقول : " بكى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على ولده إبراهيم وقال )  ٥٥٦( 
وإمنا اجلزع املذموم ما يقع من اجلهلة من الصياح والنياحة ، " حملزونون  ما يسخط الرب ، وإنا عليك يا إبراهيم

  .وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم . ولطم الصدور والوجوه ، ومتزيق الثياب 
يا رسول اهللا ، تبكي وقد هنيتنا عن البكاء؟ فقال : أنه بكى على ولد بعض بناته وهو جيود بنفسه ، فقيل )  ٥٥٧( 

وعن احلسن أنه " صوت عند الفرح ، وصوت عند الترح : م عن البكاء وإمنا هنيتكم عن صوتني أمحقني ما هنيتك: " 
فهو } فَُهَو كَِظيمٌ { ما رأيت اهللا جعل احلزن عاراً على يعقوب : بكى على ولد أو غريه ، فقيل له يف ذلك ، فقال 

: القلم [ } َوُهَو َمكْظُومٌ { مفعول ، بدليل قوله مملوء من الغيط على أوالده وال يظهر ما يسوؤهم ، فعيل مبعىن 
  .أخذ بأكظامه : يقال . خمرج النفس : من كظم السقاء إذا شّده على ملئه ، والكظم بفتح الظاء ]  ٤٨

  ) ٨٥(قَالُوا تَاللَِّه َتفَْتأُ َتذْكُُر يُوُسَف حَتَّى َتكُونَ حََرًضا أَوْ َتكُونَ ِمَن الَْهاِلِكَني 

ال تفتؤ ، فحذف حرف النفي ألنه ال يلتبس باإلثبات ، ألنه لو كان إثباتاً مل يكن بّد من الالم : أراد } تفتؤا { 
  :والنون وحنوه 

ال تفتر من حبه ، كأنه جعل الفتوء والفتور : وعن جماهد . ال تزال : ومعنىال تفتؤ ... فَقُلُْت َيِمَني اللَِّه أَبَْرُح قَاِعداً 
  :قال أوس . ىتء يفعل ما ف: أخوين يقال 

  َوَيلَْحُق ِمنَها الَِحٌق وَتقَطَُّع... فَما فَِتئَْت َخْيلٌ َتثُوُب وََتدَِّعي 
مشفياً على اهلالك مرضاً ، وأحرضه املرض ، ويستوي فيه الواحد واجلمع واملذكر واملؤنث ، ألنه } َتكُونَ حََرضاً { 

: وقرأ احلسن . دنف ودنف ، وجاءت القراءة هبما مجيعاً : حَرِض ، بكسر الراء ، وحنومها : والصفة . مصدر 
  .رجل جنب وغرب : ، بضمتني ، وحنوه يف الصفات » حُُرضاً«

  ) ٨٦(قَالَ إِنََّما أَْشكُو َبثِّي َوُحزْنِي إِلَى اللَِّه َوأَْعلَُم ِمَن اللَِّه َما لَا َتْعلَُمونَ 

ومعىن . باثه أمره ، وأبثه إياه : ومنه . يبثه إىل الناس أي ينشره أصعب اهلم الذي ال يصرب عليه صاحبه ، ف: البث 
إين ال أشكو إىل أحد منكم ومن غريكم ، إمنا أشكو إىل ريب داعياً له وملتجئاً إليه ، فخلوين } إِنََّما أَْشكُو { 

على يعقوب جارٌ له فقال دخل : وقيل . وهذا معىن توليه عنهم ، أي فتوىل عنهم إىل اهللا والشكاية إليه . وشكاييت 
هشمين وأفناين ما ابتالين اهللا به من هّم : فقال ! يا يعقوب ، قد هتشمت وفنيت وبلغت من السن ما بلغ أبوك: 

يا رب خطيئة أخطأهتا فاغفر يل ، فغفر له ، فكان : يا يعقوب ، أتشكوين إىل خلقي؟ قال : يوسف ، فأوحى اهللا إليه 



إمنا وجدت عليكم ألنكم : وروي أنه أوحي إىل يعقوب . ا أشكو بثي وحزين إىل اهللا إمن: بعد ذلك إذا سئل قال 
ذحبتم شاة فقام ببابكم مسكني فلم تطعموه ، وإن أحب خلقي إيلّ األنبياء ، مث املساكني ، فاصنع طعاماً وادع عليه 

أي } لَُم ِمَن اهللا َما الَ َتْعلَُمونَ َوأَْع{ اشترى جارية مع ولدها ، فباع ولدها فبكت حىت عميت : وقيل . املساكني 
وروي أنه رأى ملك املوت يف منامه . أعلم من صنعه ورمحته وحسن ظين به أنه يأتيين بالفرج من حيث ال أحتسب 

» وحزين«بفتحتني » وحزين«: وقرأ احلسن . ال واهللا هو حّي فاطلبه : هل قبضت روح يوسف؟ فقال : فسأله 
  .قتادة : بضمتني 

اللَِّه إِلَّا الْقَْوُم الْكَاِفُرونَ بَنِيَّ اذَْهبُوا فََتَحسَّسُوا ِمْن ُيوُسَف وَأَِخيِه َولَا َتيْأَُسوا ِمْن َرْوحِ اللَِّه إِنَّهُ لَا َييْأَُس ِمْن َرْوحِ  َيا
)٨٧ (  

، كما قرىء هبما يف احلجرات ،  وقرىء باجليم. فتعّرفوا منهما وتطلبوا خربمها } فََتَحسَّسُواْ ِمن ُيوُسَف وَأَِخيِه { 
ومن اجلس ، وهو ]  ٥٢: آل عمران [ } فَلَمَّا أََحسَّ عيسى ِمنُْهُم الكفر { ومها تفعل من اإلحساس وهو املعرفة 

وقرأ احلسن وقتادة . من فرجه وتنفيسه } ِمن رَّْوحِ اهللا { احلواس ، واجلواس : ومنه قالوا ملشاعر اإلنسان . الطلب 
  .أي من رمحته اليت حييا هبا العباد : ، بالضم » ح اهللامن ُرو«: 

ْوِف لََنا الْكَْيلَ َوَتَصدَّْق َعلَْيَنا إِنَّ اللَّهَ فَلَمَّا َدَخلُوا َعلَْيِه قَالُوا َيا أَيَُّها الَْعزِيُز َمسََّنا َوأَْهلََنا الضُّرُّ َوجِئَْنا بِبَِضاَعٍة ُمْزجَاٍة فَأَ
  ) ٨٨(َني َيْجزِي الْمَُتَصدِِّق

مدفوعة يدفعها كل تاجر رغبة عنها واحتقاراً هلا ، من أزجيته إذا } مُّْزَجاٍة { اهلزال من الشّدة واجلوع } الضر { 
الصنوبر وحبة : وقيل . كانت من متاع األعراب صوفاً ومسناً : دفعته وطردته ، والريح تزجي السحاب ، قيل 

الذي هو } فَأَْوفِ لََنا الكيل { دراهم زيوفاً ال تؤخذ إال بوضيعة : وقيل . سويق املقل واألقط : اخلضراء ، وقيل 
وتفضل علينا باملساحمة واإلغماض عن رداءة البضاعة ، أو زدنا على حقنا ، فسموا ما هو } َوَتَصدَّْق َعلَْيَنا { حقنا 

وسئل ابن عيينة . حتل لغري نبينا فضل وزيادة ال تلزمه صدقة ، ألنّ الصدقات حمظورة على األنبياء ، وقيل كانت 
والظاهر أهنم متسكنوا له وطلبوا إليه أن . أراد أهنا كانت حالالً هلم } َوَتَصدَّْق َعلَْيَنا { أمل تسمع : عن ذلك فقال 

إِنَّ اهللا َيجْزِى { : وقوله . يتصّدق عليهم ، ومن مث رق هلم وملكته الرمحة عليهم ، فلم يتمالك أن عّرفهم نفسه 
احلسن ملن : شاهد لذلك لذكر اهللا وجزائه ، والصدقة العطية اليت تبتغي هبا املثوبة من اهللا ومنه قول } املتصدقني 

اللهم أعطين ، : إن اهللا تعاىل ال يتصدق ، إمنا يتصدق الذي يبتغي الثواب ، قل  -: مسعه يقول اللهم تصدق علّي 
  .أو تفضل علّي ، أو ارمحين 

  ) ٨٩(ُتْم َما فََعلُْتْم بُِيوُسَف وَأَِخيِه إِذْ أَْنُتْم َجاِهلُونَ قَالَ َهلْ َعِلْم

أتاهم من جهة الدين وكان حليماً موفقاً ، فكلمهم مستفهماً عن وجه القبح الذي جيب أن } قَالَ َهلْ َعِلْمُتْم { 
ال تعلمون قبحه ، فلذلك } أَنُتْم جاهلون  مَّا فََعلُْتم بِيُوُسَف وَأَِخيِه إِذْ{ هل علمتم قبح : يراعيه التائب ، فقال 

هل علمتم قبحه فتبتم إىل اهللا منه ، ألنّ علم القبح يدعو إىل االستقباح ، واالستقباح جيّر إىل : أقدمتم عليه ، يعين 
، يف ذلك التوبة ، فكان كالمه شفقة عليهم وتنصحاً هلم يف الدين ، ال معاتبة وتثريباً؛ إيثاراً حلق اهللا على حق نفسه 



املقام الذي يتنفس فيه املكروب ، وينفث املصدور ، ويتشفى املغيظ احملنق ، ويدرك ثأره املوتور ، فلله أخالق 
وقيل مل يرد نفي العلم عنهم ، ألهنم كانوا . األنبياء ما أوطأها وأسجحها وهللا حصاً عقوهلم ما أرزهنا وأرجحها 

معناه إذ أنتم : وقيل . العلم وال يقدم عليه إال جاهل ، مساهم جاهلني علماء ، ولكنهم ملا مل يفعلوا ما يقتضيه 
مسنا وأهلنا الضر ، : روي أهنم ملا قالوا . صبيان يف حد السفه والطيش قبل أن تبلغوا أوان احللم والرزانة 

سرائيل اهللا بن من يعقوب إ: أدوا إليه كتاب يعقوب : وقيل . ارفضت عيناه ، مث قال هذا القول : وتضرعوا إليه 
أما جّدي : أما بعد ، فإنا أهل بيت موكل بنا البالء . إسحاق ذبيح اهللا بن إبراهيم خليل اهللا ، إىل عزيز مصر 

فشّدت يداه ورجاله ورمي به يف النار ليحرق فنجاه اهللا وجعلت النار عليه برداً وسالماً ، وأما أيب فوضع السكني 
ا أنا فكان يل ابن وكان أحبّ أوالدي إيلّ فذهب به إخوته إىل الربية مث أتوين بقميصه وأّم. على قفاه ليقتل ففداه اهللا 

ملطخاً بالدم وقالوا قد أكله الذئب ، فذهبت عيناي من بكائي عليه ، مث كان يل ابن وكان أخاه من أّمه وكنت 
هل بيت ال نسرق وال نلد سارقاً ، إنه سرق ، وأنك حبسته لذلك ، وإنا أ: أتسلى به ، فذهبوا به مث رجعوا وقالوا 

فلما قرأ يوسف الكتاب مل يتمالك . فإن رددته علّي وإال دعوت عليك دعوة تدرك السابع من ولدك والسالم 
. اصرب كما صربوا تظفر كما ظفروا : وعيل صربه ، فقال هلم ذلك وروي أنه ملا قرأ الكتاب بكى وكتب اجلواب 

تعريضهم إياه للغم والثكل بإفراده عن أخيه ألبيه وأّمه ، وجفاؤهم به ، حىت :  ما فعلهم بأخيه؟ قلت: فإن قلت 
  .كان ال يستطيع أن يكلم أحداًمنهم إال كالم الذليل للعزيز ، وإيذاؤهم له بأنواع األذى 

إِنَُّه َمْن َيتَّقِ َوَيصْبِْر فَإِنَّ اللََّه لَا ُيِضيعُ أَْجرَ  قَالُوا أَإِنََّك لَأَْنَت يُوُسُف قَالَ أََنا ُيوُسُف وََهذَا أَِخي قَْد َمنَّ اللَُّه َعلَْيَنا
قَالَ لَا َتثْرِيَب َعلَْيكُُم الَْيْوَم َيْغِفُر اللَُّه لَكُمْ ) ٩١(قَالُوا َتاللَِّه لَقَْد آثََرَك اللَُّه َعلَْيَنا َوإِنْ كُنَّا لََخاِطِئَني ) ٩٠(الُْمْحِسنَِني 

  ) ٩٣(اذَْهبُوا بِقَمِيِصي َهذَا فَأَلْقُوُه َعلَى َوْجِه أَبِي َيأْتِ َبصًِريا وَأُْتونِي بِأَْهِلكُْم أَْجَمِعَني ) ٩٢(اِحِمَني َوُهَو أَْرَحُم الرَّ

، على معىن أئنك » أئنك أو أنت يوسف«: وأنك ، على اإلجياب ويف قراءة أّيب . على االستفهام » أئنك«: قرىء 
األّول لداللة الثاين عليه ، وهذا كالم متعجب مستغرب ملا يسمع ، فهو يكرر يوسف أو أنت يوسف ، فحذف 

رأوا يف روائه ومشائله حني كلمهم بذلك ما شعروا به أنه هو ، مع : كيف عرفوه؟ قلت : االستثبات فإن قلت 
: وقيل . مصر علمهم بأنّ ما خاطبهم به ال يصدر مثله إال عن حنيف مسلم من سنخ إبراهيم ، ال عن بعض أعزاء 

ما عرفوه حىت رفع التاج عن رأسه فنظروا إىل : وقيل . تبسم عند ذلك فعرفوه بثناياه وكانت كاللؤلؤ املنظوم 
قد سألوه عن نفسه فلم أجاهبم عنها : فإن قلت . عالمة بقرنه كانت ليعقوب وسارة مثلها ، تشبه الشامة البيضاء 

من خيف } َمن َيتَّقِ { ألنه كان يف ذكر أخيه بيان ملا سألوه عنه : قلت . وعن أخيه؟ عن أن أخاه كان معلوماً هلم 
أجرهم ، فوضع احملسنني موضع الضمري } فَإِنَّ اهللا الَ ُيضِيُع { عن املعاصي وعلى الطاعات } وَيِْصبِْر { اهللا وعقابه 

وإنّ . ك علينا بالتقوى والصرب وسرية احملسنني أي فضل} لَقَْد ءَاثََرَك اهللا َعلَْيَنا { الشتماله على املتقني والصابرين 
شأننا وحالنا أنا كنا خاطئني متعمدين لإلمث ، مل نتق ومل نصرب ، ال جرم أنّ اهللا أعّزك بامللك وأذلنا بالتمسكن بني 

اشية وأصل التثريب من الثرب وهو الشحم الذي هو غ. ال تأنيب عليكم وال عتب } الَ َتثَْريَب َعلَْيكُمُ { يديك 
إزالة الثرب ، كما أن التجليد والتقريع إزالة اجللد والقرع ، ألنه إذا ذهب كان ذلك غاية : ومعناه . الكرش 

فإن قلت مب . اهلزال والعجف الذي ليس بعده ، فضرب مثال للتقريع الذي ميزق األعراض ويذهب مباء الوجوه 
ال أثر بكم اليوم : واملعىن . أو بيغفر . من معىن االستقرار } ْم َعلَْيكُ{ بالتثريب ، أو باملقدر يف : تعلق اليوم؟ قلت 

فدعا هلم مبغفرة } َيْغِفرُ اهللا لَكُْم { ، وهو اليوم الذي هو مظنة التثريب ، فما ظنكم بغريه من األيام ، مث ابتدأ فقال 



مجيعاً ، ومنه قول املشمت غفر اهللا لك ، ويغفر اهللا لك ، على لفظ املاضي واملضارع : يقال . ما فرط منهم 
بشارة بعاجل غفران اهللا ، ملا جتّدد يومئذ من توبتهم } اليوم َيْغِفُر اهللا لَكُمْ { و » يهديكم اهللا ويصلح بالكم«

  :وروي . وندمهم على خطيئتهم 
ونين فاعالً ما تر: أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخذ بعضاديت باب الكعبة يوم الفتح ، فقال لقريش )  ٥٥٨( 

ال تثريب عليكم : أقول ما قال أخي يوسف : نظن خرياً ، أخ كرمي وابن أخ كرمي؛ وقد قدرت فقال : بكم؟ قالوا 
  :وروي . اليوم 

ففعل ، } الَ َتثَْريَب َعلَْيكُُم { إذا أتيت الرسول فاتل عليه : أنّ أبا سفيان ملا جاء ليسلم قال له العباس )  ٥٥٩( 
  :صلى اهللا عليه وسلم  فقال رسول اهللا

إنك تدعونا إىل طعامك بكرة وعشية ، : ويروى أن إخوته ملا عرفوه وأرسلوا إليه » غفر اهللا لك وملن علمك « 
إنّ أهل مصر وإن ملكت فيهم ، فإهنم ينظرون إيلّ بالعني : وحنن نستحي منك ملا فرط منا فيك ، فقال يوسف 

ع بعشرين درمهاً ما بلغ ، ولقد شرفت اآلن بكم وعظمت يف العيون حيث األوىل ويقولون سبحان من بلغ عبداً بي
قيل هو القميص املتوارث الذي كان يف } اذهبوا بِقَِميِصى هذا { وأين من حفدة إبراهيم . علم الناس أنكم إخويت 

يقع على مبتلى وال  تعويذ يوسف وكان من اجلنة ، أمره جربيل عليه السالم أن يرسله إليه فإنّ فيه ريح اجلنة ، ال
} فارتد َبِصًريا { ويشهد له . جاء البناء حمكماً ، مبعىن صار : يصر بصرياً ، كقولك } َيأْتِ َبصًِريا { سقيم إال عويف 

أي يأتين أيب ، ويأتين آله مجيعاً } وَأُْتونِى بِأَْهِلكُْم أَْجَمِعَني { وينصره قوله . أو يأت إيلّ وهو بصري ]  ٩٦: يوسف [ 
محله : أنا أحزنته حبمل القميص ملطوخاً بالدم إليه ، فأفّرحه كما أحزنته ، وقيل : يهوذا هو احلامل ، قال : وقيل 

  .وهو حاف حاسر من مصر إىل كنعان ، وبينهما مسرية مثانني فرسخاً 

) ٩٥(قَالُوا َتاللَِّه إِنَّكَ لَِفي َضلَاِلكَ الْقَِدميِ ) ٩٤(ُتفَنُِّدوِن َولَمَّا فََصلَِت الِْعُري قَالَ أَُبوُهْم إِنِّي لَأَجِدُ رِيَح يُوُسَف لَْولَا أَنْ 
  ) ٩٦(للَِّه َما لَا َتْعلَُمونَ فَلَمَّا أَنْ َجاَء الَْبِشريُ أَلْقَاُه َعلَى َوْجهِِه فَارَْتدَّ َبِصًريا قَالَ أَلَْم أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَْعلَُم ِمَن ا

وقرأ . فصل من البلد فصوالً ، إذا انفصل منه وجاوز حيطانه : ت من عريش مصر ، يقال خرج} فََصلَِت العري { 
أوجده اهللا } إِنِّى َألجُِد رِيَح ُيوُسفَ { : لولد ولده ومن حوله من قومه } قَالَ { » فلما انفصل العري«: ابن عباس 

: يقال . ، وهو اخلرف وإنكار العقل من هرم النسبة إىل الفند : والتفنيد . ريح القميص حني أقبل من مسرية مثان 
لوال تفنيدكم إياي : واملعىن . شيخ مفند ، وال يقال عجوز مفندة؛ ألهنا مل تكن يف شبيبتها ذات رأي فتفند يف كربها 

لفي ذهابك عن الصواب قدما يف إفراط حمبتك ليوسف ، وهلجك بذكره ، } لَِفى ضاللك القدمي { لصدقتموين 
{ أو ألقاه يعقوب . طرح البشري القميص على وجه يعقوب } ألقاه { ئه ، وكان عندهم أنه قد مات ورجائك للقا
إِنِّى َألجُِد رِيَح { يعين قوله } أَلَْم أَقُلْ لَّكُْم { رّده فارتد ، وارتده إذا ارجتعه : يقال . فرجع بصرياً } فارتد َبصًِريا 

كالم مبتدأ مل يقع عليه } إِنِي أَْعلَُم { : وقوله ]  ٨٧: يوسف [ } ن رَّْوحِ اهللا َوالَ تيأَسُواْ ِم{ : أو قوله } ُيوُسَف 
يوسف [ } إِنََّما أَْشكُو َبثِّى َوُحزْنِى إِلَى اهللا َوأَْعلَُم ِمَن اهللا َما الَ َتْعلَُمونَ { : القول ، ولك أن توقعه عليه وتريد قوله 

ما أصنع بامللك؟ على أي دين : فقال : هو ملك مصر : فقال أنه سأل البشري كيف يوسف؟ : وروي ]  ٨٦: 
  .اآلن متت النعمة : قال . على دين اإلسالم : تركته؟ قال 

  ) ٩٨(حِيُم قَالَ َسْوَف أَْسَتْغِفُر لَكُمْ رَبِّي إِنَُّه ُهَو الَْغفُورُ الرَّ) ٩٧(قَالُوا َيا أَبَاَنا اْسَتْغِفْر لََنا ذُنُوَبَنا إِنَّا كُنَّا َخاِطِئَني 



. إىل ليلة اجلمعة ليتعمد به وقت اإلجابة : وقيل . أخر االستغفار إىل وقت السحر : قيل } َسْوَف أَْسَتْغِفرُ لَكُْم { 
فقد روي أنه كان . وقيل أراد الدوام على االستغفار هلم . يف صدق التوبة وإخالصها . ليتعّرف حاهلم : وقيل 

قام إىل الصالة يف وقت السحر ، فلما فرغ رفع يديه : وقيل . نيف وعشرين سنة يستغفر هلم كل ليلة مجعة يف 
إنّ اهللا : اللهم اغفر يل جزعي على يوسف وقلة صربي عنه ، واغفر لولدي ما أتوا إىل أخيهم ، فأوحى إليه : وقال 

ا إن مل يعف عنا ربنا ، فإن مل ما يغين عنا عفوكم: وروي أهنم قالوا له وقد علتهم الكآبة . قد غفر لك وهلم أمجعني 
يوح إليك بالعفو فال قّرت لنا عني أبداً ، فاستقبل الشيخ القبلة قائماً يدعو ، وقام يوسف خلفه يؤّمن ، وقاموا 

إن اهللا قد : حىت بلغ جهدهم وظنوا أهنا اهللكة نزل جربيل عليه السالم فقال . خلفهما أذلة خاشعني عشرين سنة 
  .ك ، وعقد مواثيقهم بعدك على النبّوة ، وقد اختلف يف استنبائهم أجاب دعوتك يف ولد

َوَرفََع أَبََوْيِه َعلَى الْعَْرشِ َوَخرُّوا ) ٩٩(فَلَمَّا َدَخلُوا َعلَى ُيوُسَف آَوى إِلَْيهِ أَبََوْيِه َوقَالَ اْدُخلُوا ِمْصَر إِنْ َشاَء اللَُّه آِمنَِني 
 َهذَا َتأْوِيلُ ُرْؤيَاَي ِمْن قَْبلُ قَْد َجَعلََها رَبِّي َحقًّا َوقَْد أَْحَسَن بِي إِذْ أَخَْرجَنِي ِمَن السِّْجنِ َوَجاَءلَُه ُسجًَّدا َوقَالَ َيا أََبِت 

  ) ١٠٠(ُهَو الَْعِليُم الَْحكِيُم ُه بِكُْم ِمَن الَْبْدوِ ِمْن بَْعِد أَنْ نََزغَ الشَّيْطَانُ َبيْنِي َوَبْيَن إِْخوَِتي إِنَّ َربِّي لَِطيٌف ِلَما َيَشاُء إِنَّ

وخرج يوسف . قيل وجه يوسف إىل أبيه جهازاً ومائيت راحلة ليتجهز إليه مبن معه } فَلَمَّا َدَخلُواْ على ُيوُسَف { 
وامللك يف أربعة آالف من اجلند والعظماء وأهل مصر بأمجعهم ، فتلقوا يعقوب وهو ميشي يتوكأ على يهوذا ، فنظر 

: يا يهوذا ، أهذا فرعون مصر؟ قال ال ، هذا ولدك ، فلما لقيه قال يعقوب عليه السالم : والناس فقال إىل اخليل 
يا أبت ، بكيت علّي حىت ذهب بصرك ، أمل : إن يوسف قال له ملا التقيا : وقيل . السالم عليك يا مذهب األحزان 

إنّ يعقوب وولده : ك فيحال بيين وبينك ، وقيل بلى ، ولكن خشيت أن تسلب دين: تعلم أن القيامة جتمعنا؟ فقال 
دخلوا مصر وهم اثنان وسبعون ، ما بني رجل وامرأة ، وخرجوا منها مع موسى ومقاتلتهم ستمائة ألف ومخسمائة 

ضمهما إليه } أََوى إِلَْيه أَبََوْيِه { وبضعة وسبعون رجالً سوى الذرية واهلرمى ، وكانت الذّرية ألف ألف ومائيت ألف 
ماتت أّمه فتزّوجها وجعلها أحد . مها أبوه وخالته : كانت أّمه حتىي ، وقيل : قال ابن أيب إسحاق . واعتنقهما 

وإله آبَاِئكَ { : ومنه قوله . األبوين؛ ألنّ الرابة تدعى أّماً ، لقيامها مقام األّم ، أو ألنّ اخلالة أّم كما أنّ العم أب 
كأنه : ما معىن دخوهلم عليه قبل دخوهلم مصر؟ قلت : فإن قلت ]  ١٣٣: رة البق[ } إبراهيم وإمساعيل وإسحاق 

ادخلوا ِمْصَر إِن َشآءَ { حني استقبلهم نزل هلم يف مضرب أو بيت مث ، فدخلوا عليه وضّم إليه أبويه ، مث قال هلم 
كرم أبويه فرفعهما على السرير وملا دخل مصر وجلس يف جملسه مستوياً على سريره واجتمعوا إليه ، أ} اهللا َءاِمنِنيَ 

وجيوز أن يكون قد خرج يف قبة من قباب امللوك اليت } ُسجًَّدا { يعين اإلخوة األحد عشر واألبوين } َوَخرُّواْ لَُه { 
فآوامها إليه بالضم واالعتناق وقّرهبما منه ، وقال . حتمل على البغال ، فأمر أن يرفع إليه أبواه ، فدخال عليه القبة 

بالدخول مكيفاً باألمن ، ألن القصد إىل اتصافهم : مب تعلقت املشيئة؟ قلت : فإن قلت . ادخلوا مصر : ذلك  بعد
ارجع ساملاً : ونظريه قولك للغازي . اسلموا وأمنوا يف دخولكم إن شاء اهللا : باألمن يف دخوهلم ، فكأنه قيل هلم 

: والتقدير . اً ، ولكن مقيداً بالسالمة والغنيمة ، مكيفاً هبما غامناً إن شاء اهللا ، فال تعلق املشيئة بالرجوع مطلق
ادخلوا مصر آمنني إن شاء اهللا دخلتم آمنني ، مث حذف اجلزاء لداللة الكالم عليه ، مث اعترض باجلملة اجلزائية بني 

وأن موضعها ما بعد قوله من باب التقدمي والتأخري؛ } إِن َشاء اهللا { ومن بدع التفاسري أن قوله . احلال وذي احلال 
: فإن قلت . يف كالم يعقوب ، وما أدري ما أقول فيه ويف نظائره ]  ٩٨: يوسف [ } َسْوَف أَْسَتْغِفرُ لَكُْم رَّبى { 



كانت السجدة عندهم جارية جمرى التحية والتكرمة ، كالقيام ، : كيف جاز هلم أن يسجدوا لغري اهللا؟ قلت 
  .واملصافحة وتقبيل اليد 

ما كانت إال احنناء دون تعفري : وقيل . وها مما جرت عليه عادة الناس ، من أفعال شهرت يف التعظيم والتوقري وحن
: يقال . وهذا أيضاً فيه نبوة . معناه وخرّوا ألجل يوسف سجداً هللا شكراً : وقيل . اجلباه ، وخرورهم سجداً يأباه 

  :أحسن إليه وبه ، وكذلك أساء إليه وبه قال 
من البادية؛ ألهنم كانوا أهل عمد وأصحاب مواش ينتقلون يف املياه } ّمَن البدو { ... يِئي بََنا أَْو أَْحسِنِي الََملُوَمةً أَِس

نزغه ونسغه ، : يقال . أفسد بيننا وأغرى ، وأصله من خنس الرائض الدابة ومحله على اجلري } نَّزغَ { واملناجع 
وروي أن . لطيف التدبري ألجله ، رفيق حىت جييء على وجه احلكمة والصواب }  لَِطيفٌ لَّما َيَشاء{ إذا خنسه 

يوسف أخذ بيد يعقوب فطاف به يف خزائنه ، فأدخله خزائن الورق والذهب ، وخزائن احللّي ، وخزائن الثياب ، 
القراطيس وما عندك هذه : يا بّين ، ما أعقك : وخزائن السالح وغري ذلك ، فلما أدخله خزانة القراطيس قال 

قال جربيل . أنت أبسط إليه مين فسله : قال أو ما تسأله؟ قال . أمرين جربيل : كتبت إيلّ على مثان مراحل؟ قال 
فهال خفتين؟ : قال ]  ١٣: يوسف [ } َوأَخَاُف أَن َيأْكُلَُه الذئب { اهللا تعاىل أمرين بذلك لقولك : عليه السالم 

وأوصى أن يدفه بالشام إىل جنب أبيه إسحاق فمضى . وعشرين سنة مث مات وروي أن يعقوب أقام معه أربعاً 
بنفسه ودفنه مثة ، مث عاد إىل مصر ، وعاش بعدأبيه ثالثاً وعشرين سنة ، فلما مت أمره وعلم أنه ال يدوم له ، طلبت 

ال بعده ، فتوفاه اهللا طيباً طاهراً ما متناه نيب قبله و: نفسه امللك الدائم اخلالد ، فتاقت نفسه إليه فتمىن املوت ، وقيل 
كل حيب أن يدفن يف حملتهم حىت مهوا بالقتال ، فرأوا من الرأي أن عملوا : ، فتخاصم أهل مصر وتشاحوا يف دفنه 

له صندوقاً من مرمر وجعلوه فيه ، ودفنوه يف النيل مبكان ميّر عليه املاء مث يصل إىل مصر ليكونوا كلهم فيه شرعاً 
إفراثيم وميشاً ، وولد إلفراثيم نون؛ ولنون يوشع فىت موسى ، ولقد توارثت الفراعنة من : ولد له واحداً ، و

إىل أن بعث اهللا موسى صلى . العماليق بعده مصر ، ومل يزل بنو إسرائيل حتت أيديهم على بقايا دين يوسف وآبائه 
  .اهللا عليه وسلم 

ْمَتنِي ِمْن َتأْوِيلِ الْأََحاِديِث فَاِطَر السََّماَواِت َوالْأَْرضِ أَْنَت َولِيِّي ِفي الدُّنَْيا َوالْآِخَرةِ َربِّ قَْد آتَْيَتنِي ِمَن الُْملِْك َوَعلَّ
  ) ١٠١(َتَوفَّنِي ُمْسِلًما وَأَلْحِقْنِي بِالصَّاِلِحَني 

لك الدنيا ، أو بعض ملك للتبعيض ، ألنه مل يعط إال بعض م} ِمن َتأْوِيلِ األحاديث { و } ِمَن امللك { يف » من«
{ أنت الذي تتوالين بالنعمة يف الدارين ، وبوصل امللك الفاين بامللك الباقي } أَنَت وَِلىِّ { مصر وبعض التأويل 

َوالَ { طلب للوفاة على حال اإلسالم ، وألن خيتم له باخلري واحلسىن ، كما قال يعقوب لولده } َتَوفَّنِى ُمْسِلًما 
َوأَلِْحقْنِى بالصاحلني { وجيوز أن يكون متنياً للموت على ما قيل ]  ١٠٢: آل عمران [ } وَأَنُتم مُّْسِلُمونَ  َتُموُتنَّ إِالَّ

أنّ ميمون بن مهران بات عنده فرآه كثري البكاء واملسألة : وعن عمر ابن عبد العزيز . من آبائي أو على العموم } 
أحييت سنناً وأمت بدعا ويف حياتك خري وراحة للمسلمني ، : كثرياً  صنع اهللا على يديك خرياً: للموت ، فقال له 

: فإن قلت . توفين مسلماً وأحلقين بالصاحلني : أفال أكون كالعبد الصاحل ملا أقّر اهللا عينه ومجع له أمره قال : فقال 
أو على . جه أخا زيد حسن الو: كقولك } َربِّ { عالم انتصب فاطر السموات؟ قلت على أنه وصف لقوله 

  .النداء 



  ) ١٠٢(ذَِلَك ِمْن أَْنَباِء الَْغْيبِ نُوِحيِه إِلَْيَك َوَما كُْنتَ لََدْيهِمْ إِذْ أَْجَمُعوا أَْمرَُهْم َوُهْم يَْمكُُرونَ 

{ : وقوله . إشارة إىل ما سبق من نبأ يوسف ، واخلطاب لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحمله االبتداء } ذلك { 
صلته و } ِمْن أنبآءالغيب { وجيوز أن يكون امساً موصوالً مبعىن الذي ، و . خرب إنّ } أَنَبآِء الغيب نُوِحيِه إِلَْيَك  ِمْن
أن هذا النبأ غيب مل حيصل لك إال من جهة الوحي ، ألنك مل حتضر بين يعقوب حني : واملعىن . اخلرب } ُنوِحيِه { 

؛ ]  ١٥: يوسف [ } وَأَْجَمُعواْ أَن َيْجَعلُوُه ِفى غَيَاَبِة اجلب { : لبئر ، كقوله أمجعوا أمرهم وهو إلقاؤهم أخاهم يف ا
وهذا هتكم بقريش ومبن كذبه؛ ألنه مل خيف على أحد من املكذبني أنه مل يكن من محلة هذا احلديث وأشباهه ، وال 

هذا القصص العجيب الذي أعجز محلته  فإذا أخرب به وقصَّ. ومل يكن من علم قومه . لقي فيها أحداً وال مسع منه 
قد علمتم يا مكابرة : وقيل هلم . ورواته ، مل تقع شبهة يف أنه ليس منه وأنه من جهة الوحي ، فإذا أنكروه هتكم هبم 

[ } ألمر َوَما كُنَت بِجَانِبِ الغرىب إِذْ قََضْيَنا إىل مُوَسى ا{ : وحنوه : أنه مل يكن مشاهداً ملن مضى من القرون اخلالية 
  .بيوسف ويبغون له الغوائل } َوُهْم يَْمكُُرونَ { ، ]  ٤٤: القصص 

  ) ١٠٤(َوَما َتْسأَلُُهْم َعلَْيِه ِمْن أَْجرٍ إِنْ ُهَو إِلَّا ِذكٌْر ِللْعَالَِمَني ) ١٠٣(َوَما أَكْثَُر النَّاسِ َولَْو َحَرْصَت بُِمْؤِمنَِني 

وعن ابن عباس ]  ١٧: هود [ } ولكن أَكْثََر الناس الَ ُيْؤِمُنونَ { : ، كقوله يريد العموم } َوَمآ أَكْثَُر الناس { 
وهتالكت على إمياهنم لتصميمهم على } َولَْو حََرْصتَ { أراد أهل مكة ، أي وما هم مبؤمنني . رضي اهللا عنهما 
وجدوى ، كما يعطى محلة  على ما حتدثهم به وتذكرهم أن ينيلوك منفعة} َوَما َتْسئَلُُهْم { الكفر وعنادهم 

عامة ، وحث على طلب النجاة على لسان رسول } للعاملني { عظة من اهللا } إِنْ ُهَو إِالَّ ِذكْرٌ { األحاديث واألخبار 
  .من رسله 

  ) ١٠٥(َوكَأَيِّْن ِمْن آَيٍة ِفي السََّماَواِت وَالْأَْرضِ َيُمرُّونَ َعلَْيَها َوُهْم َعْنَها ُمعْرُِضونَ 

ويشاهدوهنا وهم معرضون } َيُمرُّونَ َعلَْيَها { من عالمة وداللة على اخلالق وعلى صفاته وتوحيده } ْن َءاَيٍة مِّ{ 
» واألرَض«خربه ، وقرأ السّدي : بالرفع على االبتداء ، وميرون عليها » واألرُض«: وقرىء . عنها ال يعتربون هبا 

واألرض ميشون عليها ، برفع األرض ، : مصحف عبد اهللا  ويف. ويطؤن األرض ميّرون عليها : بالنصب على 
  .واملراد ما يرون من آثار األمم اهلالكة وغري ذلك من العرب 

  ) ١٠٦(َوَما ُيْؤِمُن أَكْثَُرُهمْ بِاللَِّه إِلَّا َوُهْم ُمْشرِكُونَ 

ض ، إال وهو مشرك بعبادته الوثن ، وعن يف إقراره باهللا وبأنه خلقه وخلق السموات واألر} َوَما ُيْؤِمُن أَكْثَرُُهم { 
  .هم الذين يشبهون اهللا خبلقه : وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما . هم أهل الكتاب معهم شرك وإميان : احلسن 

  ) ١٠٧(نَ أَفَأَِمُنوا أَنْ َتأِْتَيُهْم غَاِشَيةٌ ِمْن َعذَابِ اللَِّه أَْو تَأِْتيَُهُم السَّاَعةُ َبْغَتةً وَُهْم لَا َيْشُعُرو

  .الصواعق : ما يغمرهم من العذاب وجيللهم وقيل : وقيل . نقمة تغشاهم } غاشية { 



  ) ١٠٨(ْشرِِكَني قُلْ َهِذِه سَبِيِلي أَْدُعو إِلَى اللَِّه َعلَى َبِصَريةٍ أََنا َوَمنِ اتََّبَعنِي َوسُْبَحانَ اللَِّه َوَما أََنا ِمَن الُْم

يذكران ويؤنثان ، : والسبيل والطريق . يت هي الدعوة إىل اإلميان والتوحيد سبيلي هذه السبيل ال} هذه سبيلى { 
} أََناْ { و . أي أدعو إىل دينه مع حجة واضحة غري عمياء } ادعوا إِلَى اهللا على َبِصَريةٍ { : مث فسر سبيله بقوله 

و إليها أنا ، ويدعو إليها من اتبعين وجيوز أدع: يريد . عطف عليه } َوَمنِ اتبعىن { . } أدعوا { تأكيد للمستتر يف 
إخباراً مبتدأ بأنه ومن } أََناْ { عطفاً على } َوَمنِ اتبعىن { خرباً مقّدماً ، } على َبِصَريٍة { مبتدأ ، و } أََناْ { أن يكون 

أََناْ { عاملة الرفع يف } أَْدُعو { حاالً من } على َبِصَريٍة { اتبعه على حجة وبرهان ، ال على هوى ، وجيوز أن يكون 
  .وأنزهه من الشركاء } وسبحان اهللا { ، } َوَمنِ اتبعىن 

ظُُروا كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الَِّذيَن َوَما أَْرَسلَْنا ِمْن قَْبِلَك إِلَّا رَِجالًا ُنوِحي إِلَْيهِْم ِمْن أَْهلِ الْقَُرى أَفَلَْم َيِسُريوا ِفي الْأَْرضِ فََيْن
  ) ١٠٩(ْم َولَدَاُر الْآِخَرِة خَْيٌر ِللَِّذيَن اتَّقَْوا أَفَلَا َتْعِقلُونَ ِمْن قَْبِلهِ

وعن ابن عباس ]  ١٤: فصلت [ } لَْو شآَء رَبَُّنا ألَنَزلَ مالئكة { ال مالئكة؛ ألهنم كانوا يقولون } إِالَّ رِجَاالً { 
  .بئة يف سجاح املتن: وقيل . يريد ليست فيهم امرأة : رضي اهللا عنهما 

ألهنم أعلم وأحلم ، وأهل } ّمْن أَْهلِ القرى { . ، بالنون » نوحي إليهم«: وقرىء ... َولَْم تََزلْ أَْنبَِياُء اللَِّه ذُكْرَاَنا 
} َخْيرٌ لِّلَِّذيَن اتقوا { ولدار الساعة ، أو احلال اآلخرة } وَلَدَاُر األخرة { البوادي فيهم اجلهل واجلفاء والقسوة 

  .، بالتاء والياء » أفال تعقلون«: وقرىء . افوا اهللا فلم يشركوا به ومل يعصوه للذين خ

َبأُْسَنا َعنِ الْقَْومِ الُْمْجرِِمنيَ  َحتَّى إِذَا اْستَْيأَسَ الرُُّسلُ وَظَنُّوا أَنَُّهْم قَْد كُِذبُوا َجاءَُهْم َنْصُرَنا فَُنجَِّي َمْن َنَشاُء َولَا ُيَردُّ
)١١٠ (  

[ فتراخى نصرهم حىت } َوَما أَْرَسلَْنا ِمن قَْبِلَك إِالَّ رَِجاالً { : متعلقة مبحذوف دلّ عليه الكالم ، كأنه قيل  }حىت { 
أي كذبتهم أنفسهم حني حّدثتهم بأهنم ينصرون ، أو رجاؤهم } َوظَنُّواْ أَنَُّهْم قَْد كُِذُبواْ { استيأسوا عن النصر ] إذا 

واملعىن أنّ مّدة التكذيب والعداوة من الكفار وانتظار النصر من اهللا وتأميله . اء كاذب رجاء صادق ، ورج: لقوهلم 
قد تطاولت عليهم ومتادت ، حىت استشعروا القنوط وتومهوا أن ال نصر هلم يف الدنيا ، فجاءهم نصرنا فجأة من 

د أخلفوا ما وعدهم اهللا من وظنوا حني ضعفوا وغلبوا أهنم ق: وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما . غري احتساب 
: البقرة [ } َوزُلْزِلُواْ حىت َيقُولَ الرسول والذين ءاَمنُواْ َمَعُه مىت َنْصرُ اهللا { : كانوا بشراً ، وتال قوله : النصر وقال 

ما خيطر بالبال ويهجس يف القلب من شبه الوسوسة : فإن صح هذا عن ابن عباس ، فقد أراد بالظّن ]  ٢١٤
وأّما الظن الذي هو ترجح أحد اجلائزين على اآلخر ، فغري جائز على رجل . فس على ما عليه البشرية وحديث الن

من املسلمني ، فما بال رسل اهللا الذين هم أعرف الناس برهبم ، وأنه متعال عن خلف امليعاد ، منزه عن كل قبيح؟ 
وظّن املرسل إليهم أهنم كذبوا من جهة الرسل : و أ. أخلفوا : وظن املرسل إليهم أنّ الرسل قد كذبوا ، أي : وقيل 
بالتشديد على وظن الرسل » كذبوا«: وقرىء . كذبتهم الرسل يف أهنم ينصرون عليهم ومل يصّدقوهم فيه : ، أّي 

بالتخفيف ، على البناء » كذبوا«وقرأ جماهد . أهنم قد كذبتهم قومهم فيما وعدوهم من العذاب والنصرة عليهم 
وظن الرسل أهنم قد كذبوا فيما حدثوا به قومهم من النصرة ، إّما على تأويل ابن عباس ، وإّما : لى للفاعل ، ع

أو وظّن . إنكم قد كذبتمونا فيكونون كاذبني عند قومهم : على أنّ قومهم إذا مل يروا ملوعدهم أثراً قالوا هلم 



ن معناه؛ وظّن الرسل أن قومهم كذبوهم يف موعدهم ولو قرىء هبذا مشدّداً لكا. املرسل إليهم أنّ الرسل قد كذبوا 
وفنجى ، على لفظ املاضي املبين للمفعول ، وقرأ ابن . بالتخفيف والتشديد ، من أجناه وجناه » فننجى«: وقرىء . 

{  وقد بني ذلك بقوله. املؤمنون ، ألهنم الذين يستأهلون أن يشاء جناهتم } مَّن نََّشاء { واملراد ب » فنجا«حميصن 
  .} َوالَ ُيَردُّ َبأْسَُنا َعنِ القوم اجملرمني 

ْيِه َوَتفْصِيلَ كُلِّ َشْيءٍ لَقَْد كَانَ ِفي قََصِصهِْم ِعْبَرةٌ ِلأُوِلي الْأَلَْبابِ َما كَانَ َحِديثًا ُيفْتََرى َولَِكْن َتْصِديَق الَِّذي َبْيَن َيَد
  ) ١١١(َوُهًدى َوَرْحَمةً ِلقَْومٍ ُيْؤِمُنونَ 

هو راجع إىل : وقيل . بكسر القاف » يف قصصهم«: للرسل ، وينصره قراءة من قرأ } قََصصِهِْم { ضمري يف ال
إىل القرآن : فيمن قرأ بالكسر؟ قلت } َما كَانَ َحدِيثًا يفترى { فاإلم يرجع الضمري يف : فإن قلت . يوسف وإخوته 

{ أي قبله من الكتب السماوية } ِديَق الذى َبْيَن َيَدْيِه َتْص{ كان } ولكن { ما كان القرآن حديثاً يفترى : ، أي 
. حيتاج إليه يف الدين ، ألنه القانون الذي يستند إليه السنة واإلمجاع والقياس بعد أدلة العقل } َوَتفْصِيلَ كُلّ َشْىء 

تصديق الذي بني ولكن هو «ذلك بالرفع على : وقرىء . للعطف على خرب كان } لَِكنِ { وانتصاب ما نصب بعد 
  :عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم » يديه

علموا أرقاءكم سورة يوسف ، فإنه أميا مسلم تالها وعلمها أهله وما ملكت ميينه هون اهللا عليه ) "  ٥٦٠( 
  "سكرات املوت ، وأعطاه القّوة أن ال حيسد مسلماً 
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لكشاف: كتاب    ا
لزخمشري: املؤلف  ا بن أمحد،  بن عمرو  لقاسم حممود  بو ا  أ

  ) ١(املر ِتلَْك آيَاُت الِْكتَابِ وَالَِّذي أُنْزِلَ إِلَْيَك ِمْن َربَِّك الَْحقُّ َولَِكنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا ُيْؤِمُنونَ 

تلك اآليات آيات السورة الكاملة العجيبة يف : ي واملراد بالكتاب السورة ، أ. إشارة إىل آيات السورة } ِتلَْك { 
الذي ال مزيد عليه ، ال هذه السور وحدها ، } احلق { من القرآن كله هو } والذى أُنزِلَ إِلَْيكَ { : باهبا ، مث قال 

  .هم كاحللقة املفرعة ، ال يدرى أين طرفاها؟ تريد الكملة : ويف أسلوب هذا الكالم قول األمنارية 

َيْجرِي ِلأََجلٍ ُمَسمى  الَِّذي َرفَعَ السََّماوَاِت بَِغْيرِ َعَمٍد َتَرْوَنَها ثُمَّ اْسَتَوى َعلَى الْعَْرشِ َوَسخََّر الشَّْمَس َوالْقََمَر كُلٌّ اللَُّه
دَّ الْأَْرَض َوَجَعلَ ِفيَها رَوَاِسَي وَأَْنهَاًرا َوِمْن كُلِّ َوُهَو الَِّذي َم) ٢(ُيَدبُِّر الْأَْمَر يُفَصِّلُ الْآيَاِت لََعلَّكُْم بِِلقَاِء رَبِّكُْم ُتوِقُنونَ 

  ) ٣( الثَّمََراِت جََعلَ ِفيَها زَْوَجْينِ اثَْنْينِ يُْغِشي اللَّْيلَ النََّهاَر إِنَّ ِفي ذَِلكَ لَآَياتٍ ِلقَْومٍ َيَتفَكَُّرونَ

{ : وقوله . وجيوز أن يكون صفة } الذى َمدَّ األرض َوُهَو { : خربه ، بدليل قوله } الذى { مبتدأ ، و } اهللا { 
} َرفََع السموات بِغَْيرِ َعَمٍد َتَروَْنَها { وينصره ما تقّدمه من ذكر اآليات . خرب بعد خرب } ُيَدّبُر األمر ُيفَّصلُ اآليات 

: وقرىء . » هترون«ويعضده قراءة أيب . هي صفة لعمد : وقيل . كالم مستأنف استشهاد برؤيتهم هلا كذلك 
لََعلَّكُْم بِِلقَاء رَّبكُمْ { آياته يف كتبه املنزلة } ُيفَّصلُ { يدبر أمر ملكوته وربوبيته } ُيدَبُِّر األمر { ، بضمتني » ُعُمد«

َجَعلَ { ، بالنون » ندبر«: وقرأ احلسن . باجلزاء وبأن هذا املدبر واملفصل ال بد لكم من الرجوع إليه } ُتوِقُنونَ 
. خلق فيها من مجيع أنواع الثمرات زوجني زوجني حني مّدها ، مث تكاثرت بعد ذلك وتنوعت } ا َزْوَجْينِ اثنني ِفيَه

األسود واألبيض ، واحللو واحلامض ، والصغري والكبري ، وما أشبه ذلك من األصناف : أراد بالزوجني : وقيل 
» يغّشى«: وقرىء . ود مظلماً بعد ما كان أبيض منرياً يلبسه مكانه ، فيصري أس} يغشى الليل النهار { املختلفة 

  .بالتشديد 

ٍء وَاِحٍد َوُنفَضِّلُ َوِفي الْأَْرضِ ِقطٌَع مَُتَجاوِرَاٌت َوَجنَّاٌت ِمْن أَْعَنابٍ َوَزْرٌع وََنخِيلٌ ِصنَْوانٌ َوغَْيُر ِصنَْواٍن ُيْسقَى بَِما
  ) ٤(ذَِلَك لَآيَاٍت ِلقَْومٍ َيْعِقلُونَ  َبْعَضَها َعلَى بَْعضٍ ِفي الْأُكُلِ إِنَّ ِفي

طيبة إىل سبخة ، وكرمية إىل زهيدة ، وصلبة إىل : بقاع خمتلفة ، مع كوهنا متجاورة متالصقة } ِقطٌَع متجاورات { 
وذلك دليل على . رخوة ، وصاحلة للزرع ال للشجر إىل أخرى على عكسها ، مع انتظامها مجيعاً يف جنس األرضية 

وكذلك الزروع والكروم والنخيل النابتة يف هذه القطع ، خمتلفة . يد ، موقع ألفعاله على وجه دون وجه قادر مر
األجناس واألنواع ، وهي تسقى مباء واحد ، وتراها متغايرة الثمر يف األشكال واأللوان والطعوم والروائح ، 

، بالنصب للعطف على » وجناٍت«: رىء وجعل وق: قطعاً متجاورات على : ويف بعض املصاحف . متفاضلة فيها 
: ، باجلّر عطفاً على أعناب أو جنات والصنوان » وزرعٍ وخنيلٍ«: وقرىء . أو باجلّر على كل الثمرات . زوجني 

لغة بين : لغة أهل احلجاز ، والضم : والكسر . وقرىء بالضم . مجع صنو ، وهي النخلة هلا رأسان ، وأصلها واحد 
بضم } يف األكل { بالنون وبالياء على البناء للفاعل واملفعول مجيعاً } َونُفَّضلُ { بالتاء والياء } ى َتْسِق{ متيم وقيس 

  .الكاف وسكوهنا 



كَ الْأَغْلَالُ ِفي أَْعَناِقهِمْ هِْم َوأُولَِئَوإِنْ َتْعَجْب فََعَجٌب قَْولُُهْم أَإِذَا كُنَّا تَُراًبا أَإِنَّا لَِفي َخلْقٍ َجدِيٍد أُولَِئَك الَِّذيَن كَفَُروا بَِربِّ
  ) ٥(َوأُولَِئَك أَْصَحاُب النَّارِ ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ 

يا حممد من قوهلم يف إنكار البعث ، فقوهلم عجيب حقيق بأن يتعجب منه؛ ألن من قدر على إنشاء } َوإِن تَْعَجْب { 
دة أهون شيء عليه وأيسره ، فكان إنكارهم ما عدد عليك من الفطر العظيمة ومل يعي خبلقهّن ، كانت اإلعا

جيوز أن يكون يف حمل الرفع بدال من قوهلم ، وأن يكون : إىل آخر قوهلم } أَءِذَا كُنَّا { أعجوبة من األعاجيب 
أولئك } اْ بِرَّبهِْم أُْولَِئكَ الَِّذيَن كَفَُرو{ ، } إِنَّكُْم لَِفى َخلْقٍ َجِديدٍ { : وإذا نصب مبا دل عليه قوله . منصوباً بالقول 

إِنَّا َجَعلَْنا ِفى أعناقهم { : وصف باإلصرار ، كقوله } َوأُْولَِئَك األغالل ِفى أعناقهم { الكاملون املتمادون يف كفرهم 
  :وحنوه ]  ٨: يس [ } أغالال 

  .أو هو من مجلة الوعيد ... لَُهْم َعنِ الرُّْشدِ أَغْالَلٌ َوأَقَْياُد 

لَى ظُلِْمهِْم َوإِنَّ رَبَّكَ َك بِالسَّيِّئَِة قَْبلَ الَْحَسَنِة َوقَْد َخلَْت ِمْن قَْبِلهُِم الَْمثُلَاُت َوإِنَّ َربَّكَ لَذُو َمْغِفَرةٍ ِللنَّاسِ َعَوَيْستَْعجِلُوَن
  ) ٦(لََشِديدُ الِْعقَابِ 

وذلك أهنم سألوا رسول اهللا صلى اهللا  .بالنقمة قبل العافية ، واإلحسان إليهم باإلمهال } بالسيئة قَْبلَ احلسنة { 
أي عقوبات أمثاهلم من } َوقَْد َخلَْت ِمن قَْبِلهُِم املثالت { عليه وسلم أن يأتيهم بالعذاب استهزاء منهم بإنذاره 
اقب عليه واملثلة ملا بني العقاب واملع. العقوبة ، بوزن السمرة : املكذبني ، فما هلم مل يعتربوا هبا فال يستهزءوا واملثلة 

. أمثلت الرجل من صاحبه وأقصصته منه : ويقال ]  ٤٠: الشورى [ } َوَجَزاء سَّيئٍَة َسّيئَةٌ ّمثْلَُها { من املماثلة ، 
، بفتح امليم وسكون الثاء ، كما » املَثْالت«و . بضمتني إلتباع الفاء العني » املُثُالت«: وقرىء . القصاص : واملثال 

واملثالت مجع مثلة كركبة . بضمتني » املُثُالت«بضم امليم وسكون الثاء ، ختفيف » ثْالتاملُ«و . السمرة : يقال 
وحمله احلال ، مبعىن ظاملني ألنفسهم . أي مع ظلمهم أنفسهم بالذنوب } لَذُو َمْغِفَرٍة لّلنَّاسِ على ظُلِْمهِْم { وركبات 

. أو يريد باملغفرة الستر واإلمهال . الكبائر بشرط التوبة  أو. أن يريد السيئات املكفرة جملتنب الكبائر . وفيه أوجه 
  :وروي أهنا ملا نزلت قال النيب عليه الصالة والسالم 

  " .لوال عفو اهللا وجتاوزه ما هنأ أحد العيش ، ولوال وعيده وعقابه التكل كل أحد ) "  ٥٦١( 

  ) ٧(ِمْن َربِِّه إِنََّما أَْنَت ُمْنِذٌر َوِلكُلِّ قَْومٍ َهاٍد َوَيقُولُ الَِّذيَن كَفَُروا لَْولَا أُْنزِلَ َعلَْيِه آَيةٌ 

مل يعتدوا باآليات املنزلة على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عناداً ، فاقترحوا حنو } لَْوالَ أُنزِلَ َعلَْيِه ءاَيةٌ ّمن رَّّبِه { 
إمنا أنت : لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آيات موسى وعيسى ، من انقالب العصا حية ، وإحياء املوتى ، فقيل 

وناصحاً كغريك من الرسل ، وما عليك إال اإلتيان مبا يصح به . رجل أرسلت منذراً وخمّوفاً هلم من سوء العاقبة 
أنك رسول منذر ، وصحة ذلك حاصلة بأية آية كانت ، واآليات كلها سواء يف حصول صحة الدعوة هبا ال 

{ عنده كل شيء مبقدار يعطي كل نيب آية على حسب ما اقتضاه علمه باملصاحل وتقديره هلا تفاوت بينها ، والذي 
من األنبياء يهديهم إىل الدين ، ويدعوهم إىل اهللا بوجه من اهلداية ، وبآية خص هبا ، ومل جيعل } َوِلكُلّ قَْومٍ َهاٍد 

املعىن أهنم جيحدون كون ما أنزل عليك  وهو أن يكون: ووجه آخر . األنبياء شرعاً واحداً يف آيات خمصوصة 
آيات ويعاندون ، فال يهمنك ذلك ، إمنا أنت منذر ، فما عليك إال أن تنذر ال أن تثبت اإلميان يف صدورهم ، 



ولقد دل مبا أردفه من ذكر آيات . ولست بقادر عليه ، ولكل قوم هاد قادر على هدايتهم باإلجلاء ، وهو اهللا تعاىل 
أمر مدبر بالعلم النافذ : األشياء على قضاء حكمته أن إعطاءه كل منذر آيات خالف آيات غريه علمه وتقديره 

وأما على الوجه الثاين ، . مقّدر باحلكمة الربانية ، ولو علم يف إجابتهم إىل مقترحهم خرياً ومصلحة ، ألجاهبم إليه 
هدايتهم ، العامل بأي طريق يهديهم ، وال  فقد دل به على أن من هذه قدرته وهذا علمه ، هو القادر وحده على

  .سبيل إىل ذلك لغريه 

َعاِلُم الَْغْيبِ وَالشََّهاَدةِ ) ٨(اللَُّه َيْعلَُم َما َتْحِملُ كُلُّ أُْنثَى َوَما َتغِيُض الْأَْرَحاُم َوَما تَْزَداُد وَكُلُّ َشْيٍء ِعْنَدُه بِِمقَْدارٍ 
  ) ٩(الْكَبُِري الُْمَتَعالِ 

هو اهللا ، تفسرياً هلاد على الوجه األخري ، مث : حيتمل أن يكون كالماً مستأنفاً ، وأن يكون املعىن } َيْعلَُم  اهللا{ 
إما موصولة } َوَما َتْزدَاُد { ، } َوَما َتغِيُض { ، } َما َتْحِملُ { يف » وما«} َيْعلَُم َما َتْحِملُ كُلُّ أنثى { : ابتدىء فقيل 

من ذكورة وأنوثة ، . أنه يعلم ما حتمله من الولد على أي حال هو : كانت موصولة ، فاملعىن  فإن. ، وإما مصدرية 
ومتام وخداج ، وحسن وقبح ، وطول وقصر ، وغري ذلك من األحوال احلاضرة واملترقبة ، ويعلم ما تغيضه األرحام 

أي : وما تزداده ]  ٤٤: هود [ } املاء  َوِغيَض{ : ومنه قوله تعاىل . غاض املاء وغضته أنا : يقال . أي تنقصه : 
 ٢٥: الكهف [ } وازدادوا ِتْسًعا { : أخذت منه حقي ، وازددت منه كذا ومنه قوله تعاىل : تأخذه زائداً ، تقول 

زدته فزاد بنفسه وازداد ، ومما تنقصه الرحم وتزداده عدد الولد ، فإهنا تشتمل على واحد ، وقد تشتمل : ويقال ] 
ومنه جسد الولد ، فإنه يكون تاما . ويروى أن شريكاً كان رابع أربعة يف بطن أمه . وثالثة وأربعة  على اثنني
ومنه مدة والدته ، فإهنا تكون أقل من تسعة أشهر وأزيد عليها إىل سنتني عند أيب حنيفة ، وإىل أربع عند . وخمدجاً 

تني ، وهرم بن حيان بقي يف بطن أّمه أربع سنني ، إنّ الضحاك ولد لسن: الشافعي ، وإىل مخس عند مالك ، وقيل 
وإن كانت مصدرية ، فاملعىن أنه يعلم محل كل أنثى ، ويعلم . ومنه الدم ، فإنه يقل ويكثر . ولذلك مسي هرماً 

وجيوز أن يراد غيوض ما يف . غيض األرحام وازديادها ، ال خيفى عليه شيء من ذلك ، ومن أوقاته وأحواله 
: ادته ، فأسند الفعل إىل األرحام وهو ملا فيها ، على أنّ الفعلني غري متعّديني ، ويعضده قول احلسن األرحام وزي

وعنه الغيض الذي يكون . الغيضوضة أن تضع لثمانية أشهر أو أقل من ذلك ، واالزدياد أن تزيد على تسعة أشهر 
إِنَّا كُلَّ َشْىء { ر واحد ال جياوزه وال ينقص عنه ، كقوله بقد} بِِمقَْدارٍ { سقطاً لغري متام ، واالزدياد ما ولد لتمام 

املستعلي على كل شيء } املتعال { العظيم الشأن الذي كل شيء دونه } الكبري { ]  ٤٩: القمر [ } خلقناه بِقََدرٍ 
  .بقدرته ، أو الذي كرب عن صفات املخلوقني وتعاىل عنها 

لَُه ُمَعقَِّباٌت ِمْن َبْينِ َيَدْيهِ ) ١٠(َوَمْن جََهَر بِِه َوَمْن ُهَو ُمْسَتْخٍف بِاللَّْيلِ َوسَارٌِب بِالنََّهارِ  َسَواٌء ِمْنكُْم َمْن أََسرَّ الْقَْولَ
ذَا أََراَد اللَُّه بِقَْومٍ ُسوًءا فَلَا َمَردَّ لَُه ْم َوإَِوِمْن َخلِْفِه َيْحفَظُوَنُه ِمْن أَْمرِ اللَِّه إِنَّ اللََّه لَا ُيَغيُِّر َما بِقَْومٍ َحتَّى يَُغيُِّروا َما بِأَنْفُِسهِ

  ) ١١(َوَما لَُهْم ِمْن ُدونِِه ِمْن َوالٍ 

سواء : واملعىن . سرب يف األرض سروباً : يقال . أي يف طريقه ووجهه  -بالفتح  -ذاهب يف سربه } سارب { 
يضطرب يف الطرقات ظاهراً بالنهار يبصره كل  أي طلب اخلفاء يف خمتبأ بالليل يف ظلمته ، ومن: عنده من استخفى 

ومن هو مستخف بالليل ومن هو سارب بالنهار ، حىت يتناول معىن : كان حق العبارة أن يقال : فإن قلت . أحد 
{ أحدمها أنّ قوله : فيه وجهان : االستواء املستخفي والسارب؛ وإال فقد تناول واحداً هو مستخف وسارب قلت 



يف } ِمْن { على من هو مستخف ، ال على مستخف ، والثاين أنه عطف على مستخف؛ إال أن  عطف} َوَسارٌِب 
  :معىن االثنني ، كقوله 

والضمري يف . مستخف بالليل ، وسارب بالنهار : سواء منكم اثنان : كأنه قيل ... َنكُْن ِمثْلَ َمْن َياِذئُْب يصْطَِحَباِن 
مجاعات من } معقبات { ملن أسّر ومن جهر ، ومن استخفى ومن سرب :  كأنه قيل} ِمْن { مردود على } لَُه { 

[ } َوَجاء املعذرون { معتقبات ، فأدغمت التاء يف القاف ، كقوله : املالئكة تعتقب يف حفظه وكالءته ، واألصل 
به إذا جاء على أو هو مفعالت من عق. وجيوز معقبات ، بكسر العني ومل يقرأ به . مبعىن املعتذرون ]  ٩٠: التوبة 

} َيْحفَظُوَنُه ِمْن أَْمرِ اهللا { قفاه ، ألنّ بعضهم يعقب بعضاً أو ألهنم يعقبون ما يتكلم به فيكتبونه : عقبه ، كما يقال 
أو حيفظونه من أجل أمر . له معقبات من أمر اهللا : بصلة للحفظ ، كأنه قيل } ِمْن أَْمرِ اهللا { مها صفتان مجيعاً وليس 

والدليل عليه قراءة علي رضي اهللا عنه وابن عباس وزيد بن علي وجعفر بن . ن أجل أنّ اهللا أمرهم حبفظه اهللا أي م
أو حيفظونه من بأس اهللا ونقمته إذا أذنب ، بدعائهم له ومسئلتهم رهبم أن . » حيفظونه بأمر اهللا«: حممد وعكرمة 

: وقيل ]  ٤٢: األنبياء [ } م باليل والنهار ِمَن الرمحن قُلْ َمن َيكْلَُؤكُ{ : ميهله رجاء أن يتوب وينيب ، كقوله 
املعقبات احلرس واجلالوزة حول السلطان ، حيفظونه يف تومهه وتقديره من أمر اهللا أي من قضاياه ونوازله ، أو على 

إِنَّ { والياء عوض من حذف إحدى القافني يف التكسري . مجع معقب أو معقبة » له معاقيب«: التهكم به ، وقرىء 
} ِمن َوالٍ { من احلال اجلميلة بكثرة املعاصي } حىت ُيَغّيرُواْ َما بِأَنفُسِهِْم { من العافية والنعمة } اللََّه الَ ُيغَّيُر َما بِقَْومٍ 

  .ممن يلي أمرهم ويدفع عنهم 

َوُيسَبُِّح الرَّْعدُ بِحَْمِدِه وَالَْملَاِئكَةُ ِمْن ِخيفَِتهِ ) ١٢( ُهَو الَِّذي ُيرِيكُمُ الَْبْرقَ َخْوفًا َوطََمًعا َويُْنِشئُ السَّحَاَب الثِّقَالَ
  ) ١٣(َوُيْرِسلُ الصََّواِعَق فَُيِصيُب بَِها َمْن َيَشاُء َوُهْم ُيَجاِدلُونَ ِفي اللَِّه َوُهَو َشدِيُد الِْمحَالِ 

فاعل الفعل املعلل إال على تقدير حذف املضاف ، ال يصح أن يكونا مفعوالً هلما ألهنما ليسا بفعل } َخْوفًا َوطََمًعا { 
أو على معىن إخافة وإطماعاً ، وجيوز أن يكونا منتصبني على احلال من الربق ، كأنه يف . إرادة خوف وطمع : أي 

ومعىن اخلوف . خائفني وطامعني : أو من املخاطبني ، أي . ذا خوف وذا طمع : أو على . نفسه خوف وطمع 
  :قال أبو الطيب . قوع الصواعق خياف عند ملع الربق ، ويطمع يف الغيث أنّ و: والطمع 

  يُْرَجى الَْحَياء ِمنَْها وَُيْخَشى الصََّواعُِق... فََتى كالسَّحَابِ الُْجونِ ُتْخَشى َوُترَْتَجى 
ف ، ومن البالد خياف املطر من له فيه ضرر ، كاملسافر ، ومن له يف جرينه التمر والزبيب ، ومن له بيت يك: وقيل 

اسم اجلنس ، والواحدة } السحاب { ما ال ينتفع أهله باملطر كأهل مصر ، ويطمع فيه من له فيه نفع ، وحييا به 
امرأة كرمية ونساء كرام : مجع ثقيلة؛ ألنك تقول سحابة ثقيلة ، وسحاب ثقال ، كما تقول } الثقال { و . سحابة 

أي . ويسبح سامع الرعد من العباد الراجني للمطر حامدين له } عد بَِحْمِدِه َوُيَسّبحُ الر{ ، وهي الثقال باملاء 
  :وعن النّيب صلى اهللا عليه وسلم أنه كان يقول . يضجون بسبحان اهللا واحلمد هللا 

  .سبحان من سبحت له : وعن علي رضي اهللا عنه » سبحان من يسبح الرعد حبمده « )  ٥٦٢( 
  : صلى اهللا عليه وسلم وإذا اشتّد الرعد قال رسول اهللا

  .وعن ابن عباس » اللهّم ال تقتلنا بغضبك ، وال هتلكنا بعذابك ، وعافنا قبل ذلك « )  ٥٦٣( 
ملك من املالئكة موكل « : أنّ اليهود سألت النيب صلى اهللا عليه وسلم عن الرعد ما هو؟ فقال )  ٥٦٤( 

ومن بدع . خلق من خلق اهللا ليس مبلك : احلسن وعن » بالسحاب ، معه خماريق من نار يسوق هبا السحاب 



ويسبح } واملالئكة ِمْن ِخيفَِتِه { الرعد صعقات املالئكة ، والربق زفرات أفئدهتم ، واملطر بكاؤهم . املتصّوفة 
 املالئكة من هيبته وإجالله ذكر علمه النافذ يف كل شيء واستواء الظاهر واخلفي عنده ، وما دلّ على قدرته الباهرة

حيث ينكرون } جيادلون ِفى اهللا { يعين الذين كفروا وكذّبوا رسول اهللا وأنكروا آياته } َوُهْم { ووحدانيته مث قال 
 ٧٨: يس [ } ِمْن حيىي العظام َوِهىَ َرِميمٌ { على رسوله ما يصفه به من القدرة على البعث وإعاد ، اخلالئق بقوهلم 

} َبَنات اهللا * املالئكة { األنداد ، وجيعلونه بعض األجسام املتوالدة بقوهلم ويرّدون الوحدانية باختاذ الشركاء و] 
: أي . الواو للحال : وقيل ]  ٥: غافر [ } وجادلوا بالباطل لُِيْدِحُضواْ بِِه احلق { فهذا جداهلم بالباطل ، كقوهلم 

  .وذلك . فيصيب هبا من يشاء يف حال جداهلم 
حني وفد عليه مع عامر بن  -ن ربيعة العامري قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنّ أربد أخا لبيد اب)  ٥٦٥( 

 -الطفيل قاصدين لقتله فرمى اهللا عامراً بغّدة كغّدة البعري وموت يف بيت سلولية ، وأرسل على أربد صاعقة فقتلته 
  .ماكرة واملكايدة املماحلة ، وهي شّدة امل} احملال { أخربنا عن ربنا أمن حناس هو أم من حديد؟ 

ومنه . متحل لكذا ، إذا تكلف استعمال احليلة واجتهد فيه ، وحمل بفالن إذا كاده وسعى به إىل السلطان : ومنه 
  :احلديث 

  :وقال األعشى » وال جتعله علينا ما حال مصّدقاً « )  ٥٦٦( 
  الِْمَحالِ ِد غَزِيُر الّنَدى َشِديُد... فَْرُع َنْبعٍ يََهشُّ يف غُُصنِ الَْمْج 

وقرأ األعرج بفتح امليم ، على أنه . واملعىن أنه شديد املكر والكيد ألعدائه ، يأتيهم باهللكة من حيث ال حيتسبون 
شديد : وجيوز أن يكون املعىن . أحول من ذئب ، أي أشّد حيلة : ومنه . مفعل ، من حال حيول حماال إذا احتال 
فساعد اهللا أشّد ، وموساه أحّد؛ ألن احليوان إذا اشتّد حماله ، : رة كما جاء الفقار ، ويكون مثال يف القوة والقد

فقرته الفواقر؟ وذلك أن الفقار عمود : أال ترى إىل قوهلم . كان منعوتاً بشّدة القّوة واالضطالع مبا يعجز عنه غريه 
  .الظهر وقوامه 

لَا َيسَْتجِيُبونَ لَُهْم بَِشْيٍء إِلَّا كَبَاِسِط كَفَّْيِه إِلَى الَْماِء ِلَيْبلُغَ فَاُه َوَما ُهَو بِبَاِلِغِه  لَُه َدْعَوةُ الَْحقِّ َوالَِّذيَن َيْدُعونَ ِمْن ُدونِِه
  ) ١٤(َوَما ُدَعاُء الْكَافِرِيَن إِلَّا ِفي َضلَالٍ 

ا تضاف الكلمة إليه أن تضاف الدعوة إىل احلق الذي هو نقيض الباطل ، كم: فيه وجهان أحدمها } َدْعَوةُ احلق { 
واملعىن أن اهللا . كلمة احلق ، للداللة على أن الدعوة مالبسة للحق خمتصة به ، وأهنا مبعزل من الباطل : يف قولك 

سبحانه يدعى فيستجيب الدعوة ، ويعطي الداعي سؤاله إن كان مصلحة له ، فكانت دعوة مالبسة للحق ، لكونه 
أن : والثاين . يف دعوته من اجلدوى والنفع ، خبالف ما ال ينفع وال جيدي دعاؤه  حقيقاً بأن يوجه إليه الدعاء ، ملا

احلق : وعن احلسن . دعوة املدعّو احلق الذي يسمع فيجيب : تضاف إىل احلق الذي هو اهللا عز وعال ، على معىن 
له؟ قلت أما على قصة أربد ما وجه اتصال هذين الوصفني مبا قب: فإن قلت . هو اهللا ، وكلّ دعاء إليه دعوة احلق 

  وقد. فظاهر؛ ألن إصابته بالصاعقة حمال من اهللا ومكٌر به من حيث مل يشعر 
، فأجيب ) اللهّم اخسفهما مبا شئت : ( دعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عليه وعلى صاحبه بقوله )  ٥٦٧( 

لى جمادلتهم رسول اهللا حبلول حماله هبم ، وأما على األّول فوعيد للكفرة ع. فيهما ، فكانت الدعوة دعوة حق 
واآلهلة الذين يدعوهم الكفار } والذين َيْدُعونَ { وإجابة دعوة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن دعا عليهم فيهم 



تجابة باسط كفيه إال استجابة كاس} إِالَّ كباسط كَفَّْيهِ { من طلباهتم } الَ َيسَْتجِيُبونَ لَُهم بَِشْىء { دون اهللا } ِمْن { 
، أي كاستجابة املاء من بسط كفيه إليه يطلب منه أن يبلغ فاه ، واملاء مجاد ال يشعر ببسط كفيه وال بعطشه 

وحاجته إليه ، وال يقدر أن جييب دعاءه ويبلغ فاه ، وكذلك ما يدعونه مجاد ال حيس بدعائهم وال يستطيع إجابتهم 
قلة جدوى دعائهم آلهلتهم مبن أراد أن يغرف املاء بيديه ليشربه ،  شبهوا يف: وقيل . وال يقدر على نفعهم 

كباسط . بالتاء » تدعون«: وقرىء . فبسطهما ناشراً أصابعه ، فلم تلق كفاه منه شيئاً ومل يبلغ طلبته من شربه 
، وإن دعوا اآلهلة مل تستطع إال يف ضياع ال منفعة فيه؛ ألهنم إن دعوا اهللا مل جيبهم } إِالَّ ِفى ضالل { كفيه ، بالتنوين 

  .إجابتهم 

  ) ١٥(َوِللَِّه َيْسُجُد َمْن ِفي السََّماوَاِت وَالْأَْرضِ طَْوًعا َوكَْرًها َوِظلَالُُهمْ بِالُْغُدوِّ َوالْآَصالِ 

عليه ، وتنقاد  ال يقدرون أن ميتنعوا. أي ينقادون إلحداث ما أراده فيهم من أفعاله ، شاؤا أو أبوا } َوِللَِّه َيْسُجُد { 
بالغدو «: وقرىء . أيضاً حيث تتصرف على مشيئته يف االمتداد والتقلص ، والفيء والزوال } ظالهلم { له 

  .إذا دخلوا يف األصيل : ، من آصلوا » واإليصال

لَا َيْمِلكُونَ لِأَْنفُِسهِْم َنفًْعا َولَا َضرا قُلْ َهلْ  قُلْ َمْن َربُّ السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ قُلِ اللَُّه قُلْ أَفَاتََّخذُْتْم ِمْن ُدونِهِ أَْولَِياَء
ِقِه فََتَشاَبَه الَْخلُْق َعلَْيهِْم َيْستَوِي الْأَْعَمى َوالَْبِصُري أَْم َهلْ َتْستَوِي الظُّلَُماُت َوالنُّوُر أَْم َجَعلُوا ِللَِّه ُشَركَاَء َخلَقُوا كََخلْ

  ) ١٦(ْيٍء َوُهَو الْوَاِحُد الْقَهَّاُر قُلِ اللَُّه خَاِلُق كُلِّ َش

من رب السموات واألرض ، مل يكن هلم بّد من : حكاية العترافهم وتأكيد له عليهم؛ ألنه إذا قال هلم } قُلِ اهللا { 
]  ٨٦: نون املؤم[ } قُلْ َمن رَّبُّ السموات السبع َوَربُّ العرش العظيم َسَيقُولُونَ ِللَِّه { : كقوله . أن يقولوا اهللا 

هذا قولك ، فيحكي إقراره تقريراً له عليه : هذا قويل قال : أهذا قولك فإذا قال : وهذا كما يقول املناظر لصاحبه 
إن كعوا عن : وجيوز أن يكون تلقيناً ، أي . فيلزمك على هذا القول كيت وكيت : واستيثاقاً منه ، مث يقول له 

أبعد أن علمتموه رب } أفاختذمت ّمن ُدونِِه أَْوِلَياء { قدرون أن ينكروه اجلواب فلقنهم ، فإهنم يتلقنونه وال ي
السموات واألرض اختذمت من دونه أولياء ، فجعلتم ما كان جيب أن يكون سبب التوحيد من علمكم وإقراركم 

نفعوها أو يدفعوا عنها ضرراً ، ال يستطيعون ألنفسهم أن ي} الَ َيْمِلكُونَ َألْنفُِسهِْم َنفًْعا َوالَ ضَّرا { سبب اإلشراك 
بل } أَْم َجَعلُواْ { فكيف يستطيعونه لغريهم وقد آثرمتوهم على اخلالق الرازق املثيب املعاقب ، فما أبني ضاللتكما 

صفة لشركاء ، يعين أهنم مل يتخذوا هللا شركاء خالقني قد خلقوا مثل } َخلَقُواْ { ومعىن اهلمزة اإلنكار و . أجعلوا 
قدر هؤالء على اخللق كما قدر اهللا عليه ، فاستحقوا : عليهم خلق اهللا وخلقهم ، حىت يقولوا } فََتَشاَبهَ {  خلق اهللا

العبادة ، فنتخذهم له شركاء ونعبدهم كما يعبد ، إذ ال فرق بني خالق وخالق؛ ولكنهم اختذوا له شركاه عاجزين 
ال } قُلِ اهللا خالق كُلّ َشْىء { على ما يقدر عليه اخلالق  ال يقدرون على ما يقدر عليه اخللق ، فضالً أن يقدروا

املتوحد } َوُهَو الواحد { خالق غري اهللا ، وال يستقيم أن يكون له شريك يف اخللق ، فال يكون له شريك يف العبادة 
  .ال يغالب ، وما عداه مربوب ومقهور } القهار { بالربوبية 



َيٍة أَوْ الَْت أَوِْدَيةٌ بِقََدرَِها فَاْحَتَملَ السَّْيلُ َزَبًدا رَابًِيا َوِممَّا ُيوِقُدونَ َعلَْيِه ِفي النَّارِ اْبتَِغاَء ِحلْأَنَْزلَ ِمَن السََّماِء َماًء فََس
ا َيْنفَُع النَّاَس فََيْمكُثُ ِفي الْأَْرضِ َمَتاعٍ َزَبٌد ِمثْلُُه كَذَِلَك َيضْرُِب اللَُّه الَْحقَّ َوالَْباِطلَ فَأَمَّا الزََّبُد فََيذَْهُب ُجفَاًء َوأَمَّا َم

  ) ١٧(كَذَِلَك َيْضرُِب اللَُّه الْأَْمثَالَ 

هذا مثل ضربه اهللا للحق وأهله والباطل وحزبه ، كما ضرب األعمى والبصري والظلمات والنور مثالً هلما ، فمثل 
يون به وينفعهم أنواع املنافع ، وبالفلز الذي احلق وأهله باملاء الذي ينزله من السماء فتسيل به أودية الناس فيح

ينتفعون به يف صوغ احللّي منه واختاذ األواين واآلالت املختلفة ، ولو مل يكن إال احلديد الذي فيه البأس الشديد 
وتبقى آثاره يف العيون والبئار . لكفي به ، وأن ذلك ماكث يف األرض باق بقاء ظاهراً ، يثبت املاء يف منافعه 

وشبه الباطل يف سرعة . جلبوب ، والثمار اليت تنبت به مما يّدخر ويكنز ، وكذلك اجلواهر تبقى أزمنة متطاولة وا
اضمحالله ووشك زواله وانسالخه عن املنفعة ، بزبد السيل الذي يرمي به ، وبزبد الفلز الذي يطفو فوقه إذا 

يت إال على طريق املناوبة بني البقاع ، فيسيل بعض ألن املطر ال يأ: مل نكرت األودية؟ قلت : فإن قلت . أذيب 
مبقدارها الذي عرف اهللا أنه نافع : ؟ قلت } بِقََدرَِها { : فما معىن قوله : فإن قلت . أودية األرض دون بعض 

جب أن ألنه ضرب املطر مثال للحق ، فو} َوأَمَّا َما َينفَُع الناس { : أال ترى إىل قوله . للممطور عليهم غري ضاّر 
فما فائدة : فإن قلت . يكون مطراً خالصاً للنفع خالياً من املضرة ، وال يكون كبعض األمطار والسيول اجلواحف 

ألنه مجع املاء والفلز يف النفع } بِقََدرَِها { : الفائدة فيه كالفائدة يف قوله : ؟ قلت } ابتغاء ِحلَْيٍة أَْو متاع { : قوله 
وأما ما ينفعهم من املاء والفلز فذكر وجه االنتفاع مما يوقد عليه منه : ألنّ املعىن } َينفَُع الناس  َوأَمَّا َما{ : يف قوله 

عبارة جامعة ألنواع } َوِممَّا ُيوِقُدونَ َعلَْيِه ِفى النار ابتغاء ِحلَْيٍة أَْو متاع { : وقوله . ويذاب ، وهو احللية واملتاع 
{ على وجه التهاون به كما هو هجريى امللوك ، حنو ما جاء يف ذكر اآلجر  الفلز ، مع إظهار الكربياء يف ذكره

أو . ومنه ينشأ زبد مثل زبد املاء : أي . البتداء الغاية » من«و ]  ٣٨: القصص [ } أْوِقْد ِلى ياهامان َعلَى الطني 
. ، أي يرمي به : ] فؤه السيل جي} ُجفَآًء { [ للتبعيض مبعىن وبعضه زبداً رابياً منفخاً مرتفعاً على وجه السيل 

ال يقرأ بقراءة : جفاال وعن أيب حامت : ويف قراءة رؤبة ابن العجاج . وجفأت القدر بزبدها ، وأجفأ السيل وأجفل 
  .أي يوقد الناس : ، بالياء » يوقدون«: وقرىء . رؤبة ، ألنه كان يأكل الفأر 

الَِّذيَن لَمْ َيسَْتجِيُبوا لَهُ لَْو أَنَّ لَُهْم َما ِفي الْأَْرضِ َجِميًعا َوِمثْلَُه َمَعُه لَافَْتَدْوا بِِه أُولَِئَك ِللَِّذيَن اسَْتَجابُوا لَِربِّهُِم الُْحْسَنى َو
  ) ١٨(لَُهْم ُسوُء الِْحسَابِ َوَمأَْواُهْم جََهنَُّم وَبِئَْس الِْمَهاُد 

ب اهللا األمثال للمؤمنني الذين استجابوا ، وللكافرين الالم متعلقة بيضرب ، أي كذلك يضر} ِللَِّذيَن استجابوا { 
استجابوا االستجابة : صفة ملصدر استجابوا ، أي } احلسىن { و . مها مثال الفريقني : الذين مل يستجيبوا ، أي 

{ : ند قوله قد مت الكالم ع: وقيل . كالم مبتدأ يف ذكر ما أعّد لغري املستجيبني } لَْو أَنَّ لَُهْم { وقوله . احلسىن 
ِللَِّذينَ { مبتدأ ، خربه : واحلسىن . وما بعده كالم مستأنف ]  ١٧: الرعد [ } كذلك َيْضرُِب اهللا االمثال 

مع ما يف حيزه و » لو«مبتدأ خربه ، } والذين لَْم َيسَْتجِيُبواْ { هلم املثوبة احلسىن ، وهي اجلنة : واملعىن } استجابوا 
  .أن حياسب الرجل بذنبه كله ال يغفر منه شيء : وعن النخعي . قشة فيه املنا} ُسوء اِحلَسابِ { 

  ) ١٩(بِ أَفََمْن َيْعلَُم أَنََّما أُْنزِلَ إِلَْيَك ِمْن َربِّكَ الَْحقُّ كََمْن ُهَو أَْعَمى إِنََّما يََتذَكَُّر أُولُو الْأَلْبَا



إلنكار أن تقع شبهة بعد ما ضرب من املثل يف أنّ حال من  }أَفََمن َيْعلَُم { دخلت مهزة اإلنكار على الفاء يف قوله 
كبعد ما : فاستجاب ، مبعزل من حال اجلاهل الذي مل يستبصر فيستجيب } أَنََّما أُنزِلَ إِلَْيَك ِمن رَّبَك احلق { علم 

على قضيات عقوهلم ، فنظروا أي الذين عملوا } إِنََّما َيَتذَكَُّر أُْولُو األلباب { بني الزبد واملاء واخلبث واإلبريز 
  .واستبصروا 

َوالَِّذيَن َيِصلُونَ َما أََمَر اللَُّه بِِه أَنْ يُوَصلَ َوَيْخَشْونَ َربَُّهْم َوَيَخافُونَ ) ٢٠(الَِّذيَن ُيوفُونَ بِعَْهِد اللَِّه وَلَا َينْقُُضونَ الْمِيثَاَق 
َوْجِه َربِّهِْم َوأَقَاُموا الصَّلَاةَ وَأَْنفَقُوا ِممَّا َرَزقَْناُهْم ِسرا َوَعلَانَِيةً وََيْدَرُءونَ  وَالَِّذيَن صََبُروا اْبِتَغاَء) ٢١(ُسوَء الِْحسَابِ 

ذُرِّيَّاتِهِمْ َجنَّاُت َعْدٍن َيْدُخلُوَنَها َوَمْن صَلََح ِمْن آَبائِهِْم وَأَْزوَاجِهِْم َو) ٢٢(بِالَْحَسَنِة السَّيِّئَةَ أُولَِئَك لَُهْم ُعقَْبى الدَّارِ 
  ) ٢٤(َسلَاٌم َعلَْيكُْم بَِما َصبَْرُتْم فَنِْعَم ُعقَْبى الدَّارِ ) ٢٣(َوالَْملَاِئكَةُ َيْدُخلُونَ َعلَْيهِْم ِمْن كُلِّ بَابٍ 

 أولئك والذين ينقضون عهد اهللا: خربه كقوله } أُوْلَِئَك لَُهْم عقىب الدار { و . مبتدأ } والذين ُيوفُونَ بَِعْهِد اهللا { 
ما عقدوه على أنفسهم من الشهادة : وعهد اهللا . وجيوز أن يكون صفة ألويل األلباب ، واألّول أوجه . هلم اللعنة 

وال } َوالَ يِنقُُضونَ امليثاق { ]  ١٧٢: األعراف [ } َوأَْشَهدَُهْم َعلَى أَنفُِسهِْم أَلَْسَت بَِرّبكُْم قَالُواْ بلى { بربوبيته 
من اإلميان باهللا وغريه من املواثيق بينهم وبني اهللا وبني العباد ، تعميم : وثقوه على أنفسهم وقبلوه  ينقضون كل ما

من األرحام والقرابات ، ويدخل فيه وصل قرابة رسول اهللا وقرابة املؤمنني } َما أََمَر اهللا بِِه أَن يُوَصلَ { بعد ختصيص 
باإلحسان إليهم على حسب الطاقة ، ونصرهتم ، ]  ١٠: احلجرات [ } ْخَوةٌ إِنََّما املؤمنون إِ{ الثابتة بسبب اإلميان 

والذب عنهم ، والشفقة عليهم ، والنصيحة هلم ، وطرح التفرقة بني أنفسهم وبينهم ، وإفشاء السالم عليهم ، 
، وكل ما  ومنه مراعاة حق األصحاب واخلدم واجلريان والرفقاء يف السفر. وعيادة مرضاهم ، وشهود جنائزهم 

من أين أنتم؟ : وعن الفضيل بن عياض أنّ مجاعة دخلوا عليه مبكة فقال . تعلق منهم بسبب ، حىت اهلرة والدجاجة 
اتقوا اهللا وكونوا من حيث شئتم ، واعلموا أنّ العبد لو أحسن اإلحسان كله : قال . من أهل خراسان : قالوا 

} َوَيَخافُونَ { أي خيشون وعيده كله } وََيْخَشْونَ رَبَُّهْم { ني وكانت له دجاجة فأساء إليها مل يكن من احملسن
مطلق فيما يصرب عليه من املصائب يف } صََبُرواْ { فيحاسبون أنفسهم قبل أن حياسبوا } ُسوء اِحلسَابِ { خصوصاً 

وازل ، وأوقره عند الزالزل ما أصربه وأمحله للن: اهللا ، ال ليقال } ابتغاء َوْجِه { النفوس واألموال ومشاق التكليف 
  :، وال لئال يعاب باجلزع ولئال يشمت به األعداء كقوله 

  :وال ألنه ال طائل حتت اهللع وال مرّد فيه للفائت ، كقوله ... َوَتَجلُِّدي ِللّشاِمِتَني أُرِيِهُم 
  ُت َوالَ َيُردُّ ُبكاي زَْندَا... َما أنْ َجزْعُت َوالَ َهلَْع 
يعمل عليها ، فعلى املؤمن أن ينوي منها ما به كان حسناً عند اهللا ، وإال مل يستحق به ثواباً ،  وكل عمل له وجوه
} سِّرا َوَعالَنَِيةً { من احلالل؛ ألنّ احلرام ال يكون رزقاً وال يسند إىل اهللا } ّمّما رزقناهم { وكان فعال كال فعل 

} وََيْدَرءونَ باحلسنة السيئة { جوب اجملاهرة هبا نفياً للتهمة يتناول النوافل ، ألهنا يف السر أفضل والفرائض ، لو
إذا حرموا : وعن احلسن . يدفعون باحلسن من الكالم ما يرد عليهم من سيء غريهم : ويدفعوهنا عن ابن عباس 

منكراً أمروا إذا رأوا : وقيل . إذا أذنبوا تابوا : وعن ابن كيسان . أعطوا ، وإذا ظلموا عفوا ، وإذا قطعوا وصلوا 
جنات { عاقبة الدنيا وهي اجلنة ، ألهنا اليت أراد اهللا أن تكون عاقبة الدنيا ومرجع أهلها و } عقىب الدار { بتغيريه 
نعم فمن كسر النون فلنقل كسرة العني إليها : واألصل . بفتح النون » فنعم«وقرىء . بدل من عقىب الدار } َعْدٍن 

  .على البناء للمفعول » يدخلوهنا«: ينقل وقرىء  ، ومن فتح فقد سكن العني ومل



بضم الالم ، والفتح أفصح ، أعلم أنّ األنساب ال تنفع إذا جتردت من األعمال الصاحلة » صلُح«وقرأ ابن أيب عبلة 
يف موضع احلال ، ألنّ } سالم َعلَْيكُُم { وآباؤهم مجع أبوي كل واحد منهم ، فكأنه قيل من آبائهم وأمهاهتم . 
هذا : مبحذوف تقديره : ؟ قلت } بَِما َصبَْرُتْم { مب تعلق قوله : قائلني سالم عليكم أو مسلمني ، فإن قلت : ملعىن ا

مبا صربمت ، يعنون هذا الثواب بسبب صربكم ، أو بدل ما احتملتم من مشاق الصرب ومتاعبه هذه املالذ والنعم 
  :عة ، كقوله لئن تعبتم يف الدنيا لقد استرحتم السا: واملعىن 

  :وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم ... بَِما قَْد أَرى ِفيَها أوَانِسَ ُبدََّنا 
" السالم عليكم مبا صربمت فنعم عقىب الدار " أنه كان يأيت قبور الشهداء على رأس كل حول فيقول )  ٥٦٨( 

  .وجيوز أن يتعلق بسالم ، أي نسلم عليكم ونكرمكم بصربكم 

أُولَِئَك لَُهُم اللَّْعَنةُ قُُضونَ َعْهَد اللَِّه ِمْن َبْعِد ِميثَاِقِه َوَيقْطَُعونَ َما أََمرَ اللَُّه بِِه أَنْ يُوَصلَ َوُيفِْسُدونَ ِفي الْأَْرضِ َوالَِّذيَن َيْن
  ) ٢٥(َولَُهْم ُسوُء الدَّارِ 

حيتمل أن يراد سوء عاقبة الدنيا ، } دار ُسوء ال{ من بعد ما أوثقوه به من االعتراف والقبول } ِمن َبْعِد ميثاقه { 
  .ألنه يف مقابلة عقىب الدار ، وجيوز أن يراد بالدار جهنم ، وبسوئها عذاهبا 

  ) ٢٦( َرِة إِلَّا َمتَاٌعاللَُّه يَْبُسطُ الرِّْزَق ِلَمْن َيَشاُء َويَقِْدُر َوفَرُِحوا بِالَْحيَاِة الدُّْنَيا َوَما الْحََياةُ الدُّْنَيا ِفي الْآِخ

أي اهللا وحده هو يبسط الرزق ويقدره دون غريه ، وهو الذي بسط رزق أهل مكة ووسعه } اهللا يَْبُسطُ الرزق { 
مبا بسط هلم من الدنيا فرح بطر وأشر الفرح سرور بفضل اهللا وإنعامه عليهم ، ومل يقابلوه } َوفَرِحُواْ { عليهم 

هم أن نعيم الدنيا يف جنب نعيم اآلخرة ليس إال شيئاً نزرا يتمتع به بالشكر حىت يستوجبوا نعيم اآلخرة ، وخفي علي
  .كعجالة الراكب ، وهو ما يتعجله من متريات أو شربة سويق أو حنو ذلك 

الَِّذيَن آَمُنوا ) ٢٧(لَْيِه َمْن أََناَب َوَيقُولُ الَِّذيَن كَفَُروا لَْولَا أُْنزِلَ َعلَْيِه آَيةٌ ِمْن َربِِّه قُلْ إِنَّ اللََّه ُيِضلُّ َمْن َيَشاُء وََيْهِدي إِ
الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت طُوَبى لَُهْم َوُحْسُن ) ٢٨(َوَتطَْمِئنُّ قُلُوُبُهْم بِذِكْرِ اللَِّه أَلَا بِِذكْرِ اللَِّه َتطَْمِئنُّ الْقُلُوُب 

  ) ٢٩(َمآبٍ 

هو : ؟ قلت } قُلْ إِنَّ اهللا ُيِضلُّ َمن َيَشاء { : قوله } لَ َعلَْيِه ءاَيةٌ ّمن رَّّبِه لَْوالَ أُنزِ{ كيف طابق قوهلم : فإن قلت 
كالم جيري جمرى التعجب من قوهلم ، وذلك أن اآليات الباهرة املتكاثرة اليت أوتيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ذا جحدوها ومل يعتّدوا هبا وجعلوه كأن آية مل تنزل مل يؤهتا نّيب قبله ، وكفى بالقرآن وحده آية وراء كل آية ، فإ
: ما أعظم عنادكم وما أشد تصميمكم على كفركم : عليه قط ، كان موضعاً للتعجب واالستنكار ، فكأنه قيل هلم 

إن اهللا يضل من يشاء ممن كان على صفتكم من التصميم وشّدة الشكيمة يف الكفر ، فال سبيل إىل اهتدائهم وإن 
أقبل إىل احلق ، وحقيقته دخل يف نوبة اخلري } أََنابَ { كان على خالف صفتكم } َويَْهِدى إِلَْيِه َمْن { ل آية أنزلت ك

بذكر رمحته ومغفرته بعد القلق } َوَتطَْمِئنُّ قُلُوُبُهْم بِِذكْرِ اهللا } { َمْن أَنَاَب { بدل من } الذين َءاَمُنواْ { ، و 
أو تطمئن بذكر ]  ٢٣: الزمر [ } ثُمَّ َتِلُني ُجلُودُُهْم َوقُلُوُبُهْم إىل ِذكْرِ اهللا { : واالضطراب من خشيته ، كقوله 

الذين َءاَمُنواْ { دالئله الدالة على وحدانيته ، أو تطمئن بالقرآن ألنه معجزة بينة تسكن القلوب وتثبت اليقني فيها 



تطمئن : من القلوب ، على تقدير حذف املضاف ، أي  وجيوز أن يكون بدالً. خربه } طوىب لَُهْم { مبتدأ ، و } 
أصبت خرياً وطيباً ، » طوىب لك«القلوب قلوب الذين آمنوا ، وطوىب مصدر من طاب ، كبشرى وزلفى ، ومعىن 

وحسن «طيباً لك ، وطيب لك ، وسالماً لك ، وسالم لك ، والقراءة يف قوله : وحملها النصب أو الرفع ، كقولك 
للبيان مثلها يف سقيا لك ، والواو يف طوىب منقلبة } لَُهْم { والالم يف . النصب ، تدلك على حمليها بالرفع و» مآب

: ، فكسر الطاء لتسلم الياء ، كما قيل » طيىب هلم«: عن ياء لضمة ما قبلها ، كموقن وموسر وقرأ مكوزة األعرايب 
  .بيض ومعيشة 

لَا  ْت ِمْن قَْبِلَها أَُمٌم ِلَتْتلَُو َعلَْيهُِم الَِّذي أَْوَحْيَنا إِلَْيَك وَُهْم َيكْفُُرونَ بِالرَّْحَمنِ قُلْ ُهَو رَبِّيكَذَِلَك أَْرَسلَْناَك ِفي أُمٍَّة قَدْ َخلَ
  ) ٣٠(إِلََه إِلَّا ُهَو َعلَْيِه َتَوكَّلُْت َوإِلَْيِه َمتَابِ 

أرسلناك إرساالً له شأن وفضل على سائر اإلرساالت ، : مثل ذلك اإلرسال أرسلناك ، يعين } كَذَِلَك أَْرَسلْنَاَك { 
أي أرسلناك يف أمة قد تقدمتها أمم كثرية فهي آخر } ِفى أُمٍَّة قَْد َخلَْت ِمن قَْبِلَها أَُمٌم { : مث فسر كيف أرسله فقال 
َوُهمْ { م الكتاب العظيم الذي أوحينا إليك لتقرأ عليه} لَّتْتلَُو َعلَْيهُِم الذى أَْوَحْيَنا إِلَْيَك { األمم وأنت خامت األنبياء 

بالبليغ الرمحة الذي وسعت رمحته كل شيء ، وما هبم من نعمة } بالرمحن { وحال هؤالء أهنم يكفرون } َيكْفُُرونَ 
قُلْ ُهَو َرّبى { فمنه ، فكفروا بنعمته يف إرسال مثلك إليهم وإنزال هذا القرآن املعجز املصدق لسائر الكتب عليهم 

فيثيبين على مصابرتكم } َوإِلَْيِه مََتابِ { يف نصريت عليكم } َعلَْيِه َتَوكَّلُْت { الواحد املتعايل عن الشركاء } 
  .وجماهدتكم 

ِميًعا أَفَلَْم َييْأَسِ الَِّذيَن آَمُنوا أَنْ ْمُر َجَولَْو أَنَّ قُْرآًنا ُسيَِّرتْ بِِه الْجِبَالُ أَْو قُطَِّعْت بِِه الْأَْرُض أَْو كُلِّمَ بِِه الْمَْوَتى َبلْ ِللَِّه الْأَ
لُّ قَرِيًبا ِمْن َدارِِهْم حَتَّى يَأِْتيَ لَْو َيَشاُء اللَُّه لََهَدى النَّاَس َجِميًعا وَلَا يََزالُ الَِّذيَن كَفَُروا ُتِصيبُُهْم بَِما َصَنُعوا قَارَِعةٌ أَْو َتُح

  ) ٣١(ِلُف الِْميعَاَد َوْعُد اللَِّه إِنَّ اللََّه لَا ُيْخ

{ ولو أن قرآنا : لو أين قمت إليك ، وتترك اجلواب واملعىن : جوابه حمذوف ، كما تقول لغالمك } َولَْو أَنَّ قُرْاًنا { 
أَوْ { حىت تتصدع وتتزايل قطعاً } أَْو قُطَّعْت بِِه األرض { عن مقاّرها ، وزعزعت عن مضاجعها } ُسيَّرْت بِِه اجلبال 

: فتسمع وجتيب ، لكان هذا القرآن لكونه غاية يف التذكري وهناية يف اإلنذار والتخويف ، كما قال } بِِه املوتى  كُلَّم
هذا يعضد ما فسرت به ]  ٢١: احلشر [ } لَْو أَنزَلَْنا هذا القرءان على َجَبلٍ لَّرَأَْيَتُه خاشعا مَُّتَصّدعاً ّمْن َخْشَيِة اهللا { 

من إرادة تعظيم ما أوحى إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه ]  ٣٠: الرعد [ } َعلَْيهُِم الذى أَْوَحْيَنا إِلَْيكَ  لَّتْتلَُو{ : قوله 
معناه ولو أن قرآناً وقع به تسيري اجلبال وتقطيع األرض وتكليم املوتى وتنبيههم ، ملا : وقيل . وسلم من القرآن 

إن أبا جهل : وقيل . اآلية ]  ١١١: األنعام [ } نََّنا َنزَّلَْنا إِلَْيهِمُ املالئكة َولَْو أَ{ : آمنوا به وملا تنبهوا عليه كقوله 
سيِّر بقرآنك اجلبال عن مكة حىت تتسع لنا فنتخذ فيها البساتني : بن هشام قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

وسخر لنا . بأهون على اهللا من داود والقطائع ، كما سخرت لداود عليه السالم إن كنت نبياً كما تزعم ، فلست 
به الريح لنركبها ونتجر إىل الشام مث نرجع يف يومنا ، فقد شق علينا قطع املسافة البعيدة كما سخرت لسليمان عليه 

منهم قصي بن كالب فنزلت ومعىن تقطيع األرض : أو ابعث لنا به رجلني أو ثالثة ممن مات من آبائنا . السالم 
َولَوْ أَنَّ { وهم يكفرون بالرمحن : واملعىن . هو متعلق مبا قبله : وعن الفراء . بالسري وجماوزهتا  قطعها: على هذا 

شققت } قُطَّعْت بِهِ االرض { وقيل . وما بينهما اعتراض ، وليس ببعيد من السداد } قُْراًنا ُسّيَرتْ بِِه اجلبال 



بل هللا القدرة على كل شيء ، وهو قادر على : على معنيني ، أحدمها } َبل للَِّه األمر َجِميًعا { فجعلت أهناراً وعيوناً 
بل هللا أن يلجئهم إىل اإلميان ، وهو قادر : والثاين . اآليات اليت اقترحوها؛ إال أنّ علمه بأنّ إظهارها مفسدة يصرفه 

} يْئَسِ الذين ءاَمُنواْ أَن لَّْو َيَشاء اهللا أَفَلَْم َياْ{ : ويعضده قوله . على االجلاء لوال أنه بىن أمر التكليف على االختيار 
هي لغة قوم من النخع : قيل . أفلم يعلم } أَفَلَْم يَاْيْئَسِ { ومعىن } لََهَدى الناس َجِميًعا { يعين مشيئة اإلجلاء والقسر 

ون ، كما استعمل الرجاء وقيل إمنا استعمل اليأس مبعىن العلم لتضمنه معناه؛ ألنّ اليائس عن الشيء عامل بأنه ال يك. 
  :قال سحيم بن وثيل الرياحي . يف معىن اخلوف ، والنسيان يف معىن الترك لتضمن ذلك 

  أَلَْم تَْيأَسُوا أَنِّي اْبُن فَارِسِ زَْهدَمِ... أَقُولُ لَُهْم بالشِّْعبِ إذْ يَْيُسرُوَننِي 
وقيل ) أفلم ييئس ( وهو تفسري » أفلم يتبني«: رؤا ويدل عليه أن علياً وابن عباس ومجاعة من الصحابة والتابعني ق

إمنا كتبه الكاتب وهو ناعس مستوى السينات ، وهذا وحنوه مما ال يصدق يف كتاب اهللا الذي ال يأتيه الباطل من : 
  .بني يديه وال من خلفه ، وكيف خيفى مثل هذا حىت يبقى ثابتاً بني دفيت اإلمام 

عالم احملتاطني يف دين اهللا املهيمنني عليه ال يغفلون عن جالئله ودقائقه ، خصوصاً وكان متقلباً يف أيدي أولئك األ
أَن لَّْو { وجيوز أن يتعلق . عن القانون الذي إليه املرجع ، والقاعدة اليت عليها البناء ، وهذه واهللا فرية ما فيها مرية 

{ ن آمنوا بأن لو يشاء اهللا هلدى الناس مجيعاً وهلداهم بآمنوا ، على أو مل يقنط عن إميان هؤالء الكفرة الذي} َيَشاء 
داهية تقرعهم مبا حيل اهللا هبم يف كل وقت من صنوف } قَارَِعةٌ { من كفرهم وسوء أعماهلم } ُتِصيُبُهم بَِما َصَنعُواْ 

فزعون ويضطربون ويتطاير منهم في} قَرِيًبا { القارعة } أَْو َتُحلُّ { الباليا واملصائب يف نفوسهم وأوالدهم وأمواهلم 
وال يزال كفار مكة : وقيل . وهو موهتم ، أو القيامة } حىت َيأِْتَى َوْعُد اهللا { إليهم شرارها ، ويتعدى إليهم شرورها 

تصيبهم مبا صنعوا برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من العداوة والتكذيب قارعة؛ ألنّ رسول اهللا صلى اهللا عليه 
أو حتل أنت يا حممد . يبعث السرايا فتغري حول مكة وختتطف منهم ، وتصيب من مواشيهم  وسلم كان ال يزال

  .قريباً من دارهم جبيشك ، كما حل باحلديبية ، حىت يأيت وعد اهللا وهو فتح مكة ، وكان اهللا قد وعده ذلك 

  ) ٣٢(ثُمَّ أََخذْتُُهْم فَكَْيَف كَانَ ِعقَابِ َولَقَِد اْسُتهْزَِئ بُِرُسلٍ ِمْن قَْبِلَك فَأَْملَْيُت ِللَِّذيَن كَفَرُوا 

اإلمهال ، وأن يترك مالوة من الزمان يف خفض وأمن ، كالبهيمة ميلي هلا يف املرعى وهذا وعيد هلم : اإلمالء 
  .وجواب عن اقتراحهم اآليات على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم استهزاء به وتسلية له 

ضِ أَْم بِظَاِهرٍ ى كُلِّ َنفْسٍ بَِما كََسَبْت َوَجَعلُوا ِللَِّه ُشَركَاَء قُلْ َسمُّوُهْم أَْم ُتَنبِّئُوَنُه بَِما لَا َيعْلَُم ِفي الْأَْرأَفََمْن ُهَو قَاِئٌم َعلَ
لَُهْم َعذَاٌب ِفي ) ٣٣(ا لَُه ِمْن َهاٍد ِمَن الْقَْولِ َبلْ ُزيَِّن ِللَِّذيَن كَفَُروا َمكُْرُهْم َوُصدُّوا َعنِ السَّبِيلِ َوَمْن ُيْضِللِ اللَُّه فََم

  ) ٣٤(الَْحَياةِ الدُّنَْيا َولََعذَابُ الْآخَِرِة أََشقُّ َوَما لَُهْم ِمَن اللَِّه ِمْن َواقٍ 

صاحلة } على كُلّ َنفْسٍ { احتجاج عليهم يف إشراكهم باهللا ، يعين أفا اهللا الذي هو قائم رقيب } أَفََمْن ُهَو قَاِئٌم { 
وجيوز أن يقّدر ما يقع خرباً . يعلم خريه وشره ، ويعّد لكل جزاءه ، كمن ليس كذلك } بَِما كََسَبْت { طاحلة  أو

له وهو اهللا الذي يستحق } َوَجَعلُواْ { أفمن هو هبذه الصفة مل يوحدوه : للمبتدأ ويعطف عليه وجعلوا ، ومتثيله 
أَمْ { : علتم له شركاء فسموهم له من هم ونبئوه بأمسائهم ، مث قال أي ج} ُشَركَاء قُلْ َسمُّوُهمْ { العبادة وحده 

بل أتنبؤونه بشركاء : قل يل من زيد أم هو أقل من أن يعرف ، ومعناه : على أم املنقطعة ، كقولك للرجل } ُتَنبِّئُوَنُه 



يسوا بشيء يتعلق به العلم ، ال يعلمهم يف األرض وهو العامل مبا يف السموات واألرض ، فإذا مل يعلمهم علم أهنم ل
: يونس [ } قُلْ أَُتَنّبئُونَ اهللا بَِما الَ َيْعلَُم ِفى السموات َوالَ ِفى األرض { : وحنو . واملراد نفي أن يكون له شركاء 

ذلك { بل أتسموهنم شركاء بظاهر من القول من غري أن يكون لذلك حقيقة ، } أَم بظاهر ّمَن القول { ، ]  ١٨
وهذا ]  ٤٠: يوسف [ } َما َتعُْبُدونَ ِمن ُدونِِه إِالَّ أَْسَماء َسمَّْيُتُموَها { ، ]  ٣٠: التوبة [ } م بأفواههم قَْولُُه

أنه ليس من كالم البشر ملن عرف : االحتجاج وأساليبه العجيبة اليت ورد عليها مناد على نفسه بلسان طلق ذلق 
كيدهم لإلسالم } َمكْرِِهمْ { بالتخفيف » أتنبئونه«: وقرىء .  وأنصف من نفسه ، فتبارك اهللا أحسن اخلالقني

ومن } َوَمن ُيْضِللِ اهللا { بالتنوين » وصّد«: وقرأ ابن أيب إسحاق . قرىء باحلركات الثالث } َوُصدُّواْ { بشركهم 
وهو } ُهْم َعذَاٌب ِفى احلياة الدنيا لَّ{ فما له من أحد يقدر على هدايته } فََما لَُه ِمْن َهاٍد { خيذله لعلمه أنه ال يهتدي 

َوَما لَُهم ّمَن { ما يناهلم من القتل واألسر وسائر احملن ، وال يلحقهم إال عقوبة هلم على الكفر ، ولذلك مساه عذاباً 
  .أو ما هلم من جهته واق من رمحته . وما هلم من حافظ من عذابه } اهللا ِمن وَاقٍ 

َبى الْكَاِفرِينَ ِعَد الُْمتَّقُونَ َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها الْأَْنهَاُر أُكُلَُها َداِئٌم َوِظلَُّها ِتلَْك ُعقَْبى الَِّذيَن اتَّقَْوا َوُعقَْمثَلُ الَْجنَِّة الَِّتي ُو
  ) ٣٥(النَّاُر 

أي فيما  صفتها اليت هي يف غرابة املثل ، وارتفاعه باالبتداء واخلرب حمذوف على مذهب سيبويه ،} مَّثَلُ اجلنة { 
صفة زيد أمسر ، وقال : كما تقول } َتْجرِى ِمن َتْحِتَها األهنار { اخلرب : وقال غريه . قصصناه عليكم مثل اجلنة 

وقرأ . معناه مثل اجلنة جنة جتري من حتتها األهنار ، على حذف املوصوف متثيالً ملا غاب عنا مبا نشاهد : الزجاج 
[ } الَّ َمقْطُوَعٍة َوالَ َمْمُنوَعٍة { كقوله } أُكُلَُها دَاِئمٌ { ى اجلمع أي صفاهتا عل» أمثال اجلنة«علي رضي اهللا عنه 

  .دائم ال ينسخ ، كما ينسخ يف الدنيا بالشمس } وِِظلَُّها { ]  ٣٣: الواقعة 

ُيْنِكُر بَْعَضُه قُلْ إِنََّما أُمِْرُت أَنْ أَعُْبَد اللََّه َولَا أُشْرَِك  َوالَِّذيَن آَتيَْناُهُم الِْكَتاَب يَفَْرُحونَ بَِما أُنْزِلَ إِلَْيَك َوِمَن الْأَحْزَابِ َمْن
  ) ٣٦(بِِه إِلَْيهِ أَْدُعو َوإِلَْيِه َمآبِ 

يريد من أسلم من اليهود ، كعبد اهللا بن سالم وكعب وأصحاهبما ، ومن أسلم من } والذين ءاتيناهم الكتاب { 
{ بنجران ، واثنان وثالثون بأرض احلبشة ، ومثانية من أهل اليمن ، هؤالء  أربعون: النصارى وهم مثانون رجالً 

يعين ومن أحزاهبم وهم كفرهتم الذين حتزبوا على رسول اهللا صلى اهللا } َيفَْرُحونَ بَِما أُنزِلَ إِلَْيَك َوِمَن األحزاب 
َمن يُنِكُر بَْعَضُه { ران وأشياعهما عليه وسلم بالعداوة حنو كعب بن األشرف وأصحابه ، والسيد والعاقب أسقفي جن

هو ثابت يف كتبهم غري حمرف ، وكانوا ] مما [ ألهنم كانوا ال ينكرون األقاصيص وبعض األحكام واملعاين } 
فإن . ينكرون ما هو نعت اإلسالم ونعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وغري ذلك مما حّرفوه وبّدلوه من الشرائع 

قل إمنا : هو جواب للمنكرين معناه : مبا قبله؟ قلت } قُلْ إِنََّما أُِمْرتُ أَنْ أَْعُبدَ اهللا { : له كيف اتصل قو: قلت 
فإنكاركم له إنكار لعبادة اهللا وتوحيده فانظروا ماذا تنكرون مع . أمرت فيما أنزل إيلّ بأن أعبد اهللا وال أشرك به 

اأهل الكتاب َتَعالَْواْ إىل كَِلَمٍة َسَواء َبيَْنَنا َوَبيَْنكُمْ أَن ال َنعُْبَد إِالَّ قُلْ ي{ ادعائكم وجوب عبادة اهللا وأن ال يشرك به 
بالرفع على االستئناف » وال أشرك«: وقرأ نافع يف رواية أيب خليد ]  ٦٤: آل عمران [ } اهللا َوالَ ُنشْرَِك بِِه شَْيئاً 

{ أمرت أن أعبد اهللا غري مشرك به : ع احلال على معىن أشرك به وجيوز أن يكون يف موض] ال [ وأنا : كأنه قال 



ال إىل غريه مرجعي ، وأنتم تقولون مثل ذلك ، فال معىن } َوإِلَْيهِ { خصوصاً ال أدعو إىل غريه } إِلَْيِه أَْدُعو 
  .إلنكاركم 

  ) ٣٧(َما َجاَءَك ِمَن الِْعلْمِ َما لََك ِمَن اللَِّه ِمْن َوِليٍّ َولَا َواقٍ َوكَذَِلَك أَْنَزلْنَاُه ُحكًْما عََربِيا وَلَِئنِ اتََّبْعتَ أَْهَواَءُهمْ َبْعَد

ومثل ذلك اإلنزال أنزلناه مأموراً فيه بعبادة اهللا وتوحيده والدعوة إليه وإىل دينه ، واإلنذار } وكذلك أنزلناه { 
كانوا يدعون رسول اهللا . انتصابه على احلال حكمة عربية مترمجة بلسان العرب ، و} ُحكًْما َعَربِّيا { بدار اجلزاء 

لئن تابعتهم : صلى اهللا عليه وسلم إىل أمور يوافقهم عليها منها أن يصلي إىل قبلتهم بعد ما حّوله اهللا عنها ، فقيل له 
، على دين ما هو إال أهواء وشبه بعد ثبوت العلم عندك بالرباهني واحلجج القاطعة ، خذلك اهللا فال ينصرك ناصر 

وأهلكك فال يقيك منه واق ، وهذا من باب اإلهلاب والتهييج ، والبعث للسامعني على الثبات يف الدين والتصلب 
فيه ، وأن ال يزلّ زالّ عند الشبهة بعد استمساكه باحلجة ، وإال فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من شّدة 

  .الشكيمة مبكان 

 أََجلٍ ِكَتابٌ قَْبِلَك َوَجَعلَْنا لَُهْم أَزَْواًجا َوذُرِّيَّةً َوَما كَانَ ِلَرسُولٍ أَنْ َيأِْتَي بِآَيٍة إِلَّا بِإِذْنِ اللَِّه ِلكُلَِّولَقَْد أَْرَسلَْنا ُرُسلًا ِمْن 
  ) ٣٩(َيْمُحو اللَُّه َما َيَشاُء وَُيثْبُِت َوِعْنَدُه أُمُّ الِْكتَابِ ) ٣٨(

ما هلذا الرسول يأكل الطعام ، وكانوا يقترحون عليه اآليات ، : كانوا يقولون  كانوا يعيبونه بالزواج والوالد ، كما
وما كان هلم أن يأتوا بآيات برأيهم وال . كان الرسل قبله بشراً مثله ذوي أزواج وذرية : وينكرون النسخ فقيل 

حكم يكتب على العباد  يأتون مبا يقترح عليهم ، والشرائع مصاحل ختتلف باختالف األحوال واألوقات؛ فلكل وقت
ينسخ ما يستصوب نسخه ، ويثبت بدله } َيْمحُواْ اهللا َما َيَشاء { يفرض عليهم على ما يقتضيه استصالحهم : ، أي 

ميحو من ديوان احلفظة ما ليس حبسنة وال سيئة؛ ألهنم : ما يرى املصلحة يف إثباته ، أو يتركه غري منسوخ ، وقيل 
وقيل ميحو كفر التائبني ومعاصيهم بالتوبة ، ويثبت إمياهنم . غريه } َوُيثَّبْت {  مأمورون بكتبة كل قول وفعل

ميحو بعض اخلالئق ويثبت بعضاً من األناسي وسائر احليوان والنبات واألشجار وصفاهتا وأحواهلا : وقيل . وطاعتهم 
وهو اللوح احملفوظ ، ألنّ كل كائن أصل كل كتاب } َوِعنَدُه أُمُّ الكتاب { ، والكالم يف حنو هذا واسع اجملال 

  .» ويثبت«: وقرىء . مكتوب فيه 

  ) ٤٠(َوإِنْ َما ُنرَِينََّك بَْعَض الَِّذي َنِعدُُهْم أَْو َنَتَوفَّيَنََّك فَإِنََّما َعلَْيَك الَْبلَاغُ َوَعلَْيَنا الِْحَساُب 

أو توفيناك قبل . ا وعدناهم من إنزال العذاب عليهم وكيفما دارت احلال أريناك مصارعهم وم} َوإِن مَّا نُرَِينَّكَ { 
ذلك ، فما جيب عليك إال تبليغ الرسالة فحسب ، وعلينا ال عليك حساهبم وجزاؤهم على أعماهلم ، فال يهمنك 

  .إعراضهم ، وال تستعجل بعذاهبم 

  ) ٤١(ُه َيْحكُُم لَا ُمَعقَِّب ِلُحكِْمِه َوُهَو َسرِيعُ الِْحسَابِ أَوَلَْم َيرَْوا أَنَّا َنأِْتي الْأَْرَض َننْقُُصَها ِمْن أَطَْراِفَها َواللَّ

مبا نفتح على املسلمني من بالدهم ، فننقص } َننقُُصَها ِمْن أَطَْراِفَها { أرض الكفر } أََو لَْم َيرَْواْ أَنَّا َنأِْتى األرض { 
أَفَالَ َيَرْونَ أَنَّا َنأِْتى االرض َننقُُصَها ِمْن { ة وحنوه دار احلرب ونزيد يف دار اإلسالم ، وذلك من آيات النصرة والغلب



: فصلت [ } َسُنرِيهِْم ءاياتنا ِفى االفاق { ، ]  ٤٤: األنبياء [ } أَفَُهُم الغالبون { ، ]  ٤٤: األنبياء [ } أَطَْراِفَها 
كه ونتم ما وعدناك من الظفر ، وال عليك بالبالغ الذي محلته؛ وال هتتم مبا وراء ذلك فنحن نكفي: واملعىن ]  ٥٣

يضجرك تأخره؛ فإن ذلك ملا نعلم من املصاحل اليت ال تعلمها مث طيب نفسه ونفس عنها مبا ذكر من طلوع تباشري 
الذي يكّر على الشيء : واملعقب . ال راّد حلكمه } الَ ُمَعقَّب ِلُحكِْمِه { بالتشديد » ننقصها«وقرىء . الظفر 

معقب؛ ألنه يقفي غرميه : ومنه قيل لصاحب احلق . الذي يعقبه أي يقفيه بالرّد واإلبطال :  فيبطله ، وحقيقته
  :قال لبيد . باالقتضاء والطلب 

{ أنه حكم لإلسالم بالغلبة واإلقبال ، وعلى الكفر باإلدبار واالنتكاس : واملعىن ... طَلَُب الُْمَعقِّبِ َحقَُّه الَْمظْلُوُم 
ما حمل قوله ال معقب حلكمه؟ : فإن قلت . فعما قليل حياسبهم يف اآلخرة بعد عذاب الدنيا } اب َوُهَو َسرِيُع احلس

واهللا حيكم نافذاً حكمه ، كما تقول جاءين زيد ال عمامة على : هو مجلة حملها النصب على احلال ، كأنه قيل : قلت 
  .رأسه وال قلنسوة ، تريد حاسراً 

  ) ٤٢(ْبِلهِْم فَِللَِّه الَْمكُْر َجِميًعا َيْعلَُم َما َتكِْسُب كُلُّ َنفْسٍ َوَسَيْعلَُم الْكُفَّاُر ِلَمْن ُعقَْبى الدَّارِ َوقَْد َمكََر الَِّذيَن ِمْن قَ

فَِللَِّه املكر { وصفهم باملكر ، مث جعل مكرهم كال مكر باإلضافة إىل مكره فقال } َوقَْد َمكََر الذين ِمن قَْبِلهِْم { 
ألنّ من علم ما } َيْعلَُم َما َتكِْسُب كُلُّ نَفْسٍ َوَسَيعْلَُم الكافر ِلَمْن ُعقَْبى الدار { : مث فسر ذلك بقوله } َجِميًعا 

. وهم يف غفلة مما يراد هبم . تكسب كل نفس ، وأعّد هلا جزاءها فهو املكر كله؛ ألنه يأتيهم من حيث ال يعلمون 
وقرأ : واملراد بالكافر اجلنس . أي أهله : والكفر . » لذين كفرواا«و . » الكافرون«، و » الكفار«: وقرىء 

  .، من أعلمه أي سيخرب » َسُيعلم الكافر«جناح بن حبيش ، و 

  ) ٤٣(تَابِ َوَيقُولُ الَِّذيَن كَفَُروا لَْسَت ُمْرَسلًا قُلْ كَفَى بِاللَِّه َشهِيًدا بَْينِي وََبْيَنكُْم َوَمْن ِعْنَدُه ِعلُْم الِْك

والذي عنده علم القرآن وما } َوَمْن ِعنَدُه ِعلُْم الكتاب { ملا أظهر من األدلة على رساليت } كفى باهللا َشهِيًدا  {
ألهنم . ومن هو من علماء أهل الكتاب الذين أسلموا : وقيل . ألف عليه من النظم املعجز الفائت لقوى البشر 

ال واهللا ما يعين إال اهللا : اللوح احملفوظ وعن احلسن :  والكتاب هو اهللا عز وعال: وقيل : يشهدون بنعته يف كتبهم 
وتعضده . كفى بالذي يستحق العبادة وبالذي ال يعلم علم ما يف اللوح إال هو ، شهيداً بيين وبينكم : واملعىن . 

ن علمه من على من اجلاّرة ، أي ومن لدنه علم الكتاب ، ألن علم م» ومن عنده علم الكتاب«: قراءة من قرأ 
ومبن «: على من اجلاّرة ، وعلم ، على البناء للمفعول وقرىء » ومن عنده علم الكتاب«: وقرىء . فضله ولطفه 

يف القراءة اليت وقع فيها عنده صلة يرتفع العلم : مب ارتفع علم الكتاب؟ قلت : فإن قلت . » عنده علم الكتاب
إذا وقع صلة أوغل يف شبه الفعل العتماده على املوصول ، فعمل  باملقّدر يف الظرف ، فيكون فاعالً؛ ألنّ الظرف

. بالذي استقرّ يف الدار أخوه : عمل الفعل ، كقولك ، مررت بالذي يف الدار أخوه ، فأخوه فاعل ، كما تقول 
  :ويف القراءة اليت مل يقع فيها عنده صلة يرتفع العلم باإلبتداء عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

من قرأ سورة الرعد أعطي من األجر عشر حسنات بوزن كل سحاب مضى وكل سحاب يكون إىل ) "  ٥٦٩( 
  "يوم القيامة ، وبعث يوم القيامة من املوفني بعهد اهللا 



اللَِّه الَِّذي لَهُ ) ١(طِ الْعَزِيزِ الَْحمِيِد الر ِكتَاٌب أَْنزَلَْناُه إِلَْيَك لُِتْخرِجَ النَّاَس ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّورِ بِإِذِْن َربِّهِْم إِلَى ِصَرا
الَِّذيَن َيسَْتِحبُّونَ الَْحَياةَ الدُّْنَيا َعلَى الْآِخَرةِ ) ٢(َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي الْأَْرضِ وََوْيلٌ لِلْكَاِفرِيَن ِمْن َعذَابٍ َشِديٍد 

  ) ٣(َوًجا أُولَِئَك ِفي َضلَالٍ َبِعيٍد َوَيُصدُّونَ َعْن َسبِيلِ اللَِّه َوَيْبُغوَنَها ِع

استعارتان للضالل واهلدى : والظلمات والنور . » ليخرج الناس«: وقرىء . هو كتاب ، يعين السورة } كتاب { 
بتسهيله وتيسريه ، مستعار من اإلذن الذي هو تسهيل للحجاب ، وذلك ما مينحهم من اللطف } بِإِذْنِ َربِّهِْم { 

لِلَِّذيَن استضعفوا ِلَمْن { : بدل من قوله إىل النور بتكرير العامل ، كقوله } ىل صَِراِط العزيز احلميد إ{ والتوفيق 
إىل : إىل أي نور؟ فقيل : وجيوز أن يكون على وجه االستئناف ، كأنه قيل ]  ٧٥: األعراف [ } ءاَمَن ِمْنُهْم 

يز احلميد؛ ألنه جرى جمرى األمساء األعالم لغلبته عطف بيان للعز} اهللا { : وقوله . صراط العزيز احلميد 
: الويل . » هو اهللا«: وقرىء بالرفع على . واختصاصه باملعبود الذي حتق له العبادة كما غلب النجم يف الثريا 

ويالً له ، فينصب نصب : نقيض الوأل ، وهو النجاة اسم معىن ، كاهلالك؛ إال أنه ال يشتق منه فعل ، إمنا يقال 
وملا ذكر اخلارجني من ظلمات . ويل له ، كقوله سالم عليك : صادر ، مث يرفع رفعها إلفادة معىن الثبات ، فيقال امل

بالويل؟ قلت } ِمْن َعذَابٍ َشدِيٍد { : ما وجه اتصال قوله : فإن قلت . الكفر إىل نور اإلميان توعد الكافرين بالويل 
} َدَعْواْ ُهنَاِلَك ثُُبوراً { : يا وياله ، كقوله : ، ويضجون منه ، ويقولون  ألنّ املعىن أهنم يولولون من عذاب شديد: 
أولئك يف ضالل بعيد وجيوز أن يكون جمروراً صفة للكافرين : مبتدأ خربه } الذين َيسَْتِحبُّونَ { ]  ١٣: الفرقان [ 

اإليثار : ستحبون ، واالستحباب أو مرفوعاً على أعين الذين يستحبون أو هم الذين ي. ، ومنصوباً على الذّم 
واالختيار ، وهو استفعال من احملبة؛ ألنّ املؤثر للشيء على غريه كأنه يطلب من نفسه أن يكون أحّب إِليه وأفضل 

  :صّده عن كذا ، وأصّده ، قال : يقال . ، بضم الياء وكسر الصاد » ويِصّدون«وقرأ احلسن . عندها من اآلخر 
. واهلمزة فيه داخلة على صدّ صدوداً ، لتنقله من غري التعّدي إىل التعّدي ... اَس بِالسَّْيِف َعْنُهُم أُنَاٌس اَصدُّوا النَّ

وأما صّده ، فموضوع على التعدية كمنعه ، وليست بفصيحة كأوقفه؛ ألنّ الفصحاء استغنوا بصّده ووقفه عن 
يل اهللا زيغاً واعوجاجاً ، وأن يدلوا الناس على أهنا سبيل ويطلبون لسب} َوَيْبغُوَنَها ِعَوًجا { تكلف التعدية باهلمزة 

أي ضلوا عن } ِفى ضالل بَِعيٍد { ويبغون هلا ، فحذف اجلار وأوصل الفعل : ناكبة عن احلق غري مستوية ، واألصل 
ازي ، هو من اإلسناد اجمل: قلت . فما معىن وصف الضالل بالبعد : فإن قلت . طريق احلق ، ووقفوا دونه مبراحل 

جّد جّده ، وجيوز أن : والبعد يف احلقيقة للضالّ؛ ألنه هو الذي يتباعد عن الطريق ، فوصف به فعله ، كما تقول 
  .ألنّ الضالّ قد يضلّ عن الطريق مكاناً قريباً وبعيداً : أو فيه بعد . يف ضالل ذي بعد : يراد 

  ) ٤(ِلُيَبيَِّن لَُهْم فَُيِضلُّ اللَُّه َمْن َيَشاُء وََيْهِدي َمْن َيَشاُء َوُهَو الْعَزِيُز الَْحكِيُم  َوَما أَْرَسلَْنا ِمْن َرُسولٍ إِلَّا بِِلَساِن قَْوِمِه

مل نفهم : أي ليفقهوا عنه ما يدعوهم إليه ، فال يكون هلم حجة على اهللا وال يقولوا } إِالَّ بِِلَساِن قَْوِمِه ِلُيَبيَِّن لَُهْم { 
مل : فإن قلت ]  ٤٤: فصلت [ } َولَْو جعلناه قُْرءاناً أْعَجِمّياً لَّقَالُواْ لَْوالَ فُّصلَْت ءاياته { : قال ما خوطبنا به ، كما 

قل يا أَيَُّها النَّاس إِّنى َرسُولُ { يبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل العرب وحدهم ، وإمنا بعث إىل الناس مجيعاً 
بل إىل الثقلني ، وهم على ألسنة خمتلفة ، فإن مل تكن للعرب حجة ]  ١٥٨: األعراف [ } اهللا إِلَْيكُْم َجِميًعا 

ال خيلو إّما أن : قلت . فلغريهم احلجة وإن مل تكن لغريهم حجة فلو نزل بالعجمية ، مل تكن للعرب حجة أيضاً 
رمجة تنوب عن ذلك وتكفي ينزل جبميع األلسنة أو بواحد منها ، فال حاجة إىل نزوله جبميع األلسنة ، ألن الت



التطويل فبقي أن ينزل بلسان واحد ، فكان أوىل األلسنة لسان قوم الرسول؛ ألهنم أقرب إليه ، فإذا فهموا عنه 
قامت التراجم ببيانه وتفهيمه ، كما ترى احلال وتشاهدها من نيابة التراجم يف كل . وتبينوه وتنوقل عنهم وانتشر 

يف ذلك من اتفاق أهل البالد املتباعدة ، واألقطار املتنازحة واألمم املختلفة واألجيال أّمة من أمم العجم ، مع ما 
املتفاوتة ، على كتاب واحد ، واجتهادهم يف تعلم لفظه وتعلم معانيه ، وما يتشعب من ذلك من جالئل الفوائد ، 

إىل جزيل الثواب ، وألنه أبعد من  وما يتكاثر يف إتعاب النفوس وكّد القرائح فيه ، من القرب والطاعات املفضية
مع اختالفها وكثرهتا ،  -التحريف والتبديل ، وأسلم من التنازع واالختالف ، وألنه لو نزل بألسنة الثقلني كلها 

وكان مستقالً بصفة اإلعجاز يف كل واحد منها ، وكلم الرسول العريب كل أّمة بلساهنا كما كلم أّمته اليت هو منها 
بلسن «: وقرىء . بلغة قومه } بِِلَساِن قَْوِمِه { ومعىن . لكان ذلك أمراً قريباً من اإلجلاء  -معجزاً يتلوه عليهم 

بضم الالم والسني مضمومة » بلُسن قومه«: وقرىء . كالريش والرياش ، مبعىن اللغة : واللسن واللسان . » قومه
الضمري يف قومه حملمد صلى اهللا عليه : وقيل . أو ساكنة ، وهو مجع لسان ، كعماد وعمد وعمد على التخفيف 

وأن الكتب كلها نزلت بالعربية ، مث أّداها كل نّيب بلغة قومه ، وليس بصحيح؛ ألنّ . وسلم ، ورووه عن الضحاك 
قوله ليبني هلم ضمري القوم وهم العرب ، فيؤّدي إىل أن اهللا أنزل التوراة من السماء بالعربية ليبني للعرب ، وهذا 

ألنّ ]  ٢: التغابن [ } فَِمنكُْم كَاِفٌر َومِنكُْم مُّْؤِمٌن { كقوله } فَُيِضلُّ اهللا َمن َيَشآُء َوَيْهِدى َمن َيَشآء {  فاسد معىن
واملراد باإلضالل التخلية ومنع األلطاف ، . وال يهدي إال من يعلم أنه يؤمن . اهللا ال يضلّ إال من يعلم أنه لن يؤمن 

احلكيم { فال يغلب على مشيئته } َوُهَو العزيز { يق واللطف ، فكان ذلك كناية عن الكفر واإلميان التوف: وباهلداية 
  .فال خيذل إال أهل اخلذالن ، وال يلطف إال بأهل اللطف } 

بِأَيَّامِ اللَِّه إِنَّ ِفي ذَِلكَ لَآَياتٍ ِلكُلِّ صَبَّارٍ  َولَقَْد أَْرَسلَْنا مُوَسى بِآَياِتَنا أَنْ أَْخرِْج قَْوَمَك ِمَن الظُّلُمَاِت إِلَى النُّورِ َوذَكِّْرُهْم
  ) ٥(َشكُورٍ 

وجيوز أن تكون . أرسلناه وقلنا له أخرج : مبعىن أي أخرج؛ ألنّ اإلرسال فيه معىن القول ، كأنه قيل } أَنْ أَْخرِجْ { 
ا تكون معه يف تأويل املصدر وهو أن الناصبة للفعل ، وإمنا صلح أن توصل بفعل األمر ، ألنّ الغرض وصلها مب

قوهلم أوعز إليه بأن أفعل ، : والدليل على جواز أن تكون الناصبة للفعل . الفعل واألمر ، وغريه سواء يف الفعلية 
وأنذرهم بوقائعه اليت وقعت } َوذَكِّْرُهمْ بأيام اهللا { وكذلك التقدير بأن أخرج قومك . فأدخلوا عليها حرف اجلر 

ومنه أيام العرب حلروهبا ومالمحها ، كيوم ذي قار ، ويوم الفجار ، ويوم . قوم نوح وعاد ومثود : قبلهم  على األمم
فأّما نعماؤه ، فإنه ظلل عليهم . نعماؤه وبالؤه : قضة وغريها ، وهو الظاهر ، وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما 

يصرب } لِّكُلِّ َصبَّارٍ َشكُورٍ { ّما بالؤه فإهالك القرون وأ. وفلق هلم البحر . الغمام ، وأنزل عليهم املّن والسلوى 
على بالء اهللا ويشكر نعماءه ، فإذا مسع مبا أنزل اهللا من البالء على األمم ، أو أفاض عليهم من النعم ، تنبه على ما 

  .تنبيهاً عليهم أراد لكل مؤمن ، ألنّ الشكر والصرب من سجاياهم ، : جيب عليه من الصرب والشكر واعترب وقيل 

 الَْعذَابِ وَُيذَبُِّحونَ َوإِذْ قَالَ ُموَسى ِلقَْوِمِه اذْكُُروا نِْعَمةَ اللَِّه َعلَْيكُْم إِذْ أَْنَجاكُْم ِمْن آلِ ِفْرَعْونَ َيُسوُموَنكُْم ُسوَء
  ) ٦( أَْبَناءَكُْم َوَيْسَتْحُيونَ نَِساَءكُْم َوِفي ذَِلكُْم َبلَاٌء ِمْن رَبِّكُْم َعظِيٌم

هل جيوز أن ينتصب : فإن قلت . ظرف للنعمة مبعىن اإلنعام ، أي إنعامه عليكم ذلك الوقت } إِذْ أَجنَاكُْم { 
ال خيلو من أن يكون صلة للنعمة مبعىن اإلنعام ، أو غري صلة إذا أردت بالنعمة العطية ، فإذا كان : بعليكم؟ قلت 



ذكروا نعمة اهللا مستقّرة عليكم عمل فيه ، ويتبني الفرق بني الوجهني صلة مل يعمل فيه ، وإذا كان غري صلة مبعىن ا
نعمة اهللا عليكم ، فإن جعلته صلة مل يكن كالماً حىت تقول فائضة أو حنوها ، وإال كان كالماً ، : أنك إذا قلت 

يف : فإن قلت . اذكروا وقت إجنائكم ، وهو من بدل االشتمال : بدال من نعمة اهللا ، أي » إذ«وجيوز أن يكون 
الفرق أنّ : مع الواو ، فما الفرق؟ قلت } وَُيذَبُِّحونَ { وههنا } َيقُْتلُونَ { ويف األعراف } ُيذَّبُحونَ { سورة البقرة 

التذبيح حيث طرح الواو جعل تفسرياً للعذاب وبياناً له ، وحيث أثبت جعل التذبيح ألنه أوىف على جنس العذاب 
متكينهم : كيف كان فعل آل فرعون بالء من رهبم؟ قلت : فإن قلت . كأنه جنس آخر  ، وزاد عليه زيادة ظاهرة

ووجه آخر وهو أن ذلك إشارة إىل اإلجناء وهو بالء عظيم ، والبالء . وإمهاهلم ، حىت فعلوا ما فعلوا ابتالء من اهللا 
  :وقال زهري ]  ٣٥: األنبياء [ } ري ِفْتَنةً َوَنْبلُوكُم بالشر واخل{ يكون ابتالء بالنعمة واحملنة مجيعاً ، قال تعاىل 

  ...فَأَْبالَُهَما َخَري الَبالَِء الذي َيْبلُوا 

  ) ٧(َوإِذْ َتأَذَّنَ رَبُّكُْم لَِئْن َشكَْرُتمْ لَأَزِيَدنَّكُْم َولَِئْن كَفَرُْتْم إِنَّ َعذَابِي لََشدِيٌد 

: البقرة [ } نِْعَمةَ اهللا َعلَْيكُمْ { : لقومه ، وانتصابه للعطف على قوله من مجلة ما قال موسى } َوإِذْ َتأَذَّنَ َربُّكُْم { 
ومعىن تأذن ربكم . وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة اهللا عليكم ، واذكروا حني تأذن ربكم : كأنه قيل ]  ٢٣١

معىن ليس يف أفعل ،  وال بدّ يف تفعل من زيادة. توعد وأوعد ، تفضل وأفضل : ونظري تأذن وأذن . أذن ربكم : 
لَِئن { : وإذ تأذن ربكم فقال : واملعىن . وإذ أذن ربكم إيذاناً بليغاً تنتفي عنده الشكوك وتنزاح الشبه : كأنه قيل 
وإذ قال ربكم لئن «: ويف قراءة ابن مسعود . ألنه ضرب من القول : جمرى ، قال } َتأَذَّنَ { أو أجرى } َشكَْرُتمْ 
كرمت يا بين إسرائيل ما خولتكم من نعمة اإلجناء وغريها من النعم باإلميان اخلالص والعمل ، أي لئن ش» شكرمت

{ وغمطتم ما أنعمت به عليكم } َولَِئن كَفَْرُتْم { نعمة إىل نعمة ، وألضاعفن لكم ما آتيتكم } َألزِيَدنَّكُْم { الصاحل 
  .ملن كفر نعميت } إِنَّ َعذَابِى لََشِديدٌ 

  ) ٨(ى إِنْ َتكْفُرُوا أَْنُتْم َوَمْن ِفي الْأَْرضِ َجِميًعا فَإِنَّ اللََّه لََغنِيٌّ َحِميٌد َوقَالَ ُموَس

إن كفرمت أنتم يا بين إسرائيل والناس كلهم ، فإمنا ضررمت أنفسكم وحرمتموها اخلري الذي ال بدّ } َوقَالَ موسى { 
مستوجب للحمد بكثرة أنعمه وأياديه ، وإن مل حيمده } يٌد َحِم{ لكم منه وأنتم إليه حماويج ، واهللا غين عن شكركم 

  .احلامدون 

 إِلَّا اللَُّه َجاَءْتُهمْ ُرُسلُُهْم بِالَْبيِّنَاتِ أَلَْم َيأِْتكُمْ َنَبأُ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلكُْم قَْومِ ُنوحٍ َوَعاٍد َوثَُموَد َوالَِّذيَن ِمْن َبْعدِِهْم لَا َيْعلَمُُهْم
  ) ٩(لَْيِه مُرِيبٍ أَْيدَِيُهْم ِفي أَفَْواِههِْم َوقَالُوا إِنَّا كَفَْرَنا بَِما أُْرِسلُْتْم بِِه وَإِنَّا لَِفي َشكٍّ ِممَّا َتْدُعوَنَنا إِ فََردُّوا

دهم على أو عطف الذين من بع: مجلة من مبتدأ وخرب ، وقعت اعتراضاً } والذين ِمن َبْعدِِهْم الَ َيْعلَُمُهمْ إِالَّ اهللا { 
وعن ابن . أهنم من الكثرة حبيث ال يعلم عددهم إال اهللا : واملعىن . اعتراض } الَ َيْعلَُمُهْم إِالَّ اهللا { و . قوم نوح 

: بني عدنان وإمساعيل ثالثون أبا ال يعرفون ، وكان ابن مسعود إذا قرأ هذه اآلية قال : عباس رضي اهللا عنهما 
} فََردُّواْ أَْيِديَُهْم ِفى أَفَْواهِهِْم { عون علم األنساب ، وقد نفي اهللا علمها عن العباد كذب النسابون ، يعين أهنم يّد

]  ١١٩: آل عمران [ } َعضُّواْ َعلَْيكُُم االنامل ِمَن الغيظ { : فعضوها غيظاً وضجراً مما جاءت به الرسل ، كقوله 



و وأشاروا بأيديهم إىل ألسنتهم وما نطقت به من أ. أو ضحكاً واستهزاء كمن غلبه الضحك فوضع يده على فيه 
أال ترى إىل قوله . أي هذا جوابنا لكم ليس عندنا غريه ، إقناطاً هلم من التصديق } إِنَّا كَفَْرَنا بَِما أُْرِسلُْتمْ بِِه { قوهلم 

أو وضعوها على أفواههم يقولون . وهذا قول قوي } ِسلُْتْم بِِه فََردُّواْ أَْيِديَُهْم ِفى أَفَْواهِهِْم َوقَالُواْ إِنَّا كَفَْرَنا بَِما أُْر{ : 
أو وضعوها على . أو رّدوها يف أفواه األنبياء يشريون هلم إىل السكوت . أطبقوا أفواهكم واسكتوا : لألنبياء 

ردوا نعم  :األيدي ، مجع يد وهي النعمة مبعىن األيادي ، أي : وقيل . أفواههم يسكتوهنم وال يذروهنم يتكلمون 
األنبياء اليت هي أجل النعم من مواعظهم ونصائحهم وما أوحي إليهم من الشرائع واآليات يف أفواههم ، ألهنم إذا 

ّممَّا َتْدُعونََنا { منه على طريق املثل ] إىل حيثُ جاءت [ كذبوها ومل يقبلوها ، فكأهنم ردوها يف أفواههم ورجعوها 
موقع يف الريبة أو ذي ريبة ، من أرابه ، } مُرِيبٍ { بإدغام النون » تدعونا«: وقرىء . من اإلميان باهللا } إِلَْيهِ 

  .وأراب الرجل ، وهي قلق النفس وأن ال تطمئن إىل األمر 

ُيَؤخَِّركُْم إِلَى أََجلٍ ُمَسمى قَالَْت ُرُسلُُهْم أَِفي اللَِّه َشكٌّ فَاِطرِ السََّماوَاِت وَالْأَْرضِ َيْدُعوكُْم ِلَيْغِفَر لَكُْم ِمْن ذُُنوبِكُْم َو
  ) ١٠(اٍن ُمبِنيٍ قَالُوا إِنْ أَنُْتْم إِلَّا َبَشٌر ِمثْلَُنا تُرِيُدونَ أَنْ َتُصدُّوَنا َعمَّا كَانَ َيعُْبُد آَباؤَُنا فَأُْتوَنا بُِسلْطَ

إمنا هو يف املشكوك فيه ، وأنه أدخلت مهزة اإلنكار على الظرف ، ألن الكالم ليس يف الشك ، } أَِفى اهللا َشكٌّ { 
أي يدعوكم إىل اإلميان ليغفر لكم } َيْدُعوكُْم ِلَيغِْفَر لَكُْم ّمن ذُُنوبِكُمْ { ال حيتمل الشك لظهور األدلة وشهادهتا عليه 

  :دعوته لينصرين ، ودعوته ليأكل معي ، وقال : أو يدعوكم ألجل املغفرة كقوله 
  فَلَبَّى فَلَبَّى َيَدْي ِمسَْورِ... ا َدَعْوُت ِلَما نَابنِي ِمْسَور

: ما علمته جاء هكذا إال يف خطاب الكافرين ، كقوله : من ذنوبكم؟ قلت : ما معىن التبعيض يف قوله : فإن قلت 
ُنواْ بِهِ َيْغِفْر لَكُمْ ياقومنا أَجِيبُواْ َداِعَى اهللا َوءاِم{ ، ]  ٤ - ٣: نوح [ } واتقوه َوأَِطيُعونِ َيْغِفْر لَكُْم ّمن ذُُنوبِكُْم { 

[ } َهلْ أَدُلُّكْم على جتارة تُنجِيكُم ّمْن َعذَابٍ أَِليمٍ { : وقال يف خطاب املؤمنني ]  ٣١: األحقاف [ } ّمن ذنوبكم 
وغري ذلك مما يقفك عليه االستقراء ، وكان ]  ١٢: الصف [ } َيْغِفرْ لَكُْم ذُنُوَبكُْم { إىل أن قال ]  ١٠: الصف 
أريد أنه يغفر هلم ما بينهم وبني اهللا ، : للتفرقة بني اخلطابني ، ولئال يسوي بني الفريقني يف امليعاد ، وقيل  ذلك

إىل وقت قد مساه اهللا وبني مقداره ، } َوُيَؤّخْركُْم إىل أََجلٍ مَُّسمى { خبالف ما بينهم وبني العباد من املظامل وحنوها 
ال فضل بيننا } إِالَّ َبَشٌر ّمثْلَُنا { ما أنتم } إِنْ أَنُتْم { كم باهلالك قبل ذلك الوقت يبلغكموه إن آمنتم ، وإال عاجل

وبينكم ، وال فضل لكم علينا ، فلم ختصون بالنبّوة دوننا ، ولو أرسل اهللا إىل البشر رسالً جلعلهم من جنس أفضل 
رسلهم بالبينات واحلجج ، وإمنا أرادوا بالسلطان  حبجة بينة ، وقد جاءهتم} بسلطان مُّبِنيٍ { منهم وهم املالئكة 

  .املبني آية قد اقترحوها تعنتاً وجلاجاً 

 َما كَانَ لََنا أَنْ َنأْتَِيكُمْ بُِسلْطَاٍنقَالَْت لَُهْم ُرُسلُُهْم إِنْ َنْحُن إِلَّا َبَشٌر ِمثْلُكُْم َولَِكنَّ اللََّه َيُمنُّ َعلَى َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َو
َوَما لََنا أَلَّا َنَتَوكَّلَ َعلَى اللَِّه َوقَْد َهَداَنا ُسُبلََنا وَلََنصْبَِرنَّ َعلَى َما ) ١١(إِلَّا بِإِذِْن اللَِّه َوَعلَى اللَِّه فَلَْيَتَوكَّلِ الُْمْؤِمُنونَ 

  ) ١٢(آذَْيُتُموَنا َوَعلَى اللَِّه فَلَْيَتَوكَّلِ الُْمتََوكِّلُونَ 

تسليم لقوهلم ، وأهنم بشر مثلهم ، يعنون أهنم مثلهم يف البشرية وحدها ، فأما ما وراء } ُن إِالَّ َبَشٌر ّمثْلُكُْم إِن نَّْح{ 
ولكن اهللا َيُمنُّ على َمن { ذلك فما كانوا مثلهم ، ولكنهم مل يذكروا فضلهم تواضعاً منهم ، واقتصروا على قوهلم 

نه قد علم أنه ال خيتصهم بتلك الكرامة إال وهم أهل الختصاصهم هبا ، خلصائص فيهم بالنبّوة ، أل} َيَشاء ِمْن ِعَباِدِه 



أرادوا أن اإلتيان باآلية اليت اقترحتموها ليس إلينا وال يف } إِالَّ بِإِذْنِ اهللا { قد استؤثروا هبا على أبناء جنسهم 
أمر منهم للمؤمنني كافة بالتوكل ، } َيَتَوكَّلِ املؤمنون َوَعلَى اهللا فَلْ{ استطاعتنا ، وما هو إال أمر يتعلق مبشيئة اهللا 

ومن حقنا أن نتوكل على اهللا يف الصرب على معاندتكم : وقصدوا به أنفسهم قصداً أولياً وأمروها به ، كأهنم قالوا 
وأّي عذر لنا يف : ومعناه }  َوَما لََنا أَن ال َنَتَوكَّلَ َعلَى اهللا{ : أال ترى إىل قوله . ومعاداتكم وما جيري علينا منكم 

وقد فعل بنا ما يوجب توكلنا عليه ، وهو التوفيق هلداية كل واحد منا سبيله } َوقَْد َهدَاَنا { أن ال نتوكل عليه 
األول الستحداث التوكل ، : كيف كّرر األمر بالتوكل؟ قلت : الذي جيب عليه سلوكه يف الدين ، فإن قلت 

معناه فليثبت املتوكلون على ما استحدثوا من توكلهم وقصدهم إىل أنفسهم على } املتوكلون  فَلَْيَتَوكَّلِ{ : وقوله 
  .ما تقّدم 

) ١٣(َني  َربُُّهمْ لَُنْهِلكَنَّ الظَّاِلِمَوقَالَ الَِّذيَن كَفَُروا ِلُرُسلِهِْم لَُنخْرِجَنَّكُْم ِمْن أَْرِضَنا أَْو لََتُعوُدنَّ ِفي ِملَِّتَنا فَأَْوَحى إِلَيْهِْم
  ) ١٤(َولَُنْسِكنَنَّكُُم الْأَْرَض ِمْن بَْعِدِهْم ذَِلَك ِلَمْن َخاَف َمقَاِمي َوخَاَف َوِعيِد 

فإن . ليكونن أحد األمرين ال حمالة ، إما إخراجكم إما عودكم حالفني على ذلك } أَْو لََتُعوُدنَّ { ، } لَُنخْرَِجنَّكُْم { 
معاذ اهللا ، ولكن العود مبعىن الصريورة ، وهو كثري يف : قلت . يعودوا فيها  كأهنم كانوا على ملتهم حىت: قلت 

كالم العرب كثرة فاشية ال تكاد تسمعهم يستعملون صار ، ولكن عاد ، ما عدت أراه ، عاد ال يكلمين ، ما عاد 
} لَُنهِْلكَنَّ الظاملني  {أو خاطبوا به كل رسول ومن آمن به ، فغلبوا يف اخلطاب اجلماعة على الواحد . لفالن مال 

، » ليهلكّن«: وقرأ أبو حيوة . حكاية تقتضي إضمار القول ، أو إجراء اإلجياء جمرى القول ، ألنه ضرب منه 
واملراد . أقسم زيد ليخرجن وألخرجن : بالياء اعتباراً ألوحى ، وأن لفظه لفظ الغيبة ، وحنوه قولك » وليسكننكم«

[ } وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق األرض ومغارهبا { رهم ، وحنوه أرض الظاملني وديا. باألرض 
  :وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم ] .  ٢٧: األحزاب [ } َوأَْوَرثَكُْم أَْرَضُهْم وديارهم { ، ]  ١٢٧: األعراف 

خال يظلمه عظيم القرية اليت كان يل : ولقد عاينت هذا يف مدة قريبة " من آذى جاره ورثه اهللا داره ) "  ٥٧٠( 
أنا منها ويؤذيين فيه ، فمات ذلك العظيم وملكين اهللا ضيعته ، فنظرت يوماً إىل أبناء خايل يترّددون فيها ويدخلون 

يف دورها وخيرجون ويأمرون وينهون فذكرت قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وحّدثتهم به ، وسجدنا شكراً 
ِلَمْن { ما قضى به اهللا من إهالك الظاملني وإسكان املؤمنني ديارهم ، أي ذلك األمر حق  إشارة إىل} ذلك { هللا 

موقفي وهو موقف احلساب ، ألنه موقف اهللا الذي يقف فيه عباده يوم القيامة ، أو على إقحام املقام } َخاَف َمقَاِمى 
[ } والعاقبة ِللُْمتَِّقَني { : قني ، كقوله واملعىن أنّ ذلك حق للمت. خاف قيامي عليه وحفظي ألعماله : وقيل . 

  ] . ١٢٨: األعراف 

َيَتَجرَُّعُه َولَا َيكَاُد ُيِسيُغهُ ) ١٦(ِمْن َورَاِئِه َجهَنَُّم َوُيسْقَى ِمْن َماٍء َصِديٍد ) ١٥(َواْسَتفَْتحُوا َوخَاَب كُلُّ جَبَّارٍ َعنِيٍد 
  ) ١٧(ا ُهَو بَِميٍِّت َوِمْن َورَاِئِه َعذَاٌب غَِليظٌ َوَيأِْتيهِ الَْمْوُت ِمْن كُلِّ َمكَاٍن َوَم

أو ]  ١٩: األنفال [ } إِن َتْستَفِْتحُواْ فَقَْد َجاءكُُم الفتح { واستنصروا اهللا على أعدائهم } واستفتحوا { 
} َنَنا َوَبْيَن قَْوِمَنا باحلق رَبََّنا افتح َبْي{ : استحكموا اهللا وسألوه القضاء بينهم من الفتاحة وهي احلكومة ، كقوله تعاىل 

{ وعطفه على . بلفظ األمر » واستفتحوا«: وقرىء } أوحي إليهم { وهو معطوف على ]  ٨٩: األعراف [ 
معناه فنصروا } َوَخاَب كُلُّ َجبَّارٍ َعنِيٍد { أوحى إليهم رهبم وقال هلم لنهلكّن وقال هلم استفتحوا : أي } لتهلكّن 



واستفتح الكفار على الرسل ، ظنا منهم بأهنم : وقيل . خاب كل جبار عنيد ، وهم قومهم وظفروا وأفلحوا ، و
قال . من بني يديه } مِّن َوَرآِئِه { على احلق والرسل على الباطل ، وخاب كل جبار عنيد منهم ومل يفلح باستفتاحه 

:  
  ٌج قَرِيُبَيكُونُ َوَراَءُه فََر... َعَسى الْكَْرُب الَِّذي أَْمَسْيَت ِفيِه 

وهذا وصف حاله وهو يف الدنيا ، ألنه مرصد جلهنم ، فكأهنا بني يديه وهو على شفريها أو وصف حاله يف اآلخرة 
من ورائه جهنم يلقى : على حمذوف تقديره : ؟ قلت } ويسقى { عالم عطف : حني يبعث ويوقف ، فإن قلت 

َوَيأِْتيِه املوت ِمن كُلِّ َمكَاٍن َوَما { : صص بالذكر مع قوله فيها ما يلقى ويسقي من ماء صديد ، كأنه أشد عذاهبا فخ
ويسقى { : صديد عطف بيان ملاء ، قال : ؟ قلت } ِمن مَّآٍء َصِديدٍ { ما وجه قوله تعاىل : فإن قلت . } ُهَو بَِمّيٍت 

َوالَ { يتكلف جرعه } يََتَجرَُّعُه { نار وهو ما يسيل من جلود أهل ال} َصدِيٍد { فأهبمه إهباماً مث بينه بقوله } ِمن مَّآٍء 
لَْم َيكَْد َيَراَها { : وال يقارب أن يسيغه ، فكيف تكون اإلساغة ، كقوله : يعين . دخل كاد للمبالغة } َيكَادُ ُيِسيُغهُ 

اب املوت وأصنافه كأنّ أسب} َويَأِْتيِه املوت ِمن كُلِّ َمكَاٍن { أي مل يقرب من رؤيتها فكيف يراها ]  ٤٠: النور [ } 
من } مِّن كُلِّ َمكَاٍن { : وقيل . كلها قد تألبت عليه وأحاطت به من مجيع اجلهات ، تفظيعاً ملا يصيبه من اآلالم 

أي يف } َعذَاٌب غَِليظٌ { ومن بني يديه } َوِمن َوَرآِئِه { من أصل كل شعرة : وقيل . جسده حىت من إهبام رجله 
. هو قطع األنفاس وحبسها يف األجساد : وعن الفضيل . باً أشّد مما قبله وأغلظ كل وقت يستقبله يتلقى عذا

يف سين القحط اليت أرسلت عليهم  -والفتح املطر  -وحيتمل أن يكون أهل مكة قد استفتحوا أي استمطروا 
نيد وأنه بدعوة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلم يسقوا ، فذكر سبحانه ذلك ، وأنه خيب رجاء كل جبار ع

كالم مستأنف :  -على هذا التفسري  -واستفتحوا . يسقى يف جهنم بدل سقياه ماء آخر ، وهو صديد أهل النار 
  .منقطع عن حديث الرسل وأممهم 

ِممَّا كََسُبوا َعلَى َشْيٍء ذَِلكَ  َمثَلُ الَِّذيَن كَفَُروا بَِربِّهِْم أَْعَمالُُهْم كََرَماٍد اشَْتدَّْت بِهِ الرِّيُح ِفي َيْومٍ َعاِصٍف لَا َيقِْدُرونَ
  ) ١٨(ُهَو الضَّلَالُ الَْبِعيُد 

واملثل مستعار للصفة } مَّثَلُ الذين كَفَُرواْ بَِربّهِْم { وفيما يقص عليك : هو مبتدأ حمذوف اخلرب عند سيبويه ، تقديره 
: كيف مثلهم؟ فقيل : سؤال سائل يقول  مجلة مستأنفة على تقدير} أعماهلم كََرَمادٍ { : اليت فيها غرابة وقوله 

أو هذه اجلملة خرباً للمبتدأ ، أي صفة . مثل أعمال الذين كفروا برهبم : وجيوز أن يكون املعىن . أعماهلم كرماد 
مَّثَلُ { الذين كفروا أعماهلم كرماد ، كقولك صفة زيد عرضه مصون وما له مبذول ، أو يكون أعماهلم بدالً من 

جعل العصف } ِفي َيْومٍ َعاِصفٍ { » الرياح«: اخلرب وقرىء : مثل أعماهلم ، وكرماد : على تقدير } واْ الذين كَفَُر
يف «: وإمنا السكور لرحيها وقرىء . يوم ماطر وليلة ساكرة : لليوم ، وهو ملا فيه ، وهو الريح أو الرياح ، كقولك 

هلم ، من صلة األرحام وعتق الرقاب ، وفداء األسارى  ، باإلضافة وأعمال الكفرة املكارم اليت كانت» يوم عاصف
، وعقر اإلبل لألضياف ، وإغاثة امللهوفني ، واإلجازة ، وغري ذلك من صنائعهم ، شبهها يف حبوطها وذهاهبا هباء 

يَقِْدُرونَ  الَّ{ برماد طريته الريح العاصف : منثوراً لبنائها على غري أساس من معرفة اهللا واإلميان به ، وكوهنا لوجهه 
أي ال يرون له أثراً من ثواب ، كما ال يقدر من الرماد } على َشْىٍء { من أعماهلم } ِممَّا كََسبُواْ { يوم القيامة } 

{ إشارة إىل بعد ضالهلم عن طريق احلق أو عن الثواب } ذلك ُهَو الضالل البعيد { املطري يف الريح على شيء 
  .واألمر العظيم ، ومل خيلقها عبثاً وال شهوة  باحلكمة والغرض الصحيح} باحلق 



َوَما ذَِلَك َعلَى اللَِّه بَِعزِيزٍ ) ١٩(أَلَْم َتَر أَنَّ اللََّه َخلََق السََّماَواِت َوالْأَْرَض بِالَْحقِّ إِنْ َيَشأْ ُيذْهِْبكُْم وََيأِْت بَِخلْقٍ َجِديٍد 
)٢٠ (  

أي هو قادر على أن يعدم الناس وخيلق مكاهنم خلقاً } ُيذْهِْبكُْم  إِن َيَشأْ{ » خالق السموات واألرض«: وقرىء 
آخر على شكلهم أو على خالف شكلهم ، إعالماً منه باقتداره على إعدام املوجود وإجياد املعدوم ، يقدر على 

ذات ال اختصاص له مبتعذر ، بل هو هني عليه يسري ، ألنه قادر ال} َوَما ذلك َعلَى اهللا بِعَزِيزٍ { الشيء وجنس ضده 
كتحريك أصبعك : مبقدور دون مقدور ، فإذا خلص له الداعي إىل شيء وانتفى الصارف ، تكّون من غري توقف 

إذا دعاك إليه داع ومل يعترض دونه صارف ، وهذه اآليات بيان إلبعادهم يف الضالل وعظيم خطئهم يف الكفر باهللا 
الباهرة وحكمته البالغة وأنه هو احلقيق بأن يعبد ، وخياف عقابه  ، لوضوح آياته الشاهدة له الدالة على قدرته

  .ويرجىثوابه يف دار اجلزاء 

قَالُوا  ونَ َعنَّا ِمْن َعذَابِ اللَِّه ِمْن َشْيٍءَوَبَرزُوا ِللَِّه َجِميًعا فَقَالَ الضَُّعفَاُء ِللَِّذيَن اسَْتكَْبرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُْم َتبًَعا فََهلْ أَْنُتْم ُمْغُن
  ) ٢١(لَْو َهدَاَنا اللَُّه لََهَدْيَناكُْم سََواٌء َعلَْيَنا أََجزِْعَنا أَمْ َصبَْرَنا َما لََنا ِمْن َمِحيصٍ 

وإمنا جيء به بلفظ املاضي ، ألنّ ما أخرب به عّز وعال لصدقه كأنه قد كان . ويربزون يوم القيامة } َوبََرُزواْ للَِّه { 
]  ٥٠: األعراف [ } ونادى أصحاب النار { ، ]  ٤٤: األعراف [ } َناَدى أصحاب اجلنة َو{ : ووجد ، وحنوه 

أهنم كانوا يستترون من العيون عند  -واهللا تعاىل ال يتوارى عنه شيء حىت يربز له  -ومعىن بروزهم هللا . ونظائر له 
كشفوا هللا عند أنفسهم وعلموا أنّ ارتكاب الفواحش ، ويظنون أن ذلك خاف على اهللا ، فإذا كان يوم القيامة ان

} الضعفؤا { ملا كتب : فإن قلت . أو خرجوا من قبورهم فربزوا حلساب اهللا وحكمه . اهللا ال خيفى عليه خافية 
علمؤا َبنِى { ونظريه . كتب على لفظ من يفخم األلف قبل اهلمزة فيميلها إىل الواو : بواو قبل اهلمزة؟ قلت 

ساداهتم وكرباؤهم ، الذين : األتباع والعوام والذين استكربوا : والضعفاء ]  ١٩٧: الشعراء [ } إسراءيل 
مجع تابع على تبع ، كقوهلم : تابعني } َتَبًعا { استتبعوهم واستغووهم وصدوهم عن االستماع إىل األنبياء وأتباعهم 

{ أي فرق بني من يف : فإن قلت .  تبعه تبعاً: األتباع ، يقال : والتبع . خادم وخدم وغائب وغيب أو ذوي تبع : 
هل أنتم مغنون عنا : األوىل للتبيني ، والثانية للتبعيض ، كأنه قيل : ؟ قلت } ِمن َشْىء { وبينه يف } ّمْن َعذَابِ اهللا 

وجيوز أن تكونا للتبعيض معاً ، مبعىن هل أنتم مغنون عنا بعض شيء هو بعض . بعض الشيء الذي هو عذاب اهللا 
الذي : ؟ قلت } لَْو َهَداَنا اهللا لََهَدْيَناكُْم { : فما معىن قوله : بعض بعض عذاب اهللا فإن قلت : ، أي  عذاب اهللا

من باب } فََهلْ أَنُتْم مُّْغُنونَ َعنَّا { : وقوهلم . قال هلم الضعفاء كان توبيخا هلم وعتاباً على استتباعهم واستغوائهم 
بأن اهللا لو : قدرون على اإلغناء عنهم ، فأجابوهم معتذرين عما كان منهم إليهم التبكيت؛ ألهنم قد علموا أهنم ال ي

هداهم إىل اإلميان هلدوهم ومل يضلوهم ، إما موركني الذنب يف ضالهلم وإضالهلم على اهللا ، كما حكى اهللا عنهم 
[ } لَْو َشآء اهللا َما َعَبْدَنا ِمن ُدونِِه ِمن َشْىء { ، ]  ١٤٨: األنعام [ } لَْو َشاء اهللا َما أَْشَركَْنا َوالَ آَباُؤَنا { وقالوا 
َيْومَ { ويدل عليه قوله حكاية عن املنافقني . يقولون ذلك يف اآلخرة كما كانوا يقولونه يف الدنيا ]  ٣٥: النحل 

وإما أن يكون ] .  ١٨: اجملادلة [ } ْم على َشْىء َيْبَعثُُهُم اهللا َجِميعاً فََيْحِلفُونَ لَُه كََما َيْحِلفُونَ لَكُْم وََيْحَسُبونَ أَنَُّه
معناه لو هدانا اهللا طريق النجاة : وقيل . لو كنا من أهل اللطف فلطف بنا ربنا واهتدينا هلديناكم إىل اإلميان : املعىن 

اء َعلَْيَنا سََو{ ألغنينا عنكم وسلكنا بكم طريق النجاة كما سلكنا بكم طريق اهللكة : من العذاب هلديناكم ، أي 



فاصربوا أو ال تصربوا سواٌء { : وحنوه . واهلمزة وأم للتسوية . مستويان علينا اجلزع والصرب } أََجزِْعَنا أَْم َصبَْرَنا 
: تعالوا جنزع ، فيجزعون مخسمائة عام فال ينفعهم ، فيقولون : وروي أهنم يقولون ]  ١٦: الطور [ } عليكم 

  .سواء علينا : مث يقولون تعالوا نصرب ، فيصربون كذلك 

: كيف اتصل قوله سواء علينا مبا قبله؟ اتصاله من حيث أنّ عتاهبم هلم كان جزعاً مما هم فيه ، فقالوا : فإن قلت 
سواء علينا أجزعنا أم صربنا ، يريدون أنفسهم وإياهم ، الجتماعهم يف عقاب الضاللة اليت كانوا جمتمعني فيها ، 

أو ملا قالوا لو . والتوبيخ ، وال فائدة يف اجلزع كما ال فائدة يف الصرب واألمر من ذلك أطّم  ما هذا اجلزع: يقولون 
أي منجى } َما لََنا ِمن مَِّحيصٍ { : هدانا اهللا طريق النجاة ألغنينا عنكم وأجنيناكم ، أتبعوه اإلقناط من النجاة فقالوا 

قالوا مجيعاً سواء : ضعفاء واملستكربين مجيعاً ، كأنه قيل ومهرب ، جزعنا أم صربنا ، وجيوز أن يكون من كالم ال
ومكاناً . واحمليص يكون مصدراً كاملغيب واملشيب ]  ٥٢: يوسف [ } ذلك ِلَيْعلََم أَّنى لَْم أخنه { : علينا ، كقوله 

  .حاص عنه وجاض ، مبعىن واحد : ويقال . كاملبيت واملصيف 

إِلَّا  الْأَْمُر إِنَّ اللََّه َوَعَدكُْم َوْعَد الَْحقِّ َوَوَعْدُتكُْم فَأَْخلَفُْتكُْم َوَما كَانَ ِلَي َعلَْيكُْم ِمْن ُسلْطَاٍنَوقَالَ الشَّْيطَانُ لَمَّا قُِضَي 
صْرِِخيَّ إِنِّي كَفَْرُت بَِما أَنْ َدَعْوُتكُْم فَاسَْتَجبُْتْم ِلي فَلَا َتلُوُمونِي َولُومُوا أَنْفَُسكُْم َما أََنا بُِمصْرِِخكُْم َوَما أَْنُتمْ بُِم

  ) ٢٢(أَْشرَكُْتُموِن ِمْن قَْبلُ إِنَّ الظَّاِلِمَني لَُهْم َعذَابٌ أَلِيٌم 

ملا قطع األمر وفرغ منه ، وهو احلساب ، وتصادر الفريقني ودخول أحدمها اجلنة ودخول } لَمَّا قُِضىَ األمر { 
إِنَّ اهللا َوَعَدكُمْ { خطيباً يف األشقياء من اجلّن واإلنس فيقول ذلك وروي أنّ الشيطان يقوم عند ذلك . اآلخر النار 
فَأَْخلَفُْتكُْم َوَما { خالف ذلك } َوَوَعدتُّكُمْ { وهو البعث واجلزاء على األعمال فوىف لكم مبا وعدكم } َوْعَد احلق 

إال } إِالَّ أَن َدَعْوُتكُْم { صي وأجلئكم إليها من تسلط وقهر فأقسركم على الكفر واملعا} كَانَ ِلَى َعلَْيكُْم ّمن سلطان 
ما حتيتهم إال : دعائي إياكم إىل الضاللة بوسوسيت وتزييين ، وليس الدعاء من جنس السلطان ، ولكنه كقولك 

دعاكم ،  حيث اغتررمت يب وأطعتموين إذ دعوتكم ، ومل تطيعوا ربكم إذ} فَالَ َتلُوُمونِى َولُومُواْ أَنفَُسكُْم { . الضرب 
وهذا دليل على أنّ اإلنسان هو الذي خيتار الشقاوة أو السعادة وحيصلها لنفسه ، وليس من اهللا إال التمكني ، وال 

فال تلوموين وال أنفسكم ، فإنّ اهللا قضى عليكم : ولو كان األمر كما تزعم اجملربة لقال . من الشيطان إال التزيني 
لو كان هذا القول منه باطالً : قلت . ل الشيطان باطل ال يصح التعلق به قو: فإن قلت . الكفر وأجربكم عليه 

إِنَّ اهللا { : أال ترى إىل قوله : لبني اهللا بطالنه وأظهر إنكاره ، على أنه ال طائل له يف النطق بالباطل يف ذلك املقام 
َوَما كَانَ ِلَى َعلَْيكُْم ّمن { : ق والصدق ، ويف قوله كيف أتى فيه باحل} َوَعَدكُْم َوْعَد احلق َوَوَعدتُّكُْم فَأَْخلَفُْتكُمْ 

: احلجر [ } إِنَّ ِعَباِدى لَْيسَ لََك َعلَْيهِمْ سلطان إِالَّ َمنِ اتبعك ِمَن الغاوين { : وهو مثل قول اهللا تعاىل } سلطان 
: واإلصراخ . نا بعضاً من عذاب اهللا وال يغيثه ال ينجي بعض} مَّا أََناْ بُِمْصرِِخكُْم َوَما أَنُتْم بُِمصْرِِخىَّ { ، ]  ٤٢

  :بكسر الياء وهي ضعيفة ، واستشهدوا هلا ببيت جمهول » مبصرخي«: وقرىء . اإلغاثة 
  قَالَْت لَُه َما أْنَت بِاملَْرِضي... قَالَ لََها َهلْ لَِك َياَتا يف 

ملا عليه أصل التقاء الساكنني ، ولكنه غري وكأنه قّدر ياء اإلضافة ساكنة وقبلها ياء ساكنة ، فحّركها بالكسر 
: صحيح ، ألنَّ ياء اإلضافة ال تكون إال مفتوحة ، حيث قبلها ألف يف حنو عصاي ، فما باهلا وقبلها ياء؟ فإن قلت 

جرت الياء األوىل جمرى احلرف الصحيح ألجل اإلدغام ، فكأهنا ياء وقعت ساكنة بعد حرف صحيح ساكن ، 



هذا قياس حسن ، ولكن االستعمال املستفيض الذي هو مبنزلة اخلرب املتواتر : قلت . األصل  فحّركت بالكسر على
: متعلقة بأشركتموين ، يعين } ِمن قَْبلُ { مصدرية ، و } بَِما أشركتموين { يف » ما«. تتضاءل إليه القياسات 

} َوَيْوَم القيامة َيكْفُُرونَ بِِشْرِككُْم { : ىل كفرت اليوم بإشراككم إياي من قبل هذا اليوم ، أي يف الدنيا ، كقوله تعا
إِنَّا ُبَرءاء ّمْنكُْم َوِممَّا { : تربؤه منه واستنكاره له ، كقوله تعاىل : ومعىن كفره بإشراكهم إياه ]  ١٤: فاطر [ 

  }َتْعُبُدونَ ِمن ُدوِن اهللا كَفَْرَنا بِكُْم 

كفرت من قبل حني أبيت السجود : وما موصولة ، أي . بكفرت  يتعلق} ِمن قَْبلُ { : وقيل ]  ٤: املمتحنة [ 
: أشركنيه فالن ، أي : شركت زيداً ، فإذا نقلت باهلمزة قلت : آلدم بالذي أشركتمونيه وهو اهللا عز وجل ، تقول 

:  ومعىن إشراكهم الشيطان باهللا. سبحان ما سخركّن لنا : يف قوهلم » ما«هذه » ما«وحنو . جعلين له شريكاً 
قول اهللا } إِنَّ الظاملني { : طاعتهم له فيما كان يزينه هلم من عبادة األوثان وغريها ، وهذا آخر قول إبليس ، وقوله 

عّز وجلّ ، وحيتمل أن يكون من مجلة قول إبليس ، وإمنا حكى اهللا عز وعال ما سيقوله يف ذلك الوقت ، ليكون 
اد ملا ال بّد هلم من الوصول إليه ، وأن يتصّوروا يف أنفسهم ذلك املقام لطفاً للسامعني يف النظر لعاقبتهم واالستعد

، بالياء » فال يلوموين«: وقرىء . الذي يقول الشيطان فيه ما يقول ، فيخافوا ويعملوا ما خيلصهم منه وينجهم 
  ] . ٢٢: يونس  [} حىت إِذَا كُنُتْم ِفى الفلك َوجََرْيَن بِهِم { : على طريقة االلتفات ، كقوله تعاىل 

َربِّهِْم َتِحيَّتُُهْم ِفيَها َسلَامٌ  َوأُْدِخلَ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت َجنَّاٍت َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها الْأَْنهَاُر خَاِلِديَن ِفيَها بِإِذِْن
)٢٣ (  

وأدخل أنا وهذا دليل على أنه من :  على فعل املتكلم ، مبعىن» وأدخل الذين آمنوا«: وقرأ احلسن وعمرو بن عبيد 
فإن قلت . أدخلتهم املالئكة اجلنة بإذن اهللا وأمره : متعلق بأدخل ، أي } بِإِذِْن َربّهِْم { قول اهللا ، ال من قول إبليس 

ة الوجه يف هذه القراء: وأدخلهم أنا بإذن رهبم ، كالم غري ملتئم؟ قلت : فبم يتعلق يف القراءة األخرى ، وقولك : 
أن املالئكة حييوهنم بإذن : بإذن رهبم ، يعين } َتِحيَّتُُهْم ِفيَها سالم { مبا بعده ، أي } بِإِذْنِ َربّهِْم { : أن يتعلق قوله 

  .رهبم 

ُتؤِْتي أُكُلََها كُلَّ ِحنيٍ ) ٢٤(َماِء أَلَْم َتَر كَْيَف َضَرَب اللَُّه َمثَلًا كَِلَمةً طَيَِّبةً كََشجََرٍة طَيَِّبٍة أَْصلَُها ثَابٌِت َوفَْرُعَها ِفي السَّ
  ) ٢٥(بِإِذِْن َربَِّها وََيضْرُِب اللَُّه الْأَْمثَالَ ِللنَّاسِ لََعلَُّهْم يََتذَكَُّرونَ 

و . اعتمد مثالً ووضعه } َضَرَب اهللا مَثَالً { ، وفيه ضعف » من يتق«: ساكنة الراء ، كما قرىء » أمل تر«: قرىء 
} ضََرَب اهللا َمثَالً { : وهو تفسري لقوله } كََشَجرٍة طَّيَبةٍ { جعل كلمة طيبة : نصب مبضمر ، أي } َبةً كَِلَمةً طَّي{ 

} كَِلمةًَ { و } مثل الذين { وجيوز أن ينتصب . كساه حلة ، ومحله على فرس : شّرف األمري زيداً : كقولك 
على أهنا خرب مبتدأ حمذوف ، } كََشجَرٍة طَّيَبٍة { : قال  ضرب كلمة طيبة مثالً ، مبعىن جعلها مثالً مث: بضرب ، أي 

ِفى { وأعالها ورأسها } َوفَْرُعَها { يعين يف األرض ضارب بعروقه فيها } أَْصلَُها ثَابِتٌ { مبعىن هي كشجرة طيبة 
» ثابت كشجرة طيبة«وقرأ أنس بن مالك . وفروعها ، على االكتفاء بلفظ اجلنس : وجيوز أن يريد } السماء 

قراءة اجلماعة أقوى معىن؛ ألنّ يف قراءة أنس أجريت الصفة على : أّي فرق بني القراءتني؟ قلت : أصلها فإن قلت 
مررت برجل قائم أبوه؛ ألنّ املخرب عنه : مررت برجل أبوه قائم ، فهو أقوى معىن من قولك : الشجرة ، وإذا قلت 



كل كلمة حسنة كالتسبيحة والتحميدة : وقيل . ة التوحيد كلم: والكلمة الطيبة . إمنا هو األب ال رجل 
وأما الشجرة فكل شجرة مثمرة طيبة . شهادة أن ال إله إال اهللا : وعن ابن عباس . واالستغفار والتوبة والدعوة 

ل الثمار ، كالنخلة وشجرة التني والعنب والرّمان وغري ذلك وعن ابن عمر أنّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قا
  :ذات يوم 

فوقع الناس يف شجر البوادي ، وكنت صبياً ، فوقع " إن اهللا ضرب مثل املؤمن شجرة فأخربوين ما هي ) "  ٥٧١( 
فمنعين مكان عمر : وروي . يف قليب أهنا النخلة ، فهبت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن أقوهلا وأنا أصغر القوم 

كنت قلتها لكانت أحّب إيلّ من محر النعم ، مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه يا بّين لو : واستحييت ، فقال يل عمر 
  "أال إهنا النخلة " وسلم 

معناه يف جهة العلّو والصعود ، ومل يرد } ِفى السماء { : شجرة يف اجلنة وقوله : وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما 
تعطي مثرها كل وقت } ُتؤِْتى أُكُلََها كُلَّ ِحنيٍ { ومشوخه طويل يف السماء تريد ارتفاعه : املظلة ، كقولك يف اجلبل 

ألن يف ضرب األمثال زيادة إفهام } لََعلَُّهمْ َيَتذَكَُّرونَ { بتيسري خالقها وتكوينه } بِإِذِْن رَّبَها { وقته اهللا إلمثارها 
  .وتذكري وتصوير للمعاين 

  ) ٢٦(اجُْتثَّْت ِمْن فَْوقِ الْأَْرضِ َما لََها ِمْن قََرارٍ َوَمثَلُ كَِلَمٍة َخبِيثٍَة كََشَجَرةٍ َخبِيثَةٍ 

بالنصب ، عطفاً على » ومثل كلمة«: وقرىء . صفتها كصفتها : كمثل شجرة خبيثة ، أي } كََشَجَرٍة َخبِيثٍَة { 
جرة ال يطيب وأّما الشجرة اخلبيثة فكل ش. كل كلمة قبيحة : وقيل . كلمة الشرك : كلمة طيبة ، والكلمة اخلبيثة 

أَْصلَُها ثَابِتٌ { : يف مقابلة قوله } اجتثت ِمن فَْوقِ األرض { : وقوله . مثرها كشجرة احلنظل والكشوث وحنو ذلك 
أي } َما لََها ِمن قََرارٍ { استؤصلت ، وحقيقة االجتثاث أخذ اجلثة كلها } اجتثت { ومعىن ]  ٢٤: إبراهيم [ } 

ثبت ثباتاً شبه هبا القول الذي مل يعضد حبجة ، فهو داحض غري ثابت : اراً ، كقولك قّر الشيء قر: يقال . استقرار 
ما : وعن قتادة أنه قيل لبعض العلماء . الباطل جللج : والذي ال يبقى إمنا يضمحل عن قريب لبطالنه ، من قوهلم 

عداً ، إال أن تلزم عنق صاحبها ما أعلم هلا يف األرض مستقراً ، وال يف السماء مص: تقول يف كلمة خبيثة؟ فقال 
  .حىت يوايف هبا القيامة 

  ) ٢٧(اِلِمَني َوَيفَْعلُ اللَُّه َما َيَشاُء ُيثَبُِّت اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا بِالْقَْولِ الثَّابِِت ِفي الْحََياِة الدُّْنَيا َوِفي الْآِخَرِة َوُيِضلُّ اللَُّه الظَّ

ة والربهان يف قلب صاحبه ومتكن فيه ، فاعتقده واطمأنت إليه نفسه ، وتثبيتهم الذي ثبت باحلج} القول الثابت { 
أهنم إذا فتنوا يف دينهم مل يزلوا ، كما ثبت الذين فتنهم أصحاب األخدود ، والذين نشروا باملناشري : به يف الدنيا 

أهنم إذا سئلوا . آلخرة وتثبيتهم يف ا. ومشطت حلومهم بأمشاط احلديد ، وكما ثبت جرجيس ومشسون وغريمها 
وقيل معناه الثبات . عند تواقف األشهاد عن معتقدهم ودينهم ، مل يتلعثموا ومل يبهتوا ، ومل حتريهم أهوال احلشر 

  :وعن الرباء ابن عازب رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . عند سؤال القرب 
من : وحه يف جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه يف قربه ويقوالن له مث يعاد ر« ذكر قبض روح املؤمن فقال )  ٥٧٢( 

ريب اهللا ، وديين اإلسالم ، ونبيي حممد ، فينادي مناد من السماء أن صدق : ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيقول 
مسكوا حبجة يف الذين مل يت} َوُيِضلُّ اهللا الظاملني { « يثبت اهللا الذين آمنوا بالقول الثابت » : عبدي فذلك قوله 

[ } إِنَّا َوَجدْنآ ءابآَءَنا { : دينهم ، وإمنا اقتصروا على تقليد كبارهم وشيوخهم ، كما قلد املشركون آباءهم فقالوا 



وإضالهلم يف الدنيا أهنم ال يثبتون يف مواقف الفنت وتزل أقدامهم أّول شيء ، وهم يف ]  ٢٣ - ٢٢: الزخرف 
أي ما توجبه احلكمة؛ ألن مشيئة اهللا تابعة للحكمة ، من تثبيت املؤمنني } اهللا َما َيَشآء َوَيفَْعلُ { اآلخرة أضل وأذل 

وتأييدهم ، وعصمتهم عند ثباهتم وعزمهم ، ومن إضالل الظاملني وخذالهنم ، والتخلية بينهم وبني شأهنم عند زللهم 
.  

َوَجَعلُوا ) ٢٩(جََهنََّم َيْصلَْوَنَها َوبِئْسَ الْقََراُر ) ٢٨(َوأََحلُّوا قَْومَُهْم دَاَر الَْبوَارِ أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذيَن َبدَّلُوا نِْعَمَت اللَِّه كُفًْرا 
  ) ٣٠(ِللَِّه أَْنَداًدا لُِيِضلُّوا َعْن َسبِيِلِه قُلْ َتَمتَُّعوا فَإِنَّ َمِصريَكُْم إِلَى النَّارِ 

ألن شكرها الذي وجب عليهم وضعوا مكانه كفراً ، فكأهنم } كُفْراً  {أي شكر نعمة اهللا } َبدَّلُواْ نِْعَمَت اهللا { 
أي شكر ]  ٨٢: الواقعة [ } وََتْجَعلُونَ رِزْقَكُْم أَنَّكُْم ُتكَذُّبونَ { : غريوا الشكر إىل الكفر وبدلوه تبديالً ، وحنوه 

راً على أهنم ملا كفروها وهو أهنم بدلوا نفس النعمة كف: ووجه آخر . رزقكم حيث وضعتم التكذيب موضعه 
أسكنهم اهللا حرمه : وهم أهل مكة . سلبوها فبقوا مسلويب النعمة موصوفني بالكفر ، حاصالً هلم الكفر بدل النعمة 

. ، وجعلهم قّوام بيته ، وأكرمهم مبحمد صلى اهللا عليه وسلم ، فكفروا نعمة اهللا بدل ما لزمهم من الشكر العظيم 
يف الرخاء والسعة إليالفهم الرحلتني ، فكفروا نعمته ، فضرهبم بالقحط سبع سنني ، فحصل  أو أصاهبم اهللا بالنعمة

هلم الكفر بدل النعمة ، كذلك حني أسروا وقتلوا يوم بدر وقد ذهبت عنهم النعمة وبقي الكفر طوقاً يف أعناقهم ، 
. فأما بنو املغرية فكفيتموهم يوم بدر بنو املغرية وبنو أمية ، : هم األفجران من قريش : وعن عمر رضي اهللا عنه 

ممن } وَأََحلُّواْ قَْوَمُهمْ { جبلة بن األيهم وأصحابه : هم متنصرة العرب : وقيل . وأما بنو أمية فمتعوا حىت حني 
» ليضلوا«: على دار البوار عطف بيان قرىء } َجَهنَّمَ { وعطف . دار اهلالك } َدارَ البوار { تابعهم على الكفر 

ملا كان : الضالل واإلضالل مل يكن غرضهم يف اختاذ األنداد فما معىن الالم قلت : فإن قلت . تح الياء وضمها بف
جئتك لتكرمين ، نتيجة اجمليء ، دخلته الالم : الضالل واإلضالل نتيجة اختاذ األنداد ، كما كان اإلكرام يف قولك 

إيذان بأهنم النغماسهم يف التمتع باحلاضر ، وأهنم ال } َمتَُّعواْ َت{ وإن مل يكن غرضاً ، على طريق التشبيه والتقريب 
يعرفون غريه وال يريدونه ، مأمورون به ، قد أمرهم آمر مطاع ال يسعهم أن خيالفوه وال ميلكون ألنفسهم أمراً دونه 

} نَّ َمِصريَكُْم إِلَى النار فَإِ{ إن دمتم على ما أنتم عليه من االمتثال ألمر الشهوة : واملعىن . ، وهو أمر الشهوة 
  ] . ٨: الزمر [ } قُلْ َتَمتَّْع بِكُفْرَِك قَِليالً إِنََّك ِمْن أصحاب النار { وجيوز أن يراد اخلذالن والتخلية وحنوه 

ِمْن قَْبلِ أَنْ يَأِْتَي َيْوٌم لَا َبْيٌع ِفيِه َولَا ِخلَالٌ  قُلْ ِلِعَباِدَي الَِّذيَن آَمُنوا ُيِقيُموا الصَّلَاةَ َوُيْنِفقُوا ِممَّا َرَزقَْناُهْم سِرا َوَعلَانَِيةً
)٣١ (  

{ أقيموا الصالة وأنفقوا } قُل لّعَِباِدَى الذين ءاَمُنواْ { يدل عليه ، وتقديره } قُل { املقول حمذوف ، ألن جواب 
ليقيموا ولينفقوا ، ويكون هذا هو املقول ، : وجوزوا أن يكون يقيموا وينفقوا ، مبعىن } ُيِقيُمواْ الصالوة وَُيْنِفقُواْ 

يقيموا الصالة وينفقوا ابتداء : عوض منه ، ولو قيل } قُل { وإمنا جاز حذف الالم ، ألنّ األمر الذي هو : قالوا 
 ذوي سّر وعالنية ،: على احلال ، أي : ؟ قلت } ِسّرا وََعالَنَِيةً { عالم انتصب : حبذف الالم ، مل جيز فإن قلت 

إنفاق سر وإنفاق عالنية : أو على الظرف ، أي وقيت سر وعالنية ، أو على املصدر ، أي . مسرين ومعلنني : مبعىن 
كيف طابق : فإن قلت . املخالة : واخلالل . إخفاء املتطوع به من الصدقات واإلعالن بالواجب : املعىن ] و [ ، 

من قبل أنّ الناس خيرجون أمواهلم يف عقود : قلت } َوالَ خالل  الَّ َبْيٌع ِفيِه{ األمر باإلنفاق وصف اليوم بأنه 



املعاوضات ، فيعطون بدالً ليأخذوا مثله ، ويف املكارمات ومهاداة األصدقاء ليستجروا هبداياهم أمثاهلا أو خرياً منها 
[ } جْزِى إِالَّ ابتغاء َوْجِه َرّبِه االعلى َوَما ألَحٍد ِعنَدُه ِمن ّنْعَمٍة َت{ : وأّما اإلنفاق لوجه اهللا خالصاً كقوله تعاىل . 

ال : فال يفعله إال املؤمنون اخللص ، فبعثوا عليه ليأخذوا بدله يف يوم ال بيع فيه وال خالل ، أي ]  ٢٠-١٩: الليل 
اإلنفاق لوجه انتفاع فيه مببايعة وال مبخالة ، وال مبا ينفقون به أمواهلم من املعاوضات واملكارمات ، وإمنا ينتفع فيه ب

  .بالرفع » ال بيع فيه وال خاللُ«: اهللا ، وقرىء 

كُْم َوَسخََّر لَكُُم الْفُلَْك اللَُّه الَِّذي َخلََق السََّماَواِت وَالْأَْرَض وَأَنَْزلَ ِمَن السََّماِء َماًء فَأَخَْرَج بِِه ِمَن الثَّمََراتِ رِْزقًا لَ
َوَسخََّر لَكُمُ الشَّْمَس وَالْقََمَر دَاِئَبْينِ َوَسخََّر لَكُُم اللَّْيلَ َوالنََّهارَ ) ٣٢(َسخََّر لَكُمُ الْأَْنهَاَر ِلَتْجرَِي ِفي الَْبْحرِ بِأَْمرِِه َو

  ) ٣٤( َوآَتاكُْم ِمْن كُلِّ َما سَأَلُْتُموُه َوإِنْ َتُعدُّوا نِْعَمَت اللَِّه لَا ُتْحُصوَها إِنَّ الْإِْنَسانَ لَظَلُوٌم كَفَّاٌر) ٣٣(

وجيوز . أخرج به رزقاً هو مثرات : بيان للرزق ، أي } ِمَن الثمرات { خربه ، و } الذى َخلََق { مبتدأ ، و } اهللا { 
حاالً من املفعول ، أو نصباً على املصدر من أخرج ، ألنه يف } رِْزقاً { مفعول أخرج ، و } ِمَن الثمرات { أن يكون 

يدأبان يف سريمها وإنارهتما ودرئهما الظلمات ، وإصالحهما ما يصلحان } دآِئَبنيَ { ن بقوله ك} بِأَْمرِِه { معىن رزق 
وءاتاكم مِّن كُلِّ ما { يتعاقبان خلفة ملعاشكم وسباتكم } َوَسخَّر لَكُُم الَّْيلَ والنََّهارَ { من األرض واألبدان والنبات 

بالتنوين ، » من كلّ«: وقرىء . موه ، نظراً يف مصاحلكم من للتبعيض ، أي آتاكم بعض مجيع ما سألت} َسأَلُْتُموهُ 
موصولة } َما { آتاكم من مجيع ذلك غري سائليه ، وجيوز أن تكون : وما سألتموه نفي وحمله النصب على احلال أي 

ه وآتاكم من كل ذلك ما احتجتم إليه ومل تصلح أَحوالكم ومعايشكم إال به ، فكأنكم سألتموه أو طلبتمو: ، على 
ال حتصروها وال تطيقوا عدها وبلوغ آخرها ، هذا إذا أرادوا أن يعدوها على اإلمجال } الَ ُتْحُصوَها { بلسان احلال 

شديد الكفران هلا } كَفَّاٌر { يظلم النعمة بإغفال شكرها } لَظَلُوٌم { وأّما التفصيل فال يقدر عليه وال يعلمه إال اهللا . 
واإلنسان للجنس ، فيتناول اإلخبار بالظلم . وجيزع ، كفار يف النعمة جيمع ومينع وقيل ظلوم يف الشّدة يشكو . 

  .والكفران من يوجدان منه 

ِمَن النَّاسِ َربِّ إِنَُّهنَّ أَْضلَلَْن كَِثًريا ) ٣٥(َوإِذْ قَالَ إِْبَراِهيُم َربِّ اْجَعلْ َهذَا الَْبلََد آِمًنا وَاْجنُْبنِي وََبنِيَّ أَنْ نَْعُبَد الْأَْصَناَم 
  ) ٣٦(فََمْن َتبَِعنِي فَإِنَُّه ِمنِّي َوَمْن َعَصانِي فَإِنََّك غَفُورٌ َرحِيٌم 

يعين البلد احلرام ، زاده اهللا أمناً ، وكفاه كل باغ وظامل ، وأجاب فيه دعوة خليله إبراهيم عليه } هذا البلد { 
: وبني قوله ]  ١٢٦: البقرة [ } اجعل هذا َبلًَدا آِمًنا { : ه أي فرق بني قول: فإن قلت . ذا أمن } َءاِمناً { السالم 

قد سأل يف األّول أن جيعله من مجلة البالد اليت يأمن أهلها وال خيافون ، ويف : ؟ قلت } اجعل هذا البلد َءاِمًنا { 
{ ، فاجعله آمناً هو بلد خموف : الثاين أن خيرجه من صفة كان عليها من اخلوف إىل ضدها من األمن ، كأنه قال 

جنبين : جنبه الشر ، وجنبه ، وأجنبه؛ فأهل احلجاز يقولون : ، وفيه ثالث لغات » وأجنبين«: وقرىء } واجنبىن 
أراد بنيه من صلبه } وََبنِىَّ { ثبتنا وأدمنا على اجتناب عبادهتا : شره بالتشديد ، وأهل جند جنبين وأجنبين ، واملعىن 

{ : ما عبد أحد من ولد إمساعيل صنماً ، واحتج بقوله : دت العرب األصنام؟ فقال كيف عب: وسئل ابن عيينة 
البيت حجر ، فحيثما نصبنا : إمنا كانت أنصاب حجارة لكل قوم ، قالوا } أَن نَّعُْبَد األصنام } { واجنبين وبين 

طاف بالبيت ، وال : ن يقال حجراً فهو مبنزلة البيت ، فكانوا يدورون بذلك احلجر ويسمونه الدوار ، فاستحب أ
فأعوذ بك أن تعصمين وبينَّ من ذلك ، وإمنا جعلن مضالت؛ } إِنَُّهنَّ أَْضلَلَْن كَِثًريا ّمَن الناس { دار بالبيت : يقال 



{ فتنتهم الدنيا وغّرهتم ، أي افتتنوا هبا واغتروا بسببها : ألنّ الناس ضلوا بسببهّن ، فكأهنّن أضللنهم ، كما تقول 
أي هو بعضي لفرط اختصاصه يب ومالبسته يل ، } فَإِنَُّه مِنِّى { على مليت وكان حنيفاً مسلماً مثلي } َمن َتبَِعنِى فَ

  :وكذلك قوله 
َوَمْن { أي ليس بعض املؤمنني ، على أنّ الغش ليس من أفعاهلم وأوصافهم " من غشنا فليس منا ) "  ٥٧٣( 

معناه : وقيل . تغفر له ما سلف منه من عصياين إذا بدا له فيه واستحدث الطاعة يل }  َعَصانِى فَإِنََّك غَفُوٌر رَّحِيٌم
  .ومن عصاين فيما دون الشرك 

ةً ِمَن النَّاسِ َتْهوِي لَاةَ فَاْجَعلْ أَفِْئَدَربََّنا إِنِّي أَْسكَْنُت ِمْن ذُرِّيَِّتي بِوَاٍد غَْيرِ ِذي َزْرعٍ ِعْندَ َبيِْتَك الُْمَحرَّمِ َربََّنا ِليُِقيُموا الصَّ
  ) ٣٧(إِلَيْهِْم وَاْرُزقُْهْم ِمَن الثَّمََراِت لََعلَُّهْم َيْشكُُرونَ 

ال يكون فيه } غَْيرِ ِذى َزْرعٍ { هو وادي مكة } بِوَاٍد { بعض أوالدي وهم إمساعيل ومن ولد منه } ِمن ذُّريَِّتى { 
مبعىن ال يوجد فيه اعوجاج ، ما فيه ]  ٢٨: الزمر [ } غَْيَر ِذى ِعَوجٍ  قُْرَءاناً عََربِّياً{ : شيء من زرع قط ، كقوله 

وقيل للبيت احملرم ، ألنّ اهللا حرم التعرض له والتهاون به ، وجعل ما حوله حرماً ملكانه ، أو . إال االستقامة ال غري 
، أو ألنه حمترم عظيم احلرمة ال حيل  ألنه مل يزل ممنعاً عزيزاً يهابه كل جبار ، كالشيء احملرم الذي حقه أن جيتنب

ِليُِقيُمواْ { انتهاكها ، أو ألنه حّرم على الطوفان أي منع منه ، كما ُسمي عتيقاً ألنه أعتق منه فلم يستول عليه 
ما أسكنتهم هذا الوادي اخلالء البلقع من كل مرتفق ومرتزق ، إال ليقيموا : الالم متعلقة بأسكنت ، أي } الصالة 
عند بيتك احملرم ، ويعمروه بذكرك وعبادتك وما تعمر به مساجدك ومتعبداتك ، متربكني بالبقعة اليت  الصالة

شرفتها على البقاع ، مستسعدين جبوارك الكرمي ، متقربني إليك بالعكوف عند بيتك ، والطواف به ، والركوع 
أفئدة من أفئدة الناس ، ومن } ةً مَِّن الناس أَفِْئَد{ والسجود حوله ، مستنزلني الرمحة اليت آثرت هبا سكان حرمك 

{ لو مل يقل : لو قال أفئدة الناس لزمحتكم عليه فارس والروم ، وقيل : للتبعيض ، ويدل عليه ما روي عن جماهد 
د القلب مين سقيم ، تري: لالبتداء ، كقولك } مَِّن { الزدمحوا عليه حىت الروم والترك واهلند وجيوز أن يكون } مَِّن 

أفئدة ناس ، وإمنا نكرت املضاف إليه يف هذا التمثيل لتنكري أفئدة ، ألهنا يف اآلية نكرة ليتناول : قليب ، فكأنه قيل 
آدر ، يف : أن يكون من القلب كقولك : وفيه وجهان ، أحدمها . ، بوزن عاقدة » آفدة«: وقرىء . بعض األفئدة 

الرحلة إذا عجلت ، أي مجاعة أو مجاعات يرحتلون إليهم ويعجلون  أن يكون اسم فاعلة من أفدت: والثاين . أدؤر 
أن تطرح اهلمزة للتخفيف ، وإن كان الوجه أن ختفف بإخراجها بني بني : ، وفيه وجهان » أفدة«: وقرىء . حنوهم 

  :تسرع إليهم وتطري حنوهم شوقاً ونزاعاً من قوله } َتْهوِى إِلَيْهِْم { وأن يكون من أفد . 
. ، على البناء للمفعول ، من هوى إليه وأهواه غريه » ُتْهَوى إليهم«: وقرىء ... ي َمَخارِمََها ُهوِىَّ اَألْجَدلِ َيْهوِ

مع سكناهم } وارزقهم ّمَن الثمرات { وهتوى إليهم ، من هوى يهوي إذا أحب ، ضمن معىن تنزع فعّدى تعديته 
النعمة يف أن يرزقوا أنواع الثمرات حاضرة } لََعلَُّهْم َيْشكُُرونَ { د وادياً ما فيه شيء منها ، بأن جتلب إليهم من البال

. يف واد يباب ليس فيه جنم وال شجر وال ماء ال جرم أن اهللا عز وجلّ أجاب دعوته فجعله حرماً آمناً جتىب إليه 
ب البالد وأكثرها مثرات كل شيء رزقاً من لدنه ، مث فضله يف وجود أصناف الثمار فيه على كل ريف وعلى أخص

مثاراً ، ويف أي بلد من بالد الشرق والغرب ترى األعجوبة اليت يريكها اهللا بواد غري ذي زرع ، وهي اجتماع 
البواكري والفواكه املختلفة األزمان من الربيعية والصيفية واخلريفية يف يوم واحد ، وليس ذلك من آياته بعجيب ، 



كر نعمه ، وأدام لنا التشرف بالدخول حتت دعوة إبراهيم عليه السالم ، ورزقنا متعنا اهللا بسكىن حرمه ، ووفقنا لش
  .طرفاً من سالمة ذلك القلب السليم 

الَِّذي  الَْحْمُد ِللَِّه) ٣٨(ِء َربََّنا إِنََّك َتْعلَُم َما ُنْخِفي َوَما ُنْعِلُن َوَما َيْخفَى َعلَى اللَِّه ِمْن َشْيٍء ِفي الْأَْرضِ َولَا ِفي السََّما
  ) ٣٩(َوَهَب ِلي َعلَى الِْكَبرِ إِْسَماعِيلَ َوإِْسحَاَق إِنَّ رَبِّي لََسمِيُع الدَُّعاِء 

تعلم السرَّ كما تعلم العلن علماً } إِنََّك َتْعلَُم َما ُنْخِفى َوَما ُنْعِلُن { النداء املكرر دليل التضرع واللجأ إىل اهللا تعاىل 
أنك أعلم بأحوالنا وما يصلحنا وما يفسدنا منا ، : واملعىن . من الغيوب ال حيتجب عنك  ال تفاوت فيه ، ألنّ غيباً

وأنت أرحم بنا وأنصح لنا منا بأنفسنا وهلا ، فال حاجة إىل الدعاء والطلب ، وإمنا ندعوك إظهاراً للعبودية لك ، 
نيل أياديك ، ووهلاً إىل رمحتك ، وكما وختشعاً لعظمتك ، وتذلال لعزتك ، وافتقاراً إىل ما عندك ، واستعجاالً ل

أنه رفع : وعن بعضهم . يتملق العبد بني يدي سيده ، رغبة يف إصابة معروفه ، مع توفر السيد على حسن امللكة 
مثلك ال يذكر استقصاراً وال تومها للغفلة عن حوائج : حاجته إىل كرمي فأبطأ عليه النجح ، فأراد أن يذكره فقال 

ما ختفي من الوجد ملا وقع بيننا من الفرقة ، : وقيل . كن ذا احلاجة ال تدعه حاجته أن ال يتكلم فيها السائلني ، ول
يريد ما جرى بينه وبني هاجر حني : ما خنفي من كآبة االفتراق ، وما نعلن : وقيل . وما نعلن من البكاء والدعاء 

إذن ال : قالت . نعم : اهللا أمرك هبذا؟ قال : قالت .  إىل اهللا أكلكم: إىل من تكلنا؟ قال : قالت له عند الوداع 
من كالم اهللا عز وجل تصديقاً إلبراهيم عليه السالم ، } َوَما خيفى َعلَى اهللا ِمن َشْىٍء { خنشى ، تركتنا إىل كاف 

ي هو عامل وما خيفى على اهللا الذ: أو من كالم إبراهيم ، يعين ]  ٣٤: النمل [ } وكذلك َيفَْعلُونَ { : كقوله 
{ : يف قوله } َعلَى { . وما خيفى عليه شيء ما : لالستغراق ، كأنه قيل » ومن«. الغيب من شيء يف كل مكان 

  :مبعىن مع كقوله } َعلَى الكرب 
  أَْعلَُم ِمْن حَْيثُ ُتْؤكَلُ الْكَِتُف... إنِّي َعلَى َما َتَرْيَن ِمْن ِكَبرِى 

روي أنّ إمساعيل ولد له وهو ابن تسع وتسعني .  وأنا كبري ويف حال الكرب وهب يل: وهو يف موضع احلال ، معناه 
وإسحاق . سنة ، وولد له إسحاق وهو ابن مائة وثنيت عشرة سنة ، وقد روي أنه ولد له إمساعيل ألربع وستني 

الكرب ألنّ املنة هببة مل يولد إلبراهيم إال بعد مائة وسبع عشرة سنة ، وإمنا ذكر حال : وعن سعيد بن جبري . لتسعني 
والظفر باحلاجة على عقب اليأس من أجلّ النعم . الولد فيها أعظم ، من حيث أهنا حال وقوع اليأس من الوالدة 

كان } إِنَّ َربِّى لََسِميعُ الدعاء { وأحالها يف نفس الظافر ، وألنّ الوالدة يف تلك السّن العالية كانت آية إلبراهيم 
اهللا تعاىل : رب هب يل من الصاحلني ، فشكر هللا ما أكرمه به من إجابته فإن قلت : لولد ، فقال قد دعا ربه وسأله ا

مسع اهللا : مسع امللك كالم فالن إذا اعتد به وقبله ومنه : هو من قولك : قلت . يسمع كل دعاء ، أجابه أو مل جيبه 
  .ملن محده ويف احلديث 

ما هذه اإلضافة إضافة السميع إىل الدعاء؟ : فإن قلت " يتغىن بالقرآن ما أذن اهللا لشيء كإذنه لنيب ) "  ٥٧٤( 
وقد ذكر سيبويه فعيالً يف مجلة أبنية املبالغة العاملة عمل . إضافة الصفة إىل مفعوهلا ، وأصله لسميع الدعاء : قلت 

أباه وجيوز أن يكون هذا ضروب زيداً ، وضراب أخاه ، ومنحار إبله ، وحذر أموراً ، ورحيم : الفعل ، كقولك 
  .واملراد مساع اهللا . من إضافة فعيل إىل فاعله ، وجيعل دعاء اهللا مسيعاً على اإلسناد اجملازي 



َم َيقُوُم الِْحسَابُ َربََّنا اغِْفْر ِلي َوِلوَاِلَديَّ َوِللُْمْؤِمنَِني َيْو) ٤٠(َربِّ اْجَعلْنِي ُمقِيَم الصَّلَاِة َوِمْن ذُرِّيَِّتي َربََّنا َوَتقَبَّلْ ُدَعاِء 
)٤١ (  

وبعض ذّرييت ، عطفاً على املنصوب يف اجعلين ، وإمنا بعض ألنه علم بإعالم اهللا أنه يكون يف ذّريته } َوِمن ذُّريَِّتى { 
تَزِلُكُْم َوَما َوأَْع{ أي عباديت } َوَتقَبَّلْ ُدَعاِء { ] .  ١٢٤: البقرة [ } اَ َيَنالُ عَْهِدي الظاملني { : كفار ، وذلك قوله 
، على اإلفراد » ولو الدي«: وقرأ سعيد بن جبري . » وألبوّي«يف قراءة أّيب ]  ٤٨: مرمي [ } َتْدُعونَ ِمن ُدوِن اهللا 

بضم » لولدي«: وقرىء . يعين إمساعيل وإسحاق » ولولدّي«: ، يعين أباه ، وقرأ احلسن بن علي رضي اهللا عنهما 
. ولذّرييت : ويف بعض املصاحف . مجع ولد ، كأسد يف أسد : وقيل . ، كالعدم والعدم  والولد مبعىن الولد. الواو 

هو من جمّوزات العقل ال يعلم امتناع جوازه إال : كيف جاز له أن يستغفر ألبويه وكانا كافرين؟ قلت : فإن قلت 
إِالَّ قَْولَ إبراهيم ِالبِيِه َألْسَتْغِفَرنَّ {  ويأباه قوله. بشرط اإلسالم : أراد بوالديه آدم وحواء وقيل : وقيل . بالتوقيف 

ألنه لو شرط اإلسالم لكان استغفاراً صحيحاً ال مقال فيه ، فكيف يستثين االستغفار ]  ٤: املمتحنة [ } لََك 
الرجل أي يثبت ، وهو مستعار من قيام القائم على } َيْوَم َيقُوُم احلساب { الصحيح من مجلة ما يؤتسى فيه بإبراهيم 

إذا أشرقت وثبت ضوؤها ، : ترجلت الشمس : وحنوه قوهلم . قامت احلرب على ساقها : ، والدليل عليه قوهلم 
[ } واسئل القرية { وجيوز أن يسند إىل احلساب قيام أهله إسناداً جمازياً ، أو يكون مثل . كأهنا قامت على رجل 

أل ، فلم يعبد أحد من ولده صنماً بعد دعوته ، وجعل قد استجاب اهللا له فيما س: وعن جماهد ]  ٨٢: يوسف 
وجعله إماماً ، وجعل يف ذريته من يقيم الصالة ، وأراه مناسكه ، وتاب عليه . البلد آمناً ، ورزق أهله من الثمرات 

نت ربنا إين أسك{ كانت الطائف من أرض فلسطني ، فلما قال إبراهيم : ، وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه قال 
  .، رفعها اهللا فوضعها حيث وضعها رزقاً للحرم ]  ٣٧: إبراهيم [ اآلية } 

ُمْهِطِعَني ُمقْنِِعي ُرُءوسِهِْم لَا ) ٤٢(َولَا َتْحَسَبنَّ اللََّه غَاِفلًا َعمَّا َيْعَملُ الظَّاِلُمونَ إِنََّما يَُؤخُِّرُهمْ ِلَيْومٍ َتْشَخُص ِفيِه الْأَْبصَاُر 
  ) ٤٣(هِْم طَْرفُُهْم َوأَفِْئدَُتُهْم َهَواٌء َيرَْتدُّ إِلَْي

يتعاىل اهللا عن السهو والغفلة ، فكيف حيسبه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو أعلم الناس به غافالً : فإن قلت 
أحدمها . إن كان خطابا لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ففيه وجهان : ؟ قلت } َوالَ َتْحَسَبنَّ اهللا غافال { حىت قيل 

{ ، ]  ١٤: األنعام [ } فَالَ َتكُوَننَّ ِمَن املشركني { : التثبيت على ما كان عليه من أنه ال حيسب اهللا غافالً ، كقوله 
[ } يا أيها الذين آمنوا آمنوا باهللا ورسوله { ، كما جاء يف األمر ]  ٢١٣: الشعراء [ } َوالَ َتْدُع َمَع اهللا إهلا ءاَخرَ 

أنّ املراد بالنهي عن حسبانه غافالً ، اإليذان بأنه عامل مبا يفعل الظاملون ، ال خيفى عليه : والثاين ]  ١٣٦: النساء 
البقرة [ } واهللا بَِما َتْعَملُونَ َعِليٌم { : منه شيء ، وأنه معاقبهم على قليله وكثريه على سبيل الوعيد والتهديد كقوله 

وال حتسبنه يعاملهم معاملة الغافل عما يعملون ، ولكن معاملة الرقيب : وجيوز أن يراد . يريد الوعيد ]  ٢٨٣: 
عليهم ، احملاسب على النقري والقطمري ، وإن كان خطابا لغريه ممن جيوز أن حيسبه غافالً ، جلهله بصفاته ، فال سؤال 

إمنا قاله من علمه : ل تسلية للمظلوم وهتديد للظامل ، فقيل له من قال هذا؟ فغضب وقا: فيه ، وعن ابن عيينة 
{ أي أبصارهم ال تقرّ يف أماكنها من هول ما ترى } َتْشَخُص ِفيِه االبصار { بالنون والياء » يؤخرهم«: وقرىء 
ُمقْنِِعى { اإلهطاع أن تقبل ببصرك على املرئي تدمي النظر إليه ال تطرف : وقيل . مسرعني إىل الداعي } ُمْهِطِعَني 

ال يطرفون ، ولكن عيوهنم : ال يرجع إليهم أن يطرفوا بعيوهنم ، أي } الَ يَْرَتدُّ إِلَْيهِْم طَْرفُُهْم { ا رافعيه} ُرُؤوسِهِْم 



اخلالء الذي مل : اهلواء . أو ال يرجع إليهم نظرهم فينظروا إىل أنفسهم . مفتوحة ممدودة من غري حتريك لألجفان 
: ويقال لألمحق أيضاً . ذا كان جباناً ال قّوة يف قلبه وال جرأة قلب فالن هواء إ: تشغله األجرام ، فوصف به فقيل 

  :قال زهري . قلبه هواء 
  :وقال حسان . ألنّ النعام مثل يف اجلنب واحلمق ... ِمَن الظُّلَْماِن ُجْؤُجُؤُه َهَواُء 
: ن اخلري خاوية منه ، وقال أبو عبيدة صفر م} َوأَفِْئَدتُُهْم َهوآُء { وعن ابن جريج ... فَأَْنَت ُمَجوَّفٌ َنْخٌب َهَواُء 

  .جوف ال عقول هلم 

 َدْعوََتَك َوَنتَّبِعِ الرُُّسلَ أَوَلَْم َوأَْنِذرِ النَّاَس َيْوَم يَأِْتيهُِم الَْعذَاُب فََيقُولُ الَِّذيَن ظَلَُموا رَبََّنا أَخِّرَْنا إِلَى أََجلٍ قَرِيبٍ ُنجِْب
َوَسكَْنُتْم ِفي َمَساِكنِ الَِّذيَن ظَلَُموا أَْنفَُسُهْم َوتََبيََّن لَكُْم كَْيَف فََعلَْنا ) ٤٤(لُ َما لَكُْم ِمْن َزوَالٍ َتكُوُنوا أَقْسَْمُتْم ِمْن قَْب

) ٤٦(ولَ ِمْنُه الْجِبَالُ َوقَْد َمكَُروا َمكَْرُهْم َوِعْندَ اللَِّه َمكْرُُهْم َوإِنْ كَانَ َمكْرُُهْم لَِتُز) ٤٥(بِهِْم َوضََرْبَنا لَكُُم الْأَْمثَالَ 
  ) ٤٧(فَلَا َتْحَسَبنَّ اللََّه ُمْخِلَف َوْعِدِه ُرُسلَُه إِنَّ اللََّه َعزِيٌز ذُو اْنتِقَامٍ 

ردّنا إىل الدنيا وأمهلنا } أَخّْرَنا إىل أََجلٍ قَرِيبٍ { ومعىن . مفعول ثان ألنذر وهو يوم القيامة } َيْوَم يَأِْتيهُِم العذاب { 
يوم : أو أريد باليوم . مد وحّد من الزمان قريب ، نتدارك ما فرطنا فيه من إجابة دعوتك واتباع رسلك إىل أ

هالكهم بالعذاب العاجل ، أو يوم موهتم معذبني بشّدة السكرات ولقاء املالئكة بال بشرى ، وأهنم يسألون يومئذ 
أََو لَمْ { ]  ١٠: املنافقون [ } ى إىل أََجلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدََّق لَْوال أَخَّرَْتنِ{ : أن يؤخرهم رهبم إىل أجل قريب ، كقوله 

أن يقولوا ذلك بطرا وأشراً ، وملا استوىل عليهم من عادة : على إرادة القول ، وفيه وجهان } َتكُوُنواْ أَقْسَْمُتْم 
جواب القسم ، وإمنا جاء } كُمْ َما لَ{ اجلهل والسفه ، وأن يقولوه بلسان احلال حيث بنوا شديداً وأّملوا بعيداً و 

واملعىن أقسمتم أنكم باقون } ّمن زََوالٍ { ما لنا : ولو حكى لفظ املقسمني لقيل } أَقَْسْمُتمْ { بلفظ اخلطاب لقوله 
َوأَقَْسُمواْ { : ال تنتقلون إىل دار أخرى يعين كفرهم بالبعث ، كقوله : يف الدنيا ال تزالون باملوت والفناء ، وقيل 

{ : ومنه قوله تعاىل . سكن الدار وسكن فيها : يقال ]  ٣٨: النحل [ } اهللا َجْهدَ أمياهنم الَ َيْبَعثُ اهللا َمن َيُموُت ب
ألنّ السكىن من السكون الذي هو اللبث ، واألصل تعّديه بفي ، } َوَسكَنُتْم ِفى مساكن الذين ظَلَُمواْ أَنفُسَُهْم 

سكن الدار كما : وأقام فيها ، ولكنه ملا نقل إىل سكون خاص تصرف فيه فقيل  قّر يف الدار وغىن فيها: كقولك 
قّروا فيها واطمأنوا طييب النفوس ، سائرين : سكنوا من السكون ، أي : وجيوز أن يكون . تبوأها وأوطنها : قيل 

ان عاقبة ظلمهم ، فيعتربوا سرية من قبلهم يف الظلم والفساد ، ال حيّدثوهنا مبا لقي األّولون من أيام اهللا وكيف ك
، بالنون » ونبني لكم«: وقرىء . أهلكناهم وانتقمنا منهم } كَْيَف { باإلخبار واملشاهدة } َوَتَبيََّن لَكُْم { ويرتدعوا 

َوقَدْ { أي صفات ما فعلوا وما فعل هبم ، وهي يف الغرابة كاألمثال املضروبة لكل ظامل } َوضََرْبَنا لَكُُم األمثال { 
ال خيلو إّما أن يكون مضافاً } َوِعنَد اهللا َمكُْرُهمْ { أي مكرهم العظيم الذي استفرغوا فيه جهدهم } كَُرواْ َمكَْرُهمْ َم

ومكتوب عند اهللا مكرهم ، فهو جمازيهم عليه مبكر هو أعظم منه ، أو يكون : إىل الفاعل كاألّول ، على معىن 
الذي ميكرهم به ، وهو عذاهبم الذي يستحقونه يأتيهم به من } اهللا َمكُْرُهمْ  َوِعنَد{ : مضافاً إىل املفعول على معىن 

وإن عظم مكرهم وتبالغ يف الشدة ، } َوإِن كَانَ َمكْرُُهْم ِلَتزُولَ ِمْنُه اجلبال { حيث ال يشعرون وال حيتسبون 
ة اجلبال ، معداً لذلك ، وقد وإن كان مكرهم مسوى إلزال: فضرب زوال اجلبال منه مثالً لتفاقمه وشدته ، أي 

: واملعىن ]  ١٤٣: البقرة [ } َوَما كَانَ اهللا لُِيِضيَع إميانكم { : جعلت إن نافية والالم مؤكدة هلا ، كقوله تعاىل 
  .وحمال أن تزول اجلبال مبكرهم ، على أنّ اجلبال مثل آليات اهللا وشرائعه ، ألهنا مبنزلة اجلبال الراسية ثباتاً ومتكناً 



َوإِن كَانَ َمكْرُُهْم { : ، بالم االبتداء ، على » لتزول«: وقرىء . » وما كان مكرهم«: وتنصره قراءة ابن مسعود 
{ » وإن كاد مكرهم«: وقرأ علي وعمر رضي اهللا عنهما . من الشّدة حبيث تزول منه اجلبال وتنقلع من أماكنها } 

[ } كََتَب اهللا الَغِْلَبنَّ أََناْ َوُرسُِلى { ، ]  ٥١: غافر [ } ا لََننُصرُ ُرُسلََنا إِنَّ{ : يعين قوله } ُمْخِلَف َوْعِدِه ُرُسلَهُ 
قدم الوعد : خملف رسله وعده؟ ومل قدم املعفول الثاين على األول؟ قلت : هال قيل : ، فإن قلت ]  ٢١: اجملادلة 

} ُرُسلَُه { : مث قال ]  ٩: آل عمران [ } ُف امليعاد إِنَّ اهللا الَ ُيْخِل{ : ليعلم أنه ال خيلف الوعد أصالً ، كقوله 
كيف خيلفه رسله الذين هم خريته  -وليس من شأنه إخالف املواعيد  -ليؤذن أنه إذا مل خيلف وعده أحداً 

قَْتلَ أوالدهم { وهذه يف الضعف كمن قرأ . ، حبّر الرسل ونصب الوعد » خملف وعَده رسلِه«: وصفوته؟ وقرىء 
  .ألوليائه من أعدائه } ذُو انتقام { غالب ال مياكر } العزيز { ] .  ١٣٧: األنعام [ } هِمْ ُشَركَاِئ

َوتََرى الُْمْجرِِمَني َيْومَِئٍذ ُمقَرَّنَِني ِفي ) ٤٨(َيْوَم ُتَبدَّلُ الْأَْرُض غَْيَر الْأَْرضِ وَالسََّماَواُت وََبَرزُوا ِللَِّه الَْواِحِد الْقَهَّارِ 
لَِيْجزَِي اللَُّه كُلَّ نَفْسٍ َما كََسَبتْ إِنَّ اللََّه َسرِيعُ ) ٥٠(سََرابِيلُُهْم ِمْن قَِطَراٍن َوَتْغَشى ُوُجوهَُهُم النَّاُر ) ٤٩(اِد الْأَْصفَ

  ) ٥١(الِْحسَابِ 

م تبّدل هذه يو: واملعىن . أو على الظرف لالنتقام . انتصابه على البدل من يوم يأتيهم } َيْوَم تَُبدَّلُ األرض { 
التغيري ، وقد يكون يف : والتبديل . األرض اليت تعرفوهنا أرضاً أخرى غري هذه املعروفة ، وكذلك السموات 

بدّلناهم جبنتيهم { و ]  ٥٦: النساء [ } بدلناهم ُجلُوداً غَْيَرَها { بدّلت الدراهم دنانري ومنه : الذوات كقولك 
بذلت احللقة خامتاً ، إذا أذبتها وسويتها خامتاً ، فنقلتها من : قولك ويف األوصاف ، ك]  ١٦: سبأ [ } جنتني 

واختلف يف تبديل ]  ٧٠: الفرقان [ } فَأُْولَِئَك يَُبّدلُ اهللا َسّيئَاِتهِْم حسنات { : شكل إىل شكل ، ومنه قوله تعاىل 
وتسّوى فال يرى فيها عوج . تبّدل أوصافها فتسري عن األرض جباهلا وتفجر حبارها : األرض والسموات ، فقيل 
  :هي تلك األرض وإمنا تغري ، وأنشد : وال أمت وعن ابن عباس 
  َوالَ الدَّاُر بِالدَّارِ الِّتي كُْنَت َتْعلَم... َوَما النَّاُس بِالنَّاسِ َعهِْدتَُهم 

خيلق : وقيل . باً وتبّدل السماء بانتثار كواكبها ، وكسوف مشسها ، وخسوف قمرها ، وانشقاقها ، وكوهنا أبوا
. حيشر الناس على أرض بيضاء مل خيطىء عليها أحد خطيئة : وعن ابن مسعود وأنس . بدهلا أرض ومسوات أخر 

أرضاً من فضة بيضاء : وعن الضحاك . وعن علي رضي اهللا عنه تبّدل أرضاً من فضة ، ومسوات من ذهب 
هو : ؟ قلت } الواحد القهار { كيف قال : قلت فإن . ، بالنون » يوم نبّدل األرض«: وقرىء . كالصحائف 

ألنّ امللك إذا كان لواحد غالب ال يغالب وال يعازّ ]  ١٦: غافر [ } لَّمنِ امللك اليوم ِللَِّه الواحد القهار { كقوله 
. ع بعض قرن بعضهم م} ُمقْرِنَِني { فال مستغاث ألحد إىل غريه وال مستجار ، كان األمر يف غاية الصعوبة والشّدة 

: إّما أن يتعلق مبقّرنني ، أي } ِفى األصفاد { : وقوله . أو قرنت أيديهم إىل أرجلهم مغللني . أو مع الشياطني 
القيود وقيل األغالل ، : واألصفاد . مقّرنني مصفدين : وإّما أن ال يتعلق به ، فيكون املعىن . يقرنون يف األصفاد 

  :وأنشد لسالمة بن جندل 
  يََعضُّ بَِساِعٍد َوبِعَظْمِ سَاقِ... خَْيلِ قَْد الَقَى ِصفَادا َوزَْيُد الْ

بفتح القاف وكسرها مع سكون الطاء ، وهو ما يتحلب : قطران ، وقطران وقطران : فيه ثالث لغات : القطران 
بلغ حرارته من شجر يسمى األهبل فيطبخ ، فتهنأ به اإلبل اجلرىب ، فيحرق اجلرب حبّره وحّدته ، واجللد ، وقد ت

اجلوف ، ومن شأنه أن يسرع يف اشتغال النار ، وقد يستسرج به ، وهو أسود اللون مننت الريح ، فتطلى به جلود 



وحرقته ، . لذع القطران : أهل النار حىت يعود طالؤه هلم كالسرابيل وهي القمص ، لتجتمع عليهم األربع 
على أن التفاوت بني القطرانني كالتفاوت بني النارين ، . يح وإسراع النار يف جلودهم ، واللون الوحش ، وننت الر

وكل ما وعده اهللا أو وعد به يف اآلخرة ، فبينه وبني ما نشاهد من جنسه ما ال يقادر قدره ، وكأنه ما عندنا منه إال 
من «: وقرىء  األسامي واملسميات مثة ، فبكرمه الواسع نعوذ من سخطه ، ونسأله التوفيق فيما ينجينا من عذابه ،

{ : كقوله تعاىل } وتغشى ُوُجوهَُهْم النار { املتناهي حّره : واآلين . النحاس أو الصفر املذاب : والقطر » قطران
]  ٤٨: القمر [ } َيْوَم ُيْسَحُبونَ ِفى النار على ُوُجوِههِْم { ، ]  ٢٤: الزمر [ } أَفََمن َيتَِّقى بَِوْجهِِه ُسوء العذاب 

: اهلمزة [ } َتطَِّلُع َعلَى االفئدة { : ز موضع يف ظاهر البدن وأشرفه ، كالقلب يف باطنه ، ولذلك قال ألن الوجه أع
{ جمرمة } لَِيجْزَِى اهللا كُلَّ نَفْسٍ { أي يفعل باجملرمني ما يفعل : ، مبعىن تتغشى » وتغشى وجوههم«: وقرىء ]  ٧

  .إذا عاقب اجملرمني إلجرامهم علم أنه يثيب املطيعني لطاعتهم أو كل نفس من جمرمة ومطيعة ألنه } مَّا كََسَبْت 

  ) ٥٢(َهذَا َبلَاغٌ ِللنَّاسِ َولُِيْنذَُروا بِِه َوِلَيْعلَُموا أَنََّما ُهَو إِلٌَه وَاِحٌد وَِلَيذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ 

َسرِيُع { : إىل قوله } َوالَ َتْحَسَبنَّ { من قوله  كفاية يف التذكري واملوعظة ، يعين هبذا ما وصفه} هذا بالغ لّلنَّاسِ { 
هبذا } بِِه { معطوف على حمذوف ، أي لينصحوا ولينذروا } َوِليُنذَرُواْ { ] .  ١٦٩: آل عمران [ } احلساب 

ألهنم إذا } ه وَاِحدٌ َوِلَيْعلَُمواْ أَنََّما ُهَو إل{ بفتح الياء من نذر به إذا علمه واستعّد له » ولينذروا«: وقرىء . البالغ 
عن رسول اهللا . خافوا ما أنذروا به ، دعتهم املخافة إىل النظر حىت يتوصلوا إىل التوحيد ، ألنّ اخلشية أّم اخلري كله 

  :صلى اهللا عليه وسلم 
  " .من قرأ سورة إبراهيم أُعطى من األجر عشر حسنات بعدد كل من عبد األصنام وعدد من مل يعبد ) "  ٥٧٥( 

  ) ١(تِلَْك آيَاُت الِْكتَابِ َوقُْرآٍن ُمبِنيٍ  الر

. السورة وتنكري القرآن للتفخيم : والكتاب ، والقرآن املبني . إشارة إىل ما تضمنته السورة من اآليات } ِتلَْك { 
رابة يف الكتاب اجلامع للكمال والغ: تلك آيات الكتاب الكامل يف كونه كتاباً وأي قرآن مبني؟ كأنه قيل : واملعىن 
  .البيان 

  ) ٣(ذَْرُهمْ َيأْكُلُوا وََيَتَمتَُّعوا َوُيلْهِهُِم الْأََملُ فَسَْوَف َيْعلَُمونَ ) ٢(ُرَبَما َيَودُّ الَِّذيَن كَفَُروا لَْو كَانُوا ُمْسِلِمَني 

مل دخلت :  فإن قلت. بالضم والفتح مع التخفيف » ورَبما«، » رمبا«و . بالتشديد » رّبتما«و » رّبما«: قرىء 
ألن املترقب يف إخبار اهللا تعاىل مبنزلة املاضي املقطوع به يف : على املضارع وقد أبوا دخوهلا إال على املاضي؟ قلت 

عند املوت ، أو يوم القيامة إذا عاينوا حاهلم : مىت تكون ودادهتم؟ قلت : فإن قلت . رمبا وّد : حتققه ، فكأنه قيل 
فما معىن : فإن قلت . رأوا املسلمني خيرجون من النار ، وهذا أيضاً باب من الودادة  إذا: وقيل . وحال املسلمني 
لعلك ستندم على فعلك ، ورمبا ندم اإلنسان على ما فعل : هو وارد على مذهب العرب يف قوهلم : التقليل؟ قلت 

وكاً فيه أو كان قليالً حلق ولو كان الندم مشك: ، وال يشكون يف تندمه ، وال يقصدون تقليله ، ولكنهم أرادوا 
عليك أن التفعل هذا الفعل ، ألنّ العقالء يتحّرزون من التعّرض للغم املظنون ، كما يتحّرزون من املتيقن ومن 

لو كانوا يوّدون اإلسالم مرة واحدة ، فباحلري أن يسارعوا : القليل منه ، كما من الكثري ، وكذلك املعىن يف اآلية 



حكاية ودادهتم ، وإمنا جيء هبا على لفظ الغيبة ألهنم } لَْو كَاُنواْ ُمْسِلِمَني { دّونه يف كل ساعة إليه ، فكيف وهم يو
: حلف باهللا ألفعلن ولو كنا مسلمني لكان حسناً سديداً وقيل : ولو قيل . حلف باهللا ليفعلّن : خمرب عنهم ، كقولك 

هم إفاقة يف بعض األوقات من سكرهتم متنوا ، فلذلك تدهشهم أهوال ذلك اليوم فيبقون مبهوتني ، فإن حانت من
يعين اقطع طمعك من ارعوائهم ، ودعهم عن النهي عما هم عليه والصّد عنه بالتذكرة والنصيحة ، } ذَْرُهمْ { قلل 

امة األحوال بدنياهم وتنفيذ شهواهتم ، ويشغلهم أملهم وتوقعهم لطول األعمار واستق} َيأْكُلُواْ َوَيَتَمتَّعُواْ { وخلهم 
والغرض اإليذان بأهنم من أهل اخلذالن ، . سوء صنيعهم } فَسَْوَف َيْعلَُمونَ { ، وأن ال يلقوا يف العاقبة إال خرياً 

وأهنم ال جييء منهم إال ما هم فيه ، وأنه ال زاجر هلم وال واعظ إال معاينة ما ينذرون به حني ال ينفعهم الوعظ ، وال 
ذلك فأمر رسوله بأن خيليهم وشأهنم وال يشتغل مبا ال طائل حتته ، وأن يبالغ يف ختليتهم حىت سبيل إىل اتعاظهم قبل 

وفيه تنبيه على أن إيثار . وفيه إلزام للحجة ومبالغة يف اإلنذار وإعذار فيه . يأمرهم مبا ال يزيدهم إال ندماً يف العاقبة 
: أكثر الناس ليس من أخالق املؤمنني ، وعن بعضهم  وهذه هجريى. التلذذ والتنعم وما يؤّدي إليه طول األمل 

  .التمرغ يف الدنيا من أخالق اهلالكني 

  ) ٥(َما َتْسبُِق ِمْن أُمٍَّة أََجلََها َوَما َيسَْتأِْخُرونَ ) ٤(َوَما أَْهلَكَْنا ِمْن قَْرَيٍة إِلَّا َولََها ِكتَاٌب َمْعلُوٌم 

َوَما أَْهلَكَْنا ِمن { : والقياس أن ال يتوسط الواو بينهما كما يف قوله تعاىل  مجلة واقعة صفة لقرية ،} َولََها كتاب { 
: وإمنا توسطت لتأكيد لصوق الصفة باملوصوف ، كما يقال يف احلال ]  ٢٠٨: الشعراء [ } قَْرَيٍة إِالَّ لََها مُّنِذرِيَن 

وب معلوم ، وهو أجلها الذي كتب يف اللوح مكت} مَّْعلُوٌم { كتاب . جاءين زيد عليه ثوب ، وجاءين وعليه ثوب 
يف موضع كتاهبا ، وأنث األمة أّوال مث ذكرها آخراً محال على } مَّا َتْسبُِق ِمْن أُمٍَّة أََجلََها { وبني ، أال ترى إىل قوله 

  .ألنه معلوم » عنه«حبذف } َوَما َيْستَأِخُرونَ { : اللفظ واملعىن وقال 

  ) ٦(لَِّذي نُزِّلَ َعلَْيِه الذِّكُْر إِنََّك لََمْجُنونٌ َوقَالُوا َيا أَيَُّها ا

{ ، وكأن هذا النداء منهم على وجه االستهزاء ، كما قال فرعون » يا أيها الذي ألقي عليه الذكر«: قرأ األعمش 
ذكر عليه وينسبونه إىل وكيف يقّرون بنزول ال]  ٢٧: الشعراء [ } إِنَّ َرسُولَكُُم الذى أُْرِسلَ إِلَْيكُْم لََمْجُنونٌ 

{ وقد جاء يف كتاب اهللا يف مواضع ، منها . والتعكيس يف كالمهم لالستهزاء والتهكم مذهب واسع . اجلنون 
وقد يوجد كثرياً يف ]  ٨٧: هود [ } إِنَّك ألَنت احلليم الرشيد { ، ]  ٢١: آل عمران [ } فََبّشْرُهم بَِعذَابٍ أَِليمٍ 
  .إنك لتقول قول اجملانني حني تدعي أنّ اهللا نزل عليك الذكر  :كالم العجم ، واملعىن 

  ) ٧(لَْو َما َتأِْتيَنا بِالَْملَاِئكَِة إِنْ كُْنَت ِمَن الصَّاِدِقَني 

فلم » هل«معىن امتناع الشيء لوجود غريه ، ومعىن التحضيض ، وأما : ملعنيني » ال«و » ال«ركبت مع } لَّْو { 
  :قال ابن مقبل : للتحضيض وحدها » ال«تركب إال مع 

  بِبَْعضِ َما ِفيكَُما إذْ ِعْبُتَما َعَورِى... لَْوَمالَْحَياُء َولَوَْما الدِّيُن ِعبُْتكَُما 
لَْوال أُنزِلَ إِلَْيِه َملٌَك فََيكُونَ { هال تأتينا باملالئكة يشهدون بصدقك ويعضدونك على إنذارك ، كقوله تعاىل : واملعىن 



هال تأتينا باملالئكة للعقاب على تكذيبنا لك إن كنت صادقاً كما كانت تايت : أو ]  ٧: الفرقان [ }  َمَعُه َنِذيراً
  األمم املكذبة برسلها؟

  ) ٨(َما ُنَنزِّلُ الَْملَاِئكَةَ إِلَّا بِالَْحقِّ َوَما كَانُوا إِذًا ُمْنظَرِيَن 

بالنون ونصب : } ُننَّزلُ املالئكة { من نزل ، و  على البناء للمفعول» وتنزل«، مبعىن تتنزل » تنزل«: قرىء 
إال تنزال ملتبساً باحلكمة واملصلحة ، وال حكمة يف أن تأتيكم عياناً تشاهدوهنم ويشهدون } إِالَّ باحلق { املالئكة 

ا َوَما َخلَقَْن{ لكم بصدق النيب صلى اهللا عليه وسلم ، ألنكم حينئذ مصّدقون عن اضطرار ومثله قوله تعاىل 
جواب } إِذَا { و . احلق الوحي أو العذاب : وقيل ]  ٨٥: احلجر [ } السموات واألرض َوَما َبْيَنُهَما إِالَّ باحلق 

  .ولو نزلنا املالئكة ما كانوا منظرين وما أخر عذاهبم : وجزاء ، ألنه جواب هلم وجزاء لشرط مقدر تقديره 

  ) ٩(لَُه لََحاِفظُونَ إِنَّا َنْحُن نَزَّلَْنا الذِّكَْر وَإِنَّا 

]  ٦: احلجر [ } يأَيَُّها الذى ُنّزلَ َعلَْيِه الذكر { : رد إلنكارهم واستهزائهم يف قوهلم } إِنَّا َنْحُن َنزَّلَْنا الذكر { 
إنا حنن ، فأكد عليهم أنه هو املنزل على القطع والبتات ، وأنه هو الذي بعث به جربيل إىل حممد : ولذلك قال 
 عليه وسلم وبني يديه ومن خلفه رصد ، حىت نزل وبلغ حمفوظاً من الشياطني وهو حافظه يف كل وقت من صلى اهللا

وإمنا استحفظها الربانيني . كل زيادة ونقصان وحتريف وتبدبل ، خبالف الكتب املتقدمة؛ فإنه مل يتول حفظها 
إِنَّا { فحني كان قوله : فإن قلت . ىل غري حفظه واألحبار فاختلفوا فيما بينهم بغيا فكان التحريف ومل يكل القرآن إ

قد جعل ذلك : ؟ قلت } َوإِنَّا لَُه حلافظون { رداً إلنكارهم واستهزائهم ، فكيف اتصل به قوله } َنْحُن نَزَّلَْنا الذكر 
صان كما يتطرق دليالً على أنه منزل من عنده آية؛ ألنه لو كان من قول البشر أو غري آية لتطرق عليه الزيادة والنق

[ } واهللا يَْعِصُمكَ { لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كقوله تعاىل } لَُه { الضمري يف : وقيل . على كل كالم سواه 
  ] . ٦٧: املائدة 

  ) ١١(َيْسَتهْزِئُونَ  َوَما يَأِْتيهِْم ِمْن َرسُولٍ إِلَّا كَاُنوا بِِه) ١٠(َولَقَْد أَْرَسلَْنا ِمْن قَْبِلَك ِفي ِشَيعِ الْأَوَِّلَني 

ومعىن أرسلناه فيهم . الفرقة إذا اتفقوا على مذهب وطريقة : والشيعة . يف فرقهم وطوائفهم } ِفى ِشَيعِ األولني { 
ال تدخل على مضارع إال » ما«حكاية حال ماضية ، ألنّ } َوَما َيأِْتيهِم { نبأناه فيهم وجعلناه رسوالً فيما بينهم : 

  .ال ، وال على ماض إال وهو قريب من احلال وهو يف معىن احل

  ) ١٣(لَا ُيؤِْمُنونَ بِِه َوقَْد َخلَْت ُسنَّةُ الْأَوَِّلَني ) ١٢(كَذَِلَك َنْسلُكُُه ِفي قُلُوبِ الُْمْجرِِمَني 

، للذكر ] والضمري [ ، » نسلكه«: وقرىء . سلكت اخليط يف اإلبرة ، وأسلكته إذا أدخلته فيها ونظمته : يقال 
على معىن أنه يلقيه يف قلوهبم مكذباً مستهزءاً } قُلُوبِ اجملرمني { نسلك الذكر يف : مثل ذلك السلك ، وحنوه : أي 

كذلك أنزهلا باللئام ، تعين مثل هذا اإلنزال : به غري مقبول ، كما لو أنزلت بلئيم حاجة فلم جيبك إليها فقلت 
النصب على احلال ، أي غري مؤمن به ، أو هو بيان } الَ ُيْؤِمُنونَ بِِه {  وحمل قوله. أنزلناها هبم مردودة غري مقضية 



طريقتهم اليت سنها اهللا يف إهالكهم حني كذبوا برسلهم وبالذكر } ُسنَّةُ األّوِلَني { . } كَذَِلَك َنْسلُكُهُ { : لقوله 
  .املنزل عليهم ، وهو وعيد ألهل مكة على تكذيبهم 

لَقَالُوا إِنََّما ُسكَِّرْت أَْبَصاُرَنا َبلْ َنْحُن قَْوٌم َمْسُحوُرونَ ) ١٤(يْهِْم َباًبا ِمَن السََّماِء فَظَلُّوا ِفيِه َيْعُرُجونَ َولَْو فََتْحَنا َعلَ
)١٥ (  

. حريت أو حبست من اإلبصار ، من السكر أو السكر } ُسكَّرتْ { و . بالضم والكسر » يعرجون«: قرىء 
من السكر ، أي » َسكَِرت«: وقرىء . تخفيف أي حبست كما حيبس النهر من اجلري بال» ُسكَِرت«: وقرىء 

أن لو فتح هلم باب من أبواب : واملعىن أنّ هؤالء املشركني بلغ من غلوهم يف العناد . حارت كما حيار السكران 
شيء نتخايله ال حقيقة له ، هو : السماء ، ويسر هلم معراج يصعدون فيه إليها ، ورأوا من العيان ما رأوا ، لقالوا 

لو أريناهم املالئكة يصعدون يف السماء عياناً : الضمري للمالئكة ، أي : وقيل . ولقالوا قد سحرنا حممد بذلك 
إمنا ، ليدل على أهنم : وقال . وذكر الظلول ليجعل عروجهم بالنهار ليكونوا مستوضحني ملا يرون . لقالوا ذلك 

  .إال تسكرياً لألبصار يبتون القول بأنّ ذلك ليس 

إِلَّا َمنِ اسَْتَرقَ السَّْمَع ) ١٧(َوَحفِظَْناَها ِمْن كُلِّ َشْيطَانٍ َرجِيمٍ ) ١٦(َولَقَْد َجَعلَْنا ِفي السََّماِء ُبُروًجا َوَزيَّنَّاَها ِللنَّاِظرِيَن 
َوَجَعلَْنا لَكُمْ ) ١٩(يَها رََواِسَي وَأَْنَبْتَنا ِفيَها ِمْن كُلِّ َشْيٍء َمْوُزوٍن وَالْأَْرَض َمَدْدَناَها َوأَلْقَْيَنا ِف) ١٨(فَأَْتَبَعُه ِشهَاٌب ُمبٌِني 

  ) ٢٠(ِفيَها َمَعايَِش َوَمْن لَْسُتمْ لَُه بِرَازِِقَني 

أهنم كانوا ال حيجبون عن السموات ، فلما ولد : وعن ابن عباس . يف حمل النصب على االستثناء } َمنِ استرق { 
{ ظاهر للمبصرين } ِشهَاٌب مُّبٌِني { ا من ثالث مسوات ، فلما ولد حممد منعوا من السموات كلها عيسى منعو

وزن مبيزان احلكمة ، وقّدر مبقدار تقتضيه ، ال يصلح فيه زيادة وال نقصان ، أو له وزن وقدر يف أبواب } مَّْوُزوٍن 
بياء صرحية ، } معايش { نحاس واحلديد وغريها ما يوزن من حنو الذهب والفضة وال: النعمة واملنفعة ، وقيل 

وقد . خبالف الشمائل واخلبائث وحنومها ، فإن تصريح الياء فيها خطأ ، والصواب اهلمزة ، أو إخراج الياء بني بني 
عطف على معايش ، أو على حمل لكم ، كأنه } َوَمن لَّسُْتْم لَُه برازقني { باهلمزة على التشبيه » معائش«: قرىء 

وجعلنا لكم معايش وملن لستم له برازقني : وجعلنا لكم فيها معايش ، وجعلنا لكم من لستم له برازقني ، أو : يل ق
وأراد هبم العيال واملماليك واخلدم الذين حيسبون أهنم يرزقوهنم وخيطئون ، فإنّ اهللا هو الرزاق ، يرزقهم وإياهم ، . 

وال جيوز . ثابة ، مما اهللا رازقه ، وقد سبق إىل ظنهم أهنم هم الرزاقون ويدخل فيه األنعام والدواب وكل ما بتلك امل
  .ألنه ال يعطف على الضمري اجملرور } لَكُْم { أن يكون جمروراً عطفاً على الضمري اجملرور يف 

  ) ٢١(َوإِنْ ِمْن َشْيٍء إِلَّا عِْنَدَنا َخزَاِئُنُه َوَما نَُنزِّلُُه إِلَّا بِقََدرٍ َمْعلُومٍ 

وما من شيء ينتفع به العباد إال وحنن قادرون على إجياده وتكوينه واإلنعام به ، وما : واملعىن . ذكر اخلزائن متثيل 
  .نعطيه إال مبقدار معلوم نعلم أنه مصلحة له ، فضرب اخلزائن مثالً القتداره على كل مقدور 

  ) ٢٢(اِء َماًء فَأَْسقَْيَناكُُموُه َوَما أَنُْتْم لَُه بِخَازِنَِني َوأَْرَسلَْنا الرِّيَاَح لََواِقَح فَأَْنَزلَْنا ِمَن السََّم



أنّ الريح القح إذا جاءت خبري ، من إنشاء سحاب ماطر كما قيل لليت ال تأيت خبري : فيه قوالن ، أحدمها } لََواِقَح { 
  :أن اللواقح مبعىن املالقح ، كما قال : والثاين . ريح عقيم : 

{ ، على تأويل اجلنس » وأرسلنا الريح«: وقرىء . يريد املطاوح مجع مطيحة ... مَّا ُتطِيُح الطَّوَاِئُح َوُمْخَتبِطٌ ِم
َوإِن ّمن َشْىء إِالَّ { : نفى عنهم ما أثبته لنفسه يف قوله } وََمآ أَْنُتْم لَُه خبازنني { فجعلناه لكم سقيا } فَأَْسقَْيَناكُُموهُ 
حنن اخلازنون للماء ، على معىن حنن القادرون على خلقه يف السماء وإنزاله منها ، وما : نه قال كأ} ِعنَدَنا َخزَاِئُنُه 

  .داللة على عظيم قدرته وإظهاراً لعجزهم : أنتم عليه بقادرين 

َوإِنَّ ) ٢٤(ْم َولَقَْد َعِلْمَنا الُْمْسَتأِْخرِيَن َولَقَْد َعِلْمَنا الُْمْسَتقِْدِمَني مِْنكُ) ٢٣(َوإِنَّا لََنْحُن ُنحْيِي َوُنِميُت َوَنْحُن الْوَارِثُونَ 
  ) ٢٥(رَبََّك ُهَو َيْحُشُرُهمْ إِنَُّه َحكِيٌم َعِليٌم 

استعارة من وارث امليت ، ألنه يبقى » وارث«وقيل للباقي . أي الباقون بعد هالك اخللق كله } وََنْحُن الوارثون { 
  :لم يف دعائه ومنه قوله صلى اهللا عليه وس. بعد فنائه 

أو . من استقدم والدة وموتاً ، ومن تأخر من األّولني واآلخرين } َولَقَْد َعِلْمَنا { " اجعله الوارث منا ) "  ٥٧٦( 
: وقيل . أو من تقدم يف اإلسالم وسبق إىل الطاعة ومن تأخر . من خرج من أصالب الرجال ومن مل خيرج بعد 

  وروي. أخرين املستقدمني يف صفوف اجلماعة واملتس
أن امرأة حسناء كانت يف املصليات خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فكان بعض القوم يستقدم )  ٥٧٧( 

أي هو وحده القادر على حشرهم ، والعامل } ُهَو َيْحُشرُُهْم { لئال ينظر إليها ، وبعض يستأخر ليبصرها فنزلت 
باهر احلكمة واسع العلم ، يفعل كل ما } إِنَُّه َحكِيٌم َعِليٌم { حبصرهم مع إفراط كثرهتم وتباعد أطراف عددهم 

  .يفعل على مقتضى احلكمة والصواب ، وقد أحاط علماً بكل شيء 

  ) ٢٧(َوالَْجانَّ َخلَقَْناُه ِمْن قَْبلُ ِمْن َنارِ السَُّمومِ ) ٢٦(َولَقَْد َخلَقَْنا الْإِْنَسانَ ِمْن صَلَْصالٍ ِمْن َحَمإٍ َمْسُنوٍن 

إذا تومهت يف صوته مّدا : قالوا . الطني اليابس الذي يصلصل وهو غري مطبوخ ، وإذا طبخ فهو فخار : الصلصال 
الطني األسود : واحلمأ . إذا أننت » صل«هو تضعيف : وقيل . فهو صليل ، وإن تومهت فيه ترجيعاً فهو صلصلة 

أفرغ صورة إنسان كما تفرغ الصور : املصبوب املفرغ ، أي : املصّور ، من سنة الوجه ، وقيل : واملسنون . املتغري 
املننت ، من سننت احلجرعلى احلجر إذا حككته به ، فالذي يسيل بينهما : وقيل . من اجلواهر املذوبة يف أمثلتها 

} وٍن مَّْسُن{ خلقه من صلصال كائن من محأ وحق : صفة لصلصال ، أي } ّمْن َحَمإٍ { سنني ، وال يكون إال منتنا 
مبعىن مصور ، أن يكون صفة لصلصال ، كأنه أفرغ احلمأ فصور منها متثال إنسان أجوف ، فيبس حىت إذا نقر 

وقرأ احلسن . هو إبليس : وقيل . للجن كآدم للناس } واجلآن { صلصل ، مث غريه بعد ذلك إىل جوهر آخر 
هذه : قيل . نار احلّر الشديد النافذ يف املسام من } ِمن نَّارِ السموم { ، باهلمزة » واجلأن«: وعمرو بن عبيد 

  .السموم جزء من سبعني جزأ من مسوم النار اليت خلق اهللا منها اجلانّ 

ُروِحي فَإِذَا َسوَّْيُتُه َونَفَْخُت ِفيِه ِمْن ) ٢٨(َوإِذْ قَالَ َربَُّك ِللَْملَاِئكَِة إِنِّي خَاِلٌق َبَشًرا ِمْن َصلْصَالٍ ِمْن َحَمإٍ َمْسُنوٍن 
قَالَ َيا ) ٣١(إِلَّا إِْبلِيَس أََبى أَنْ َيكُونَ َمَع السَّاجِِديَن ) ٣٠(فََسَجَد الَْملَاِئكَةُ كُلُُّهْم أَْجَمُعونَ ) ٢٩(فَقَُعوا لَُه َساجِِديَن 

) ٣٣(لَقَْتُه ِمْن َصلْصَالٍ ِمْن َحَمإٍ َمْسُنوٍن قَالَ لَْم أَكُْن ِلأَْسُجَد لَِبَشرٍ َخ) ٣٢(إِْبلِيُس َما لََك أَلَّا َتكُونَ َمَع السَّاجِِديَن 



) ٣٦(قَالَ َربِّ فَأَْنظِْرنِي إِلَى َيْومِ ُيْبَعثُونَ ) ٣٥(َوإِنَّ َعلَْيَك اللَّْعَنةَ إِلَى َيْومِ الدِّينِ ) ٣٤(قَالَ فَاْخُرْج مِْنَها فَإِنَّكَ َرجِيٌم 
قَالَ َربِّ بَِما أَغَْوْيتَنِي لَأَُزيَِّننَّ لَُهْم ِفي الْأَْرضِ ) ٣٨(َيْومِ الَْوقِْت الَْمْعلُومِ  إِلَى) ٣٧(قَالَ فَإِنََّك ِمَن الُْمنْظَرِيَن 

إِنَّ ِعَباِدي لَْيسَ ) ٤١(قَالَ َهذَا صَِراطٌ َعلَيَّ ُمْسَتقِيٌم ) ٤٠(إِلَّا ِعَباَدَك ِمنُْهُم الُْمْخلَِصَني ) ٣٩(َولَأُغْوَِينَُّهْم أَْجَمِعَني 
لََها َسْبَعةُ أَْبوَابٍ ِلكُلِّ بَابٍ ) ٤٣(َوإِنَّ َجَهنَّمَ لََمْوِعُدُهْم أَْجَمِعَني ) ٤٢(َك َعلَْيهِْم ُسلْطَانٌ إِلَّا َمنِ اتََّبَعَك ِمَن الَْغاوِيَن لَ

  ) ٤٤(ِمْنُهْم ُجْزٌء َمقُْسوٌم 

{ ومعىن . وأكملتها وهيأهتا لنفخ الروح فيها  عدلت خلقته} َسوَّْيُتُه { واذكر وقت قوله } َوإِذْ قَالَ رَبَُّك { 
واستثىن . وأحييته ، وليس مثة نفخ وال منفوخ ، وإمنا هو متثيل لتحصيل ما حييا به فيه } َوَنفَْخُت ِفيِه ِمن رُّوِحى 

: كقولك إبليس من املالئكة؛ ألنه كان بينهم مأموراً معهم بالسجود ، فغلب اسم املالئكة ، مث استثىن بعد التغليب 
. أىب ذلك واستكرب عنه : هال سجد؟ فقيل : استئناف على تقدير قول قائل بقول } أىب { و . رأيتهم إال هنداً 

أَالَّ َتكُونَ َمَع الساجدين { يف } َما لََك { وتقديره . حمذوف » أن«حرف اجلر مع . معناه ولكن إبليس أىب : وقيل 
ال : ومعناه . لتأكيد النفي } ألْسُجدَ { الالم يف . وأي داع لك إليه . مبعىن أّي غرض لك يف إبائك السجود } 

شيطان من الذين يرمجون بالشهب ، أو مطرود من } رَّجِيمٍ { ويستحيل أن أسجد لبشر . يصّح مين وينايف حايل 
والضمري . عاد منها ملعون؛ ألن اللعن هو الطرد من الرمحة واإلب: ومعناه . رمحة اهللا؛ ألن من يطرد يرجم باحلجارة 

غاية ] أبعد [ وضرب يوم الدين حداً للعنة ، إما ألنه . راجع إىل اجلنة أو السماء ، أو إىل مجلة املالئكة } ِمنَْها { يف 
وإما أن يراد . يف التأبيد ]  ١٠٧: هود [ } َما َداَمِت السموات واألرض { يضرهبا الناس يف كالمهم ، كقوله 

ك باللعن يف السموات واألرض إىل يوم الدين ، من غري أن تعذب ، فإذا جاء ذلك اليوم أنك مذموم مدعّو علي
يف ]  ٣٨: احلجر [ } َيْومِ الوقت املعلوم { و } َيْومِ ُيْبَعثُونَ { و } َيْومِ الدين { و . عذبت مبا ُينسى اللعن معه 

إمنا سأل اإلنظار إىل اليوم الذي : وقيل . غة معىن واحد ، ولكن خولف بني العبارات سلوكاً بالكالم طريقة البال
بَِما { فيه يبعثون لئال ميوت؛ ألنه ال ميوت يوم البعث أحد ، فلم جيب إىل ذلك ، وأُنظر إىل آخر أيام التكليف 

 .أقسم بإغوائك إياي ألزينن هلم : املعىن } ُألَزيَِّننَّ { مصدرية وجواب القسم » ما«و . الباء للقسم } أغويتين 
وما األمر بالسجود . تسبيبه لغيه ، بأن أمره بالسجود آلدم عليه السالم ، فأفضى ذلك إىل غيه : ومعىن إغوائه إياه 

إال حسن وتعريض للثواب بالتواضع واخلضوع ألمر اهللا ، ولكن إبليس اختار اإلباء واالستكبار فهلك ، واهللا تعاىل 
} فَبِعِزَِّتكَ ُألغْوَِينَُّهْم أَْجَمِعَني { : قوله } بَِمآ أَغَْوْيتَنِى ُألَزيَِّننَّ لَُهْم { له بريء من غيه ومن إرادته والرضا به ، وحنو قو

وجيوز أن . يف أنه إقسام ، إال أن أحدمها إقسام بصفته والثاين إقسام بفعله ، وقد فرق الفقهاء بينهما ]  ٨٢: ص [ 
بسبب تسبيبك إلغوائي أقسم ألفعلّن هبم حنو ما فعلت يب :  ال يكون قسماً ، ويقدر قسم حمذوف ، ويكون املعىن

يف الدنيا } ِفى األرض { من التسبيب إلغوائهم ، بأن أزين هلم املعاصي وأوسوس إليهم ما يكون سبب هالكهم 
  اليت هي دار الغرور ، كقوله تعاىل

أقدر على االحتيال آلدم والتزيني له األكل من أو أراد أين ]  ١٧٦: األعراف [ } أَخْلََد إِلَى األرض واتبع َهَواهُ { 
ألجعلّن مكان التزيني عندهم األرض : أو أراد . الشجرة وهو يف السماء ، فأنا على التزيني ألوالده يف األرض أقدر 

 ألزيننها يف أعينهم وألحدّثنهم بأنّ الزينة يف الدنيا وحدها ، حىت يستحبوها على: ، وألوقعن تزييين فيها ، أي 
  :وحنوه . اآلخرة ويطمئنوا إليها دوهنا 

} هذا { أي . استثىن املخلصني؛ ألنه علم أنّ كيده ال يعمل فيهم وال يقبلون منه ... َيْجَرْح ِفي َعَراِقيبَِها َنْصِلي 



 :أن أراعيه ، وهو أن ال يكون لك سلطان على عبادي ، إال من اختار اتباعك منهم لغوايته } َعلَىَّ { طريق حق 
أبواب النار أطباقها : وقيل . الضمري للغاوين } لََمْوِعدُُهْم { وهو من علو الشرف والفضل » علّي«: وقرىء 

وأدراكها ، فأعالها للموحدين ، والثاين لليهود ، والثالث للنصارى ، والرابع للصابئني ، واخلامس للمجوس ، 
إن جهنم ملن ادعى الربوبية ، ولظى : رضي اهللا عنه والسادس للمشركني ، والسابع للمنافقني ، وعن ابن عباس 

. لعبدة النار ، واحلطمة لعبدة األصنام وسقر لليهود ، والسعري للنصارى ، واجلحيم للصابئني ، واهلاوية للموحدين 
، بالتشديد؛ كأنه حذف اهلمزة وألقى حركتها على » جّز«: وقرأ الزهري . ، بالتخفيف والتثقيل » جزء«: وقرىء 

  .الرجل ، مث أجرى الوصل جمرى الوقف : خبّ يف خبء ، مث وقف عليه بالتشديد ، كقوهلم : الزاي ، كقولك 

َوَنَزْعَنا َما ِفي ُصدُورِِهْم ِمْن ِغلٍّ إِخَْواًنا َعلَى ُسُررٍ ) ٤٦(اْدُخلُوَها بَِسلَامٍ آِمنَِني ) ٤٥(إِنَّ الُْمتَِّقَني ِفي َجنَّاٍت َوُعُيوٍن 
  ) ٤٨(لَا يََمسُُّهْم ِفيَها َنَصٌب َوَما ُهْم ِمْنَها بُِمخَْرجَِني ) ٤٧(ِلَني ُمَتقَابِ

اتقوا الكفر : وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما . من يتقي ما جيب اتقاؤه مما هنى عنه : املتقي على اإلطالق 
{ » أدخلوها«: احلسن  وقرأ. على إرادة القول } ادخلوها { والفواحش ، وهلم ذنوب تكفرها الصلوات وغريها 

احلقد الكامن يف القلب ، من انغل يف جوفه : الغل . تسلم عليكم املالئكة : ساملني أو مسلماً عليكم } بَِسالمٍ 
وعن علّي . نزع اهللا ذلك من قلوهبم وطيب نفوسهم . إن كان ألحدهم يف الدنيا غلّ على آخر : وتغلغل ، أي 
كنت جالساً عنده إذ جاء : وعن احلرث األعور . وعثمان وطلحة والزبري منهم أرجو أن أكون أنا : رضي اهللا عنه 

{ أما واهللا إين ألرجو أن أكون أنا وأبوك ممن قال اهللا تعاىل . مرحباً بك يا ابن أخي : ابن طلحة فقال له علّي 
: جيمعك وطلحة يف مكان واحد ، فقال كال ، اهللا أعدل من أن : فقال له قائل } َوَنَزْعَنا َما ِفى ُصُدورِِهم ّمْن ِغلّ 
معناه طهر اهللا قلوهبم من أن يتحاسدوا على الدرجات يف اجلنة ، ونزع منها كل : فلمن هذه اآلية ال أّم لك؟ وقيل 

وعن . كذلك } على ُسُررٍ متقابلني { و . نصب على احلال } إِْخوَاًنا { و . غل ، وألقى فيها التواّد والتحاب 
  .هبم األسرة حيثما داروا ، فيكونون يف مجيع أحواهلم متقابلني  تدور. جماهد 

  ) ٥٠(َوأَنَّ َعذَابِي ُهَو الَْعذَاُب الْأَِليُم ) ٤٩(َنبِّئْ ِعَباِدي أَنِّي أََنا الَْغفُوُر الرَِّحيُم 

وعن ابن عباس رضي اهللا عنه  .تقريراً ملا ذكر ومتكيناً له يف النفوس } ِفى ِعَباِدى { ملا أمت ذكر الوعد والوعيد أتبعه 
على نىبء عبادي ، ليتخذوا ما أحل من العذاب يوم } َوَنّبئُْهْم { وعطف . غفور ملن تاب ، وعذابه ملن مل يتب : 

  .لوط عربة يعتربون هبا سخط اهللا وانتقامه من اجملرمني ، ويتحققوا عنده أنّ عذابه هو العذاب األليم 

قَالُوا لَا تَْوَجلْ إِنَّا ُنَبشُِّرَك ) ٥٢(إِذْ َدَخلُوا َعلَْيِه فَقَالُوا َسلَاًما قَالَ إِنَّا ِمْنكُْم َوجِلُونَ ) ٥١(ْبَراهِيَم َوَنبِّئُْهْم َعْن َضْيِف إِ
َك بِالَْحقِّ فَلَا َتكُْن ِمَن قَالُوا َبشَّرَْنا) ٥٤(قَالَ أََبشَّْرُتمُونِي َعلَى أَنْ َمسَّنَِي الْكَِبُر فَبَِم تَُبشُِّرونَ ) ٥٣(بُِغلَامٍ َعِليمٍ 

  ) ٥٦(قَالَ َوَمْن َيقَْنطُ ِمْن َرْحَمِة َربِِّه إِلَّا الضَّالُّونَ ) ٥٥(الْقَانِِطَني 

. خائفون ، وكان خوفه المتناعهم من األكل } َوجِلُونَ { أي نسلم عليك سالماً ، أو سلمت سالماً } َسالَماً { 
. بضم التاء من أوجله يوجله إذا أخافه » ال توجل«: وقرأ احلسن . ري وقت ألهنم دخلوا بغري إذن وبغ: وقيل 

إِنَّا { بفتح النون والتخفيف » نبشرك«: وقرىء . ، من واجله مبعىن أوجله » وال تواجل«. » ال تأجل«: وقرىء 



{ يعين . فال توجل أرادوا أنك مبثابة اآلمن املبشر : استئناف يف معىن التعليل للنهي عن الوجل } ُنَبشُّرَك 
فَبِمَ { أن الوالدة أمر عجيب مستنكر يف العادة مع الكرب : أي . مع مس الكرب ، بأن يولد يل } أََبشَّْرُتمُونِى 

فبأي أعجوبة تبشرونين أو أراد أنكم تبشرونين مبا : هي ما االستفهامية دخلها معىن التعجب ، كأنه قال } ُتَبّشرُونَ 
دة فبأي شيء تبشرون يعين ال تبشرونين يف احلقيقة بشيء؛ ألنّ البشارة مبثل هذا بشارة بغري هو غري مقصور يف العا

بأي طريقة تبشرونين بالولد ، : وجيوز أن ال يكون صلة لبشر ، ويكون سؤاالً عن الوجه والطريقة يعين . شيء 
بشرناك باليقني : الباء فيه صلة ، أي  حيتمل أن تكون} بشرناك باحلق { وقوله . والبشارة ال طريقة هلا يف العادة 

الذي ال لبس فيه ، أو بشرناك بطريقة هي حق وهي قول اهللا ووعده ، وأنه قادر على أن يوجد ولداً من غري أبوين 
، بفتح النون وبكسرها على حذف نون اجلمع ، » تبشرونَ«: وقرىء . ، فكيف من شيخ فان وعجوز عاقر 

من قنط يقنط ، » من القنطني«: وقرىء . بإدغام نون اجلمع يف نون العماد » وتبشرونِّ«واألصل تبشرونن ، 
ومن يقنط من رمحة ربه إال املخطئون طريق الصواب : ، باحلركات الثالث يف النون ، أراد » من يقنط«و : وقرىء 

مل أستنكر : يعين ]  ٨٧: يوسف [ } ال َييْئَُس ِمن رَّْوحِ اهللا إِالَّ القوم الكافرون { : ، أو إال الكافرون ، كقوله 
  .ذلك قنوطاً من رمحته ، ولكن استبعاداً له يف العادة اليت أجراها اهللا 

َني إِلَّا آلَ لُوٍط إِنَّا لَُمَنجُّوُهْم أَْجَمِع) ٥٨(قَالُوا إِنَّا أُْرِسلَْنا إِلَى قَْومٍ ُمْجرِِمَني ) ٥٧(قَالَ فََما َخطُْبكُمْ أَيَُّها الْمُْرَسلُونَ 
  ) ٦٠(إِلَّا اْمرَأََتُه قَدَّْرَنا إِنََّها لَِمَن الَْغابِرِيَن ) ٥٩(

استثناء متصل أو منقطع؟ قلت ، ال خيلو من أن يكون استثناء من قوم ، } إِال ءالَ لُوٍط { : فإن قلت قوله تعاىل 
ستثناء من الضمري يف جمرمني ، فيكون منقطعاً؛ ألنّ القوم موصوفون باإلجرام ، فاختلف لذلك اجلنسان وأن يكون ا

فََما َوَجْدَنا ِفيَها غَْيَر َبْيتٍ { إىل قوم قد أجرموا كلهم إال آل لوط وحدهم ، كما قال : فيكون متصالً ، كأنه قيل 
نعم ، وذلك أنّ : فهل خيتلف املعىن الختالف االستثناءين؟ قلت : فإن قلت ] .  ٣٦: الذاريات [ } ّمَن املسلمني 

خمرجون يف املنقطع من حكم اإلرسال ، وعلى أهنم أرسلوا إىل القوم اجملرمني خاصة ، ومل يرسلوا إىل آل آل لوط 
يف أنه يف معىن التعذيب . ومعىن إرساهلم إىل القوم اجملرمني ، كإرسال احلجر أو السهم إىل املرمّي . لوط أصالً 

وأّما يف املتصل فهم داخلون يف حكم . ل لوط أجنيناهم إنا أهلكنا قوماً جمرمني ، ولكن آ: واإلهالك ، كأنه قيل 
اإلرسال ، وعلى أن املالئكة أرسلوا إليهم مجيعاً ليهلكوا هؤالء وينجوا هؤالء ، فال يكون اإلرسال خملصاً مبعىن 

إذا : ني؟ قلت مب يتعلق على الوجه} إِنَّا لَمَُنجُّوُهْم { فقوله : فإن قلت . اإلهالك والتعذيب كما يف الوجه األّول 
لكن آل لوط منجون ، وإذا اتصل . يف االتصال بآل لوط ، ألنّ املعىن » لكّن«انقطع االستثناء جرى جمرى خرب 

فقوله : فإن قلت . إنا ملنجوهم : كان كالماً مستأنفاً ، كأنّ إبراهيم عليه السالم قال هلم فما حال آل لوط ، فقالوا 
} لَمَُنجُّوُهْم { استثىن من الضمري اجملرور يف قوله : وهل هو استثناء من استثناء؟ قلت  ممّ استثين؛} إِالَّ امرأته { : 

أهلكناهم إال : وليس من االستثاء يف شيء؛ ألنّ االستثناء من االستثناء إمنا يكون فيما احتد احلكم فيه ، وأن يقال 
: ويف قول املقّر . ثالثاً ، إال اثنتني ، إال واحدة  أنت طالق: آل لوط ، إال امرأته ، كما احتد احلكم يف قول املطلق 

متعلق } إِال ءالَ لُوطٍ { فأّما يف اآلية فقد اختلف احلكمان ، ألنّ . لفالن علّي عشرة دراهم ، إال ثالثة ، إال درمها 
» ملنجوهم«: وقرىء . قد تعلق مبنجوهم ، فأىن يكون استثناء من استثناء } إِالَّ امرأته { بأرسلنا ، أو مبجرمني ، و 

والتعليق من } قَدَّْرَنآ إِنََّها لَِمَن الغابرين { مل جاز تعليق فعل التقدير يف قوله : فإن قلت . بالتخفيف والتثقيل 
لتضمن فعل التقدير معىن العلم ، ولذلك فسر العلماء تقدير اهللا أعمال العباد : خصائص أفعال القلوب؟ قلت 



ملا : قّدر اهللا؟ قلت : إىل أنفسهم ، ومل يقولوا  -وهو هللا وحده  -أسند املالئكة فعل التقدير فلم: فإن قلت . بالعلم 
دبرنا كذا وأمرنا بكذا ، : هلم من القرب واالختصاص باهللا الذي ليس ألحد غريهم ، كما يقول خاصة امللك 

، » قدرنا«: وقرىء . تميزون عنه واملدبر واآلمر هو امللك ال هم ، وإمنا يظهرون بذلك اختصاصهم وأهنم ال ي
  .بالتخفيف 

) ٦٣(قَالُوا َبلْ جِئَْناَك بَِما كَاُنوا ِفيِه َيْمَتُرونَ ) ٦٢(قَالَ إِنَّكُْم قَْوٌم ُمْنكَُرونَ ) ٦١(فَلَمَّا َجاَء آلَ لُوٍط الُْمْرَسلُونَ 
َك بِِقطْعٍ ِمَن اللَّْيلِ َواتَّبِْع أَْدبَاَرُهْم وَلَا َيلَْتِفْت ِمْنكُْم أََحٌد َواْمُضوا َحْيثُ فَأَْسرِ بِأَهِْل) ٦٤(َوأََتيَْناَك بِالَْحقِّ َوإِنَّا لََصاِدقُونَ 

  ) ٦٦(َوقََضيَْنا إِلَْيِه ذَِلَك الْأَْمَر أَنَّ دَابَِر َهؤُلَاِء َمقْطُوٌع ُمصْبِِحَني ) ٦٥(ُتْؤَمُرونَ 

َبلْ جئناك بَِما كَاُنواْ ِفيهِ { : ف أن تطرقوين بشّر ، بدليل قوله أي تنكركم نفسي وتنفر منكم ، فأخا} ُمنِكُرونَ { 
أي ما جئناك مبا تنكرنا ألجله ، بل جئناك مبا فيه فرحك وسرورك وتشفيك من عدّوك ، وهو العذاب } َيْمَتُرونَ 

يف اإلخبار } لصادقون وِإِنَّا { باليقني من عذاهبم } باحلق { الذي كنت تتوعدهم بنزوله ، فيمترون فيه ويكذبونك 
فسر ، من : وروى صاحب اإلقليد . بقطع اهلمزة ووصلها ، من أسرى وسرى » فأسر«: وقرىء . بنزوله هبم 

  :قال . السري والقطع يف آخر الليل 
  كَْم َعلَْيَنا من ِقطعِ لَْيلٍ َبهِيم... افَْتِحى الَْباَب واْنظُرِي يف النُُّجوم 

ما معىن أمره باتباع أدبارهم وهنيهم عن االلتفات؟ قلت : فإن قلت . صاحل من الليل  هو بعد ما ميضي شيء: وقيل 
قد بعث اهللا اهلالك على قومه ، وجناه وأهله إجابة لدعوته عليهم ، وخرج مهاجراً فلم يكن له بّد من االجتهاد يف 

خلفه قلبه ، وليكون مطلعاً عليهم  شكر اهللا وإدامة ذكره وتفريغ باله لذلك ، فأمر بأن يقّدمهم لئال يشتغل مبن
وعلى أحواهلم ، فال تفرط منهم التفاتة احتشاماً منه وال غريها من اهلفوات يف تلك احلال املهولة احملذورة ، ولئال 

يتخلف منهم أحد لغرض له فيصيبه العذاب ، وليكون مسريه مسري اهلارب الذي يقّدم سربه ويفوت به ، وهنوا عن 
يروا ما ينزل بقومهم من العذاب فريقوا هلم ، وليوطنوا نفوسهم على املهاجرة ويطيبوها عن مساكنهم االلتفات لئال 

  :، وميضوا قدماً غري ملتفتني إىل ما وراءهم كالذي يتحسر على مفارقة وطنه فال يزال يلوي إليه أخادعه ، كما قال 
  اِإلْصَغاِء ِليتاً َوأَْخَدعَا َوجِْعُت ِمَن... َتلَفَّتُّ َنْحوَ َحييِّ حىت َوَجدتُنِي 

أو جعل النهي عن االلتفات كناية عن مواصلة السري وترك التواين والتوقف ، ألنّ من يلتفت ال بّد له يف ذلك من 
حَْيثُ { تعديته اىل الظرف املبهم ألن } حيث { اىل } وامضوا { قيل هو مصر وعدي } َحْيثُ ُتْؤَمُرونَ { أدىن وقفة 

: يل أوحينا ، كأنه ق: بإىل ألنه ضمن معىن } قَضَْيَنا { وعدي } َتأُْمُرونَ { ألمكنة ، وكذلك الضمري يف مبهم يف ا} 
ويف إهبامه وتفسريه تفخيم } أَنَّ َدابَِر َهُؤْآلء َمقْطُوٌع { بقوله } ذَِلَك األمر { وفسر . وأوحينا إليه مقضياً مبتوتاً 

: أخربنا عن ذلك األمر ، فقال : ، بالكسر على االستئناف كأن قائالً قال » إن«: وقرأ األعمش . لألمر وتعظيم له 
يستأصلون عن : آخرهم ، يعين : ودابرهم . » وقلنا إنّ دابر هؤالء«: ة ابن مسعود ويف قراء. إنّ دابر هؤالء 

  .آخرهم حىت ال يبقى منهم أحد 

قَالُوا ) ٦٩(وَاتَّقُوا اللََّه َولَا ُتْخُزوِن ) ٦٨(قَالَ إِنَّ َهُؤلَاِء َضيِْفي فَلَا َتفَْضُحوِن ) ٦٧(َوَجاَء أَْهلُ الَْمِديَنِة َيْستَْبِشُرونَ 
) ٧٢(لََعْمُرَك إِنَُّهْم لَِفي َسكَْرتِهِْم َيْعَمُهونَ ) ٧١(قَالَ َهُؤلَاِء َبنَاِتي إِنْ كُْنُتْم فَاِعِلَني ) ٧٠(وَلَْم َننَْهَك َعنِ الَْعالَِمَني أَ



إِنَّ ِفي ذَِلكَ لَآَياتٍ ) ٧٤(ِحَجاَرةً ِمْن ِسجِّيلٍ فََجَعلَْنا َعاِلَيَها َساِفلََها َوأَْمطَرَْنا َعلَْيهِْم ) ٧٣(فَأََخذَْتُهُم الصَّْيَحةُ ُمْشرِِقَني 
  ) ٧٧(إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآَيةً ِللُْمْؤِمنَِني ) ٧٦(َوإِنََّها لَبَِسبِيلٍ ُمِقيمٍ ) ٧٥(ِللُْمَتَوسِِّمَني 

بفضيحة } وِن فال تَفَْضُح{ أهل سدوم اليت ضرب بقاضيها املثل يف اجلور ، مستبشرين باملالئكة } أَْهلِ املدينة { 
َوالَ ُتْخُزونِ { ضيفي ، ألنّ من أسيء إىل ضيفه أو جاره فقد أسيء إليه ، كما أن من أُكرم من يتصل به فقد أُكرم 

} َعنِ العاملني { أو وال تشّوروا يب ، من اخلزاية وهي احلياء . وال تذلوِن بإذالل ضيفي ، من اخلزي وهو اهلوان } 
و تدفع عنهم ، أو متنع بيننا وبينهم ، فإهنم كانوا يتعّرضون لكل أحد ، وكان يقوم صلى عن أن جتري منهم أحداً ، أ

لئن مل تنته يا لوط لتكونّن من : اهللا عليه وسلم بالنهي عن املنكر ، واحلجر بينهم وبني املتعّرض له ، فأوعدوه وقالوا 
إشارة إىل } هؤالءآء َبَناِتى { يف أحداً قط عن ضيافة الناس وإنزاهلم ، وكانوا هنوه أن يض: وقيل . املخرجني 

هؤالء بنايت فانكحوهّن ، وخلوا بينّ : النساء؛ ألنّ كل أّمة أوالد نبيها رجاهلم بنوه ونساؤهم بناته ، فكأنه قال هلم 
. تفعلون  إن فعلتم ما أقول لكم وما أظنكم: شك يف قبوهلم لقوله ، كأنه قال } إِن كُنُتْم فاعلني { فال تتعرضوا هلم 

على إرادة القول ، أي قالت املالئكة } لََعمُْرَك { إن كنتم تريدون قضاء الشهوة فيما أحل اهللا دون ما حّرم : وقيل 
أي غوايتهم اليت أذهبت عقوهلم ومتييزهم بني اخلطأ الذي هم } إِنَُّهْم لَِفى َسكَْرتِهِْم { لعمرك : للوط عليه السالم 

يتحريون ، فكيف يقبلون قولك } َيْعَمُهونَ { تشري به عليهم ، من ترك البنني إىل البنات عليه وبني الصواب الذي 
اخلطاب لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وأنه أقسم حبياته وما أقسم حبياة أحد : ويصغون إىل نصيحتك ، وقيل 

األخف فيه ، وذلك ألن احللف كثري  قط كرامة له ، والعمر والعمر واحد ، إال أهنم خصوا القسم باملفتوح إليثار
. باهللا : لعمرك مما أقسم به ، كما حذفوا الفعل يف قولك : الدور على ألسنتهم ، ولذلك حذفوا اخلرب ، وتقديره 

داخلني يف الشروق } ُمْشرِِقَني { صيحة جربيل عليه السالم } الصيحة { » يف سكرهم ويف سكراهتم«: وقرىء 
ِحَجاَرةً ّمن { : من طني ، عليه كتاب من السجل ، ودليله قوله تعاىل : قيل } ِسّجيلٍ ّمن { وهو بزوع الشمس 

. للمتفّرسني املتأملني } ِللُْمَتَوّسِمنيَ { أي معلمة بكتاب ]  ٣٤ - ٣٣: الذاريات [ } ِطنيٍ مَُّسوََّمةً ِعنَد رَّبَك 
تومست يف فالن كذا ، أي عرفت : يقال . قة مسة الشيء وحقيقة املتومسني النظار املتثبتون يف نظرهم حىت يعرفوا حقي

} لَبَِسبِيلٍ مُِّقيمٍ { وإنّ هذه القرى يعين آثارها } َوإِنََّها { لقرى قوم لوط } عاليها َساِفلََها { والضمري يف . ومسه فيه 
وَإِنَّكُْم لََّتُمرُّونَ َعلَيْهِْم { : ثابت يسلكه الناس مل يندرس بعد ، وهم يبصرون تلك اآلثار ، وهو تنبيه لقريش كقوله 

  ] . ١٣٧: الصافات [ } مُّصْبِِحَني 

  ) ٧٩(فَاْنَتقَْمَنا مِْنُهْم وَإِنَُّهَما لَبِإَِمامٍ ُمبِنيٍ ) ٧٨(َوإِنْ كَانَ أَْصحَاُب الْأَْيكَِة لَظَاِلِمَني 

الضمري لأليكة ومدين ، ألنّ : وقيل . يعين قرى قوم لوط واأليكة } َوإِنَُّهَما { قوم شعيب } أصحاب األيكة { 
لبطريق واضح ، } لَبِإَِمامٍ مُّبِنيٍ { شعيباً كان مبعوثاً إليهما فلما ذكر األيكة دل بذكرها على مدين فجاء بضمريمها 

  .واإلمام اسم ملا يؤمت به ، فسمي به الطريق ومطمر البناء واللوح الذي يكتب فيه ، ألهنا مما يؤمت به 

َوكَانُوا يَْنِحُتونَ ِمَن ) ٨١(َوآَتيَْناُهْم آيَاِتَنا فَكَانُوا َعْنَها ُمْعرِِضَني ) ٨٠(كَذََّب أَْصَحاُب الِْحْجرِ الْمُْرَسِلَني َولَقَْد 
  ) ٨٤(ونَ فََما أَغَْنى َعْنُهْم َما كَانُوا َيكِْسُب) ٨٣(فَأََخذَتُْهُم الصَّْيَحةُ ُمْصبِِحَني ) ٨٢(الْجِبَالِ ُبيُوًتا آِمنَِني 



يعين بتكذيبهم صاحلاً ، ألنّ من } املرسلني { مثود ، واحلجر واديهم ، وهو بني املدينة والشأم } أصحاب احلجر { 
اخلبيبون يف ابن الزبري : كذب واحداً منهم فكأمنا كذهبم مجيعاً ، أو أراد صاحلاً ومن معه من املؤمنني كما قيل 

  :وعن جابر . وأصحابه 
ال تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم «" نا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم على احلجر فقال لنا مرر) (  ٥٧٨( 

مث زجر النيب صلى اهللا عليه وسلم راحلته فأسرع " إال أن تكونوا باكني ، حذراً أن يصيبكم مثل ما أصاب هؤالء 
تداعى بنياهنا ، ومن نقب اللصوص ومن لوثاقة البيوت واستحكامها من أن تتهدم وي} ءاِمنِنيَ { ) حىت خلفها 

من بناء } مَّا كَاُنواْ َيكِْسُبونَ { أو آمنني من عذاب اهللا حيسبون أنّ اجلبال حتميهم منه . األعداء وحوادث الدهر 
  .البيوت الوثيقة واألموال والعدد 

  ) ٨٥(َوإِنَّ السَّاَعةَ لَآِتَيةٌ فَاصْفَحِ الصَّفَْح الَْجِميلَ  َوَما َخلَقَْنا السََّماوَاِت َوالْأَْرَض َوَما بَْيَنُهَما إِلَّا بِالَْحقِّ

أو بسبب العدل واإلنصاف يوم اجلزاء على . إال خلقاً ملتبساً باحلق واحلكمة ، ال باطال وعبثاً } إِالَّ باحلق { 
إياهم على حسناتك وسيآهتم؛ فإنه وإنّ اهللا ينتقم لك فيها من أعدائك ، وجيازيك و} َوإِنَّ الساعة آلِتَيةٌ { األعمال 

فأعرض عنهم واحتمل ما تلقى منهم إعراضاً مجيالً } فاصفح { ما خلق السموات واألرض وما بينهما إال لذلك 
  .وجيوز أن يراد به املخالقة فال يكون منسوخاً . هو منسوخ بآية السيف : وقيل . حبلم وإغضاء 

  ) ٨٦(ُم إِنَّ رَبََّك ُهَو الَْخلَّاُق الَْعلِي

حبالك وحاهلم ، فال خيفى عليه ما جيري بينكم } العليم { الذي خلقك وخلقهم ، وهو } إِنَّ َربََّك ُهَو اخلالق { 
أو إن ربك هو الذي خلقكم وعلم ما هو األصلح لكم ، وقد علم أنَّ الصفح اليوم أصلح إىل . وهو حيكم بينكم 

إن ربك هو اخلالق وهو يصلح للقليل والكثري ، واخلالق : ن ويف مصحف أُّيب وعثما. أن يكون السيف أصلح 
  .وقطع الثوب والثياب . قطع الثياب : للكثري ال غري ، كقولك 

  ) ٨٧(َولَقَْد آتَْيَناَك َسْبًعا ِمَن الَْمثَانِي وَالْقُْرآنَ الَْعِظيَم 

األنفال وبراءة ، ألهنما : السابعة فقيل  أو سبع سور وهي الطوال ، واختلف يف. سبع آيات وهي الفاحتة } َسْبعاً { 
هي آل حم ، أو سبع : وقيل . وقيل سورة يونس . يف حكم سورة واحدة ، ولذلك مل يفصل بينهما بآية التسمية 

من التثنية وهي التكرير؛ ألن الفاحتة مما تكرر قراءهتا يف الصالة وغريها ، أو } املثاين { و . صحائف وهي األسباع 
وأّما السور أو األسباع فلما وقع . الشتماهلا على ما هو ثناء على اهللا ، الواحدة مثناة أو مثنية صفة لآلية  من الثناء

فيها من تكرير القصص واملواعظ والوعد والوعيد وغري ذلك ، وملا فيها من الثناء ، كأهنا تثين على اهللا تعاىل بأفعاله 
أو للتبعيض إذا أردت بالسبع الفاحتة أو الطوال ، وللبيان إذا أردت إما للبيان » من«و . العظمى وصفاته احلسىن 

وجيوز أن يكون كتب اهللا كلها مثاين ، ألهنا تثين عليه ، وملا فيها من املواعظ املكررة ، ويكون القرآن . األسباع 
: ؟ قلت كيف صح عطف القرآن العظيم على السبع ، وهل هو إال عطف الشيء على نفسه: بعضها ، فإن قلت 

إذا عىن بالسبع الفاحتة أو الطوال ، فما وراءهّن ينطلق عليه اسم القرآن ، ألنه اسم يقع على البعض كما يقع على 



: وإذا عنيت األسباع فاملعىن : يعين سورة يوسف } بَِما أَْوَحيَْنا إِلَْيَك هذا القرءان { : أال ترى إىل قوله . الكل 
  .اجلامع هلذين النعتني ، وهو الثناء أو التثنية والعظم : املثاين والقرآن العظيم ، أي  ولقد آتيناك ما يقال له السبع

َوقُلْ إِنِّي أََنا النَّذِيُر ) ٨٨(ِمنَِني لَا َتُمدَّنَّ َعْينَْيَك إِلَى َما َمتَّْعَنا بِِه أَزَْواًجا ِمْنُهْم وَلَا َتْحَزنْ َعلَْيهِْم وَاْخِفضْ َجَناَحَك ِللُْمْؤ
  ) ٨٩(لُْمبُِني ا

: فإن قلت . أصنافاً من الكفار } إىل َما َمتَّْعَنا بِِه أَزَْواًجا ّمْنُهمْ { ال تطمح ببصرك طموح راغب فيه متمّن له : أي 
قد أوتيت النعمة العظمى اليت كل نعمة وإن : يقول لرسوله صلى اهللا عليه وسلم : كيف وصل هذا مبا قبله؟ قلت 

. ة ضئيلة ، وهي القرآن العظيم؛ فعليك أن تستغين به ، وال متدن عينيك إىل متاع الدنيا عظمت فهي إليها حقري
  :ومنه احلديث 

  ، وحديث أيب بكر» ليس منا من مل يتغّن بالقرآن « )  ٥٧٩( 
 وقيل» من أويت القرآن فرأى أن أحداً أويت من الدنيا أفضل مما أويت ، فقد صغر عظيماً وعظم صغرياً « )  ٥٨٠( 
سبع قوافل ليهود بين قريظة والنضري ، فيها أنواع البز والطيب واجلوهر وسائر : وافت من بصرى وأذرعات : 

: لو كانت هذه األموال لنا لتقّوينا هبا ، وألنفقناها يف سبيل اهللا ، فقال هلم اهللا عز وعال : األمتعة ، فقال املسلمون 
أي ال تتمّن أمواهلم وال حتزن عليهم } َوالَ َتْحَزنْ َعلَْيهِْم { السبع  لقد أعطيتكم سبع آيات هي خري من هذه القوافل

أهنم مل يؤمنوا فيتقّوى مبكاهنم اإلسالم وينتعش هبم املؤمنون ، وتواضع ملن معك من فقراء املؤمنني وضعفائهم ، 
أنذركم ببيان وبرهان أنّ عذاب اهللا }  إِّنى أََنا النذير املبني{ هلم } َوقُلْ { وطب نفساً عن إميان األغنياء واألقوياء 

  .نازل بكم 

  ) ٩١(الَِّذيَن َجَعلُوا الْقُْرآنَ ِعِضَني ) ٩٠(كََما أَْنزَلَْنا َعلَى الُْمقَْتِسِمَني 

[ } َولَقَْد ءاتيناك { : فيه وجهان ، أحدمها ، أن يتعلق بقوله : ؟ قلت } كََمآ أَنَْزلَْنا { : مب تعلق قوله : فإن قلت 
} الذين َجَعلُواْ القرءان ِعِضنيَ { أي أنزلنا عليك مثل ما أنزلنا على أهل الكتاب وهم املقتسمون ]  ٨٧: حلجر ا

حيث قالوا بعنادهم وعدواهنم بعضه حق موافق للتوراة واإلجنيل ، وبعضه باطل خمالف هلما ، فاقتسموه إىل حق 
سورة آل عمران : سورة البقرة يل ، ويقول اآلخر : م كانوا يستهزؤن به فيقول بعضه: وقيل . وباطل ، وعضوه 

ما يقرؤنه من كتبهم ، وقد اقتسموه بتحريفهم ، وبأنّ اليهود أقّرت ببعض التوراة : يل ، وجيوز أن يراد بالقرآن 
وكذبت ببعض ، والنصارى أقرت ببعض اإلجنيل وكذبت ببعض ، وهذه تسلية لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

قومه بالقرآن وتكذيبهم ، وقوهلم سحر وشعر وأساطري ، بأن غريهم من الكفرة فعلوا بغريه من الكتب عن صنيع 
وأنذر قريشاً مثل ما : أي ]  ٨٩: احلجر [ } َوقُلْ إِّنى أََنا النذير املبني { : والثاين أن يتعلق بقوله . حنو فعلهم 

ما جرى على قريظة والنضري ، جعل املتوقع مبنزلة الواقع ، أنزلنا من العذاب على املقتسمني ، يعين اليهود ، وهو 
وجيوز أن يكون الذين جعلوا القرآن عضني منصوباً بالنذير ، . وهو من اإلعجاز؛ ألنه إخبار مبا سيكون وقد كان 

عشر  أنذر املعضني الذين جيزؤن القرآن إىل سحر وشعر وأساطري ، مثل ما أنزلنا على املقتسمني وهم االثنا: أي 
الذين اقتسموا مداخل مكة أيام املوسم ، فقعدوا يف كل مدخل متفّرقني لينفروا الناس عن اإلميان برسول اهللا صلى 

شاعر ، : كذاب ، واآلخر : ويقول اآلخر . ال تغتروا باخلارج منا فإنه ساحر : اهللا عليه وسلم ، يقول بعضهم 
املغرية ، والعاص بن وائل ، واألسود بن املطلب وغريهم ، أو مثل  فأهلكهم اهللا يوم بدر وقبله بآفات ، كالوليد بن



إذا : فإن قلت . ما أنزلنا على الرهط الذين تقامسوا على أن يبيتوا صاحلاً عليه السالم ، واالقتسام مبعىن التقاسم 
: احلجر [ } الَ َتُمدَّنَّ {  توسط فما معىن]  ٨٧: احلجر [ } َولَقَْد ءاتيناك { : بقوله } كََمآ أَنَْزلَْنا { : علقت قوله 

ملا كان ذلك تسلية لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن تكذيبهم وعداوهتم ، : إىل آخره بينهما؟ قلت ]  ٨٨
اعترض مبا هو مدد ملعىن التسلية من النهي عن االلتفات إىل دنياهم والتأسف على كفرهم ، ومن األمر بأن يقبل 

قال . أجزاء ، مجع عضة ، وأصلها عضوة فعلة من عضى الشاة إذا جعلها أعضاء } ِعِضَني {  مبجامعه على املؤمنني
  :رؤبة 

العضة السحر ، بلغة قريش ، : وعن عكرمة . هي فعلة ، من عضهته إذا هبته : وقيل ... َولَْيَس ديُن اللَِّه بِالَْمْعِضيِّ 
  .يقولون للساحر عاضهة 

  .عليه وسلم العاضهة واملستعضهة ، نقصاهنا على األّول واو ، وعلى الثاين هاء ولعن النيب صلى اهللا )  ٥٨١( 

  ) ٩٣(َعمَّا كَاُنوا َيْعَملُونَ ) ٩٢(فََوَربِّكَ لََنسْأَلَنَُّهْم أَْجَمِعَني 

عما كانوا :  يسأل العباد عن خلتني: وعن أيب العالية . وقيل يسأهلم سؤال تقريع . عبارة عن الوعيد } لََنْسئَلَنَُّهمْ { 
  .يعبدون وماذا أجابوا املرسلني 

  ) ٩٤(فَاْصَدْع بَِما ُتؤَْمُر َوأَعْرِْض َعنِ الُْمْشرِِكَني 

صرح هبا ، من : صدع باحلجة إذا تكلم هبا جهاراً ، كقولك : يقال . فاجهر به وأظهره } فاصدع بَِما ُتْؤَمُر { 
فافرق بني احلق والباطل مبا تؤمر ، } فاصدع { : وقيل . ة اإلبان: الصديع وهو الفجر ، والصدع يف الزجاجة 

  :واملعىن مبا تؤمر به من الشرائع فحذف اجلاّر ، كقوله 
  .مصدرية ، أي بأمرك مصدر من املبين للمفعول ) ما ( وجيوز أن تكون ... أََمرُْتَك الْخَْيَر فَافَْعلْ َما أُمِْرَت بِِه 

  ) ٩٦(الَِّذيَن َيْجَعلُونَ َمَع اللَِّه إِلًَها آَخَر فَسَْوَف َيْعلَُمونَ ) ٩٥(ِئَني إِنَّا كَفَيَْناَك الُْمْستَْهزِ

الوليد بن املغرية ، والعاص بن وائل ، : هم مخسة نفر ذوو أسنان وشرف : عن عروة بن الزبري يف املستهزئني 
ماتوا كلهم : بن عباس رضي اهللا عنه وعن ا. واألسود بن عبد يغوث ، واألسود بن املطلب ، واحلرث بن الطالطلة 

  قبل بدر
أمرت أن أكفيكهم ، فأومأ إىل ساق الوليد فمّر : قال جربيل عليه السالم للنيب صلى اهللا عليه وسلم )  ٥٨٢( 

بنبال فتعلق بثوبه سهم ، فلم ينعطف تعظَّماً ألخذه ، فأصاب عرقاً يف عقبه فقطعه فمات ، وأومأ إىل أمخص العاص 
لدغت لدغت وانتفخت رجله ، حىت صارت كالرحى ومات ، وأشار إىل : ، فدخلت فيها شوكة ، فقال بن وائل 

عيين األسود بن املطلب ، فعمى وأشار إىل أنف احلرث بن قيس ، فامتخط قيحاً فمات ، وإىل األسود بن عبد 
  .ات يغوث وهو قاعد يف أصل شجرة ، فجعل ينطح رأسه بالشجرة ويضرب وجهه بالشوك حىت م

َواْعُبْد َربَّكَ َحتَّى ) ٩٨(فَسَبِّْح بَِحْمدِ رَبَِّك َوكُْن ِمَن السَّاجِِديَن ) ٩٧(َولَقَْد َنْعلَمُ أَنََّك َيِضيُق َصْدُرَك بَِما َيقُولُونَ 
  ) ٩٩(َيأْتَِيَك الَْيِقُني 



هو : يما نابك إىل اهللا ، والفزع إىل اهللا فافزع ف} فََسّبحْ { من أقاويل الطاعنني فيك ويف القرآن } بَِما َيقُولُونَ { 
أي املوت } حىت يَأِْتَيَك اليقني { ودم على عبادة ربك . الذكر الدائم وكثرة السجود ، يكفك ويكشف عنك الغم 

  :وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم . ، أي ما دمت حياً فال ختل بالعبادة 
  :عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم »  أنه كان إذا حزبه أمر فزع إىل الصالة« )  ٥٨٣( 
من قرأ سورة احلجر كان له من األجر عشر حسنات بعدد املهاجرين واألنصار ، واملستهزئني مبحمد « )  ٥٨٤( 

  »صلى اهللا عليه وسلم 

  ) ١(أََتى أَْمُر اللَِّه فَلَا َتْسَتْعجِلُوهُ سُْبَحاَنُه َوَتَعالَى َعمَّا ُيْشرِكُونَ 

{ جلون ما وعدوا من قيام الساعة أو نزول العذاب هبم يوم بدر ، استهزاء وتكذيباً بالوعد ، فقيل هلم كانوا يستع
{ روي أنه ملا نزلت } فَالَ َتْسَتْعجِلُوهُ { الذي هو مبنزلة اآليت الواقع وإن كان منتظراً لقرب وقوعه } أتى أَْمُر اهللا 

ما بينهم إن هذا يزعم أن القيامة قد قربت ، فأمسكوا عن بعض ما قال الكفار في]  ١: القمر [ } اقتربت الساعة 
: األنبياء [ } اقترب ِللنَّاسِ حساهبم { ما نرى شيئاً ، فنزلت : تعملون حىت ننظر ما هو كائن ، فلما تأخرت قالوا 

أتى أَْمرُ اهللا { ا به ، فنزلت يا حممد ، ما نرى شيئاً مما ختوفن: فأشفقوا وانتظروا قرهبا ، فلما امتدت األيام قالوا ]  ١
: فاطمأنوا وقرىء } فَالَ َتْستَْعجِلُوهُ { فوثب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ورفع الناس رؤوسهم ، فنزلت } 
تربأ عز وجل عن أن يكون له شريك ، وأن تكون } سُْبَحاَنُه وتعاىل َعمَّا ُيْشرِكُونَ { بالتاء والياء » تستعجلوه«

كيف اتصل هذا : موصولة أو مصدرية ، فإن قلت » ما«على أنّ . ركاء ، أو عن إشراكهم آهلتهم له ش
  .، بالتاء والياء » تشركون«: وقرىء . ألنّ استعجاهلم استهزاء وتكذيب وذلك من الشرك : باستعجاهلم؟ قلت 

  ) ٢(ِدِه أَنْ أَْنِذرُوا أَنَُّه لَا إِلََه إِلَّا أََنا فَاتَّقُوِن ُينَزِّلُ الَْملَاِئكَةَ بِالرُّوحِ ِمْن أَْمرِِه َعلَى َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَبا

مبا حييي القلوب } بالروح ِمْن أَْمرِِه { أي تتنزل » تنزل املالئكة«: بالتخفيف والتشديد وقرىء » ينزل«: قرىء 
بدل من الروح ، أي ينزهلم } ِذرُواْ أَنْ أَْن{ امليتة باجلهل من وحيه ، أو مبا يقوم يف الدين مقام الروح يف اجلسد ، و 

مفسرة؛ ألنّ تنزيل » أن«أو تكون . بأن الشأن أقول لكم أنذروا : بأنه أنذروا ، أي : وتقديره . بأن أنذروا 
أعلموا بأنّ األمر ذلك ، من نذرت بكذا إذا } أَنَُّه ال إله إِال أََناْ { ومعىن أنذروا . املالئكة بالوحي فيه معىن القول 

  .} فاتقون { يقول هلم أعلموا الناس قويل ال إله إال أنا : واملعىن . مته عل

  ) ٤(َخلََق الْإِْنَسانَ ِمْن ُنطْفٍَة فَإِذَا ُهَو َخصِيٌم ُمبٌِني ) ٣(َخلََق السََّماَواِت وَالْأَْرضَ بِالَْحقِّ َتعَالَى َعمَّا ُيْشرِكُونَ 

ا ذكر ، مما ال يقدر عليه غريه من خلق السموات واألرض وخلق اإلنسان مث دلّ على وحدانيته وأنه ال إله إال هو مب
وما يصلحه ، وماال بدّ له من خلق البهائم ألكله وركوبه وجرّ أثقاله وسائر حاجاته ، وخلق ما ال يعلمون من 

ُهَو َخصِيٌم مُّبِنيٌ  فَإِذَا{ ، بالتاء والياء » تشركون«: وقرىء . أصناف خالئقه ، ومثله متعال عن أن يشرك به غريه 
فإذا هو منطيق جمادل عن نفسه مكافح للخصوم مبني للحجة ، بعد ما كان نطفة من مّين : فيه معنيان ، أحدمها } 

من حييي : فإذا هو خصيم لربه ، منكر على خالقه ، قائل : والثاين . مجاداً ال حس به وال حركة ، داللة على قدرته 
وقيل نزلت يف أّيب . لإلنسان باإلفراط يف الوقاحة واجلهل ، والتمادي يف كفران النعمة العظام وهي رميم ، وصفاً 



يا حممد ، أترى اهللا حييي هذا بعدما : بن خلف اجلمحي حني جاء بالعظم الرميم إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال 
  قد رّم؟

  ) ٥(ِمْنَها َتأْكُلُونَ َوالْأَْنَعاَم َخلَقََها لَكُْم ِفيَها ِدْفٌء َوَمَناِفُع َو

والقمر { : األزواج الثمانية ، وأكثر ما تقع على اإلبل ، وانتصاهبا مبضمر يفسره الظاهر ، كقوله } االنعام { 
} َخلَقََها لَكُمْ { : خلق اإلنسان واألنعام ، مث قال : وجيوز أن يعطف على اإلنسان ، أي ]  ٣٩: يس [ } قدرناه 

اسم ما يدفأ به ، كما أنّ امللء اسم ما ميأل به ، وهو : وملصاحلكم يا جنس اإلنسان والدفء  أي ما خلقها إال لكم
{ ، بطرح اهلمزة وإلقاء حركتها على الفاء » دّف«: وقرىء . الدفاء من لباس معمول من صوف أو وبر أو شعر 

مؤذن باالختصاص ، } ْنَها َتأْكُلُونَ َوِم{ تقدمي الظرف يف قوله : فإن قلت . هي نسلها ودرّها وغري ذلك } ومنافع 
وأما األكل من غريها من . األكل منها هو األصل الذي يعتمده الناس يف معايشهم : قلت . وقد يؤكل من غريها 

الدجاج والبط وصيد الرب والبحر فكغري املعتّد به وكاجلاري جمرى التفكه ، وحيتمل أن طعمتكم منها ، ألنكم 
  .ّب والثمار اليت تأكلوهنا منها وتكتسبون بإكراء اإلبل وتبيعون نتاجها وألباهنا وجلودها حترثون بالبقر فاحل

  ) ٦(َولَكُْم ِفيَها َجَمالٌ ِحَني ُترُِحيونَ َوِحنيَ َتسَْرُحونَ 

يان مّن اللَّه بالتجمل هبا كما مّن باالنتفاع هبا ، ألنه من أغراض أصحاب املواشي ، بل هو من معاظمها؛ ألنّ الرع
أنست  -فزينت بإراحتها وتسرحيها األفنية وجتاوب فيها الثغاء والرغاء  -إذا رّوحوها بالعشي وسرحوها بالغداة 

ِلَترْكَُبوَها { وحنوه . أهلها وفرحت أرباهبا ، وأجلتهم يف عيون الناظرين إليها ، وكسبتهم اجلاه واحلرمة عند الناس 
مل قّدمت اإلراحة على : فإن قلت ] .  ٢٦: األعراف [ } َسوآِتكُْم َورِيًشا ُيواري { ، ]  ٨: النحل [ } َوزِيَنةً 

ألنّ اجلمال يف اإلراحة أظهر ، إذا أقبلت مألى البطون حافلة الضروع ، مث أوت إىل احلظائر : التسريح؟ قلت 
. وصف للحني } ُترُِحيونَ وتسرحون { على أن » حينا ترحيون وحينا تسرحون«: وقرأ عكرمة . حاضرة ألهلها 

  ] . ٣٣: لقمان [ } واخشوا َيوْماً الَّ َيْجزِى َواِلٌد { : ترحيون فيه وتسرحون فيه ، كقوله تعاىل : واملعىن 

  ) ٧(َوَتحِْملُ أَثْقَالَكُْم إِلَى َبلٍَد لَمْ َتكُوُنوا َباِلِغيهِ إِلَّا بِِشقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ َربَّكُْم لََرُءوٌف َرحِيٌم 

وهي أن : مها لغتان يف معىن املشقة ، وبينهما فرق : وقيل . ، بكسر الشني وفتحها » بشق األنفس« :قرىء 
وأما الشق فالنصف ، كأنه . املفتوح مصدر شق األمر عليه شقا ، وحقيقته راجعة إىل الشق الذي هو الصدع 

كأهنم كانوا زماناً يتحملون } كُونُواْ بالغيه لَّْم َت{ : ما معىن قوله : فإن قلت . يذهب نصف قوته ملا يناله من اجلهد 
معناه وحتمل أثقالكم إىل بلد مل تكونوا بالغيه يف التقدير لو مل ختلق : قلت . املشاق يف بلوغه حىت محلت اإلبل أثقاهلم 

} َتكُونُواْ بالغيه لَّْم { : كيف طابق قوله : فإن قلت . اإلبل إال جبهد أنفسكم ، ال أهنم مل يكونوا بالغيه يف احلقيقة 
وحتمل أثقالكم : طباقه من حيث أن معناه : مل تكونوا حامليها إليه؟ قلت : وهال قيل } وََتْحِملُ أَثْقَالَكُمْ { : قوله 

وجيوز . إىل بلد بعيد قد علمتم أنكم ال تبلغونه بأنفسكم إال جبهد ومشقة ، فضالً أن حتملوا على ظهوركم أثقالكم 
{ وعن عكرمة البلد مكة . أثقالكم أجرامكم : وقيل . مل تكونوا بالغيه هبا إال بشق األنفس : أن يكون املعىن 
  .حيث رمحكم خبلق هذه احلوامل وتيسري هذه املصاحل } لََرُؤوٌف رَّحِيٌم 



  ) ٨(َوالْخَْيلَ َوالْبَِغالَ َوالَْحِمَري ِلَترْكَُبوَها َوزِيَنةً وََيْخلُُق َما لَا َتْعلَُمونَ 

وخلق هؤالء للركوب والزينة ، وقد احتج على حرمة أكل : عطف على األنعام ، أي } واخليل والبغال واحلمري  {
َوزِينَةً { مل انتصب : فإن قلت . حلومهن بأن علل خلقها بالركوب والزينة ، ومل يذكر األكل بعد ما ذكره يف األنعام 

فهال ورد املعطوف واملعطوف عليه على : فإن قلت . كبوها ألنه مفعول له ، وهو معطوف على حمل لتر: ؟ قلت } 
» لتركبوها زينة«: وقرىء . ألنّ الركوب فعل املخاطبني ، وأما الزينة ففعل الزائن وهو اخلالق : سنن واحد؟ قلت 
{ ال وخلقها لتركبوها وهي زينة ومج: أو جتعل زينة حاال منها ، أي . وخلقها زينة لتركبوها : ، بغري واو ، أي 

ما خيلق فينا ولنا مما ال نعلم كنهه وتفاصيله وميّن علينا بذكره كما مّن : جيوز أن يريد به } َوَيْخلُُق َما الَ َتْعلَُمونَ 
وجيوز أن خيربنا بأن له من اخلالئق ما ال علم لنا به ، ليزيدنا داللة على . باألشياء املعلومة مع الداللة على قدرته 

بذلك ، وإن طوى عنا علمه حلكمة له يف طيه ، وقد محل على ما خلق يف اجلنة والنار ، مما مل يبلغه اقتداره باإلخبار 
  .وهم أحد ، وال خطر على قلبه 

  ) ٩(َوَعلَى اللَِّه قَْصُد السَّبِيلِ َوِمنَْها َجاِئٌر َولَْو َشاَء لََهَداكُْم أَْجَمِعَني 

والقصد مصدر مبعىن الفاعل وهو } َوِمْنَها جَاِئٌر { القصد وقال  اجلنس ، ولذلك أضاف إليها: املراد بالسبيل 
ومعىن . مستقيم ، كأنه يقصد الوجه الذي يؤمه السالك ال يعدل عنه : سبيل قصد وقاصد ، أي : يقال . القاصد 

[ } نَّ َعلَْيَنا للهدى إِ{ : أن هداية الطريق املوصل إىل احلق واجبة عليه ، كقوله } َوَعلَى اهللا قَْصُد السبيل { قوله 
ليعلم ما جيوز إضافته إليه من : ؟ قلت } َوِمْنَها جَاِئٌر { مل غري أسلوب الكالم يف قوله : فإن قلت ] .  ١٢: الليل 

وعلى اهللا قصد السبيل وعليه جائرها أو وعليه : السبيلني وما ال جيوز ، ولو كان األمر كما تزعم اجملربة لقيل 
َولَْو { ومنكم جائر جار عن القصد بسوء اختياره ، واهللا بريء منه : يعين » ومنكم جائر«: د اهللا وقرأ عب. اجلائر 

  .قسراً وإجلاء } َشآء لََهَداكُْم أَْجَمِعنيَ 

بِِه الزَّْرَع وَالزَّْيُتونَ  ُيْنبِتُ لَكُْم) ١٠(ُهَو الَِّذي أَنَْزلَ ِمَن السََّماِء َماًء لَكُْم ِمْنُه َشرَاٌب َوِمْنُه َشَجٌر ِفيِه ُتِسيُمونَ 
  ) ١١(َوالنَّخِيلَ وَالْأَْعَناَب َوِمْن كُلِّ الثَّمََراِت إِنَّ ِفي ذَِلكَ لَآَيةً ِلقَْومٍ َيتَفَكَُّرونَ 

. يعين الشجر الذي ترعاه املواشي } َشَجٌر { والشراب ما يشرب . متعلق بأنزل ، أو بشراب ، خرباً له } لَّكُم { 
من سامت املاشية إذا رعت ، } ُتِسيُمونَ { يعين الكأل . ال تأكلوا مثن الشجر فإنه سحت : عكرمة ويف حديث 

: وقرىء . فهي سائمة ، وأسامها صاحبها ، وهو من السومة وهي العالمة ، ألهنا تؤثر بالرعي عالمات يف األرض 
ألنّ كل الثمرات ال تكون إال يف : ؟ قلت } َوِمن كُلّ الثمرات { مل قيل : فإن قلت . ، بالياء والنون » ينبت««

ينظرون فيستدلون هبا عليه وعلى قدرته } َيتَفَكَُّرونَ { اجلنة ، وإمنا أنبت يف األرض بعض من كلها للتذكرة 
ينبت لكم به الزرع «: وقرأ أّيب بن كعب . ينبت بالتشديد : وعن بعضهم . الداللة الواضحة : واآلية . وحكمته 
  .، بالرفع » النخيل واألعنابوالزيتون و

  ) ١٢( ِلقَْومٍ َيْعِقلُونَ َوَسخََّر لَكُُم اللَّْيلَ وَالنَّهَاَر وَالشَّْمَس َوالْقََمَر وَالنُُّجوُم ُمَسخَّرَاٌت بِأَْمرِِه إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآيَاٍت



ريها نافعة هلم ، حيث تصي: قرئت كلها بالنصب على وجعل النجوم مسخرات أو على أن معىن تسخريها للناس 
يسكنون بالليل ، ويبتغون من فضله بالنهار ، ويعلمون عدد السنني واحلساب مبسري الشمس والقمر ، ويهتدون 

أنه سخرها : وجيوز أن يكون املعىن . ونفعكم هبا يف حال كوهنا مسخرات ملا خلقن له بأمره : فكأنه قيل . بالنجوم 
سرحه مسرحاً ، كأنه : سخره اهللا مسخراً ، كقولك : عىن تسخري ، من قولك أنواعاً من التسخري مجع مسخر ، مب

وحدمها ، ورفع ما بعدمها على االبتداء » الليل والنهار«وقرىء بنصب . وسخرها لكم تسخريات بأمره : قيل 
} لّقَْومٍ َيْعِقلُونَ إِنَّ ِفى ذلك آليات { ، بالرفع ، وما قبله بالنصب ، وقال » والنجوم مسخرات«: وقرىء . واخلرب 

  .وذكر العقل؛ ألنّ اآلثار العلوية أظهر داللة على القدرة الباهرة ، وأبني شهادة للكربياء والعظمة . فجمع اآلية 

  ) ١٣(َوَما ذََرأَ لَكُْم ِفي الْأَْرضِ ُمْخَتِلفًا أَلْوَاُنُه إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآَيةً لِقَْومٍ َيذَّكَُّرونَ 

ما خلق فيها من حيوان وشجر ومثر وغري ذلك خمتلف اهليآت : معطوف على الليل والنهار يعين } لَكُْم  َوَما ذََرأَ{ 
  .واملناطر 

َوِلَتْبَتغُوا ِمْن  الْفُلَْك َمَواِخَر ِفيِه َوُهَو الَِّذي َسخََّر الَْبْحَر ِلَتأْكُلُوا ِمْنُه لَْحًما طَرِيا َوَتسَْتخْرُِجوا ِمْنُه ِحلَْيةً َتلَْبسُوَنَها َوتََرى
  ) ١٤(فَْضِلِه َولََعلَّكُْم َتْشكُُرونَ 

فإن . هو السمك ، ووصفه بالطراوة؛ ألنّ الفساد يسرع إليه ، فيسارع إىل أكله خيفة للفساد عليه } لَْحًما طَرِّيا { 
اهللا تعاىل مساه حلماً كما و. إذا حلف الرجل ال يأكل حلماً ، فأكل مسكاً ، مل حينث : ما بال الفقهاء قالوا : قلت 

مبىن األميان على العادة ، وعادة الناس إذا ذكر اللحم على اإلطالق أن ال يفهم منه السمك ، وإذا : ترى؟ قلت 
ومثاله أن اهللا تعاىل مسى الكافر . اشتر هبذه الدراهم حلماً فجاء بالسمك ، كان حقيقاً باإلنكار : قال الرجل لغالمه 

{ . نّ شرّ الدواب عند اهللا الذين كفروا ، فلو حلف حالف ال يركب دابة فركب كافراً مل حينث إ: دابة يف قوله 
لبس نسائهم ، ألهنّن من مجلتهم ، وألهنّن إمنا يتزيّن هبا من أجلهم ، : واملراد بلبسهم . هي اللؤلؤ واملرجان } ِحلَْيةً 

وابتغاء الفضل . هو صوت جري الفلك بالرياح : عن الفراء و. شق املاء حبيزومها : املخر . فكأهنا زينتهم ولباسهم 
  .التجارة : 

  ) ١٦(َوَعلَاَماٍت َوبِالنَّْجمِ ُهْم َيْهَتُدونَ ) ١٥(َوأَلْقَى ِفي الْأَْرضِ َروَاِسيَ أَنْ َتِميدَ بِكُْم َوأَْنَهاًرا َوُسُبلًا لَعَلَّكُْم َتْهَتُدونَ 

خلق اهللا األرض : قيل . الذي يدار به إذا ركب البحر : ل بكم وتضطرب واملائد كراهة أن ميي} أَن َتمِيَد بِكُْم { 
ما هي مبقّر أحد على ظهرها ، فأصبحت وقد أرسيت باجلبال ، مل تدر املالئكة مّم : فجعلت متور ، فقالت املالئكة 

أَلَْم َنْجَعلِ األرض مهادا { قوله جعل أال ترى إىل : فيه معىن } وألقى { وجعل فيها أهناراً ، ألن } وأهنارا { خلقت 
هي معامل الطرق وكل ما تستدل به السابلة من جبل ومنهل وغري } وعالمات { ] .  ٦: النبأ [ } واجلبال أَْوتَاداً 

هو الثريا ، والفرقدان؛ : وعن السدّي . كثر الدرهم يف أيدي الناس : اجلنس ، كقولك : واملراد بالنجم . ذلك 
، بضمتني ، وبضمة وسكون ، وهو مجع جنم ، كرهن ورهن ، » وبالنجم«: وقرأ احلسن . اجلدي وبنات نعش ، و

خمرج عن سنن } وبالنجم ُهْم َيهَْتُدونَ { قوله : فإن قلت . وقيل حذف الواو من النجوم ختفيفاً . والسكون ختفيف 
اً هؤالء خصوصاً يهتدون ، فمن وبالنجم خصوص: ، كأنه قيل » هم«، مقحم فيه » النجم«اخلطاب ، مقدم فيه 



كان هلم اهتداء بالنجوم يف مسايرهم ، وكان هلم بذلك علم مل يكن : كأنه أراد قريشاً : ؟ قلت } ُهْم { املراد ب 
  .مثله لغريهم ، فكان الشكر أوجب عليهم ، واالعتبار ألزم هلم ، فخصصوا 

  ) ١٧(ُرونَ أَفََمْن َيْخلُُق كََمْن لَا َيْخلُُق أَفَلَا َتذَكَّ

: فيه أوجه ، أحدها : أريد به األصنام ، فلم جيء مبن الذي هو ألويل العلم؟ قلت } مَّن الَّ َيْخلُُق { : فإن قلت 
والذين َيْدُعونَ ِمن ُدوِن اهللا الَ { أال ترى إىل قوله على أثره . أهنم مسوها آهلة وعبدوها ، فأجروها جمرى أويل العلم 

أن يكون املعىن : والثالث . املشاكلة بينه وبني من خيلق : والثاين ]  ٢٠: النحل [ } َوُهْم ُيْخلَقُونَ  َيْخلُقُونَ شَْيئًا
[ } أَلَُهمْ أَْرُجلٌ يَْمُشونَ بَِها { : أنّ من خيلق ليس كمن ال خيلق من أويل العلم ، فكيف مبا ال علم عنده كقوله 

ة عن حال من هلم أرجل وأيد وآذان وقلوب ، ألنّ هؤالء أَحياء يعين أنّ اآلهلة حاهلم منحط]  ١٩٥: األعراف 
هو إلزام : فإن قلت . وهم أموات ، فكيف تصح هلم العبادة؟ ال أهنا لو صحت هلم هذه األعضاء لصّح أن يعبدوا 

: أن يقال هلم  للذين عبدوا األوثان ومسوها آهلة تشبيهاً باهللا ، فقد جعلوا غري اخلالق مثل اخلالق ، فكان حق اإللزام
حني جعلوا غري اهللا مثل اهللا يف تسميته بامسه والعبادة له وسوّوا بينه وبينه ، فقد : أفمن ال خيلق كمن خيلق؟ قلت 

  .} أَفََمن َيْخلُُق كََمن الَّ َيْخلُُق { : جعلوا اهللا تعاىل من جنس املخلوقات وشبيهاً هبا ، فأنكر عليهم ذلك بقوله 

  ) ١٩(َواللَُّه َيْعلَُم َما ُتِسرُّونَ َوَما ُتْعِلُنونَ ) ١٨(نِْعَمةَ اللَِّه لَا ُتْحُصوَها إِنَّ اللََّه لََغفُوٌر َرِحيٌم َوإِنْ َتُعدُّوا 

ال تضبطوا عددها وال تبلغه طاقتكم ، فضالً أن تطيقوا القيام حبقها من أداء الشكر ، أتبع ذلك ما } الَ ُتْحُصوَها { 
حيث يتجاوز عن تقصريكم يف } إِنَّ اهللا لََغفُورٌ رَّحِيٌم { اً على أنّ وراءها ما ال ينحصر وال ينعدّ عّدد من نعمه تنبيه

واهللا َيْعلَُم َما ُتِسرُّونَ َوَما { أداء شكر النعمة ، وال يقطعها عنكم لتفريطكم ، وال يعاجلكم بالعقوبة على كفراهنا 
  .من أعمالكم ، وهو وعيد } ُتْعِلُنونَ 

  ) ٢١(أَمَْواٌت غَْيرُ أَحَْياٍء َوَما َيْشُعُرونَ أَيَّانَ ُيْبَعثُونَ ) ٢٠(لَِّذيَن َيْدُعونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه لَا َيْخلُقُونَ َشْيئًا َوُهمْ ُيْخلَقُونَ َوا

، على البناء » ونُيْدَع«: وقرىء . وقرىء بالتاء } ِمن ُدوِن اهللا { واآلهلة الذين يدعوهم الكفار } والذين َيْدُعونَ { 
للمفعول ، نفى عنهم خصائص اإلهلية بنفي كوهنم خالقني وأحياء ال ميوتون وعاملني بوقت البعث ، وأثبت هلم 

أهنم لو كانوا آهلة } أموات غَْيُر أَحَْياء { : ومعىن . صفات اخللق بأهنم خملوقون وأهنم أموات وأهنم جاهلون بالغيب 
أموات ، أي غري جائز عليها املوت كاحلّي الذي ال ميوت وأمرهم على العكس من  على احلقيقة لكانوا أحياء غري

وفيه هتكم باملشركني وأنّ آهلتهم ال . للداعني ، أي ال يشعرون مىت تبعث عبدهتم } ُيْبَعثُونَ { والضمري يف . ذلك 
ى أنه ال بّد من البعث وأنه وفيه داللة عل. يعلمون وقت بعثهم ، فكيف يكون هلم وقت جزاء منهم على عبادهتم 

وهو أن يكون املعىن أن الناس خيلقوهنم بالنحت والتصوير ، وهم ال يقدرون : ووجه آخر . من لوازم التكليف 
على حنو ذلك ، فهم أعجز من عبدهتم أموات مجادات ال حياة فيها ، غري أحياء يعين أنَّ من األموات ما يعقب 

وأّما احلجارة فأموات ال يعقب . اهللا حيواناً وأجساد احليوان اليت تبعث بعد موهتا  موته حياة ، كالنطف اليت ينشئها
أي وما يعلم هؤالء اآلهلة مىت تبعث األحياء هتكم } َوَما َيشُْعُرونَ أَيَّانَ ُيْبَعثُونَ { موهتا حياة ، وذلك أعرق يف موهتا 

وهو أن : ووجه ثالث . ه حي إال احلّي القيوم سبحانه حباهلا ، ألنّ شعور اجلماد حمال ، فكيف بشعور ما ال يعلم



غري : أي ال بّد هلم من املوت ، غري أحياء : يراد بالذين يدعون املالئكة ، وكان ناس منهم يعبدوهنم ، وأهنم أموات 
  .، بكسر اهلمزة » إيان«: وقرىء . وال علم هلم بوقت بعثهم : وما يشعرون . باقية حياهتم 

لَا َجَرَم أَنَّ اللََّه َيْعلَُم َما ُيِسرُّونَ ) ٢٢(لٌَه وَاِحٌد فَالَِّذيَن لَا ُيْؤِمُنونَ بِالْآِخَرِة قُلُوبُُهْم ُمْنِكَرةٌ َوُهْم ُمْسَتكْبُِرونَ إِلَُهكُْم إِ
  ) ٢٣(َوَما ُيْعِلُنونَ إِنَُّه لَا ُيِحبُّ الُْمْسَتكْبِرِيَن 

تقّدم من إبطال أن تكون اإلهلية لغريه ، وأهنا له وحده ال شريك له فيها ، يعين أنه قد ثبت مبا } إهلكم إله واحد { 
استمرارهم على شركهم ، وأنّ قلوهبم منكرة للوحدانية ، وهم : فكان من نتيجة ثبات الوحدانية ووضوح دليلها 

أَنَُّه { يتهم فيجازيهم ، وهو وعيد سّرهم وعالن} أَنَّ اهللا َيْعلَُم { حقاً } الَ َجَرمَ { مستكربون عنها وعن اإلقرار هبا 
. وجيوز أن يعّم كل مستكرب . جيوز أن يريد املستكربين عن التوحيد يعين املشركني } لُْمْسَتكْبِرِينَ ؛١٦٤٩ال ُيجِبُّ

  .ويدخل هؤالء حتت عمومه 

لَِيْحِملُوا أَْوزَاَرُهْم كَاِملَةً َيْوَم الِْقَياَمِة َوِمْن أَْوَزارِ الَِّذينَ ) ٢٤(َوإِذَا قِيلَ لَُهْم َماذَا أَنَْزلَ رَبُّكُْم قَالُوا أََساِطريُ الْأَوَِّلَني 
  ) ٢٥(ُيِضلُّوَنُهْم بِغَْيرِ ِعلْمٍ أَلَا َساَء َما َيزُِرونَ 

فإذا  أي شيء أنزله ربكم ،: أو مرفوع باالبتداء مبعىن } أَنَزلَ رَبُّكُمْ { أي شيء : منصوب بأنزل ، مبعىن } مَّاذَآ { 
املنزل أساطري األّولني ، : ما يّدعون نزوله أساطري األّولني ، وإذا رفعته فاملعىن } أساطري األولني { نصبت فمعىن 

هو كالم متناقض ، ألنه ال يكون : فإن قلت . فيمن رفع ]  ٢١٩: البقرة [ } َماذَا ُينِفقُونَ قُلِ العفو { : كقوله 
وهو كالم بعضهم ]  ٢٧: الشعراء [ } إِنَّ َرُسولَكُمُ { : السخرية كقوله  هو على: منزل رهبم وأساطري؟ قلت 

الذين اقتسموا مداخل مكة ينفرون عن رسول اهللا : هو قول املقتسمني : لبعض ، أو قول املسلمني هلم ، وقيل 
قالوا أحاديث صلى اهللا عليه وسلم ، إذا سأهلم وفود احلاج عما أنزل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، 

أي قالوا ذلك إضالال للناس وصّداً عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، } لَِيْحِملُواْ أَْوزَاَرُهمْ { األّولني وأباطيلهم 
وبعض أوزار من ضلّ بضالهلم ، وهو وزر اإلضالل ، ألن املضلّ والضال } كَاِملَةٌ { فحملوا أو زاد ضالهلم 

طاوعه على إضالله ، فيتحامالن الوزر ، ومعىن الالم التعليل من غري أن يكون غرضاً هذا يضله ، وهذا ي: شريكان 
حال من املعفول أي يضلون من ال يعلم أهنم ضالل وإمنا } بِغَْيرِ ِعلْمٍ { خرجت من البلد خمافة الشر : ، كقولك 

ظر بعقله حىت مييز احملق واملبطل وصف بالضالل واحتمال الوزر من أضلوه وإن مل يعلم ألنه كان عليه أن يبحث وين
.  

هِْم َوأََتاُهُم الَْعذَاُب ِمْن َحْيثُ لَا قَْد َمكََر الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم فَأََتى اللَُّه بُْنَياَنُهْم ِمَن الْقََواِعِد فََخرَّ َعلَيْهُِم السَّقُْف ِمْن فَْوِق
ْم َوَيقُولُ أَْيَن ُشرَكَاِئَي الَِّذيَن كُنُْتْم ُتَشاقُّونَ ِفيهِْم قَالَ الَِّذيَن أُوتُوا الِْعلَْم إِنَّ ثُمَّ َيْوَم الِْقَياَمِة ُيخْزِيهِ) ٢٦(َيْشُعُرونَ 

نَّا َنْعَملُ ِمْن الَِّذيَن َتَتَوفَّاُهُم الَْملَاِئكَةُ ظَاِلِمي أَْنفُِسهِْم فَأَلْقَُوا السَّلََم َما كُ) ٢٧(الِْخْزَي الَْيْوَم وَالسُّوَء َعلَى الْكَافِرِيَن 
  ) ٢٩(فَاْدُخلُوا أَبَْوابَ َجهَنََّم خَاِلِديَن ِفيَها فَلَبِئَْس َمثَْوى الُْمَتكَبِّرِيَن ) ٢٨(ُسوٍء َبلَى إِنَّ اللََّه َعِليٌم بَِما كُْنُتْم َتْعَملُونَ 

ووا منصوبات ليمكروا هبا اهللا أهنم س: األساس وهذا متثيل ، يعين : وقيل . أساطني البناء اليت تعمده : القواعد 
ورسوله ، فجعل اهللا هالكهم يف تلك املنصوبات ، كحال قوم بنوا بنياناً وعمدوه باألساطني فأتى البنيان من 



هو : وقيل . من حفر ألخيه جباً وقع فيه منكباً : وحنوه . األساطني بأن ضعضعت فسقط عليهم السقف وهلكوا 
وقيل فرسخان ، فأهب اهللا الريح فخر عليه وعلى . ببابل طوله مخسة آالف ذراع منرود بن كنعان حني بىن الصرح 

من حيث } ِمْن َحْيثُ الَ َيشُْعُرونَ { من جهة القواعد } ّمَن القواعد { إتيان أمره : ومعىن إتيان اهللا . قومه فهلكوا 
يذهلم } ُيخْزِيهِْم { ، بضمتني » ُففخّر عليهم السقُ«. » فأتى اهللا بيتهم«: وقرىء . ال حيتسبون وال يتوقعون 

يعين هذا هلم يف الدنيا ، مث العذاب ]  ١٩٢: آل عمران [ } َربََّنا إِنََّك َمن ُتْدِخلِ النار فَقَدْ أَخَْزْيَتُه { بعذاب اخلزي 
تشاقون { هبم  على اإلضافة إىل نفسه حكاية إلضافتهم ، ليوخبهم هبا على طريق االستهزاء} ُشرَكَاِئَى { يف اآلخرة 

تشاقونين؛ ألنّ : ، بكسر النون ، مبعىن » تشاقوِن«: وقرىء . تعادون وختاصمون املؤمنني يف شأهنم ومعناهم } ِفيهِْم 
هم األنبياء والعلماء من أممهم الذين كانوا يدعوهنم إىل } قَالَ الذين أُوُتواْ العلم { مشاقة املؤمنني كأهنا مشاقة اهللا 

م ، فال يلتفتون إليهم ويتكربون عليهم ويشاقوهنم ، يقولون ذلك مشاتة هبم وحكى اهللا ذلك من اإلميان ويعظوهن
، » الذين توفاهم«: وقرىء . ، بالتاء والياء » تتوفاهم«: هم املالئكة قرىء : وقيل . قوهلم ليكون لطفاً ملن مسعه 

، وجاءوا خبالف ما كانوا عليه يف الدنيا من الشقاق والكرب ، فساملوا وأخبتوا } فَأَلْقَُواْ السلم { بإدغام التاء يف التاء 
إِنَّ اهللا { وجحدوا ما وجد منهم من الكفر والعدوان ، فرّد عليهم أولو العلم } َما كُنَّا َنْعَملُ ِمن ُسوء { : وقالوا 

  .} فادخلوا أَبَْوابَ َجهَنََّم {  فهو جيازيكم عليه ، وهذا أيضاً من الشماتة وكذلك} َعِليٌم بَِما كُنُتْم َتْعَملُونَ 

لََداُر الْآِخَرةِ َخْيٌر وَلَنِْعَم دَارُ َوِقيلَ ِللَِّذيَن اتَّقَْوا َماذَا أَنَْزلَ رَبُّكُْم قَالُوا َخْيًرا لِلَِّذيَن أَْحَسنُوا ِفي َهِذهِ الدُّْنَيا َحَسَنةٌ َو
) ٣١(جْرِي ِمْن َتحِْتَها الْأَْنَهاُر لَُهْم ِفيَها َما َيَشاُءونَ كَذَِلَك َيجْزِي اللَُّه الُْمتَِّقَني َجنَّاُت َعْدنٍ َيْدُخلُوَنَها َت) ٣٠(الُْمتَِّقَني 

  ) ٣٢(ونَ الَِّذيَن َتَتَوفَّاُهُم الَْملَاِئكَةُ طَيِّبَِني َيقُولُونَ َسلَاٌم َعلَْيكُُم اْدُخلُوا الَْجنَّةَ بَِما كُْنُتمْ َتْعَملُ

فصال بني جواب املقّر وجواب اجلاحد ، يعين أن : مل نصب هذا ورفع األول؟ قلت : زل خرياً فإن قلت أن} َخيًْرا { 
أي أنزل : هؤالء ملا سئلوا مل يتلعثموا ، وأطبقوا اجلواب على السؤال بينا مكشوفاً مفعوالً لإلنزال ، فقالوا خرياً 

وروي أن . طري األّولني ، وليس من اإلنزال يف شيء هو أسا: خرياً ، وأولئك عدلوا باجلواب عن السؤال فقالوا 
أحياء العرب كانوا يبعثون أيام املوسم من يأتيهم خبرب النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فإذا جاء الوافد كفه املقتسمون 

تطلع أنا شّر وافد إن رجعت إىل قومي دون أن أس: إن مل تلقه كان خرياً لك ، فيقول : وأمروه باالنصراف وقالوا 
أمر حممد وأراه ، فيلقى أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيخربونه بصدقه ، وأنه نّيب مبعوث ، فهم الذين 

قالوا هذا : أي } لّلَِّذيَن اتقوا { : وما بعده بدل من خرياً ، حكاية لقوله } لّلَِّذيَن أَْحَسنُواْ { : وقوله . قالوا خرياً 
وجيوز أن يكون كالماً مبتدأ عدة للقائلني ، وجيعل قوهلم من مجلة . خرياً مث حكاه  القول ، فقّدم عليه تسميته

فاتاهم { مكافأة يف الدنيا بإحساهنم ، وهلم يف اآلخرة ما هو خري منها ، كقوله } َحَسَنةٌ { إحساهنم وحيمدوه عليه 
دار اآلخرة ، فحذف } لَنِْعَم َداُر املتقني َو{ ]  ١٤٨: آل عمران [ } اهللا ثََوابَ الدنيا َوُحْسَن ثََوابِ اآلخرة 

طَّيبَِني { خرب مبتدأ حمذوف وجيوز أن يكون املخصوص باملدح } جنات َعْدٍن { و . املخصوص باملدح لتقّدم ذكره 
ا إذ: قيل } َيقُولُونَ سالم َعلَْيكُُم { ألنه يف مقابلة ظاملي أنفسهم . طاهرين من ظلم أنفسهم بالكفر واملعاصي } 

السالم عليك يا ويلّ اهللا ، اهللا يقرأ عليك السالم ، وبشره باجلنة : أشرف العبد املؤمن على املوت جاءه ملك فقال 
.  



اللَُّه وَلَِكْن كَاُنوا  ْم َوَما ظَلََمُهُمَهلْ َيْنظُُرونَ إِلَّا أَنْ َتأِْتَيُهمُ الَْملَاِئكَةُ أَْو يَأِْتيَ أَْمُر َربَِّك كَذَِلَك فََعلَ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِ
  ) ٣٤(فَأََصاَبُهْم سَيِّئَاُت َما َعِملُوا َوحَاَق بِهِْم َما كَانُوا بِِه َيْسَتهْزِئُونَ ) ٣٣(أَْنفَُسُهْم َيظِْلُمونَ 

ستأصل ، أو العذاب امل} أَْمرُ رَّبَك { و . أن تأتيهم لقبض األرواح : قرىء بالتاء والياء ، يعين } تَأِْتيَُهُم املالئكة { 
{ بتدمريهم } فََعلَ الذين ِمن قَْبِلهِْم َوَما ظَلََمُهُم اهللا { أي مثل ذلك الفعل من الشرك والتكذيب } كذلك { القيامة 

أو . جزاء سيئات أعماهلم } َسّيئَاُت َما َعِلُمواْ { ألهنم فعلوا ما استوجبوا به التدمري } ولكن كَانُواْ أَنفُسَُهْم َيظِْلُمونَ 
  ] . ٤٠: الشورى [ } َوَجَزاء سَّيئٍَة َسّيئَةٌ ّمثْلَُها { هم كقوله 

ا ِمْن ُدونِِه ِمْن َشْيٍء كَذَِلَك َوقَالَ الَِّذيَن أَْشَركُوا لَْو َشاَء اللَُّه َما َعَبْدَنا ِمْن ُدونِِه ِمْن َشْيٍء َنْحُن َولَا آَباُؤَنا وَلَا َحرَّْمَن
  ) ٣٥(هِْم فََهلْ َعلَى الرُُّسلِ إِلَّا الَْبلَاغُ الُْمبُِني فََعلَ الَِّذيَن ِمْن قَْبِل

هذا من مجلة ما عّدد من أصناف كفرهم وعنادهم ، من شركهم باهللا وإنكار وحدانيته بعد قيام احلجج وإنكار 
أهنم  :البعث واستعجاله ، استهزاء منهم به وتكذيبهم الرسول ، وشقاقهم ، واستكبارهم عن قبول احلق ، يعين 

لو شاء مل نفعل ، : أشركوا باهللا وحّرموا ما أحل اهللا ، من البحرية والسائبة وغريمها ، مث نسبوا فعلهم إىل اهللا وقالوا 
أي أشركوا وحرموا حالل اهللا فلما نبهوا على قبح } كَذَِلَك فََعلَ الذين ِمن قَْبِلهِْم { وهذا مذهب اجملربة بعينه 
إال أن يبلغوا احلق ، وأن اهللا ال يشاء الشرك واملعاصي بالبيان } فََهلْ َعلَى الرسل { فعلهم وّركوه على رهبم 

والربهان ، ويطلعوا على بطالن الشرك وقبحه وبراءة اهللا تعاىل من أفعال العباد ، وأهنم فاعلوها بقصدهم وإرادهتم 
  .حها وموعدهم عليه واختيارهم واهللا تعاىل باعثهم على مجيلها وموفقهم له ، وزاجرهم عن قبي

َوِمْنُهْم َمْن َحقَّْت َعلَْيِه الضَّلَالَةُ َولَقَْد َبعَثَْنا ِفي كُلِّ أُمَّةٍ َرسُولًا أَِن اعُْبُدوا اللََّه َواْجَتنِبُوا الطَّاغُوَت فَِمْنُهْم َمْن َهَدى اللَُّه 
  ) ٣٦(ذِّبَِني فَِسُريوا ِفي الْأَْرضِ فَاْنظُرُوا كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الُْمكَ

ولقد أمّد إبطال قدر السوء ومشيئة الشر بأنه ما من أمة إال وقد بعث فيهم رسوالً يأمرهم باخلري الذي هو اإلميان 
أي لطف به ألنه عرفه من أهل } فَِمْنُهم مَّْن َهَدى اهللا { وعبادة اهللا ، وباجتناب الشر الذي هو طاعة الطاغوت 

أي ثبت عليه اخلذالن والترك من اللطف ، ألنه عرفه مصمما على } قَّْت َعلَْيِه الضاللة َوِمنُْهْم مَّْن َح{ اللطف 
ما فعلت باملكذبني حىت ال يبقى لكم شبهة يف أين ال أقّدر } فَِسريُواْ ِفى األرض فانظروا { الكفر ال يأيت منه خري 

  .الشر وال أشاؤه ، حيث أفعل ما أفعل باألشرار 

  ) ٣٧(ى ُهَداُهْم فَإِنَّ اللََّه لَا َيْهِدي َمْن ُيِضلُّ َوَما لَُهْم ِمْن نَاِصرِيَن إِنْ َتْحرِْص َعلَ

مث ذكر عناد قريش وحرص رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على إمياهنم ، وعّرفه أهنم من قسم من حقت عليه 
ث ، واهللا تعاىل متعال عن العبث؛ ألنه من أي ال يلطف مبن خيذل ، ألنه عب} الَ يَْهِدى َمن ُيِضلُّ { الضاللة ، وأنه 

. ال تقدر أنت وال أحد على هدايته وقد خذله اهللا : أي » ال ُيهَدى«: وقرىء . قبيل القبائح اليت ال جتوز عليه 
{ وجيوز أن يكون . دليل على أنّ املراد باإلضالل اخلذالن الذي هو نقيض النصرة } َوَما لَُهم ّمن ناصرين { وقوله 

، » فإنّ اهللا ال هادي ملن يضل ، وملن أضلّ«ويف قراءة أّيب . هداه اهللا فهدى : يقال . مبعىن ال يهتدي } َيهِدِّى  الَّ



، بإدغام تاء يهتدي ، وهي » يهدي«: ويف قراءة عبد اهللا . على البناء للمفعول » ال يهدي«وهي معاضدة ملن قرأ 
  .، بفتح الراء ، وهي لغية » إن حترص«: النخعي وقرأ . بالفتح » يضل«وقرىء . معاضدة لألوىل 

ِلُيَبيِّنَ ) ٣٨( النَّاسِ لَا َيْعلَُمونَ َوأَقَْسُموا بِاللَِّه جَْهَد أَْيمَانِهِْم لَا َيبَْعثُ اللَُّه َمْن َيُموُت َبلَى َوْعًدا َعلَْيِه َحقًّا وَلَِكنَّ أَكْثََر
  ) ٣٩(لََم الَِّذيَن كَفَُروا أَنَُّهْم كَاُنوا كَاِذبَِني لَُهُم الَِّذي َيْخَتِلفُونَ ِفيِه َوِلَيْع

إيذاناً بأهنما كفرتان عظيمتان ]  ٣٥: النحل [ } َوقَالَ الذين أَْشَركُواْ { معطوف على } َوأَقَْسُمواْ باهللا { 
بلى { و . مني عليه توريك ذنوهبم على مشيئة اهللا ، وإنكارهم البعث مقس: موصوفتان ، حقيقتان بأن حتكيا وتدّونا 

مصدر مؤكد ملا دلّ عليه بلى ، ألن يبعث موعد من اهللا ، : ووعد اهللا . بلى يبعثهم : إثبات ملا بعد النفي ، أي } 
أهنم يبعثون أو أنه وعد } ولكن أَكْثََر الناس الَ َيْعلَُمونَ { وبني أنّ الوفاء هبذا املوعد حق واجب عليه يف احلكمة 

لُِيَبّيَن لَُهُم { ال جيب على اهللا شيء ، ال ثواب عامل وال غريه من مواجب احلكمة : هنم يقولون واجب على اهللا؛ أل
والضمري ملن ميوت ، وهو عام للمؤمنني والكافرين ، والذين . أي يبعثهم ليبني هلم » بلى«متعلق مبا دل عليه } 

لو شاء اهللا ما عبدنا من دونه من شيء ، ويف : كذبوا يف قوهلم }  وَِلَيْعلََم الذين كَفَُرواْ أَنَُّهْم{ اختلفوا فيه هو احلق 
]  ٣٦: النحل [ } َولَقَْد َبعَثَْنا ِفى كُلّ أُمٍَّة رَّسُوالً { : جيوز أن يتعلق بقوله : وقيل . ال يبعث اهللا من ميوت : قوهلم 

  .مفترين على اهللا الكذب أي بعثناه ليبني هلم ما اختلفوا فيه ، وأهنم كانوا على الضاللة قبله ، 

  ) ٤٠(إِنََّما قَْولَُنا ِلَشْيٍء إِذَا أَرَْدَناُه أَنْ َنقُولَ لَُه كُْن فََيكُونُ 

إذا : من كان التامة اليت مبعىن احلدوث والوجود ، أي } كُْن فََيكُونُ { . خربه } إِن نَّقُولُ { مبتدأ ، و } قَْولَُنا { 
احدث ، فهو حيدث عقيب ذلك ال يتوقف ، وهذا مثل ألنّ مراداً ال ميتنع : ول له أردنا وجود شيء فليس إال أن نق

عليه ، وأنّ وجوده عند إرادته تعاىل غري متوقف ، كوجود املأمور به عند أمر اآلمر املطاع إذا ورد على املأمور 
ه السهولة ، فكيف ميتنع عليه البعث أنّ إجياد كل مقدور على اهللا تعاىل هبذ: واملعىن . املطيع املمتثل ، وال قول مث 

  .} نَّقُولَ { ، عطفاً على » فيكون«: وقرىء . الذي هو من شق املقدورات 

) ٤١(ونَ كَْبُر لَْو كَانُوا َيْعلَُمَوالَِّذيَن َهاَجرُوا ِفي اللَِّه ِمْن َبْعِد َما ظُِلُموا لَُنبَوِّئَنَُّهْم ِفي الدُّنَْيا َحَسَنةً َولَأَْجُر الْآِخَرِة أَ
  ) ٤٢(الَِّذيَن صََبُروا َوَعلَى َربِّهِمْ َيَتَوكَّلُونَ 

هم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه ، ظلمهم أهل مكة ففرّوا بدينهم إىل اهللا ، منهم } والذين هاجروا { 
هم الذين كانوا : يل وق. ومنهم من هاجر إىل املدينة . من هاجر إىل احلبشة مث إىل املدينة فجمع بني اهلجرتني 

منهم بالل ، : حمبوسني معذبني بعد هجرة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وكلما خرجوا تبعوهم فرّدوهم 
أنا رجل كبري ، إن كنت معكم مل أنفعكم ، وإن كنت : وعن صهيب أنه قال هلم . وصهيب ، وخباب ، وعمار 

. ربح البيع يا صهيب : ما رآه أبو بكر رضي اهللا عنه قال له عليكم مل أضرّكم ، فافتدى منهم مباله وهاجر ، فل
يريد لو مل خيلق اهللا ناراً ألطاعه ، : نعم الرجل صهيب ، لو مل خيف اهللا مل يعصه ، وهو ثناء عظيم : وقال له عمر 

ة علي رضي اهللا ويف قراء. صفة للمصدر ، أي لنبوأهنم تبوئة حسنة } َحَسَنةٌ { يف حقه ولوجهه } ِفى اهللا { فكيف 
لننزهلم يف الدنيا منزلة حسنة ، وهي الغلبة على أهل مكة الذين : وقيل . أثوأة حسنة : ومعناه » لنثّوينهم«. عنه 



وعن عمر رضي اهللا عنه أنه كان إذاً أعطى رجالً من . ظلموهم ، وعلى العرب قاطبة ، وعلى أهل املشرق واملغرب 
: وما ذخر لك يف اآلخرة أكثر وقيل .  لك فيه ، هذا ما وعدك ربك يف الدنيا خذ بارك اهللا: املهاجرين عطاء قال 

لو : الضمري للكفار ، أي } لَْو كَاُنواْ َيْعلَُمونَ { لنبّوأهنم مباءة حسنة وهي املدينة ، حيث آواهم أهلها ونصروهم 
وجيوز أن يرجع الضمري إىل . يف دينهم  علموا أنّ اهللا جيمع هلؤالء املستضعفني يف أيديهم الدنيا واآلخرة ، لرغبوا

أو . على هم الذين صربوا } الذين َصَبرُواْ { لو كانوا يعلمون ذلك لزادوا يف اجتهادهم وصربهم : املهاجرين ، أي 
صربوا على العذاب وعلى مفارقة الوطن الذي هو حرم اهللا احملبوب يف : أعين الذين صربوا ، وكالمها مدح ، أي 

  .يف بقلوب قوم هو مسقط رؤسهم ، وعلى اجملاهدة وبذل األرواح يف سبيل اهللا كل قلب ، فك

بِالَْبيِّنَاِت َوالزُُّبرِ َوأَنَْزلَْنا ) ٤٣(َوَما أَْرَسلَْنا ِمْن قَْبِلَك إِلَّا رَِجالًا ُنوِحي إِلَْيهِْم فَاْسأَلُوا أَْهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُْنُتْم لَا َتْعلَُمونَ 
  ) ٤٤(كَْر ِلُتَبيَِّن ِللنَّاسِ َما نُزِّلَ إِلَيْهِْم َولََعلَُّهْم َيَتفَكَُّرونَ إِلَْيَك الذِّ

على } َوَما أَْرَسلَْنا ِمن قَْبِلَك إِالَّ رَِجاالً نُّوِحى إِلَْيهِمْ { اهللا أعظم من أن يكون رسوله بشراً ، فقيل : قالت قريش 
. وهم أهل الكتاب ، ليعلموكم أن اهللا مل يبعث إىل األمم السالفة إال بشراً  }فَاْسئَلُواْ أَْهلَ الذكر { ألسنة املالئكة 

له متعلقات شىت ، فأما أن يتعلق مبا أرسلنا داخالً حتت حكم : ؟ قلت } بالبينات { مب تعلق قوله : فإن قلت 
: بالسوط؛ ألن أصله  ما ضربت إال زيداً: وما أرسلنا إال رجاالً بالبينات ، كقولك : االستثناء مع رجاالً أي 

مبا : وإما بأرسلنا مضمراً ، كأمنا قيل . أي رجاالً ملتبسني بالبينات : ضربت زيداً بالسوط وإما برجاال ، صفة له 
. يوحي إليهم بالبينات : أرسلوا؟ فقلت بالبينات ، فهو على كالمني ، واألّول على كالم واحد ، وإما بيوحي ، أي 

. إن كنت عملت لك فأعطين حقي : أن الشرط يف معىن التبكيت واإللزام ، كقول األجري وإما بال تعلمون ، على 
وقيل للكتاب . أهل الكتاب : اعتراض على الوجوه املتقّدمة ، وأهل الذكر } فَاْسئَلُواْ أَْهلَ الذكر { : وقوله 

اهللا إليهم يف الذكر مما أمروا به وهنوا عنه ووعدوا  يعين ما نزل} َما نُزِّلَ إِلَيْهِْم { الذكر؛ ألنه موعظة وتنبيه للغافلني 
  .وإرادة أن يصغوا إىل تنبيهاته فيتنبهوا ويتأملوا } َولََعلَُّهمْ َيَتفَكَُّرونَ { وأوعدوا 

أَْو يَأُْخذَُهْم ) ٤٥(َحْيثُ لَا َيْشُعُرونَ  أَفَأَِمَن الَِّذيَن َمكَرُوا السَّيِّئَاِت أَنْ َيْخِسَف اللَُّه بِهُِم الْأَْرَض أَْو َيأِْتَيُهمُ الَْعذَاُب ِمْن
  ) ٤٧(أَوْ َيأُْخذَُهْم َعلَى َتَخوٍُّف فَإِنَّ َربَّكُْم لََرُءوٌف َرحِيٌم ) ٤٦(ِفي َتقَلُّبِهِْم فََما ُهْم بِمُْعجِزِيَن 

ِفى { اهللا عليه وسلم أي املكرات السيئات ، وهم أهل مكة ، وما مكروا به رسول اهللا صلى } َمكَرُواْ السيئات { 
متخوفني ، وهو أن يهلك قوماً قبلهم } على َتَخوُّفٍ { متقلبني يف مسايرهم ومتاجرهم وأسباب دنياهم } َتقَلُّبِهِمْ 

هو من : وقيل } ِمْن َحْيثُ الَ َيْشُعُرونَ { فيتخّوفوا فيأخذهم بالعذاب وهم متخوفون متوقعون ، وهو خالف قوله 
  :نته ، إذا تنقصته قال زهري ختوفنه وختو: قولك 

  كََما َتَخوََّف ُعوَد الّنْبعِة السَّفَُن... َتخَوََّف الرَّْحلُ ِمْنَها َتاِمكاً قَرِدا 
أنه قال . وعن عمر رضي اهللا عنه . أي يأخذهم على أن يتنقصهم شيئاً بعد شيء يف أنفسهم وأمواهلم حىت يهلكوا 

فهل تعرف : قال . التخّوف التنقص : هذه لغتنا : فقام شيخ من هذيل فقال ما تقولون فيها؟ فسكتوا : على املنرب 
أيها الناس ، عليكم بديوانكم ال : فقال عمر . وأنشد البيت . نعم ، قال شاعرنا : العرب ذلك يف أشعارها؟ قال 

حيث حيلم } لََرءوٌف رَِّحيمٌ  فَإِنَّ رَبَّكُْم{ شعر اجلاهلية فإن فيه تفسري كتابكم : وما ديواننا؟ قال : قالوا . يضل 
  .عنكم ، وال يعاجلكم مع استحقاقكم 



  ) ٤٨(ُهْم َداخُِرونَ أَوَلَْم َيرَْوا إِلَى َما َخلََق اللَُّه ِمْن َشْيٍء َيَتفَيَّأُ ِظلَالُُه َعنِ الَْيِمنيِ وَالشَّمَاِئلِ ُسجًَّدا ِللَِّه َو

ِمن َشْىء َيَتفَيَُّؤاْ { موصولة خبلق اهللا ، وهو مبهم بيانه } َما { و . ء بالياء والتا» يتفيؤا«و » أو مل يروا«: قرىء 
حال من الضمري يف ظالله ، } وَُهْم داخرون { . حال من الظالل } ُسجًَّدا { و . واليمني ، مبعىن األميان } ظالله 

خور من أوصاف العقالء ، أو ألن ألنه يف معىن اجلمع وهو ما خلق اهللا من كل شيء له ظل ، ومجع بالواو ، ألن الد
أو مل يروا إىل ما خلق اهللا من األجرام اليت هلا ظالل متفيئة عن إمياهنا : واملعىن . يف مجلة ذلك من يعقل فغلب 

ترجع : وشقيه استعارة من ميني اإلنسان ومشاله جلانيب الشيء ، أي . ومشائلها ، أي عن جانيب كل واحد منها 
جانب منقادة هللا ، غري ممتنعة عليه فيما سخرها له من التفيؤ ، واألجرام يف أنفسها داخرة الظالل من جانب إىل 

  .أيضاً ، صاغرة منقادة ألفعال اهللا فيها ، ال متتنع 

َيَخافُونَ َربَُّهْم ِمْن فَْوِقهِمْ ) ٤٩(َوِللَِّه َيْسُجُد َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي الْأَْرضِ ِمْن دَابٍَّة َوالَْملَاِئكَةُ َوُهمْ لَا َيْسَتكْبُِرونَ 
  ) ٥٠(َوَيفَْعلُونَ َما ُيْؤَمُرونَ 

جيوز أن يكون بياناً ملا يف السموات وما يف األرض مجيعاً ، على أنّ يف السموات خلقاً هللا يدبون فيها } ِمن َدابٍَّة { 
اخللق الذي يقال له : راد مبا يف السموات كما يدب األناسي يف األرض ، وأن يكون بياناً ملا يف األرض وحده ، وي

واملالئكة : املالئكة وكّرر ذكرهم على معىن : الروح ، وأن يكون بياناً ملا يف األرض وحده ، ويراد مبا يف السموات 
وبقوله . مالئكتهّن : وجيوز أن يراد مبا يف السموات . خصوصاً من بني الساجدين؛ ألهنم أطوع اخللق وأعبدهم 

سجود املكلفني مما انتظمه هذا الكالم خالف سجود : مالئكة األرض من احلفظة وغريهم ، فإن قلت : ئكة واملال
طاعتهم وعبادهتم ، وبسجود غريهم : املراد بسجود املكلفني : غريهم ، فكيف عرب عن النوعني بلفظ واحد؟ قلت 

معها معىن االنقياد فلم خيتلفا ، فلذلك جاز أن يعرب انقياده إلرادة اهللا وأهنا غري ممتنعة عليها ، وكال السجودين جي: 
ألنه : تغليبا للعقالء من الدواب على غريهم؟ قلت » ما«فهال جيء مبن دون : فإن قلت . عنهما بلفظ واحد 

لوجيء مبن مل يكن فيه دليل على التغليب ، فكان متناوالً للعقالء خاصة ، فجيء مبا هو صاحل للعقالء وغريهم ، 
ال يستكربون خائفني ، وأن : أي } الَ َيْسَتكْبُِرونَ { جيوز أن يكون حاالً من الضمري يف } َيَخافُونَ { العموم  إرادة

إن علقته بيخافون ، } ّمن فَْوِقهِْم { يكون بياناً لنفي االستكبار وتأكيداً له ، ألنّ من خاف اهللا مل يستبكر عن عبادته 
خيافون رهبم عالياً هلم قاهراً ، : عذاباً من فوقهم ، وإن علقته برهبم حاال منه فمعناه خيافونه أن يرسل عليهم : فمعناه 
وفيه ]  ١٢٧: األعراف [ } َوإِنَّا فَْوقَُهْم قاهرون { ، ]  ٦١،  ١٨: األنعام [ } َوُهَو القاهر فَْوَق ِعَباِدهِ { كقوله 

والوعد والوعيد كسائر املكلفني ، وأهنم بني اخلوف دليل على أنّ املالئكة مكلفون مدارون على األمر والنهي 
  .والرجاء 

  ) ٥١(َوقَالَ اللَُّه لَا َتتَِّخذُوا إِلََهْينِ اثَْنْينِ إِنََّما ُهَو إِلٌَه َواِحٌد فَإِيَّاَي فَاْرَهُبوِن 

الثة وأفراس أربعة؛ ألن إمنا مجعوا بني العدد واملعدود فيما وراء الواحد واالثنني ، فقالوا عندي رجال ث: فإن قلت 
وأما رجل ورجالن وفرس وفرسان ، فمعدودان فيهما داللة على العدد . املعدود عار عن الداللة على العدد اخلاص 

االسم احلامل ملعىن اإلفراد : رجل واحد ورجالن اثنان ، فما وجه قوله إهلني اثنني؟ قلت : ، فال حاجة إىل أن يقال 
على اجلنسية والعدد املخصوص ، فإذا أريدت الداللة على أنّ املعّىن به منهما ، والذي : والتثنية دال على شيئني 



إمنا هو : أال ترى أنك لو قلت . يساق إليه احلديث هو العدد شفع مبا يؤكده ، فدل به على القصد إليه والعناية به 
نقل للكالم عن الغيبة } فإياي فارهبون { ية مل حيسن ، وخيل أنك تثبت اإلهلية ال الوحدان: إله ، ومل تؤكده بواحد 

وإياه : إىل التكلم ، وجاز ألنّ الغالب هو املتكلم ، وهو من طريقة االلتفات ، وهو أبلغ يف الترهيب من قوله 
  .فارهبوه ، ومن أن جييء ما قبله على لفظ املتكلم 

  ) ٥٢(ا أَفََغْيرَ اللَِّه َتتَّقُونَ َولَُه َما ِفي السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ َولَُه الدِّيُن َواِصًب

الواجب الثابت؛ ألنّ كل نعمة منه فالطاعة : والواصب . حال عمل فيه الظرف } وَاِصًبا { الطاعة } الدين { 
وله الدين ذا كلفة ومشقة ، ولذلك مسي : وجيوز أن يكون من الوصب ، أي . واجبة له على كل منعم عليه 

  .اء ثابتاً دائماً سرمداً ال يزول ، يعين الثواب والعقاب وله اجلز: أو . تكليفاً 

ثُمَّ إِذَا كََشَف الضُّرَّ عَْنكُْم إِذَا فَرِيٌق ِمْنكُمْ ) ٥٣(َوَما بِكُْم ِمْن نِْعَمٍة فَِمَن اللَِّه ثُمَّ إِذَا َمسَّكُُم الضُّرُّ فَإِلَْيِه َتجْأَُرونَ 
  ) ٥٥(وا بَِما آتَْيَناُهْم فََتَمتَّعُوا فََسْوَف َتْعلَُمونَ ِلَيكْفُُر) ٥٤(بِرَبِّهِْم ُيْشرِكُونَ 

فما تتضرعون } فإلَْيِه َتجْئَُرونَ { وأّي شيء حل بكم ، أو اتصل بكم من نعمة ، فهو من اهللا } َوَما بِكُم ّمن ّنْعَمٍة { 
  :قال األعشى يصف راهبا . رفع الصوت بالدعاء واالستغاثة : إال إليه ، واجلؤار 

  ِك طَْوراً ُسُجوداً َوطَْوراً ُجؤَارَا... ُيَراوُِح ِمْن َصلََواتِ الَْمِلي 
فاعل مبعىن فعل : على » كاشف الضر«وقرأ قتادة . ، بطرح اهلمزة وإلقاء حركتها على اجليم » جترون«: وقرىء 

إِذَا فَرِيٌق ّمْنكُم بَِربّهِْم { :  فما معىن قوله: فإن قلت . ، وهو أقوى من كشف؛ ألن بناء املغالبة يدل على املبالغة 
فريق : عاماً ، ويريد بالفريق } َوَما بِكُم ّمن ّنْعَمٍة فَِمَن اهللا { : جيوز أن يكون اخلطاب يف قوله : ؟ قلت } ُيْشرِكُونَ 

وجيوز  .الكفرة وأن يكون اخلطاب للمشركني ومنكم للبيان ، ال للتبعيض ، كأنه قال فإذا فريق كافر ، وهم أنتم 
لَِيكْفُرُواْ بَِمآ ءاتيناهم { ]  ٣٢: لقمان [ } فَلَمَّا جناهم إِلَى الرب فَِمْنُهْم مُّقَْتِصٌد { أن يكون فيهم من اعترب ، كقوله 

ختلية } فََتَمتَُّعواْ فَسَْوَف َتْعلَُمونَ { من نعمة الكشف عنهم ، كأهنم جعلوا غرضهم يف الشرك كفران النعمة } 
ليكفروا فيمتعوا ، : وجيوز أن يكون } لَِيكْفُرُواْ { ، بالياء مبنيا للمفعول ، عطفا على » فُيَمتَّعوا«: ىء وقر. ووعيد 

  .من األمر الوارد يف معىن اخلذالن والتخلية ، والالم الم األمر 

  ) ٥٦(َعمَّا كُْنُتْم َتفَْتُرونَ  َوَيْجَعلُونَ ِلَما لَا َيْعلَُمونَ َنصِيًبا ِممَّا َرَزقَْناُهْم تَاللَِّه لَُتْسأَلُنَّ

أنه يسموهنا آهلة ، ويعتقدون فيها أهنا تضر وتنفع وتشفع عند : ومعىن ال يعلموهنا . أي آلهلتهم } ِلَما الَ َيْعلَُمونَ { 
} ْعلَُمونَ الَّ َي{ الضمري يف : وحقيقتها أهنا مجاد ال يضر وال ينفع ، فهم إذاً جاهلون هبا ، وقيل . اهللا ، وليس كذلك 

ألشياء غري موصوفة بالعلم ، وال تشعر أجعلوا هلا نصيباً يف أنعامهم وزروعهم أم ال؟ وكانوا جيعلون : أي . لآلهلة 
من اإلفك يف زعمكم أهنا آهلة ، وأهنا أهل للتقرب } َعمَّا كُْنُتْم َتفَْتُرونَ { وعيد } لَُتْسئَلُنَّ { هلم ذلك تقرباً إليهم 

  .إليها 



) ٥٨(َوإِذَا ُبشَِّر أََحدُُهْم بِالْأُنْثَى ظَلَّ َوْجُهُه ُمسَْودا َوُهَو كَِظيٌم ) ٥٧(َعلُونَ ِللَِّه الَْبنَاِت سُْبحَاَنُه َولَُهْم َما َيْشَتُهونَ َوَيْج
  ) ٥٩(تُّرَابِ أَلَا َساَء َما َيْحكُُمونَ َيَتوَاَرى ِمَن الْقَْومِ ِمْن ُسوِء َما ُبشَِّر بِهِ أَُيْمِسكُُه َعلَى ُهوٍن أَْم َيُدسُُّه ِفي ال

{ أو تعجب من قوهلم . تنزيه لذاته من نسبة الوالد إليه } سبحانه { املالئكة بنات اهللا : كانت خزاعة وكنانة تقول 
ن يكون معطوفاً الرفع على االبتداء ، والنصب على أ} مَّا َيْشَتُهونَ { وجيوز يف . يعين البنني } َولَُهْم مَّا َيْشَتُهونَ 
مبعىن صار كما يستعمل بات وأصبح } ظَلَّ { و . وجعلوا ألنفسهم ما يشتهون من الذكور : على البنات ، أي 

وجيوز أن جييء ظل؛ ألن أكثر الوضع يتفق بالليل ، فيظل هناره مغتما مربد الوجه من . وأمسى مبعىن الصريورة 
أجل } ِمْن { يستخفي منهم } يتوارى ِمَن القوم { مملوء حنقاً على املرأة  }َوُهَو كَِظيٌم { الكآبة واحلياء من الناس 

{ على هوان وذل } على ُهوٍن { املبشر به ، ومن أجل تعيريهم ، وحيدث نفسه وينظر أميسك ما بشر به } ُسوء { 
» على هوان«: وقرىء . يث ، على التأن» أميسكها على هون أم يدسها«: وقرىء . أم يئده } أَْم َيُدسُُّه ِفى التراب 

حيث جيعلون الولد الذي هذا حمله عندهم هللا ، وجيعلون ألنفسهم من هو على عكس هذا } أَالَ َسآء َما َيْحكُُمونَ { 
  .الوصف 

  ) ٦٠( ِللَِّذيَن لَا ُيْؤِمُنونَ بِالْآِخَرِة مَثَلُ السَّْوِء َوِللَِّه الْمَثَلُ الْأَْعلَى َوُهَو الَْعزِيزُ الَْحِكيُم

وهي احلاجة إىل األوالد الذكور وكرهة اإلناث ووأدهن خشية اإلمالق ، وإقرارهم : صفة السوء } َمثَلُ السوء { 
وهو الغين عن العاملني ، والنزاهة عن صفات املخلوقني وهو اجلواد } َوِللَِّه املثل األعلى { على أنفسهم بالشح البالغ 

  .الكرمي 

 لَا َيْستَأِْخُرونَ النَّاَس بِظُلِْمهِْم َما تََرَك َعلَْيَها ِمْن َدابٍَّة وَلَِكْن ُيَؤخِّرُُهْم إِلَى أََجلٍ ُمَسمى فَإِذَا َجاَء أََجلُُهْم َولَْو ُيؤَاِخذُ اللَُّه
  ) ٦١(َساَعةً َولَا َيْسَتقِْدُمونَ 

قط وألهلكها كلها بشؤم ظلم } ِمن دَابٍَّة { أي على األرض } مَّا تََرَك َعلَْيَها { بكفرهم ومعاصيهم } بِظُلِْمهِْم { 
بلى واهللا ، حىت أنّ احلباري : إن الظامل ال يضّر إال نفسه ، فقال : أنه مسع رجالً يقول : وعن أيب هريرة . الظاملني 

 .أو من دابة ظاملة . كاد اجلعل يهلك يف جحره بذنب ابن آدم : وعن ابن مسعود . لتموت يف وكرها بظلم الظامل 
  .لو أهلك اآلباء بكفرهم مل تكن األبناء : وقيل . من مشرك يدب عليها } ِمن َدابَّةٍ { وعن ابن عباس 

  ) ٦٢(اَر َوأَنَُّهْم ُمفَْرطُونَ َوَيْجَعلُونَ ِللَِّه َما َيكَْرُهونَ وََتِصُف أَلِْسنَُتُهُم الْكَِذَب أَنَّ لَُهمُ الُْحْسَنى لَا َجَرَم أَنَّ لَُهُم النَّ

ألنفسهم من البنات ومن شركاء يف رياستهم ، ومن االستخفاف برسلهم والتهاون } وََيْجَعلُونَ ِللَِّه َما َيكَْرُهونَ { 
عند } أَنَّ لَُهُم احلسىن { مع ذلك } َوَتِصفُ أَلِْسَنتُُهُم { وجيعلون له أرذل أمواهلم وألصنامهم أكرمها . برساالهتم 
وعن بعضهم أنه قال لرجل من ] .  ٥٠: فصلت [ } ُت إىل َرّبى إِنَّ ِلى عِنَدُه للحسىن َولَِئن رُّّجْع{ اهللا كقوله 

هاتوا ما دفع إىل السالطني وأعواهنم ، فيؤتى بالدواب : كيف تكون يوم القيامة إذا قال اهللا تعاىل : ذوي اليسار 
بالكسر واخلرق وما ال يؤبه له ، أما تستحي  هاتوا ما دفع إيلّ فيؤتى: وإذا قال . والثياب وأنواع األموال الفاخرة 

: لنا البنون ، وأن هلم احلسىن : هو قول قريش . » أنّ هلم احلسىن«: من ذلك املوقف؟ وقرأ هذه اآلية وعن جماهد 



قرىء مفتوح الراء ومكسورها } مُّفَْرطُونَ { مجع كذوب ، صفة لأللسنة » الكذب«وقرىء . بدل من الكذب 
، فاملفتوح مبعىن مقّدمون إىل النار معجلون إليها ، من أفرطت فالناً ، وفّرطته يف طلب املاء ، إذا  خمففاً ومشّدداً

واملكسور املخفف ، من اإلفراط يف . وقيل منسيون متروكون ، من أفرطت فالناً خلفي إذا خلفته ونسيته . قدمته 
  .من التفريط يف الطاعات وما يلزمهم . واملشّدد . املعاصي 

  ) ٦٣( َولَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم اللَِّه لَقَْد أَْرَسلَْنا إِلَى أَُممٍ ِمْن قَْبِلَك فََزيََّن لَُهُم الشَّْيطَانُ أَْعَمالَُهْم فَُهَو َولِيُُّهُم الَْيْوَمَت

وليهم يف الدنيا فجعل أو فهو . حكاية احلال املاضية اليت كان يزين هلم الشيطان أعماهلم فيها } فَُهَو َوِليُُّهُم اليوم { 
حكاية للحال } فَُهَو وَِليُُّهمُ اليوم { أو جيعل . قرينهم وبئس القرين } َوِليُُّهُم { ومعىن . اليوم عبارة عن زمان الدنيا 

اآلتية ، وهي حال كوهنم معذبني يف النار ، أي فهو ناصرهم اليوم ال ناصر هلم غريه نفياً للناصر هلم على أبلغ 
: أنه زين للكفار قبلهم أعماهلم ، فهو ويل وهؤالء ] و [ وز أن يرجع الضمري إىل مشركي قريش ، الوجوه وجي
  .فهو ويل أمثاهلم اليوم : وجيوز أن يكون على حذف املضاف ، أي . ألهنم منهم 

َواللَُّه أَنَْزلَ ِمَن السََّماءِ ) ٦٤(ًدى َوَرْحَمةً ِلقَْومٍ ُيؤِْمُنونَ َوَما أَنَْزلَْنا َعلَْيَك الْكَِتاَب إِلَّا ِلُتَبيَِّن لَُهُم الَِّذي اْخَتلَفُوا ِفيِه َوُه
  ) ٦٥(َماًء فَأَْحَيا بِِه الْأَْرَض بَْعَد َمْوِتَها إِنَّ ِفي ذَِلكَ لَآَيةً ِلقَْومٍ َيْسَمُعونَ 

ا مفعول هلما؛ ألهنما فعال الذي أنزل إال أهنما انتصبا على أهنم} ِلُتَبّينَ { معطوفان على حمل } َوَهَدًى و َرْحَمةً { 
وإمنا ينتصب مفعوالً له ما كان فعل فاعل . ألنه فعل املخاطب ال فعل املنزل : ودخل الالم على لتبني . الكتاب 

البعث؛ ألنه كان فيهم من يؤمن به ، ومنهم عبد املطلب ، وأشياء من التحرمي : والذي اختلفوا فيه . الفعل املعل 
  .مساع إنصاف وتدبر؛ ألنّ من مل يسمع بقلبه ، فكأنه أصم ال يسمع } لِّقَْومٍ َيْسَمُعونَ { إلقرار واإلنكار وا

  ) ٦٦(ا ِللشَّارِبَِني َوإِنَّ لَكُْم ِفي الْأَْنَعامِ لَِعْبَرةً ُنْسِقيكُْم ِممَّا ِفي ُبطُونِِه ِمْن َبْينِ فَْرٍث َوَدمٍ لََبًنا خَاِلًصا َسائًِغ

ثوب أكياش؛ ولذلك : ألنعام يف باب ما ال ينصرف يف األمساء املفردة الواردة على أفعال ، كقوهلم ذكر سيبويه ا
وجيوز أن . فألنّ معناه اجلمع : يف سورة املؤمنني ]  ٢١: املؤمنون [ } ِفى ُبطُونَِها { وأّما . رجع الضمري إليه مفرداً 

م كأجبال يف جبل ، وأن يكون امساً مفرداً مقتضياً ملعىن أن يكون تكسري نع: يقال يف األنعام وجهان ، أحدمها 
  :يف قوله » نعم«اجلمع كنعم ، فإذا ذكر فكما يذكر 

  ُيلِْقُحُه قَْوٌم َوَتْنِتجُونَْه... يف كُلِّ َعامٍ َنَعٌم َتْحوُوَنه 
والضم ، وهو استئناف  بالفتح» َنسقيكم«: وقرىء . وأنه يف معىن اجلمع . أنه تكسري نعم : وإذا أنث ففيه وجهان 

أي خيلق اهللا اللنب وسيطاً بني الفرث والدم } ِمن َبْينِ فَْرٍث َوَدمٍ { كيف العربة ، فقيل نسقيكم : ، كأنه قيل 
يكتنفانه ، وبينه وبينهما برزخ من قدرة اهللا ال يبغي أحدمها عليه بلون وال طعم وال رائحة ، بل هو خالص من ذلك 

. البهيمة العلف فاستقرّ يف كرشها طبخته ، فكان أسفله فرثاً ، وأوسطه لبناً ، وأعاله دماً  إذا أكلت: قيل . كله 
والكبد مسلطة على هذه األصناف الثالثة تقسمها ، فتجري الدم يف العروق ، واللنب يف الضرع ، وتبقى الفرث يف 

متييز : ئل شقيق عن اإلخالص فقال وس. فسبحان اهللا ما أعظم قدرته وألطف حكمته ملن تفكر وتأّمل . الكرش 
مل يغص أحد باللنب قط : سهل املرور يف احللق ويقال } َسآئًِغا { العمل من العيوب ، كتمييز اللنب من بني فرث ودم 



األوىل » من«أي فرق بني : فإن قلت . كهني ولني . ، بالتخفيف » سيغاً«و . ، بالتشديد » سيغاً«: وقرىء . 
: والثانية . أخذت من مال زيد ثوباً : ألوىل للتبعيض؛ ألن اللنب بعض ما يف بطوهنا ، كقولك ا: والثانية؟ قلت 

سقيته من : البتداء الغاية؛ ألنّ بني الفرث والدم مكان اإلسقاء الذي منه يبتدأ ، فهو صلة لنسقيكم ، كقولك 
. كائناً من بني فرث ودم : ق مبحذوف ، أي مقدماً عليه ، فيتعل} لََّبًنا { احلوض ، وجيوز أن يكون حاال من قوله 

. لبناً من بني فرث ودم كان صفة له ، وإمنا قدم ألنه موضع العربة ، فهو قمن بالتقدمي : أال ترى أنه لو تأخر فقيل 
وقد احتج بعض من يرى أن املين طاهر على من جعله جنساً ، جلريه يف مسلك البول هبذه اآلية ، وأنه ليس مبستنكر 

  .يسلك مسلك البول وهو طاهر ، كما خرج اللنب من بني فرث ودم طاهراً أن 

  ) ٦٧(ْعِقلُونَ َوِمْن ثََمَراِت النَّخِيلِ َوالْأَعَْنابِ َتتَِّخذُونَ ِمْنُه َسكًَرا َورِْزقًا َحَسًنا إِنَّ ِفي ذَِلكَ لَآَيةً ِلقَْومٍ َي

ونسقيكم من مثرات : مبحذوف تقديره : ؟ قلت } اب َوِمن مثرات النخيل واألعن{ مب تعلق قوله : فإن قلت 
بيان } َتتَِّخذُونَ ِمْنُه َسكًَرا { : من عصريها وحذف لداللة نسقيكم قبله عليه ، وقوله : النخيل واألعناب ، أي 

زيد يف الدار فيها ، : أو يتعلق بتتخذون ، ومنه من تكرير الظرف للتوكيد ، كقولك . وكشف عن كنه اإلسقاء 
  :صفة موصوف حمذوف ، كقوله } تَتَِّخذُونَ { وز أن يكون وجي

ومن مثرات النخيل واألعناب مثر تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً؛ : تقديره ... جادت بِكَفّى كَانَ ِمْن أَْرَمى الَْبَشْر 
لته ظرفاً مكّرراً؟ فاإلم يرجع الضمري يف منه إذا جع: فإن قلت . ألهنم يأكلون بعضها ويتخذون من بعضها السكر 

إىل ]  ٤: األعراف [ } أَْو ُهْم قَاِئلُونَ { إىل املضاف احملذوف الذي هو العصري كما رجع يف قوله تعاىل : قلت 
  :قال . حنو رشد رشداً ورشداً . اخلمر ، مسيت باملصدر من سكر سكراً وسكراً : األهل احملذوف ، والسكر 

  فَأَْجلَى الَيْوُم والسَّكَْرانُ صَاِحى...  َوَجاُؤَنا هِبْم َسكٌَر َعلَْيَنا
أن جيمع بني العتاب : والثاين . الشعيب والنخعي : وممن قال بنسخها . أحدمها أن تكون منسوخة : وفيه وجهان 

وهو عصري العنب والزبيب والتمر إذا طبخ حىت يذهب ثلثاه ، مث يترك حىت يشتّد ، . السكر النبيذ : وقيل . واملنة 
  .حالل عند أيب حنيفة إىل حّد السكر وحيتج هبذه اآلية وبقوله صلى اهللا عليه وسلم وهو 

ولقد صنف شيخنا أبو علي اجلبائي قّدس . وبأخبار مجة » اخلمر حرام لعينها والسكر من كل شراب « )  ٥٨٦( 
و شربت منه ما تتقوى به ، ل: اهللا روحه غري كتاب يف حتليل النبيذ ، فلما شيخ وأخذت منه السّن العالية قيل له 

  :السكر الطُعم وأنشد : وقيل . تناولته الدعارة فسمج يف املروءة : فقد صنفت يف حتليله ، فقال : فقيل له . فأىب 
وقيل هو من اخلمر ، وإنه إذا ابترك يف أعراض الناس ، . أي تنقلت بأعراضهم ... َجَعلُْت أَْعرَاَض الكَِرامِ َسكََراً 

وجيوز أن جيعل السكر رزقاً حسناً ، . اخلل والرب والتمر والزبيب وغري ذلك : والرزق احلسن . هبا فكأنه ختمر 
  .تتخذون منه ما هو سكر ورزق حسن : كأنه قيل 

كُِلي ِمْن كُلِّ الثََّمرَاِت  ثُمَّ) ٦٨(َوأَْوَحى رَبَُّك إِلَى النَّْحلِ أَِن اتَِّخِذي ِمَن الْجِبَالِ ُبيُوًتا َوِمَن الشََّجرِ َوِممَّا يَْعرُِشونَ 
ِلَك لَآَيةً ِلقَْومٍ َيَتفَكَُّرونَ فَاْسلُِكي ُسُبلَ َربِِّك ذُلُلًا َيخُْرُج ِمْن ُبطُونَِها َشرَاٌب ُمْخَتِلٌف أَلْوَاُنُه ِفيِه ِشفَاٌء ِللنَّاسِ إِنَّ ِفي ذَ

)٦٩ (  

لى وجه هو أعلم به ، ال سبيل ألحد إىل الوقوف عليه ، إهلامها والقذف يف قلوهبا وتعليمها ع: اإلحياء إىل النحل 
وإال فنيَّقتها يف صنعتها ، ولطفها يف تدبري أمرها ، وإصابتها فيما يصلحها ، دالئل بينة شاهدة على أنّ اهللا أودعها 



و مذكر وه. بفتحتني } إىل النحل { وقرأ حيىي بن وثاب . علماً بذلك وفطنها ، كما أوىل أويل العقول عقوهلم 
بكسر » بيوتاً«: وقرىء . هي أن املفسرة؛ ألنّ اإلحياء فيه معىن القول } أَِن اختذى { كالنحل ، وتأنيثه على املعىن 

ما يبنون للنحل يف : وقيل . يرفعون من سقوف البيوت : بكسر الراء وضمها } َيْعرُِشونَ { و . الباء ألجل الياء 
» من«ما معىن : للناس فإن قلت } يعرشون { والضمري يف . ليت تتعسل فيها اجلبال والشجر والبيوت من األماكن ا

أريد : وهال قيل يف اجلبال ويف الشجر؟ قلت } أَنِ اختذى ِمَن اجلبال ُبيُوًتا َوِمَن الشجر َوِممَّا َيْعرُِشونَ { يف قوله 
ِمن كُلّ الثمرات {  كل مكان منها معىن البعضية ، وأن ال تبين بيوهتا يف كل جبل وكل شجر وكل ما يعرش وال يف

إحاطة بالثمرات اليت جترسها النحل وتعتاد أكلها ، أي ابين البيوت ، مث كلي من كل مثرة تشتهينها ، فإذا أكلتها } 
أو فاسلكي ما أكلت يف سبل ربك ، أي . أي الطرق اليت أهلمك وأفهمك يف عمل العسل } فاسلكى سُُبلَ رَّبِك { 

أو إذا أكلت الثمار يف املواضع .  حييل فيها بقدرته النور املّر عسال من أجوافك ومنافذ مآكلك يف مسالكه اليت
البعيدة من بيوتك ، فاسلكي إىل بيوتك راجعة سبل ربك ، ال تتوعر عليك وال تضلني فيها ، فقد بلغين أهنا رمبا 

مث اقصدي أكل } ثُمَّ كُِلى { : أراد بقوله  أو. أجدب عليها ما حوهلا فتسافر إىل البلد البعيد يف طلب النجعة 
مجع ذلول ، وهي حال من السبل؛ ألنّ اهللا ذللها هلا } ذُلُالً { الثمرات فاسلكلي يف طلبها يف مظاهنا سبل ربك 

} فاسلكى { أو من الضمري يف ]  ١٥: امللك [ } ُهَو الذى جََعلَ لَكُُم األرض ذَلُوالً { : ووطأها وسهلها ، كقوله 
منه } مُّْخَتِلٌف أَلَْواُنُه { يريد العسل ، ألنه مما يشرب } شََرابٌ { وأنت ذلل منقادة ملا أمرت به غري ممتنعة : أي 

ألنه من مجلة األشفية واألدوية املشهورة النافعة ، وقل معجون من } ِفيِه ِشفَآء ِللنَّاسِ { أبيض وأسود وأصفر وأمحر 
وتنكريه إّما . العسل ، وليس الغرض أنه شفاء لكل مريض ، كما أن كل دواء كذلك املعاجني مل يذكر األطباء فيه 

  :وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم . لتعظيم الشفاء الذي فيه ، أو ألن فيه بعض الشفاء ، وكالمها حمتمل 
: مث رجع فقال فذهب " اذهب واسقه العسل : " إن أخي يشتكي بطنه ، فقال : أن رجالً جاء إليه فقال )  ٥٨٧( 

فقد صدق اهللا وكذب بطن أخيك ، فسقاه فشفاه اهللا فربأ ، » اذهب واسقه عسالً: " قد سقيته فما نفع ، فقال 
  :وعن عبد اهللا بن مسعود " كأمنا أنشط من عقال 

من و" القرآن والعسل : العسل شفاء من كل داء ، والقرآن شفاء ملا يف الصدور ، فعليكم بالشفاءين ) "  ٥٨٨( 
إمنا النحل بنو هاشم ، : وعن بعضهم أنه قال عند املهدي : أن املراد بالنحل علي وقومه : بدع التأويالت الرافضة 

جعل اهللا طعامك وشرابك مما خيرج من بطوهنم فضحك املهدي وحدث به : خيرج من بطوهنم العلم ، فقال له رجل 
  .املنصور ، فاختذوه أضحوكة من أضاحيكهم 

  ) ٧٠(نَّ اللََّه َعِليٌم قَِديٌر َخلَقَكُْم ثُمَّ َيَتَوفَّاكُْم َومِْنكُْم َمْن ُيَردُّ إِلَى أَْرذَلِ الُْعُمرِ ِلكَْي لَا َيْعلََم بَْعَد ِعلْمٍ َشْيئًا إَِواللَُّه 

: ة إىل أخسه وأحقره وهو مخس وسبعون سنة عن علّي رضي اهللا عنه وتسعون سنة عن قتاد} إىل أَْرذَلِ العمر { 
ليصري إىل حالة شبيهة حبال الطفولة يف النسيان } ِلكَْيالَ َيْعلََم بَْعَد ِعلْمٍ َشْيئًا { ألنه ال عمر أسوأ حاال من عمر اهلرم 

: وقيل : لئال يعقل من بعد عقله األّول شيئاً : وقيل . ، وأن يعلم شيئاً مث يسرع يف نسيانه فال يعلمه إن سئل عنه 
  .م على علمه لئال يعلم زيادة عل

مَاُنُهْم فَُهْم ِفيِه سََواٌء َواللَُّه فَضَّلَ َبْعَضكُْم َعلَى َبْعضٍ ِفي الرِّْزقِ فََما الَِّذيَن فُضِّلُوا بَِرادِّي رِْزقِهِْم َعلَى َما َملَكَْت أَْي
  ) ٧١(أَفَبِنِْعَمِة اللَِّه َيْجَحُدونَ 



ا رزق مماليككم وهم بشر مثلكم وإخوانكم فكان ينبغي أن جعلكم متفاوتني يف الرزق ، فرزقكم أفضل مم: أي 
تردوا فضل ما رزقتموه عليهم ، حىت تتساووا يف امللبس واملطعم ، كما حيكي عن أيب ذّر أنه مسع النيب صلى اهللا 

  :عليه وسلم يقول 
عد ذلك إال ورداؤه فما رؤي عبده ب" إمنا هم إخوانكم فاكسوهم مما تلبسون ، وأطعموهم مما تطعمون ) "  ٥٨٩( 

هو مثل : وقيل . فجعل ذلك من مجلة جحود النعمة } أَفَبِنِْعَمِة اهللا َيْجَحُدونَ { رداؤه وإزاره إزاره من غري تفاوت 
أنتم ال تسّوون بينكم وبني عبيدكم فيما أنعمت به عليكم ، وال : ضربه اهللا للذين جعلوا له شركاء ، فقال هلم 

وقيل املعىن أنّ املوايل . ال ترضون ذلك ألنفسكم فكيف رضيتم أن جتعلوا عبيدي يل شركاء جتعلوهنم فيه شركاء ، و
واملماليك أنا رازقهم مجيعاً ، فهم يف رزقي سواء ، فال حتسنب املوايل أهنم يردون على مماليكهم من عندهم شيئاً من 

  .، بالتاء والياء  »جيحدون«: وقرىء . فإمنا ذلك رزقي أجريه إليهم على أيديهم . الرزق 

الطَّيِّبَاِت أَفَبِالْبَاِطلِ ُيؤِْمُنونَ َواللَُّه جََعلَ لَكُْم ِمْن أَْنفُِسكُمْ أَزَْواًجا َوَجَعلَ لَكُْم ِمْن أَْزوَاجِكُْم َبنَِني َوحَفََدةً َوَرَزقَكُْم ِمَن 
  ) ٧٢(َوبِنِْعَمِت اللَِّه ُهمْ َيكْفُُرونَ 

مجع حافد ، وهو الذي حيفد ، أي : واحلفدة . هو خلق حواء من ضلع آدم : وقيل . نسكم من ج} ّمْن أَنفُِسكُمْ { 
  :وإليك نسعى وحنفد وقال . ومنه قول القانت . يسرع يف الطاعة واخلدمة 

  بِأَكُفِّهِنَّ أزِمَّةَ اَألْجمَالِ... َحفََد الَْوالَِئَد َبْيَنُهنَّ وَأُْسِلَمت 
أوالد املرأة من الزوج األّول ، وقيل : أوالد األوالد ، وقيل : تان على البنات وقيل هم األخ: واختلف فيهم فقيل 

البنون أنفسهم؛ : املعىن وجعل لكم حفدة ، أي خدما حيفدون يف مصاحلكم ويعينونكم وجيوز أن يراد باحلفدة : 
هّن أوالداً هم بنون وهم حافدون ، وجعل لكم من: كأنه قيل ]  ٦٧: النحل [ } َسكًَرا َورِْزقًا َحَسًنا { : كقوله 

يريد بعضها؛ ألنّ كل الطيبات يف اجلنة ، وما طيبات الدنيا إال أمنوذج } ّمَن الطيبات { أي جامعون بني األمرين 
وما هو إال وهم باطل مل . وهو ما يعتقدون من منفعة األصنام وبركتها وشفاعتها } أفبالباطل ُيؤِْمُنونَ { منها 

ونعمة اهللا املشاهدة املعاينة اليت . بدليل وال أمارة ، فليس هلم إميان إال به ، كأنه شيء معلوم مستيقن  يتوصلوا إليه
: وقيل . هم كافرون هبا منكرون هلا كما ينكر احملال الذي ال يتصوره العقول : ال شبهة فيها لذي عقل ومتييز 

  .ما أحل هلم : ونعمة اهللا . ريمها الباطل يسّول هلم الشيطان من حترمي البحرية والسائبة وغ

  ) ٧٣(َوَيْعُبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه َما لَا َيْمِلُك لَُهْم رِْزقًا ِمَن السََّماوَاِت وَالْأَْرضِ َشْيئًا َولَا َيْستَِطيُعونَ 

. . . . إِطَْعاٌم  أَْو{ كقوله } َشْيئاً { الرزق يكون مبعىن املصدر ، ومبعىن ما يرزق ، فإن أردت املصدر نصبت به 
وإن أردت املرزوق كان شيئاً بدالً منه مبعىن قليالً وجيوز أن . على ال ميلك أن يرزق شيئاً ]  ١٤: البلد [ } َيِتيماً 

صلة للرزق إن كان مصدراً } ّمَن السماوات واألرض { و . أي ال ميلك شيئاً من امللك : يكون تأكيداً لال ميلك 
َوالَ { والضمري يف . أو صفة إن كان امساً ملا يرزق . سموات مطراً ، وال من األرض نباتاً ال يرزق من ال: مبعىن 

وال : وجيوز أن يكون للكفار ، يعين . على اللفظ } الَ َيْمِلكُ { ملا؛ ألنه يف معىن اآلهلة ، بعد ما قيل } َيْسَتِطيُعونَ 
فإن . ذلك شيئاً ، فكيف باجلماد الذي ال حس به  من -مع أهنم أحياء متصرفون أولو ألباب  -يستطيع هؤالء 

الَ { ليس يف : ؟ وهل مها إال شيء واحد؟ قلت } الَ َيْمِلُك { بعد قوله ) وال يستطيعون : ( ما معىن قوله : قلت 
ات ، إال أن ال ميلكون أن يرزقوا ، واالستطاعة منفية عنهم أصال؛ ألهنم مو: تقدير راجع ، وإمنا املعىن } َيْسَتِطيُعونَ 



أهنم ال ميلكون الرزق وال ميكنهم أن : يقدر الراجع ويراد باجلمع بني نفي امللك واالستطاعة للتوكيد أو يراد 
  .ميلكوه ، وال يتأتى ذلك منهم وال يستقيم 

  ) ٧٤(فَلَا َتْضرِبُوا ِللَِّه الْأَْمثَالَ إِنَّ اللََّه َيْعلَُم َوأَنُْتْم لَا َتْعلَُمونَ 

متثيل لإلشراك باهللا والتشبيه به ، ألنّ من يضرب األمثال مشبه حاال حبال وقصة بقصة } َتْضرِبُواْ ِللَِّه األمثال  فَالَ{ 
{ كنه ما تفعلون وعظمه ، وهو معاقبكم عليه مبا يوازيه يف العظم؛ ألنّ العقاب على مقدار اإلمث } أَنَّ اهللا َيْعلَمُ { 

. هه وكنه عقابه ، فذاك هو الذي جّركم إليه وجرأكم عليه ، فهو تعليل للنهي عن الشرك كن} َوأَنُتْم الَ َتْعلَُمونَ 
  .فال تضربوا هللا األمثال ، إنّ اهللا يعلم كيف يضرب األمثال ، وأنتم ال تعلمون : وجيوز أن يراد 

اُه ِمنَّا رِْزقًا َحَسًنا فَُهَو ُيْنِفُق ِمْنُه ِسرا َوَجْهًرا َهلْ َيْسَتُوونَ ضََرَب اللَُّه َمثَلًا َعْبًدا َمْملُوكًا لَا َيقِْدُر َعلَى َشْيٍء َوَمْن َرَزقَْن
  ) ٧٥(الَْحْمُد ِللَِّه َبلْ أَكْثَرُُهْم لَا َيْعلَُمونَ 

مثل من سّوى بني عبد مملوك عاجز عن التصرف : مثلكم يف إشراككم باهللا األوثان : مث علمهم كيف تضرب فقال 
مَّْملُوكًا الَّ َيقِْدُر { مل قال : فإن قلت . قد رزقه اهللا ماالً فهو يتصرف فيه وينفق منه كيف شاء  ، وبني حّر مالك

أما ذكر اململوك فليميز من احلّر؛ ألن اسم العبد : وكل عبد مملوك ، وغري قادر على التصرف؟ قلت } على َشْىء 
فليجعل غري مكاتب وال مأذون له؛ ألهنما } يَقِْدُر على َشْىء الَّ { وأما . يقع عليهما مجيعاً ، ألهنما من عباد اهللا 

} من { : فإن قلت . واختلفوا يف العبد هل يصح له ملك؟ واملذهب الظاهر أنه ال يصّح له . يقدران على التصرف 
وال ميتنع أن .  وحراً رزقناه؛ ليطابق عبداً: الظاهر أهنا موصوفة ، كأنه قيل : ما هي؟ قلت } َوَمن رزقناه { يف قوله 

  هل يستوي األحرار والعبيد؟: معناه : على اجلمع؟ قلت } َيْسَتُوونَ { مل قيل : فإن قلت . تكون موصولة 

ِت بَِخْيرٍ َهلْ َيْستَوِي جِّْههُ لَا يَأَْوضََرَب اللَُّه َمثَلًا َرُجلَْينِ أََحُدُهَما أَْبكَُم لَا َيقِْدُر َعلَى َشْيٍء َوُهَو كَلٌّ َعلَى َمْولَاهُ أَْيَنَما ُيَو
  ) ٧٦(ُهَو َوَمْن َيأُْمُر بِالَْعْدلِ َوُهَو َعلَى صَِراٍط ُمْستَِقيمٍ 

{ أي ثقل وعيال على من يلي أمره ويعوله } َوُهَو كَلٌّ على َمْوالهُ { األبكم الذي ولد أخرس ، فال َيفهم وال ُيفهم 
َهلْ َيْسَتوِى ُهَو َوَمن { مطلب حاجة أو كفاية مهم ، مل ينفع ومل يأت بنجح حيثما يرسله ويصرفه يف } أَْيَنَما يَُوّجههُّ 

يف } َوُهَو { واخلري } بالعدل { الناس } َيأُْمُر { هو سليم احلواس نفاعاً ذو كفايات ، مع رشد وديانة ، فهو } 
اهللا لنفسه وملا يفيض على عباده  وهذا مثل ثان ضربه. على سرية صاحلة ودين قومي } على صراط مُّْسَتقِيمٍ { نفسه 

: ويشملهم من آثار رمحته وألطافه ونعمه الدينية والدنيوية ، ولألصنام اليت هي أموات ال تضر وال تنفع وقرىء 
، على » أينما ُيَوجََّه«: وقرأ ابن مسعود : أينما أوجه ألق سعداً : ، مبعىن أينما يتوجه ، من قوهلم » أينما يوجه«

  .عول البناء للمف

  ) ٧٧(َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر  َوِللَِّه غَْيُب السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َوَما أَْمُر السَّاَعِة إِلَّا كَلَْمحِ الَْبَصرِ أَْو ُهَو أَقَْربُ إِنَّ اللََّه

أو أراد بغيب . أي خيتّص به علم ما غاب فيهما عن العباد وخفي عليهم علمه } َوللَِّه غَْيُب السماوات واألرض { 
إِالَّ { يوم القيامة ، على أن علمه غائب عن أهل السموات واألرض مل يطلع عليه أحد منهم : السموات واألرض 



هو كلمح : أي هو عند اهللا وإن تراخى ، كما تقولون أنتم يف الشيء الذي تستقربونه } كَلَْمحِ البصر أَْو ُهَو أَقَْرُب 
ويستعجلونك بالعذاب ولن خيلف اهللا وعده وإن يوماً { : وحنوه قوله . تم يف استقرابه البصر أو هو أقرب ، إذا بالغ

املعىن أن إقامة : وقيل . أي هو عنده دان وهو عندكم بعيد ]  ٤٧: احلج [ } عند ربك كألف سنة مما تعدون 
إِنَّ اهللا على كُلِّ { وحاه ، الساعة وإماتة األحياء وإحياء األموات من األولني واآلخرين ، يكون يف أقرب وقت وأ

  .مث دل على قدرته مبا بعده . فهو يقدر على أن يقيم الساعة ويبعث اخللق ، ألنه بعض املقدورات } َشْىء قَدِيٌر 

  ) ٧٨(أَفِْئَدةَ لََعلَّكُْم َتْشكُُرونَ َواللَُّه أَْخَرَجكُْم ِمْن ُبطُوِن أُمََّهاِتكُْم لَا َتْعلَُمونَ َشْيئًا َوجََعلَ لَكُُم السَّْمَع َوالْأَْبَصاَر وَالْ

وشذت . أهراق : بضم اهلمزة وكسرها ، واهلاء مزيدة يف أمات ، كما زيدت يف أراق ، فقيل » أمهاتكم«قرىء 
  :زيادهتا يف الواحدة قال 

غري عاملني شيئاً من حق املنعم الذي : ومعناه . يف موضع احلال } الَ َتْعلَُمونَ َشْيئًا { ... أُمََّهِتي ِخْنِدٌف َوإلْيَاُس أيب 
وما : معناه } َوجََعلَ لَكُُم { : وقوله . خلقكم يف البطون ، وسّواكم وصّوركم ، مث أخرجكم من الضيق إىل السعة 

ركب فيكم هذه األشياء إال آالت إلزالة اجلهل الذي ولدمت عليه واجتالب العلم والعمل به ، من شكر املنعم ، 
واألفئدة يف فؤاد ، كاألغربة يف غراب ، وهو من مجوع القلة . قيام حبقوقه ، والترقي إىل ما يسعدكم وعبادته ، وال

اليت جرت جمرى مجوع الكثرة ، والقلة إذا مل يرد يف السماع غريها ، كما جاء شسوع يف مجع شسع ال غري ، 
  .فجرت ذلك اجملرى 

  ) ٧٩(َجوِّ السََّماِء َما ُيْمِسكُُهنَّ إِلَّا اللَُّه إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآيَاٍت ِلقَْومٍ ُيْؤِمُنونَ  أَلَْم َيَرْوا إِلَى الطَّْيرِ ُمَسخََّراٍت ِفي

مذلالت للطريان مبا خلق هلا من األجنحة واألسباب املواتية لذلك } مسخرات { ، بالتاء والياء » أمل يروا«: قرىء 
يف قبضهن } َما يُْمِسكُُهنَّ { لّو والسكاك أبعد منه ، واللوح مثله اهلواء املتباعد من األرض يف مست الع: واجلّو . 

  .بقدرته } إِالَّ اهللا { وبسطهن ووقوفهن 

َمِتكُْم َوِمْن ظَعْنِكُْم َوَيْوَم إِقَاَواللَُّه جََعلَ لَكُْم ِمْن ُبُيوِتكُْم َسكًَنا َوَجَعلَ لَكُْم ِمْن ُجلُوِد الْأَنَْعامِ ُبُيوًتا َتْسَتِخفُّوَنَها َيْوَم 
  ) ٨٠(أَصَْواِفَها َوأَْوَبارَِها َوأَشَْعارَِها أَثَاثًا َوَمَتاًعا إِلَى ِحنيٍ 

فعل مبعىن مفعول ، وهو ما يسكن : والسكن . اليت تسكنوهنا من احلجر واملدر واألخبية وغريها } ِمن ُبُيوِتكُْم { 
تروهنا خفيفة } َتسَْتِخفُّوَنَها { ب واألبنية من األدم واألنطاع هي القبا} ُبُيوًتا { إليه وينقطع إليه من بيت أو إلف 
أي يوم ترحلون خف عليكم محلها وثقلها ، ويوم } َيْوَم ظَعْنِكُْم َوَيْوَم إقامتكم { احململ يف الضرب والنقض والنقل 

حلضر جيمعاً ، على أنّ أو هي خفيفة عليكم يف أوقات السفر وا. تنزلون وتقيمون يف مكان مل يثقل عليكم ضرهبا 
أو إىل أن يبلى ويفىن أو إىل . إىل أن تقضوا منه أوطاركم } إىل ِحنيٍ { وشيئاً ينتفع به } ومتاعا { اليوم مبعىن الوقت 

  .، بالسكون » يوم ظعنكم«: وقرىء . أن متوتوا 

لِ أَكْنَاًنا َوجََعلَ لَكُْم سَرَابِيلَ َتِقيكُُم الَْحرَّ َوَسرَابِيلَ َتقِيكُمْ َواللَُّه جََعلَ لَكُْم ِممَّا َخلََق ِظلَالًا َوجََعلَ لَكُْم ِمَن الْجِبَا
  ) ٨١(َبأَْسكُْم كَذَِلكَ ُيِتمُّ نِْعَمَتُه َعلَْيكُْم لََعلَّكُْم ُتْسِلُمونَ 



نحوتة يف اجلبال مجع كّن ، وهو ما يستكّن به من البيوت امل} أكنانا { من الشجر وسائر املستظالت } ّممَّا َخلََق { 
مل } تَِقيكُُم احلر { هي القمصان والثياب من الصوف والكتان والقطن وغريها } سََرابِيلَ { والغريان والكهوف 

ما يقي من احلّر يقي : وقيل . يذكر الربد؛ ألنّ الوقاية من احلّر أهّم عندهم ، وقلما يهمهم الربد لكونه يسرياً حمتمالً 
يريد الدروع واجلواشن والسربال عاّم يقع على كل } وسرابيل َتِقيكُم بَأَْسكُْم { ّر على الربد من الربد فدل ذكر احل

: وقرىء . أي تنظرون يف نعمه الفائضة فتؤمنون به وتنقادون له } لََعلَّكُمْ ُتْسِلُمونَ { ما كان من حديد وغريه 
تسلمون : وقيل . تسلم قلوبكم من الشرك أو . أي تشكرون فتسلمون من العذاب : ، من السالمة » تسلمون«

  .من اجلراح بلبس الدروع 

  ) ٨٣(َيْعرِفُونَ نِْعَمَت اللَِّه ثُمَّ ُيْنِكُرونََها َوأَكْثَرُُهُم الْكَاِفُرونَ ) ٨٢(فَإِنْ َتَولَّْوا فَإِنََّما َعلَْيَك الَْبلَاغُ الُْمبُِني 

عذرك بعدما أدّيت ما وجب عليك من التبليغ ، فذكر سبب العذر وهو  فلم يقبلوا منك فقد متهد} فَإِن َتَولَّْواْ { 
} ثُمَّ يُنِكرُوَنَها { اليت عددناها حيث يعترفون هبا وأهنا من اهللا } يَْعرِفُونَ نِْعَمَت اهللا { البالغ ليدل على املسبب 

: وقيل . إنكارهم قوهلم ورثناها من آبائنا : وقيل . هي من اهللا ولكنها بشفاعة آهلتنا : بعبادهتم غري املنعم هبا وقوهلم 
وإمنا ال جيوز التكلم بنحو هذا إذا مل يعتقد أهنا من اهللا وأنه أجراها . قوهلم لوال فالن ما أصبت كذا لبعض نعم اهللا 

نبّوة » هللانعمة ا«: وقيل . أي اجلاحدون غري املعترفني } َوأَكْثَُرُهمُ الكافرون { على يد فالن وجعله سبباً يف نيلها 
: فإن قلت . حممد عليه الصالة والسالم ، كانوا يعرفوهنا مث ينكروهنا عناداً ، وأكثرهم اجلاحدون املنكرون بقلوهبم 

الداللة على أن إنكارهم أمر مستبعد بعد حصول املعرفة؛ ألنّ حق من عرف النعمة أن يعترف ال : ما معىن مث؟ قلت 
  .أن ينكر 

َوإِذَا رَأَى الَِّذيَن ظَلَُموا الَْعذَاَب فَلَا ) ٨٤(كُلِّ أُمٍَّة شَهِيًدا ثُمَّ لَا ُيْؤذَنُ ِللَِّذيَن كَفَُروا َولَا ُهْم ُيْسَتْعتَُبونَ  َوَيْوَم َنْبَعثُ ِمْن
  ) ٨٥(ُيَخفَُّف َعنُْهْم َولَا ُهمْ ُيْنظَُرونَ 

يف } ثُمَّ الَ ُيْؤذَنُ ِللَِّذيَن كَفَُرواْ { والتكذيب نبيهاً يشهد هلم وعليهم باإلميان والتصديق ، والكفر } َشهِيداً { 
َوالَ ُهمْ { واملعىن ال حجة هلم ، فدل بترك اإلذن على أن ال حجة هلم وال عذر ، وكذا عن احلسن . االعتذار 

فما :  فإن قلت. ال يقال هلم أرضوا ربكم؛ ألن اآلخرة ليست بدار عمل : وال هم يسترضون ، أي } ُيْسَتعَْتُبونَ 
معناها أهنم مينون بعد شهادة األنبياء مبا هو أطم منها ، وهو أهنم مينعون الكالم فال يؤذن هلم : معىن مث هذه؟ قلت 

واذكر يوم نبعث ، أو يوم نبعث وقعوا فيما : وانتصاب اليوم مبحذوف تقديره . يف إلقاء معذرة وال إدالء حبجة 
َبلْ تَأِْتيهِم { كقوله } فَالَ ُيَخفَُّف َعنُْهْم َوالَ ُهْم ُينظَُرونَ { هم وثقل عليهم وقعوا فيه ، وكذلك إذا رأوا العذاب بغت

  .اآلية ]  ٤٠: األنبياء [ } َبْغَتةً فََتْبَهتُُهْم 

ْن ُدونَِك فَأَلْقَْوا إِلَيْهُِم الْقَْولَ إِنَّكُْم َوإِذَا َرأَى الَِّذيَن أَْشَركُوا ُشَركَاَءُهْم قَالُوا َربََّنا َهُؤلَاِء ُشَركَاؤَُنا الَِّذيَن كُنَّا َنْدُعو ِم
  ) ٨٧(وَأَلْقَْوا إِلَى اللَِّه َيوَْمِئٍذ السَّلََم َوَضلَّ َعْنُهْم َما كَانُوا َيفَْتُرونَ ) ٨٦(لَكَاِذُبونَ 

الشياطني ، فألهنم  وإن أرادوا. آهلتنا اليت دعوناها شركاء } ُشرَكَآُؤَنا { إن أرادوا بالشركاء آهلتهم ، فمعىن 
وكانوا } إِنَّكُمْ لكاذبون { : مل قالوا : فإن قلت . مبعىن نعبد } ندعو { و : شركاؤهم يف الكفر وقرناؤهم يف الغّي 



والدليل عليه قول املالئكة . ملا كانوا غري راضني بعبادهتم فكأن عبادهتم مل تكن عبادة : يعبدوهنم على الصحة؟ قلت 
أو . يعنون أن اجلن كانوا راضني بعبادهتم ال حنن ، فهم املعبودون دوننا ]  ٤١: سبأ [ } ُدونَ اجلن كَانُواْ َيعُْب{ 

» كاذبني«وإن أريد بالشركاء الشياطني ، جاز أن يكون . كذبوهم يف تسميتهم شركاء وآهلة تنزيها هللا من الشريك 
يعين الذين ظلموا } َوأَلْقَْواْ { مبا أشركتموين من قبل  إين كفرت: كما يقول الشيطان } إِنَّكُْم لكاذبون { يف قوهلم 

مَّا { وبطل عنهم } َوَضلَّ َعْنُهم { االستسالم ألمر اهللا وحكمه بعد اإلباء واالستكبار يف الدنيا : وإلقاء السلم . 
  .هم من أن هللا شركاء ، وأهنم ينصروهنم ويشفعون هلم حني كذبوهم وتربؤا من} كَاُنواْ يَفَْتُرونَ 

  ) ٨٨(الَِّذيَن كَفَُروا َوَصدُّوا َعْن َسبِيلِ اللَِّه زِْدَناُهْم َعذَاًبا فَْوَق الَْعذَابِ بَِما كَاُنوا يُفِْسُدونَ 

وقيل يف . يضاعف اهللا عقاهبم كما ضاعفوا كفرهم : يف أنفسهم ، ومحلوا غريهم على الكفر } الذين كَفَرُواْ { 
. ت وعقارب أمثال البغال تلسع إحداهن اللسعة فيجد صاحبها محتها أربعني خريفاً زيادة عذاهبم حيات أمثال البخ

بكوهنم مفسدين } بَِما كَاُنواْ يُفِْسُدونَ { خيرجون من النار إىل الزمهرير فيبادرون من شدة برده إىل النار : وقيل 
  .الناس بصدّهم عن سبيل اهللا 

ًدا َعلَْيهِْم ِمْن أَْنفُسِهِْم َوجِئَْنا بِكَ َشهِيًدا َعلَى َهُؤلَاِء َونَزَّلَْنا َعلَْيكَ الِْكَتابَ ِتْبيَاًنا ِلكُلِّ َوَيْوَم َنْبَعثُ ِفي كُلِّ أُمٍَّة َشهِي
  ) ٨٩(َشْيٍء َوُهًدى َوَرْحَمةً وَُبْشَرى ِللُْمْسِلِمَني 

شَهِيًدا { يا حممد } َوجِئَْنا بَِك { األمم فيهم منهم  يعين نبيهم؛ ألنه كان يبعث أنبياء} َشهِيًدا َعلَيْهِْم ّمْن أَنفُسِهِْم { 
يف كسر أوله ، وقد جوز الزجاج فتحه يف غري » تلقاء» «تبيان«بياناً بليغاً ونظري } ِتْبيَاًنا { على أمتك } على َهُؤآلء 

يء من أمور الدين ، املعىن أنه بني كل ش: ؟ قلت } لّكُلّ َشْىء { كيف كان القرآن تبياناً : فإن قلت . القرآن 
. حيث كان نصاً على بعضها وإحالة على السنة ، حيث أمر فيه باتباع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وطاعته 

وقد ]  ١١٥: النساء [ } َوَيتَّبِْع غَْيرَ َسبِيلِ املؤمنني { : وحثاً على اإلمجاع يف قوله . وما ينطق عن اهلوى : وقيل 
  :عليه وسلم ألمته اتباع أصحابه واالقتداء بآثارهم يف قوله صلى اهللا عليه وسلم  رضي رسول اهللا صلى اهللا

وقد اجتهدوا وقاسوا ووطؤا طرق القياس واالجتهاد ، " أصحايب كالنجوم بأيهم اقتديتم اهديتم ) "  ٥٩٠( 
  .ناً لكل شيء فكانت السنة واإلمجاع والقياس واالجتهاد ، مستندة إىل تبيان الكتاب ، فمن مثّ كان تبيا

ْغيِ َيعِظُكُمْ لََعلَّكُْم َتذَكَُّرونَ إِنَّ اللََّه َيأُْمُر بِالَْعْدلِ َوالْإِْحَساِن َوإِيَتاِء ِذي الْقُرَْبى َوَينَْهى َعنِ الْفَْحَشاِء وَالُْمْنكَرِ َوالَْب
)٩٠ (  

} واإلحسان { اقعاً حتت طاقتهم العدل هو الواجب؛ ألن اهللا تعاىل عدل فيه على عباده فجعل ما فرضه عليهم و
  الندب؛ وإمنا علق أمره هبما مجيعاً؛ ألنّ الفرض ال بّد من أن يقع فيه تفريط فيجربه الندب ، ولذلك

: "  -واهللا الزدت فيها وال نقصت : ملن علمه الفرائض فقال  -قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم )  ٥٩١( 
  صدق والسالمة من التفريط وقال صلى اهللا عليه وسلمفعقد الفالح بشرط ال" أفلح إن صدق 

ما جاوز : والفواحش . فما ينبغي أن يترك ما جيرب كسر التفريط من النوافل " استقيموا ولن حتصوا ) "  ٥٩٢( 
طلب التطاول بالظلم ، وحني أسقطت من اخلطب لعنة املالعني } والبغى { ما تنكره العقول } واملنكر { حدود اهللا 



ولعمري إهنا كانت فاحشة ومنكراً وبغياً ، . أمري املؤمنني علّي رضي اهللا عنه ، أقيمت هذه اآلية مقامها  على
  :ضاعف اهللا ملن سنها غضباً ونكاالً وخزياً ، إجابة لدعوة نبيه 

  .وكانت سبب إسالم عثمان بن مظعون » وعاد من عاداه«)  ٥٩٣( 

َما َتفَْعلُونَ  ْدُتْم َولَا َتنْقُُضوا الْأَْيَمانَ َبْعدَ َتْوِكيدَِها َوقَْد َجَعلُْتُم اللََّه َعلَْيكُْم كَِفيلًا إِنَّ اللََّه َيْعلَُمَوأَْوفُوا بِعَْهِد اللَِّه إِذَا َعاَه
ا َبيَْنكُْم أَنْ َتكُونَ أُمَّةٌ ِهَي أَرَْبى ِمْن َولَا َتكُونُوا كَالَِّتي نَقََضْت غَْزلََها ِمْن َبْعِد قُوٍَّة أَْنكَاثًا تَتَِّخذُونَ أَْيَماَنكُْم َدَخلً) ٩١(

  ) ٩٢(أُمٍَّة إِنََّما َيْبلُوكُُم اللَُّه بِِه َولَُيبَيَِّننَّ لَكُْم َيْوَم الِْقَياَمِة َما كُْنُتْم ِفيِه َتْخَتِلفُونَ 

الفتح [ } َبايِعُوَنكَ إِنََّما ُيَبايُِعونَ اهللا إِنَّ الذين ُي{ هي البيعة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على اإلسالم : عهد اهللا 
لغتان فصيحتان : وأكد ووكد . أي بعد توثيقها باسم اهللا } َبْعَد تَْوِكيِدَها { إميان البيعة } َوالَ َتنقُضُواْ { ] .  ١٠: 

َوالَ { ل به مهيمن عليه شاهداً ورقيباً؛ ألن الكفيل مراع حلال املكفو} كَفِيالً { ، واألصل الواو ، واهلمزة بدل 
مجع نكث وهو ما } أنكاثا { يف نقض األميان كاملرأة اليت أحنت على غزهلا بعد أن أحكمته وأبرمته فجعلته } َتكُوُنواْ 

هي ريطة بنت سعد بن تيم وكانت خرقاء ، اختذت مغزالً قدر ذراع وصنارة مثل أصبع وفلكة : قيل . ينكث فتله 
} َتتَِّخذُونَ { ت تغزل هي وجواريها من الغداة إىل الظهر ، مث تأمرهّن فينقضن ماغزلن عظيمة على قدرها ، فكان

أَن { أي مفسدة ودغال } َبيْنِكُمْ { وال تنقضوا أميانكم متخذيها دخالً : يعين . أحد مفعويل اختذ } َدَخالً { حال و 
من أمة من . هي أزيد عدداً وأوفر ماالً } َبى ِمْن أُمٍَّة ِهَى أَْر{ بسبب أن تكون أمة يعين مجاعة قريش } َتكُونَ أُمَّةٌ 

إمنا خيتربكم بكوهنم : أن تكون أمة؛ ألنه يف معىن املصدر ، أي : الضمري لقوله } إِنََّما َيْبلُوكُُم اهللا بِِه { مجاعة املؤمنني 
ن أميان البيعة لرسول اهللا صلى اهللا أرىب ، لينظر أتتمسكون حببل الوفاء بعهد اهللا وما عقدمت على أنفسكم ووكدمت م

إنذار } وَلَُيَبّيَننَّ لَكُمْ { عليه وسلم ، أم تغترون بكثرة قريش وثروهتم وقّوهتم وقلة املؤمنني وفقرهم وضعفهم؟ 
  .وحتذير من خمالفة ملة اإلسالم 

  ) ٩٣(ُء َوَيْهِدي َمْن َيَشاُء َولَُتْسأَلُنَّ َعمَّا كُْنُتمْ َتْعَملُونَ َولَْو َشاَء اللَُّه لََجَعلَكُْم أُمَّةً وَاِحَدةً َولَِكْن ُيِضلُّ َمْن َيَشا

ولكن { حنيفة مسلمة على طريق اإلجلاء واالضطرار ، وهو قادر على ذلك } َولَْو َشاء اهللا لََجَعلَكُْم أُمَّةً واحدة { 
} َوَيْهِدى َمن َيَشاء { الكفر ويصمم عليه وهو أن خيذل من علم أنه خيتار } َمن َيَشآء { احلكمة اقتضت أن يضلّ } 

أنه بىن األمر على االختيار وعلى ما يستحق به اللطف واخلذالن : يعين . وهو أن يلطف مبن علم أنه خيتار اإلميان 
نُتمْ وَلَُتْسئَلُنَّ َعمَّا كُ{ : والثواب والعقاب ومل يبنه على اإلجبار الذي ال يستحق به شيء من ذلك ، وحققه بقوله 

  .ولو كان هو املضطّر إىل الضالل واالهتداء ، ملا أثبت هلم عمال يسئلون عنه } َتْعَملُونَ 

ِظيمٌ ْن َسبِيلِ اللَِّه وَلَكُْم َعذَاٌب َعَولَا تَتَِّخذُوا أَْيَماَنكُْم َدَخلًا َبيَْنكُْم فَتَزِلَّ قََدٌم َبْعَد ثُُبوِتَها َوَتذُوقُوا السُّوَء بَِما َصَددُْتْم َع
)٩٤ (  

} فََتزِلَّ قََدٌم َبْعدَ ثُُبوِتَها { مث كرر النهي عن اختاذ األميان دخال بينهم ، تأكيداً عليهم وإظهاراً لعظم ما يركب منه 
} َعن َسبِيلِ اهللا { يف الدنيا بصدودكم } َوَتذُوقُواْ السوء { فتزلّ أقدامكم عن حمجة اإلسالم بعد ثبوهتا عليها 



أو بصّدكم غريكم؛ ألهنم لو نقضوا أميان البيعة وارتّدوا ، ال ختذوا نقضها سنة لغريهم . لدين وخروجكم من ا
  .يف اآلخرة } َولَكُْم َعذَاٌب َعِظيمٌ { يستنون هبا 

  ) ٩٥(ونَ َولَا َتْشَتُروا بَِعْهدِ اللَِّه ثََمًنا قَِليلًا إِنََّما ِعْندَ اللَِّه ُهَو َخْيٌر لَكُمْ إِنْ كُْنُتمْ َتْعلَُم

جلزعهم مما رأوا من غلبة قريش واستضعافهم املسلمني ، وإيذائهم هلم  -كان قوماً ممن أسلم مبكة زين هلم الشيطان 
أن ينقضوا ما بايعوا عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فثبتهم اهللا ،  -، وملا كانوا يعدوهنم إن رجعوا من املواعيد 

عرضاً من الدنيا } ثََمناً قَلِيالً { وبيعة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم } بَِعْهِد اهللا { ستبدلوا وال ت} َوالَ َتْشَترُواْ { 
من إظهاركم وتغنيمكم ، ومن ثواب } إِنََّما عِْنَد اهللا { يسرياً ، وهو ما كانت قريش يعدوهنم ومينوهنم إن رجعوا 

  .} َخْيٌر لَّكُمْ { اآلخرة 

  ) ٩٦(َوَما ِعْنَد اللَِّه بَاقٍ َولََنجْزَِينَّ الَِّذيَن صََبُروا أَْجرَُهْم بِأَْحَسنِ َما كَانُوا َيْعَملُونَ  َما ِعْنَدكُْم َينْفَُد

» لنجزين«: ال ينفد وقرىء } بَاقٍ { من خزائن رمحته } َينفَُد َوَما ِعنَد اهللا { من أعراض الدنيا } َما ِعنَدكُمْ { 
: مل وحدت القدم ونكرت؟ قلت : فإن قلت . على أذى املشركني ومشاقّ اإلسالم } واْ الذين َصَبُر{ بالنون والياء 

  الستعظام أن تزلّ قدم واحدة عن طريق احلق بعد أن ثبتت عليه ، فكيف بأقدام كثرية؟

  ) ٩٧(لََنْجزَِينَُّهمْ أَْجرَُهْم بِأَْحَسنِ َما كَانُوا َيْعَملُونَ َمْن َعِملَ َصاِلًحا ِمْن ذَكَرٍ أَْو أُْنثَى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَلَُنْحيَِينَُّه َحَياةً طَيَِّبةً َو

هو مبهم صاحل على اإلطالق : متناول يف نفسه للذكر واألنثى ، فما معىن تبيينه هبما؟ قلت } ِمْن { : فإن قلت 
ى التبيني ، ليعمّ املوعد النوعني عل} ّمن ذَكَرٍ أَْو أنثى { للنوعني إال أنه إذا ذكر كان الظاهر تناوله للذكور ، فقيل 

{ وعده اهللا ثواب الدنيا واآلخرة ، كقوله } وَلََنْجزِيَنَُّهمْ { يعين يف الدنيا وهو الظاهر ، لقوله } حياوة طَيَِّبةً { مجيعاً 
لصاحل موسراً وذلك أنّ املؤمن مع العمل ا]  ١٤٨: آل عمران [ } فاتاهم اهللا ثََوابَ الدنيا َوُحْسَن ثََوابِ األخرة 

وإن كان معسراً ، فمعه ما يطيب عيشه وهو . كان أو معسراً يعيش عيشاً طيباً إن كان موسراً ، فال مقال فيه 
إن كان معسراً فال إشكال يف أمره ، وإن كان موسراً : وأّما الفاجر فأمره على العكس . القناعة والرضا بقسمة اهللا 

: وعن احلسن . الرزق احلالل : احلياة الطيبة : ن ابن عباس رضي اهللا عنه وع. فاحلرص ال يدعه أن يتهنأ بعيشه 
  .هي حالوة الطاعة والتوفيق يف قلبه : وقيل . يعين يف اجلنة : وعن قتادة . القناعة 

طَانٌ َعلَى الَِّذيَن آَمُنوا َوَعلَى رَبِّهِمْ إِنَُّه لَْيَس لَُه ُسلْ) ٩٨(فَإِذَا قََرأْتَ الْقُْرآنَ فَاْسَتِعذْ بِاللَِّه ِمَن الشَّْيطَاِن الرَّجِيمِ 
  ) ١٠٠(إِنََّما ُسلْطَاُنُه َعلَى الَِّذيَن َيَتَولَّْوَنُه َوالَِّذيَن ُهمْ بِِه ُمْشرِكُونَ ) ٩٩(َيَتَوكَّلُونَ 

بأن االستعاذة من مجله  إيذاناً} فَإِذَا قََرأَْت القرءان فاستعذ باهللا { ملا ذكر العمل الصاحل ووعد عليه ، وصل به قوله 
إذا قمتم إىل { فإذا أردت قراءة القرآن فاستعذ كقوله : واملعىن . األعمال الصاحلة اليت جيزل اهللا عليها الثواب 

مل عرب عن إرادة الفعل : فإن قلت . إذا أكلت فسّم اهللا : وكقولك ]  ٦: املائدة [ } الصالة فاغسلوا وجوهكم 
لفعل يوجد عند القصد واإلرادة بغري فاصل وعلى حسبه ، فكان منه بسبب قوّي ألن ا: بلفظ الفعل؟ قلت 

  :وعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه . ومالبسة ظاهرة 



أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم ، فقال يل : قرأت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت )  ٥٩٤( 
اهللا من الشيطان الرجيم ، هكذا أقرأنيه جربيل عليه السالم عن القلم عن اللوح أعوذ ب: يا ابن أّم عبد ، قل « : 

أهنم ال يقبلون منه وال يطيعونه فيما يريد : أي تسلط ووالية على أولياء اهللا ، يعين } لَْيَس لَُه ُسلْطَانٌ { » احملفوظ 
وجيوز . الضمري يرجع إىل رهبم } ِه ُمْشرِكُونَ بِ{ على من يتواله ويطيعه } إِنََّما سلطانه { منهم من اتباع خطواته 

  .بسببه وغروره ووسوسته : أن يرجع إىل الشيطان ، على معىن 

  ) ١٠١(لَا َيْعلَُمونَ َوإِذَا َبدَّلَْنا آَيةً َمكَانَ آَيٍة َواللَُّه أَْعلَُم بَِما ُينَزِّلُ قَالُوا إِنََّما أَْنَت ُمفَْترٍ َبلْ أَكْثَُرُهْم 

هو النسخ ، واهللا تعاىل ينسخ الشرائع بالشرائع ألهنا مصاحل ، وما كان مصلحة أمس جيوز : اآلية مكان اآلية  تبديل
واهللا تعاىل عامل باملصاحل واملفاسد ، فيثبت ما يشاء وينسخ ما يشاء . أن يكون مفسدة اليوم ، وخالفه مصلحة 

وجدوا مدخالً للطعن فطعنوا ، وذلك } لُ قالوا إِنَّمآ أَنَت ُمفَْترٍ واهللا أَْعلَمُ بَِما ُينَزِّ{ وهذا معىن قوله . حبكمته 
يأمرهم اليوم بأمر : إن حممداً يسخر من أصحابه : جلهلهم وبعدهم عن العلم بالناسخ واملنسوخ وكانوا يقولون 

هون باألشق ، وينهاهم عنه غداً ، فيأتيهم مبا هو أهون؛ ولقد افتروا ، فقد كان ينسخ األشق باألهون ، واأل
هل يف ذكر تبديل اآلية : فإن قلت . واألهون باألهون ، واألشق باألشق ، ألنّ الغرض املصلحة ، ال اهلوان واملشقة 

فيه أن قرآناً : باآلية دليل على أن القرآن إمنا ينسخ مبثله ، وال يصح بغريه من السنة واإلمجاع والقياس؟ قلت 
غريه ، على أن السنة املكشوفة املتواترة مثل القرآن يف إجياب العلم ، فنسخه هبا ينسخ مبثله وليس فيه نفي نسخه ب

  .كنسخه مبثله ، وأّما اإلمجاع والقياس والسنة غري املقطوع هبا فال يصح نسخ القرآن هبا 

  ) ١٠٢(ُبْشَرى ِللُْمْسِلِمَني قُلْ َنزَّلَهُ ُروُح الْقُُدسِ ِمْن رَبَِّك بِالَْحقِّ ِلُيثَبِّتَ الَِّذيَن آَمُنوا َوُهًدى َو

إشارة إىل أن التبديل من باب : وما فيهما من التنزيل شيئاً على حسب احلوادث واملصاحل } نَزَّلَُه { و } ُيَنّزلٍ { يف 
جربيل } رُوُح القدس { و . املصاحل كالتنزيل ، وأن ترك النسخ مبنزلة إنزاله دفعة واحدة يف خروجه عن احلكمة 

حامت اجلود وزيد اخلري ، واملراد الروح املقّدس ، وحامت : الم ، أضيف إىل القدس وهو الطهر ، كما يقال عليه الس
يف موضع احلال ، أي } باحلق { بضم الدال وسكوهنا : وقرىء . واملقّدس املطهر من املآمث . اجلواد ، وزيد اخلري 

: ليبلوهم بالنسخ ، حىت إذا قالوا فيه } ُيثَبِّتَ الذين َءاَمنُواْ ِل{ نزله ملتبساً باحلكمة ، يعين أن النسخ من مجلة احلق 
هو احلق من ربنا واحلكمة ، حكم هلم بثبات القدم وصحة اليقني وطمأنينة القلوب ، على أن اهللا حكيم فال يفعل 

يتاً هلم وإرشاداً تثب: والتقدير . مفعول هلما معطوفان على حمل ليثبت } َوهدًى وبشرى { إال ما هو حكمة وصواب 
  .، بالتخفيف » ليثبت«: وقرىء . وبشارة ، وفيه تعريض حبصول أضداد هذه اخلصال لغريهم 

  ) ١٠٣(َسانٌ َعرَبِيٌّ ُمبٌِني َولَقَْد َنْعلَمُ أَنَُّهْم َيقُولُونَ إِنََّما ُيَعلُِّمُه َبَشٌر ِلَسانُ الَِّذي ُيلِْحُدونَ إِلَْيهِ أَْعَجِميٌّ وََهذَا ِل

غالماً كان حلويطب بن عبد العزى قد أسلم وحسن إسالمه امسه عائش أو يعيش وكان صاحب : أرادوا بالبشر 
جرب ويسار ، كانا يصنعان السيوف : وقيل عبدان . هو جرب ، غالم رومي كان لعامر بن احلضرمي : وقيل . كتب 

لم إذا مّر وقف عليهما يسمع ما يقرآن ، فقالوا مبكة ويقرآن التوراة واإلجنيل ، فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وس
أحلد : ويقال . اللغة : واللسان . هو سلمان الفارسي : وقيل . بل هو يعلمين : يعلمانه ، فقيل ألحدمها ، فقال : 



القرب وحلده ، وهو ملحد وملحود ، إذا أمال حفره عن االستقامة ، فحفر يف شق منه مث استعري لكل إمالة عن 
ومنه امللحد؛ ألنه أمال مذهبه عن األديان كلها ، مل ميله عن . أحلد فالن يف قوله ، وأحلد يف دينه : ة ، فقالوا استقام

} وهذا { غري بني } أَْعَجِمىٌّ { لسان الرجل الذي مييلون قوهلم عن االستقامة إليه لسان : واملعىن . دين إىل دين 
. بفتح الياء واحلاء » يلحدون«: بيان وفصاحة رّداً لقوهلم وإبطاالً لطعنهم وقرىء  ذو} ِلَسانٌ عََربِىٌّ مُّبٌِني { القرآن 

لَّسانُ { : اجلملة اليت هي قوله : فإن قلت . بتعريف اللسان » اللسان الذي يلحدون إليه«: ويف قراءة احلسن 
اهللا أَْعلَُم { ومثله قوله . ستأنفة جواب لقوهلم ال حمل هلا؛ ألهنا م: ما حملها؟ قلت } الذى ُيلِْحُدونَ إِلَْيِه أَْعَجِمىٌّ 

َوإِذَا َجاءْتُهْم ءاَيةٌ قَالُواْ لَن نُّْؤِمَن حىت نؤتى مِثْلَ َما أُوِتَى ُرُسلُ { بعد قوله ]  ١٢٤: األنعام [ } َحْيثُ َيجَْعلُ رَِسالََتهُ 
  ] . ١٢٤: األنعام [ } اهللا 

إِنََّما َيفْتَرِي الْكَِذَب الَِّذيَن لَا ُيْؤِمُنونَ بِآَياتِ ) ١٠٤(ِت اللَِّه لَا يَْهِديهُِم اللَُّه َولَُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم إِنَّ الَِّذيَن لَا ُيْؤِمُنونَ بِآيَا
  ) ١٠٥(اللَِّه َوأُولَِئَك ُهمُ الْكَاِذُبونَ 

ال يلطف هبم؛ ألهنم من أهل } الَ يهاهبم اهللا { ن أي يعلم اهللا منهم أهنم ال يؤمنو} إِنَّ الَِّذيَن الَ ُيْؤِمُنونَ بِآيَات اهللا { 
إِنََّما أَنَت { رّد لقوهلم } إِنََّما َيفَْترِى الْكَِذَب { اخلذالن يف الدنيا والعذاب يف اآلخرة ، ال من أهل اللطف والثواب 

} َوأُْولِئَك { عقاباً عليه إمنا يليق افتراء الكذب مبن ال يؤمن ، ألنه ال يترقب : يعين ]  ١٠١: النحل [ } ُمفَْترٍ 
أي أولئك . أي هم الذين ال يؤمنون فهم الكاذبون ، أو إىل الذين ال يؤمنون } ُهُم الكاذبون { إشارة إىل قريش 

أو أولئك هم الذين عادهتم : هم الكاذبون على احلقيقة الكاملون يف الكذب؛ ألنّ تكذيب آيات اهللا أعظم الكذب 
إِنََّما أَنتَ { : أو أولئك هم الكاذبون يف قوهلم . كل شيء ، ال حتجبهم عنه مروءة وال دين الكذب ال يبالون به يف 

  ] . ١٠١: النحل [ } ُمفَْترٍ 

ًرا فََعلَْيهِْم غََضٌب ِمَن اللَِّه الْكُفْرِ َصْدَمْن كَفََر بِاللَِّه ِمْن َبْعِد إِميَانِِه إِلَّا َمْن أُكْرَِه َوقَلُْبُه ُمطَْمِئنٌّ بِالْإَِمياِن َولَِكْن َمْن شََرَح بِ
ذَِلَك بِأَنَُّهمُ اسَْتَحبُّوا الْحََياةَ الدُّْنَيا َعلَى الْآِخَرِة َوأَنَّ اللََّه لَا َيْهِدي الْقَْوَم الْكَافِرِيَن ) ١٠٦(َولَُهْم َعذَاٌب َعِظيٌم 

لَا َجَرَم أَنَُّهْم ِفي ) ١٠٨(ِعهِْم وَأَْبَصارِِهْم َوأُولَِئَك ُهمُ الَْغاِفلُونَ أُولَِئَك الَِّذيَن طََبَع اللَُّه َعلَى قُلُوبِهِْم َوَسْم) ١٠٧(
  ) ١٠٩(الْآخَِرِة ُهُم الْخَاِسُرونَ 

]  ١٠٥: النحل [ } َوأُوْلِئَك ُهمُ الكاذبون { بدل من الذين ال يؤمنون بآيات اهللا ، على أن جيعل } َمن كَفََر { 
إمنا يفتري الكذب من كفر باهللا من بعد إميانه واستثىن منهم املكره فلم : واملعىن . دل منه اعتراضاً بني البدل واملب

فََعلَْيهِمْ { أي طاب به نفساً واعتقده } ولكن مَّن شََرَح بِالْكُفْرِ َصْدًرا { : يدخل حتت حكم االفتراء ، مث قال 
ومن كفر باهللا من بعد إميانه هم : على } أولئك { و وجيوز أن يكون بدالً من املبتدأ الذي ه} غََضٌب ّمَن اهللا 

وجيوز أن ينتصب . وأولئك هم من كفر باهللا من بعد إميانه : أو من اخلرب الذي هو الكاذبون ، على . الكاذبون 
ال د} مَّن شََرَح { شرطاً مبتدأ ، وحيذف جوابه؛ ألن جواب } َمن كَفََر باهللا { وقد جّوزوا أن يكون . على الذّم 

من كفر باهللا فعليهم غضب ، إال من أكره ، ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب ، : عليه ، كأنه قيل 
  روي

أنّ ناساً من أهل مكة فتنوا فارتدوا عن اإلسالم بعد دخوهلم فيه ، وكان فيهم من أكره فأجرى كلمة )  ٥٩٥( 
: وصهيب ، وبالل ، وخباب ، وسامل  -ياسر ومسية  -ه الكفر على لسانه وهو معتقد لإلميان ، منهم عمار ، وأبوا



إنك أسلمت من أجل الرجال فقتلت ، : عذبوا ، فأّما مسية فقد ربطت بني بعريين ووجىء يف قبلها حبربة ، وقالوا 
، إن  فقيل يا رسول اهللا. وقتل ياسر ومها أول قتيلني يف اإلسالم ، وأما عمار فقد أعطاهم ما أرادوا بلسانه ُمكرهاً 

فأتى عمار » كال ، إنّ عماراً مليء إمياناً من قرنه إىل قدمه ، واختلط اإلميان بلحمه ودمه«: عماراً كفر ، فقال 
مالكا إن عادوا «: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يبكي ، فجعل النيب صلى اهللا عليه وسلم ميسح عينيه وقال 

أكرهه سيده فكفر مث أسلم مواله وأسلم ، وحسن إسالمهما ، . رمي ومنهم جرب موىل احلض» لك فعد هلم مبا قلت
بل فعل أبويه؛ ألنّ يف ترك التقية والصرب : أي األمرين أفضل ، أفعل عمار أم فعل أبويه؟ قلت : وهاجرا فإن قلت 

  :وقد روي . على القتل إعزازاً لإلسالم 
فما تقول يفّ؟ قال : قال . رسول اهللا :  حممد؟ قال ما تقول يف: أنّ مسيلمة أخذ رجلني فقال ألحدمها )  ٥٩٦( 

فأعاد . فما تقول يفّ؟ قال أنا أصّم : قال . رسول اهللا : ما تقول يف حممد؟ قال : وقال لآلخر . أنت أيضاً ، فخاله 
أخذ برخصة  أما األّول فقد: " عليه ثالثاً ، فأعاد جوابه ، فقتله ، فبلغ ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال 

إشارة إىل الوعيد ، وأنّ الغضب والعذاب يلحقاهنم بسبب } ذلك { " وأّما الثاين فقد صدع باحلق فهنيئاً له . اهللا 
الكاملون يف الغفلة } وأولئك ُهُم الغافلون { استحباهبم الدنيا على اآلخرة ، واستحقاقهم خذالن اهللا بكفرهم 

  .عن تدبر العواقب هي غاية الغفلة ومنتهاها  الذين ال أحد أغفل منهم؛ ألنّ الغفلة

َيْوَم تَأِْتي ) ١١٠(فُوٌر َرحِيٌم ثُمَّ إِنَّ َربَّكَ ِللَِّذيَن هَاَجُروا ِمْن َبْعِد َما فُِتنُوا ثُمَّ َجاَهُدوا َوَصَبرُوا إِنَّ رَبََّك ِمْن َبْعِدَها لََغ
  ) ١١١(َنفْسٍ َما َعِملَْت َوُهْم لَا ُيظْلَُمونَ  كُلُّ َنفْسٍ ُتَجاِدلُ َعْن َنفِْسَها َوُتَوفَّى كُلُّ

إنّ ربك هلم ، أنه : ومعىن . داللة على تباعد حال هؤالء من حال أولئك ، وهم عمار وأصحابه } ثُمَّ إِنَّ رَبََّك { 
ون حممياً هلم ال عليهم ، مبعىن أنه وليهم وناصرهم ال عدوّهم وخاذهلم ، كما يكون امللك للرجل ال عليه ، فيك

على البناء للفاعل ، أي » فتنوا«: وقرىء . بالعذاب واإلكراه على الكفر } ِمن َبْعِد َما فُِتنُواْ { منفوعاً غري مضرور 
َيْومَ { من بعد هذه األفعال وهي اهلجرة واجلهاد والصرب } ِمن َبْعِدَها { بعد ما عذبوا املؤمنني كاحلضرمي وأشباهه : 

يقال لعني الشيء : ما معىن النفس املضافة إىل النفس؟ قلت : فإن قلت . أو بإضمار اذكر . حيم منصوب بر} َتأِْتى 
وذاته نفسه ، ويف نقيضه غريه ، والنفس اجلملة كما هي ، فالنفس األوىل هي اجلملة ، والثانية عينها وذاهتا ، فكأنه 

: ومعىن اجملادلة عنها . نفسي نفسي : يقول  يوم يأيت كل إنسان جيادل عن ذاته ال يهمه شأن غريه ، كل: قيل 
وحنو ذلك ]  ٢٣: األنعام [ } َما كُنَّا ُمْشرِِكَني { ، ]  ٣٨: األعراف [ } َهُؤالء أََضلُّوَنا { : االعتذار عنها كقوله 

.  

ْن كُلِّ َمكَاٍن فَكَفََرْت بِأَْنُعمِ اللَِّه فَأَذَاقََها اللَُّه ِلبَاسَ َوضََرَب اللَُّه َمثَلًا قَْرَيةً كَاَنْت آِمَنةً ُمطَْمِئنَّةً َيأِْتيَها رِْزقَُها رَغًَدا ِم
َولَقَدْ َجاَءُهْم َرُسولٌ ِمنُْهْم فَكَذَُّبوُه فَأََخذَُهمُ الَْعذَاُب َوُهْم ظَاِلُمونَ ) ١١٢(الْجُوعِ َوالَْخْوفِ بَِما كَاُنوا َيْصَنُعونَ 

)١١٣ (  

أي جعل القرية اليت هذه حاهلا مثال لكل قوم أنعم اهللا عليهم فأبطرهتم النعمة ، فكفروا } َيةً َوضََرَب اهللا مَثَالً قَْر{ 
فيجوز أن تراد قرية مقدرة على هذه الصفة ، وأن تكون يف قرى األّولني قرية كانت . وتولوا ، فأنزل اهللا هبم نقمته 

ال يزعجها خوف ، ألن الطمأنينة مع األمن ، } مُّطَْمِئنَّةً  {هذه حاهلا ، فضرهبا اهللا مثال ملكة إنذاراً من مثل عاقبتها 
. مجع نعمة ، على ترك االعتداد بالتاء ، كدرع وأدرع : واألنعم . واسعاً } رَغًَدا { واالنزعاج والقلق مع اخلوف 



  :ويف احلديث . أو مجع نعم ، كبؤس وأبؤس 
: فإن قلت " إهنا أيام طعم ونعم فال تصوموا : " مبىن  نادى منادي النيب صلى اهللا عليه وسلم باملوسم)  ٥٩٧( 

اإلذاقة واللباس استعارتان ، فما وجه صحتهما؟ واإلذاقة املستعارة موقعة على اللباس املستعار ، فما وجه صحة 
منها  أما اإلذاقة فقد جرت عندهم جمرى احلقيقة لشيوعها يف الباليا والشدائد وما ميّس الناس: إيقاعها عليه؟ قلت 

شبه ما يدرك من أثر الضرر واألمل مبا يدرك من طعم املّر : ذاق فالن البؤس والضر ، وأذاقه العذاب : ، فيقولون 
وأما . ما غشي اإلنسان والتبس به من بعض احلوادث : وأما اللباس فقد شبه به الشتماله على الالبس . والبشع 

فأذاقه ما : ملا وقع عبارة عما يغشى منهما ويالبس ، فكأنه قيل إيقاع اإلذاقة على لباس اجلوع واخلوف ، فألنه 
غشيهم من اجلوع واخلوف ، وهلم يف حنو هذا طريقان ال بد من اإلحاطة هبما ، فإن االستنكار ال يقع إال ملن فقدمها 

  :وحنوه قول كثري . أن ينظروا فيه إىل املستعار له ، كما نظر إليه ههنا : ، أحدمها 
  غَِلقَْت ِلِضْحكَِتِه رِقَابُ املَالِ... رَِّداِء إذَا َتَبسََّم ضَاِحكا غَْمُر ال

ووصفه بالغمر الذي هو وصف . استعارة الرداء للمعروف ، ألنه يصون عرض صاحبه صون الرداء ملا يلقى عليه 
  :ملستعار ، كقوله أن ينظروا فيه إىل ا: والثاين . املعروف والنوال ، ال صفة الرداء ، نظر إىل املستعار له 

  رَُوْيَدَك َيا أََخا َعْمرو ْبنِ َبكْر... ُيَنازِعُنِي رَِداِئي َعْبُد َعْمرو 
  َوُدوَنَك فَاْعَتجِْر ِمْنهُ بَِشطْرِ... يلَ الشطْرُ الَِّذي َملَكَْت َيِميِين 

، ولو نظر إليه فيما حنن فيه  فاعتجر منه بشطر ، فنظر إىل املستعار يف لفظ االعتجار: أراد بردائه سيفه ، مث قال 
يف حال } َوُهْم ظاملون { ضايف الرداء إذا تبسم ضاحكاً : فكساهم لباس اجلوع واخلوف ، ولقال كثري : لقيل 

نعوذ باهللا من مفاجأة النقمة واملوت على الغفلة ) الذين تتوفاهم املالئكة ظاملي أنفسهم : ( التباسهم بالظلم ، كقوله 
ولباس : أصله . عطفاً على اللباس ، أو على تقدير حذف املضاف وإقامة املضاف إليه مقامه » وفواخل«: وقرىء . 

  .» لباس اخلوف واجلوع«: وقرىء . اخلوف 

َحرََّم َعلَْيكُُم الْمَْيَتةَ َوالدََّم  إِنََّما) ١١٤(فَكُلُوا ِممَّا َرَزقَكُُم اللَُّه َحلَالًا طَيًِّبا َواْشكُرُوا نِْعَمَت اللَِّه إِنْ كُْنُتْم إِيَّاُه تَْعُبُدونَ 
  ) ١١٥(حِيٌم َولَْحَم الْخِْنزِيرِ َوَما أُِهلَّ لَِغْيرِ اللَِّه بِِه فََمنِ اْضطُرَّ غَْيَر بَاغٍ َولَا َعاٍد فَإِنَّ اللََّه غَفُوٌر َر

} فَكُلُواْ { بالفاء يف قوله  ملا وعظهم مبا ذكر من حال القرية وما أوتيت به من كفرها وسوء صنيعها ، وصل بذلك
صدّهم عن أفعال اجلاهلية ومذاهبهم الفاسدة اليت كانوا عليها ، بأن أمرهم بأكل ما رزقهم اهللا من احلالل الطيب ، 

أو إن صّح زعمكم أنكم تعبدون اهللا بعبادة . يعين تطيعون } إِن كُنُتْم إِيَّاهُ َتْعُبُدونَ { : وشكر إنعامه بذلك ، وقال 
مث عدد عليهم حمرمات اهللا ، وهناهم عن حترميهم وحتليلهم بأهوائهم وجهاالهتم ، دون . هلة ، ألهنا شفعاؤكم عنده اآل

  .اتباع ما شرع اهللا على لسان أنبيائه 

لْكَِذبَ إِنَّ الَِّذيَن يَفَْتُرونَ َعلَى اللَّهِ َولَا َتقُولُوا ِلَما َتِصُف أَلْسَِنُتكُُم الْكَِذَب َهذَا َحلَالٌ َوَهذَا حََراٌم ِلَتفَْتُروا َعلَى اللَِّه ا
  ) ١١٧(َمتَاٌع قَِليلٌ َولَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم ) ١١٦(الْكَِذَب لَا ُيفِْلُحونَ 

وال تقولوا الكذب ملا تصفه ألسنتكم من البهائم باحلل واحلرمة يف قولكم : بال تقولوا ، على } الكذب { وانتصاب 
من غري استناد ذلك ]  ١٣٩: األنعام [ } ه األنعام َخاِلَصةٌ لِّذُكُورَِنا َوُمَحرٌَّم على أزواجنا َما ِفى ُبطُوِن هذ{ 

وقوله . وال تقولوا ملا أحل اهللا هو حرام : الوصف إىل وحي من اهللا أو إىل قياس مستند إليه ، والالم مثلهايف قولك 



وال تقولوا : يتعلق بتصف على إرادة القول ، أي  وجيوز أن. بدل من الكذب } هذا حالل وهذا حََراٌم { : 
مصدرية » ما«ولك أن تنصب الكذب بتصف ، وجتعل . الكذب ملا تصفه ألسنتكم ، فتقول هذا حالل وهذا حرام 

على وال تقولوا هذا حالل وهذا حرام لوصف ألسنتكم الكذب ، : بال تقولوا } هذا حالل وهذا َحَراٌم { ، وتعلق 
ا وال حتللوا ألجل قول تنطق به ألسنتكم وجيول يف أفواهكم ، ال ألجل حجة وبينة ، ولكن قول ال حترمو: أي 

هو من فصيح الكالم وبليغه ، جعل : ما معىن وصف ألسنتهم الكذب؟ قلت : فإن قلت . ساذج ودعوى فارغة 
: ه بصورته ، كقوهلم قوهلم كأنه عني الكذب وحمضه ، فإذا نطقت به ألسنتهم فقد حلت الكذب حبليته وصّورت

لوصفها : باجلّر صفة ملا املصدرية ، كأنه قيل » الكذب«: وقرىء . وعينها تصف السحر . وجهها يصف اجلمال 
وصفها البهائم باحلل : واملراد بالوصف ]  ١٨: يوسف [ } بَِدمٍ كَِذبٍ { الكذب ، مبعىن الكاذب ، كقوله تعاىل 

الكلم : أو مبعىن . بالرفع ، صفة لأللسنة ، وبالنصب على الشتم  مجع كذوب» الكذب«: وقرىء . واحلرمة 
من التعليل الذي } لَّتفَْتُرواْ { والالم يف . كذب كذاباً ، ذكره ابن جين : الكواذب ، أو هو مجع الكذاب من قولك 

ل اجلاهلية منفعة خرب مبتدأ حمذوف ، أي منفعتهم فيما هم عليه من أفعا} متاع قَِليلٌ { ال يتضمن معىن الغرض 
  .قليلة وعقاهبا عظيم 

  ) ١١٨(ِلُمونَ َوَعلَى الَِّذيَن َهاُدوا َحرَّْمَنا َما قََصْصَنا َعلَْيَك ِمْن قَْبلُ َوَما ظَلَْمَناُهْم وَلَِكْن كَاُنوا أَنْفَُسُهْم َيظْ

  .يعين يف سورة األنعام } َما قََصصَْنا َعلَْيَك { 

  ) ١١٩( يَن َعِملُوا السُّوَء بَِجَهالَةٍ ثُمَّ َتابُوا ِمْن َبْعِد ذَِلَك وَأَْصلَحُوا إِنَّ َربََّك ِمْن َبْعدَِها لََغفُورٌ َرحِيٌمثُمَّ إِنَّ َربَّكَ ِللَِّذ

عملوا السوء جاهلني غري عارفني باهللا وبعقابه ، أو غري متدبرين للعاقبة لغلبة : يف موضع احلال ، أي } بَِجهَالٍَة { 
  .من بعد التوبة } ِمن َبْعِدَها { هم الشهوة علي

َشاكًِرا لِأَْنُعِمِه اجَْتَباُه َوَهَداُه إِلَى صَِراٍط ُمْسَتقِيمٍ ) ١٢٠(إِنَّ إِبَْراهِيَم كَانَ أُمَّةً قَانًِتا ِللَِّه َحنِيفًا وَلَْم َيُك ِمَن الُْمْشرِِكَني 
  ) ١٢٢(ِفي الْآخَِرِة لَِمَن الصَّاِلِحَني َوآَتْينَاُه ِفي الدُّنَْيا َحَسَنةً َوإِنَُّه ) ١٢١(

  :أنه كان وحده أّمة من األمم لكماله يف مجيع صفات اخلري كقوله : فيه وجهان ، أحدمها } كَانَ أُمَّةً { 
  أنْ َيْجَمع الَْعالََم يف وَاِحِد... َولَْيَس َعلَى اللَِّه بُِمْستَْنكَرٍ 

يؤّمه الناس ليأخذوا : أن يكون أّمة مبعىن مأموم ، أي : والثاين . هم كفار كان مؤمناً وحده والناس كل: وعن جماهد 
{ منه اخلري ، أو مبعىن مؤمت به كالرحلة والنخبة ، وما أشبه ذلك مما جاء من فعلة مبعىن مفعول ، فيكون مثل قوله 

ن نوفل األشجعي عن ابن مسعود أنه وروى الشعيب عن فروة ب]  ١٢٤: البقرة [ } قَالَ إِّنى جاعلك ِللنَّاسِ إَِماًما 
والقانت . األّمة الذي يعلم اخلري : فقال . غلطت ، إمنا هو إبراهيم : إنّ معاذاً كان أّمة قانتاً هللا ، فقلت : قال 

لو :  -أال تستخلف؟: حني قيل له  -وعن عمر رضي اهللا عنه أنه قال . املطيع هللا ورسوله ، وكان معاذ كذلك 
ولو كان سامل حياً الستخلفته فإين مسعت رسول اهللا . ولو كان معاذ حياً الستخلفته : حياً الستخلفته كان أبو عبيدة 

  :صلى اهللا عليه وسلم يقول 
أبو عبيدة أمني هذه األّمة ، ومعاذ أّمة قانت هللا ، ليس بينه وبني اهللا يوم القيامة إال املرسلون ، وسامل « )  ٥٩٨( 



كان إماماً يف الدين؛ ألنّ األئمة معلموا : وهو ذلك املعىن ، أي » ال خياف اهللا مل يعصه شديد احلب هللا ، لو كان 
ونفى عنه الشرك تكذيباً . املائل إىل ملة اإلسالم غري الزائل عنه : واحلنيف . القائم مبا أمره اهللا : والقانت . اخلري 

روي أنه كان ال يتغّدى إال مع ضيف ، فلم } ألْنُعِمهِ  َشاكِراً{ لكفار قريش يف زعمهم أهنم على ملة أبيهم إبراهيم 
جيد ذات يوم ضيفاً ، فأخر غداءه ، فإذا هو بفوج من املالئكة يف صورة البشر ، فدعاهم إىل الطعام فخيلوا له أنّ 

{ للنبّوة اختصه واصطفاه } اجتباه { اآلن وجبت مواكلتكم شكراً هللا على أنه عافاين وابتالكم : هبم جذاماً؟ فقال 
هي تنويه اهللا بذكره ، حىت ليس من أهل دين : عن قتادة } َحَسَنةٌ { إىل ملة اإلسالم } َوَهَداُه إىل صراط مُّْستَِقيمٍ 

} لَِمَن الصاحلني { كما صليت على إبراهيم : قول املصلي منا : األموال واألوالد ، وقيل : وقيل . إال وهم يتولونه 
  .ملن أهل اجلنة 

  ) ١٢٣(أَْوَحْيَنا إِلَْيَك أَِن اتَّبِْع ِملَّةَ إِْبَراهِيَم حَنِيفًا َوَما كَانَ ِمَن الُْمْشرِِكَني ثُمَّ 

هذه ما فيها من تعظيم منزلة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وإجالل حمله ، » مث«يف } ثُمَّ أَْوحَْيَنا إِلَْيكَ { 
اتباع رسول اهللا صلى اهللا : هيم من الكرامة ، وأجلّ ما أويل من النعمة واإليذان بأنّ أشرف ما أويت خليل اهللا إبرا

  .من قبل أهنا دلت على تباعد هذا النعت يف املرتبة من بني سائر النعوت اليت أثىن اهللا عليه هبا . عليه وسلم ملته 

  ) ١٢٤(ْحكُُم َبْينَُهْم َيْوَم الِْقَياَمِة ِفيَما كَاُنوا ِفيِه َيْخَتِلفُونَ إِنََّما جُِعلَ السَّْبُت َعلَى الَِّذيَن اْخَتلَفُوا ِفيِه َوإِنَّ رَبََّك لََي

على الذين اختلفوا ِفيِه { إمنا جعل وبال السبت وهو املسخ . مصدر سبتت اليهود إذا عظمت سبتها } السبت { 
أن يتفقوا يف حترميه على كلمة واختالفهم فيه أهنم أحلوا الصيد فية تارة وحّرموه تارة ، وكان الواجب عليهم } 

واملعىن يف ذكر ذلك ، حنو املعىن يف ضرب القرية اليت . واحدة بعد ما حتم اهللا عليهم الصرب عن الصيد فيه وتعظيمه 
كفرت بأنعم اهللا مثالً ، وغري ما ذكر ، وهو اإلنذار من سخط اهللا على العصاة واملخالفني ألوامره واخلالعني ربقة 

معناه أنه جيازيهم جزاء اختالف : ما معىن احلكم بينهم إذا كانوا مجيعاً حملني أو حمّرمني؟ قلت : قلت فإن . طاعته 
وهو أنّ موسى عليه السالم أمرهم أن جيعلوا يف األسبوع : فعلهم يف كوهنم حملني تارة وحمّرمني أخرى ووجه آخر 
نريد اليوم الذي فرغ اهللا فيه من خلق السموات واألرض : يوماً للعبادة وأن يكون يوم اجلمعة ، فأبوا عليه وقالوا 

وهو السبت ، إال شرذمة منهم قد رضوا باجلمعة ، فهذا اختالفهم يف السبت ألن بعضهم اختاره وبعضهم اختار 
 عليه اجلمعة ، فأذن اهللا هلم يف السبت وابتالهم بتحرمي الصيد فيه ، فأطاع أمر اهللا الراضون باجلمعة ، فكانوا ال

فيجازي } َبيَْنُهْم َيْوَم القيامة { يصيدون فيه ، وأعقاهبم مل يصربوا عن الصيد فمسخهم اهللا دون أولئك ، وهو حيكم 
: وقرىء . فرض عليهم تعظيمه وترك االصطياد فيه : ومعىن جعل السبت . كل واحد من الفريقني مبا يستوجبه 

  .» إنا أنزلنا السبت«: هللا ، على البناء للفاعل وقرأ عبد ا» إمنا جعل السبت«

 أَْعلَُم بَِمْن َضلَّ َعْن َسبِيِلِه اْدُع إِلَى َسبِيلِ َربَِّك بِالِْحكَْمِة وَالَْمْوِعظَِة الَْحَسَنِة َوَجاِدلُْهْم بِالَِّتي ِهَي أَْحَسُن إِنَّ رَبََّك ُهَو
  ) ١٢٥(َوُهَو أَْعلَُم بِالُْمهَْتِديَن 

{ باملقالة احملكمة الصحيحة ، وهي الدليل املوضح للحق املزيل للشبهة } باحلكمة {  اإلسالم إىل} إىل سَبِيلِ َرّبكَ { 
وجيوزأن يريد القرآن ، أي . وهي اليت ال خيفى عليهم أنك تناصحهم هبا وتقصد ما ينفعهم فيها } واملوعظة احلسنة 



بالطريقة اليت هي أحسن طرق } ْحَسُن وجادهلم بالىت ِهَى أَ{ ادعهم بالكتاب الذي هو حكمة وموعظة حسنة : 
هبم فمن كان فيه خري كفاه الوعظ } إِنَّ رَّبََّك ُهَو أَْعلَُم { اجملادلة من الرفق واللني ، من غري فظاظة وال تعنيف 

  .القليل والنصيحة اليسرية ، ومن ال خري فيه عجزت عنه احليل ، وكأنك تضرب منه يف حديد بارد 

َواْصبِْر َوَما َصْبُرَك إِلَّا بِاللَِّه َولَا ) ١٢٦(فََعاِقُبوا بِمِثْلِ َما ُعوِقْبُتْم بِِه وَلَِئْن َصبَْرُتمْ لَُهَو خَْيٌر ِللصَّابِرِيَن  َوإِنْ َعاقَْبُتْم
  ) ١٢٨(ِذيَن ُهْم ُمْحِسُنونَ إِنَّ اللََّه َمَع الَِّذيَن اتَّقَْوا وَالَّ) ١٢٧(َتْحَزنْ َعلَْيهِْم َولَا َتُك ِفي َضْيقٍ ِممَّا َيْمكُُرونَ 

إن صنع بكم صنيع سوء من قتل أو حنوه ، فقابلوه مبثله وال : واملعىن . مسي الفعل األول باسم الثاين للمزاوجة 
  روي. وإن قفيتم باالنتصار فقفوا مبثل ما فعل بكم : ، أي » وإن عقبتم فعقبوا«: وقرىء . تزيدوا عليه 

بقروا بطوهنم وقطعوا مذاكريهم ، ما تركوا أحداً غري ممثول به : ا باملسلمني يوم أحد أن املشركني مثلو)  ٥٩٩( 
فرآه مبقور البطن : إال حنظلة بن الراهب ، فوقف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على محزة وقد مثل به ، وروي 

زلت ، فكفر عن ميينه وكّف عما فن" أما والذي أحلف به ، لئن أظفرين اهللا هبم ألمثلن بسبعني مكانك : " فقال 
إما أن يرجع الضمري يف . وقد وردت األخبار بالنهي عنها حىت بالكلب العقور . أراده ، وال خالف يف حترمي املثلة 

ولئن صربمت لصربكم خري لكم ، : املخاطبون ، أي : ويراد بالصابرين . إىل صربهم وهو مصدر صربمت } لَُهَو { 
أو وصفهم بالصفة اليت حتصل هلم . لضمري ثناء من اهللا عليهم بأهنم صابرون على الشدائد فوضع الصابرون موضع ا

ويراد بالصابرين جنسهم ، كأنه  -وقد دل عليه صربمت  -وإما أن يرجع إىل جنس الصرب . إذا صربوا عن املعاقبة 
َوأَن { ] .  ٤٠: الشورى [ } أَجُْرُه َعلَى اهللا فََمْن َعفَا َوأَْصلََح فَ{ وللصرب خري وللصابرين وحنوه قوله تعاىل : قيل 

{ أنت فعزم عليه بالصرب } واصرب { مث قال لرسوله صلى اهللا عليه وسلم ]  ٢٣٧: البقرة [ } َتْعفُواْ أَقَْرُب للتقوى 
فَالَ { على الكافرين ، كقوله أي } َوالَ َتْحَزنْ َعلَْيهِْم { أي بتوفيقه وتثبيته وربطه على قلبك } َوَما َصْبُركَ إِالَّ باهللا 

وقرىء } َوالَ َتُك ِفى َضْيقٍ { أو على املؤمنني وما فعل هبم الكافرون ]  ٦٨: املائدة [ } َتأَْس َعلَى القوم الكافرين 
وجيوز أن . ختفيف الضيق ، أي يف أمر ضيق : وال يضيقن صدرك من مكرهم والضيق : أي » وال تكن يف ضيق«: 

و { أي هو ويلّ الذين اجتنبوا املعاصي } إِنَّ اهللا َمَع الذين اتقوا { يق مصدرين ، كالقيل والقول يكون الضيق والض
إمنا : فقال . أوص : وعن هرم ابن حيان أنه قيل له حني احتضر . يف أعماهلم } الذين ُهْم مُّْحِسُنونَ { ويل } 

  :عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  .الوصية من املال وال مال يل ، وأوصيكم خبوامت سورة النحل 
من قرأ سورة النحل مل حياسبه اهللا مبا أنعم عليه يف دار الدنيا وإن مات يف يوم تالها أو ليلته ، كان له ) "  ٦٠٠( 

  " .من األجر كالذي مات وأحسن الوصية 

لَى الَْمْسجِِد الْأَقَْصى الَِّذي َباَركَْنا َحْولَهُ ِلنُرَِيُه ِمْن آَياِتَنا إِنَُّه ُهَو سُْبَحانَ الَِّذي أَْسَرى بَِعْبِدِه لَْيلًا ِمَن الَْمْسجِِد الْحََرامِ إِ
  ) ١(السَّمِيُع الَْبِصُري 

أسبح اهللا سبحان ، مث : علم للتسبيح كعثمان للرجل ، وانتصابه بفعل مضمر متروك إظهاره ، تقديره } سُْبَحانَ { 
{ و . ه ، ودل على التنزيه البليغ من مجيع القبائح اليت يضيفها إليه أعداء اهللا نزل سبحان منزلة الفعل فسد مسّد

اإلسراء ال يكون إال بالليل ، فما معىن ذكر : نصب على الظرف فإن قلت } لَْيالً { و . وسرى لغتان } أسرى 
رى به يف بعض الليل من مكة إىل تقليل مّدة اإلسراء ، وأنه أس: بلفظ التنكري } لَْيالً { أراد بقوله : الليل؟ قلت 

: ويشهد لذلك قراءة عبد اهللا وحذيفة . الشأم مسرية أربعني ليلة ، وذلك أنّ التنكري فيه قد دلّ على معىن البعضية 



ض يعين األمر بالقيام يف بع]  ٧٩: اإلسراء [ } َوِمَن اليل فَتََهجَّْد بِهِ َناِفلَةً { ، أي بعض الليل ، كقوله » من الليل«
وروي عن النيب صلى . هو املسجد احلرام بعينه ، وهو الظاهر : واختلف يف املكان الذي أسرى منه فقيل . الليل 

  .اهللا عليه وسلم 
" بينا أنا يف املسجد احلرام يف احلجر عند البيت بني النائم واليقظان إذ أتاين جربيل عليه السالم بالرباق ) "  ٦٠١( 

. احلرم ، إلحاطته باملسجد والتباسه به : م هاىنء بنت أيب طالب واملراد باملسجد احلرام أسري به من دار أ: وقيل 
  :احلرم كله مسجد وروي : وعن ابن عباس 

أنه كان نائماً يف بيت أم هاىنء بعد صالة العشاء فأسرى به ورجع من ليلته ، وقص القصة على أم ) (  ٦٠٢( 
: مالك؟ قالت : هبم وقام ليخرج إىل املسجد فتشبثت أم هاىنء بثوبه فقال مثل يل النبيون فصليت : وقال . هاينء 

وإن كذبوين ، فخرج فجلس إليه أبو جهل فأخربه رسول اهللا صلى : أخشى أن يكذبك قومك إن أخربهتم ، قال 
مصفق يا معشر بين كعب بن لؤي ، هلم فحدّثهم ، فمن بني : اهللا عليه وسلم حبديث اإلسراء ، فقال أبو جهل 

وارتد ناس ممن كان قد آمن به ، وسعى رجال إىل أيب بكر رضي اهللا عنه . وواضع يده على رأسه تعجباً وإنكاراً 
إين ألصدقه على أبعد من ذلك ، فسمي : أتصدقه على ذلك؟ قال : قالوا . إن كان قال ذلك لقد صدق : فقال 

: فجلى له بيت املقدس ، فطفق ينظر إليه وينعته هلم ، فقالوا وفيهم من سافر إىل مامثّ ، فاستنعتوه املسجد . الصّديق 
تقدم يوم كذا مع طلوع : أخربنا عن عرينا ، فأخربهم بعدد مجاهلا وأحواهلا ، وقال : أّما النعت فقد أصاب ، فقالوا 

الشمس قد هذه واهللا : الشمس ، يقدمها مجل أورق ، فخرجوا يشتدون ذلك اليوم حنو الثنية ، فقال قائل منهم 
  ) .وهذه واهللا العري قد أقبلت يقدمها مجل أورق كما قال حممد : شرقت ، فقال آخر 

ما هذا إال سحر مبني ، وقد عرج به إىل السماء يف تلك الليلة ، وكان العروج به من بيت : مث مل يؤمنوا وقالوا 
نبياء وبلغ البيت املعمور وسدرة املنتهى املقدس وأخرب قريشاً أيضاً مبا رأى يف السماء من العجائب وأنه لقي األ

  .واختلفوا يف وقت اإلسراء فقيل كان قبل اهلجرة بسنة 

وعن أنس واحلسن أنه كان قبل البعث واختلف يف أنه كان يف اليقظة أم يف املنام فعن عائشة رضي اهللا عنها أهنا 
. إمنا عرج بروحه : وعن معاوية » روحهواهللا ما فقد جسد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ولكن عرج ب«قالت 

بيت املقدس ، ألنه مل : واملسجد األقصى . وأكثر األقاويل خبالف ذلك . كان يف املنام رؤيا رآها . وعن احلسن 
يريد بركات الدين والدنيا ، ألنه متعبد األنبياء من وقت موسى ومهبط } بَاَركَْنا حَْولَُه { يكن حينئذ وراءه مسجد 

بالياء ، ولقد تصرف الكالم على » لرييه«: وقرأ احلسن . وهو حمفوف باألهنار اجلارية واألشجار املثمرة  الوحي ،
أسرى به مث باركنا لرييه ، على قراءة احلسن ، مث من آياتنا ، مث إنه هو ، وهي طريقة : لفظ الغائب واملتكلم فقيل 

بأفعاله ، العامل بتهذهبا وخلوصها ، } البصري { ألقوال حممد } ميع إِنَُّه ُهَو الس{ االلتفات اليت هي من طرق البالغة 
  .فيكرمه ويقّربه على حسب ذلك 

 ذُرِّيَّةَ َمْن َحَملَْنا َمَع ُنوحٍ إِنَُّه كَانَ) ٢(َوآَتْيَنا ُموَسى الِْكتَاَب َوَجَعلْنَاُه ُهًدى ِلَبنِي إِسَْرائِيلَ أَلَّا تَتَِّخذُوا ِمْن ُدونِي َوِكيلًا 
  ) ٣(َعْبًدا َشكُوًرا 

كتبت إليه أن أفعل : كقولك » ال تتخذوا«أي : ، وبالتاء على » لئال يتخذوا«: قرىء بالياء على } أَالَّ تَتَِّخذُواْ { 
على النداء فيمن قرأ : وقيل . نصب على االختصاص } ذُّريَّةَ َمْن َحَملَْنا { ربا تكلون إليه أموركم } َوكِيالً { كذا 



وقد جيعل } َمَع نُوحٍ { قلنا هلم ال تتخذوا من دوين وكيال يا ذرية من محلنا : بالتاء على النهي ، يعين » تخذواال ت«
َوالَ َيأُْمرَكُْم أَن َتتَِّخذُواْ املالئكة والنبيني { مفعويل تتخذوا ، أي ال جتعلوهم أرباباً كقوله } َوِكيالً ذُّريَّةَ َمْن َحَملَْنا { 

{ بالرفع بدال من واو » ذرية من محلنا«: ومن ذرية احملمولني مع نوح عيسى وعزير عليهم السالم وقرىء } أَْرَباًبا 
وروي عنه أنه قد فسرها بولد الولد ، ذكرهم اهللا النعمة . ، بكسر الذال » ِذرية«: وقرأ زيد بن ثابت } َتتَِّخذُواْ 

احلمد هللا الذي أطعمين : كان إذا أكل قال : قيل } انَ َعْبًدا َشكُوًرا كَ{ إن نوحاً } إِنَُّه { يف إجناء آبائهم من الغرق 
احلمد هللا الذي : وإذا اكتسى قال . احلمد هللا الذي سقاين ، ولو شاء أظمأين : وإذا شرب قال . ، ولو شاء أجاعين 

: وإذا قضى حاجته قال . احلمد هللا الذي حذاين ، ولو شاء أحفاين : وإذا احتذى قال . كساين ، ولو شاء أعراين 
وروي أنه كان إذا أراد اإلفطار عرض طعامه على من . احلمد هللا الذي أخرج عين أذاه يف عافية ، ولو شاء حبسه 

كأنه : قوله إنه كان عبداً شكوراً ما وجه مالءمته ملا قبله؟ قلت : فإن قلت . آمن به ، فإن وجده حمتاجاً آثره به 
وكيالً ، وال تشركوا يب ، ألنّ نوحاً عليه السالم كان عبداً شكوراً ، وأنتم ذرية من آمن  ال تتخذوا من دوين: قيل 

وجيوز أن يكون تعليالً الختصاصهم والثناء عليهم . به ومحل معه ، فاجعلوه أسوتكم كما جعله آباؤكم أسوهتم 
وجيوز أن يقال ذلك عند ذكره .  بأهنم أوالد احملمولني مع نوح ، فهم متصلون به ، فاستأهلوا لذلك االختصاص

  .على سبيل االستطراد 

فَإِذَا َجاَء َوْعُد أُولَاُهَما َبعَثَْنا ) ٤(َوقََضْيَنا إِلَى َبنِي إِسَْرائِيلَ ِفي الْكَِتابِ لَُتفِْسُدنَّ ِفي الْأَْرضِ َمرََّتْينِ وَلََتْعلُنَّ ُعلُوا كَبًِريا 
ثُمَّ َردَْدَنا لَكُُم الْكَرَّةَ َعلَْيهِمْ ) ٥(أْسٍ َشِديٍد فََجاسُوا ِخلَالَ الدِّيَارِ َوكَانَ َوْعًدا َمفُْعولًا َعلَْيكُْم ِعَباًدا لََنا أُوِلي َب

  ) ٦(َوأَْمدَْدَناكُمْ بِأَْموَالٍ َوَبنَِني َوَجَعلَْناكُْم أَكْثََر َنفًِريا 

أي مقطوعاً مبتوتاً بأهنم يفسدون يف األرض ال حمالة ،  وأوحينا إليهم وحياً مقضيا ،} َوقََضيْنآ إىل بىن إسراءيل { 
وجيوز أن . جواب قسم حمذوف } لَتُفِْسُدنَّ { يف التوراة ، و } ِفى الكتاب { يتعظمون ويبغون : ويعلون ، أي 

: ىء وقر. وأقسمنا لتفسدن : جواباً له ، كأنه قال } لَتُفِْسُدنَّ { جيري القضاء املبتوت جمرى القسم ، فيكون 
قتل زكريا وحبس أرميا : أوالمها } مَّرََّتْينِ { بفتح التاء من فسد » ولتفسدن«. ، على البناء للمفعول » لتفسدّن«

عبيداً «: وقرىء } ِعَباًدا لَّنآ { قتل حيىي بن زكريا وقصد قتل عيسى ابن مرمي : حني أنذرهم سخط اهللا ، واآلخرة 
قتلوا . جالوت : وعن ابن عباس . سنحاريب وجنوده وقيل خبتنصر : يد الناس عباد اهللا وعب: وأكثر ما يقال » لنا

كيف جاز أن يبعث اهللا الكفرة : فإن قلت . علماءهم وأحرقوا التوراة ، وخربوا املسجد ، وسبوا منهم سبعني ألفاً 
اهللا عّز وعال أسند بعث معناه خلينا بينهم وبني ما فعلوا ومل مننعهم ، على أنّ : على ذلك ويسلطهم عليه ، قلت 

: األنعام [ } وكذلك نَُولّى بَْعَض الظاملني َبْعضاً بَِما كَانُواْ َيكِْسُبونَ { الكفرة عليهم إىل نفسه ، فهو كقوله تعاىل 
وأسند اجلوس وهو الترّدد خالل الديار بالفساد إليهم ، فتخريب . وخالف بني كلمهم . وكقول الداعي ]  ١٢٩

، و » فجّوسو«: وقرىء . باحلاء » فحاسوا«وقرأ طلحة . التوراة من مجلة اجلوس املسند إليهم املسجد وإحراق 
} َوكَانَ َوْعًدا مَّفُْعوالً { معناه وعد عقاب أوالمها : ؟ قلت } َوْعُد أوالمها { ما معىن : فإن قلت . » خلل الديار«

أي الدولة والغلبة على الذين بعثوا عليكم } َنا لَكُُم الكرة ثُمَّ َردَْد{ وكان وعد العقاب وعدا ال بد أن يفعل : يعين 
هي قتل خبتنصر واستنقاذ بين إسرائيل أسراهم وأمواهلم ورجوع امللك : قيل . حني تبتم ورجعتم عن الفساد والعلو 

مجع : من قومه ، وقيل  والنفري ، من ينفر مع الرجل. مما كنتم } أَكْثََر َنفًِريا { هي قتل داود جالوت : إليهم ، وقيل 
  .نفر كالعبيد واملعيز 



ْم َوِلَيْدُخلُوا الَْمْسجَِد كََما إِنْ أَْحَسنُْتْم أَْحَسنُْتْم لِأَْنفُِسكُْم َوإِنْ أَسَأُْتْم فَلََها فَإِذَا َجاَء َوْعُد الْآِخَرِة لَِيُسوُءوا ُوُجوَهكُ
  ) ٧(ا تَْتبًِريا َدَخلُوُه أَوَّلَ مَرٍَّة َوِليَُتبُِّروا َما َعلَْو

: وعن علّي رضي اهللا عنه . كالمها خمتص بأنفسكم ، ال يتعدى النفع والضرر إىل غريكم : أي اإلحسان واإلساءة 
} ليسائوا ُوُجوَهكُْم { بعثناهم } األخرة { املّرة } فَإِذَا َجآء َوْعُد { ما أحسنت إىل أحد وال أسأت إليه ، وتالها 

{ : ليجعلوها بادية آثار املساءة والكآبة فيها ، كقوله } ليسائوا ُوُجوَهكُْم { ومعىن . عليه  حذف لداللة ذكره أّوال
والضمري هللا تعاىل ، أو للوعد ، أو للبعث » ليسوء«: وقرىء ]  ٢٧: امللك [ } ِسيئَْت ُوجُوُه الذين كَفَرُواْ 

{ والالم يف . ، بالنون اخلفيفة » لنسوأن«: ء وقرى» وليسوأنّ» «لنسوأنّ«: ويف قراءة علّي . بالنون » ولنسوء«
مفعول } َما َعلَْواْ { جواب إذا جاء : وبعثناهم ليدخلوا ولنسو أن : على هذا متعلق مبحذوف وهو } ليدخلوا 

  .مدة علّوهم : أو مبعىن . ليتربوا ، أي ليهلكوا كل شيء غلبوه واستولوا عليه 

  ) ٨(نْ ُعدُْتْم ُعْدَنا َوَجَعلَْنا َجهَنََّم ِللْكَاِفرِيَن َحِصًريا َعَسى رَبُّكُْم أَنْ يَْرَحَمكُْم َوإِ

{ مرة ثالثة } َوإِنْ ُعدتُّْم { بعد املرة الثانية إن تبتم توبة أخرى وانزجرمت عن املعاصي } عسى َربُّكُْم أَن َيْرَحَمكُْم { 
: ليط األكاسرة وضرب األتاوة عليهم وعن احلسن إىل عقوبتكم وقد عادوا ، فأعاد اهللا إليهم النقمة بتس} ُعْدَنا 

مث كان آخر ذلك أن بعث اهللا : عادوا فبعث اهللا حممداً ، فهم يعطون اجلزية عن يد وهم صاغرون وعن قتادة 
. حمبساً يقال للسجن حمصر وحصري } َحِصًريا { عليهم هذا احلّي من العرب ، فهم منهم يف عذاب إىل يوم القيامة 

  .بساطاً كما يبسط احلصري املرمول : وعن احلسن 

َوأَنَّ الَِّذيَن لَا ) ٩(ُهْم أَْجًرا كَبًِريا إِنَّ َهذَا الْقُْرآنَ َيْهِدي ِللَِّتي ِهَي أَقَْوُم َويَُبشُِّر الُْمْؤِمنَِني الَِّذيَن َيْعَملُونَ الصَّاِلَحاتِ أَنَّ لَ
  ) ١٠(اًبا أَِليًما ُيْؤِمُنونَ بِالْآِخَرِة أَعَْتدَْنا لَُهْم َعذَ

وأينما قدرت مل جتد مع اإلثبات . أو للطريقة . أو للملة . للحالة اليت هي أقوم احلاالت وأسدّها } ِللَِّتى ِهَى أَقَْوُم { 
» ويبشر«: وقرىء . ذوق البالغة الذي جتده مع احلذف ، ملا يف إهبام املوصوف حبذفه من فخامة تفقد مع إيضاحه 

كان الناس حينئذ إما مؤمن : كيف ذكر املؤمنني األبرار والكفار ومل يذكر الفسقة؟ قلت : ن قلت ، بالتخفيف ، فإ
وأَنَّ الذين الَ { عالم عطف : فإن قلت . تقي ، وإما مشرك ، وإمنا حدث أصحاب املنزلة بني املنزلتني بعد ذلك 

بثواهبم ، وبعقاب : أنه بشر املؤمنني ببشارتني اثنتني : معىن  على} أَنَّ لَُهْم أَجًْرا كَبًِريا { على : ؟ قلت } ُيْؤِمُنونَ 
  .وخيرب بأن الذين ال يؤمنون معذبون : أعدائهم وجيوز أن يراد 

  ) ١١(َوَيْدُع الْإِْنَسانُ بِالشَّرِّ ُدَعاَءُه بِالْخَْيرِ َوكَانَ الْإِْنَسانُ َعُجولًا 

َولَْو يَُعّجلُ اهللا ِللنَّاسِ { : وماله ، كما يدعوه هلم باخلري ، كقوله ويدعو اهللا عند غضبه بالشر على نفسه وأهله : أي 
يتسرع إىل طلب كل ما يقع يف قلبه وخيطر } َوكَانَ اإلنسان َعجُوالً { ] .  ١١: يونس [ } الشر استعجاهلم باخلري 

  .وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم . بباله ، ال يتأىن فيه تأين املتبصر 
مالك تئن؟ فشكا أمل القّد ، فأرخت : ه دفع إىل سودة بنت زمعة أسرياً ، فأقبل يئن بالليل ، فقالت له أن)  ٦٠٣( 



من كتافه ، فلما نامت أخرج يده وهرب ، فلما أصبح النيب صلى اهللا عليه وسلم دعا به فأعلم بشأنه ، فقال صلى 
إلجابة ، وأن يقطع اهللا يديها ، فقال النيب صلى اهللا فرفعت سودة يديها تتوقع ا» اللهم اقطع يديها«اهللا عليه وسلم 

إين سألت اهللا أن جيعل لعنيت ودعائي على من ال يستحق من أهلي رمحة ألين بشر أغضب كما : " عليه وسلم 
وجيوز أن يريد باإلنسان الكافر ، وأنه يدعو بالعذاب استهزاء ويستعجل به ، " يغضب البشر فلترّد سودة يديها 

يعين أن العذاب آتيه ال حمالة ، فما هذا االستعجال : } وكان اإلنسان عجوالً { . و باخلري إذا مسته الشّدة كما يدع
اللهم إن كان هذا هو احلق من عندك اآلية ، : هو النضر بن احلرث قال : ، وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما 

  .فأجيب له ، فضربت عنقه صرباً 

ْعلَُموا َعَدَد السِّنِنيَ هَاَر آَيَتْينِ فََمحَْوَنا آَيةَ اللَّْيلِ َوَجَعلَْنا آَيةَ النَّهَارِ ُمْبصَِرةً ِلَتْبَتغُوا فَْضلًا ِمْن رَبِّكُْم وَِلَتَوَجَعلَْنا اللَّْيلَ وَالنَّ
  ) ١٢(َوالِْحسَاَب َوكُلَّ َشْيٍء فَصَّلَْناُه تَفِْصيلًا 

ار آيتان يف أنفسهما ، فتكون اإلضافة يف آية الليل وآية النهار للتبيني أن يراد أن الليل والنه: فيه وجهان ، أحدمها 
أن : والثاين . فمحونا اآلية اليت هي الليل وجعلنا اآلية اليت هي النهار مبصرة : ، كإضافة العدد إىل املعدود ، أي 

أي جعلنا الليل ممحوّ : } يل فمحونا آية الل{ . وجعلنا نريي الليل والنهار آيتني ، يريد الشمس والقمر : يراد 
الضوء مطموسه مظلماً ، ال يستبان فيه شيء كما ال يستبان ما يف اللوح املمحّو ، وجعلنا النهار مبصراً أي تبصر 

أو فمحونا آية الليل اليت هي القمر حيث مل خيلق هلا شعاعاً كشعاع الشمس ، فترى به . فيه األشياء وتستبان 
لتتوصلوا } ِلَتْبَتغُواْ فَْضالً مِّن رَّّبكُْم { علنا الشمس ذات شعاع يبصر يف ضوئها كل شيء األشياء رؤية بينة ، وج

} َعَدَد السنني و { باختالف اجلديدين } وَِلَتْعلَُمواْ { ببياض النهار إىل استبانة أعمالكم والتصرف يف معايشكم 
َوكُلَّ شْىٍء { د حسبان األوقات ، ولتعطلت األمور وما حيتاجون إليه منه ولوال ذلك ملا علم أح} احلساب { جنس 

بيناه بياناً غري ملتبس ، فأزحنا عللكم ، وما تركنا لكم حجة } فصلناه { مما تفتقرون إليه يف دينكم ودنياكم } 
  .علينا 

اقَْرأْ ِكتَاَبَك كَفَى بَِنفِْسَك الَْيْوَم ) ١٣(اًبا َيلْقَاُه َمْنشُوًرا َوكُلَّ إِْنَساٍن أَلَْزْمنَاُه طَاِئَرُه ِفي ُعُنِقِه َوُنْخرُِج لَهُ َيْوَم الْقَِياَمِة ِكَت
  ) ١٤(َعلَْيَك َحِسيًبا 

طار له سهم ، إذا خرج ، : هو من قولك : وعن ابن عيينة . عمله وقد حققنا القول فيه يف سورة النمل } طائره { 
: م له لزوم القالدة أو الغل ال يفك عنه ، ومنه مثل العرب واملعىن أنّ عمله الز. ألزمناه ما طار من عمله : يعين 

يا ابن آدم بسطت لك : عن احلسن . وهذا وبقة يف رقبته . املوت يف الرقاب : وقوهلم . تقلدها طوق احلمامة 
» وخيرج«. بالنون » خنرج«: وقرىء . بسكون النون » يف عنقه«: وقرىء . صحيفة إذا بعثت قلدهتا يف عنقك 

خيرج : أي . وخيرج من خرج ، والضمري للطائر . ، على البناء للمفعول » وخيرج«ء ، والضمري هللا عز وجل باليا
} يلقاه مَْنُشوراً { و . ، بالتشديد مبنيا للمفعول » يلقَّاه«: وقرىء . على احلال } كتابا { الطائر كتاباً ، وانتصاب 

يقرأ : وعن قتادة . على إرادة القول } اقرأ { حالٌ من يلقاه }  مَْنُشوراً{ صفة و } يلقاه { أو . صفتان للكتاب 
متييز وهو مبعىن حاسب كضريب } َحِسيباً { و . فاعل كفى } بِنَفِْسكَ { و . ذلك اليوم من مل يكن يف الدنيا قارئاً 

وجيوز أن . ا وعلى متعلق به من قولك حسب عليه كذ. القداح مبعىن ضارهبا وصرمي مبعىن صارم ذكرمها سيبويه 
مل ذكر حسيباً؟ : فإن قلت . يكون مبعىن الكايف وضع موضع الشهيد فعّدي بعلى ألنّ الشاهد يكفي املدعي ما أمهه 



كفى بنفسك : ألنه مبنزلة الشهيد والقاضي واألمري؛ ألنّ الغالب أنّ هذه األمور يتوالها الرجال ، فكأنه قيل : قلت 
يا ابن : وكان احلسن إذا قرأها قال . ثالثة أنفس : النفس بالشخص ، كما يقال وجيوز أن يتأّول . رجالً حسيباً 

  .آدم ، أنصفك واهللا من جعلك حسيب نفسك 

بَِني حَتَّى َنبَْعثَ َوَما كُنَّا مَُعذِّ َمنِ اْهَتَدى فَإِنََّما َيْهَتِدي ِلَنفِْسِه َوَمْن َضلَّ فَإِنََّما َيِضلُّ َعلَْيَها َولَا تَزُِر وَازَِرةٌ وِْزَر أُْخَرى
  ) ١٥(َرسُولًا 

وما صّح منا صحة تدعو } َوَما كُنَّا ُمَعذّبَِني { كل نفس حاملة وزراً ، فإمنا حتمل وزرها ال وزر نفس أخرى : أي 
م احلجة الزمة هل: فإن قلت . فتلزمهم احلجة } َرسُوالً { إليهم } َنْبَعثَ { إليها احلكمة أن نعذب قوماً إال بعد أن 

قبل بعثة الرسل ، ألنّ معهم أدلة العقل اليت هبا يعرف اهللا ، وقد أغفلوا النظر وهم متمكنون منه ، واستيجاهبم 
العذاب إلغفاهلم النظر فيما معهم ، وكفرهم لذلك ، ال إلغفال الشرائع اليت ال سبيل إليها إال بالتوقيف ، والعمل 

: لرسل من مجلة التنبيه على النظر واإليقاظ من رقدة الغفلة ، لئال يقولوا بعثة ا: قلت . هبا ال يصح إال بعد اإلميان 
  .كنا غافلني فلو ال بعث إلينا رسوالً ينبهنا على النظر يف أدلة العقل 

  ) ١٦(ْرَناَها َتْدمًِريا َوإِذَا أَرَْدَنا أَنْ ُنْهِلَك قَْرَيةً أََمْرَنا ُمْتَرفِيَها فَفََسقُوا ِفيَها فََحقَّ َعلَْيَها الْقَْولُ فََدمَّ

أي أمرناهم } فَفََسقُواْ { وإذا دنا وقت إهالك قوم ومل يبق من زمان إمهاهلم إال قليل ، أمرناهم } َوإِذَا أََرْدَنا { 
افسقوا ، وهذا ال يكون فبقي أن يكون : ألن حقيقة أمرهم بالفسق أن يقول هلم : بالفسق ففعلوا ، واألمر جماز 

اجملاز أنه صب عليهم النعمة صباً ، فجعلوها ذريعة إىل املعاصي واتباع الشهوات ، فكأهنم مأمورون  جمازاً ، ووجه
بذلك لتسبب إيالء النعمة فيه ، وإمنا خوهلم إياها ليشكروا ويعملوا فيها اخلري ويتمكنوا من اإلحسان والّرب ، كما 

هم إيثار الطاعة على املعصية فآثروا الفسوق ، فلما خلقهم أصحاء أقوياء ، وأقدرهم على اخلري والشّر ، وطلب من
هال زعمت أن معناه أمرناهم بالطاعة ففسقوا؟ : فإن قلت . فسقوا حق عليهم القول وهو كلمة العذاب فدّمرهم 

ألن حذف ما ال دليل عليه غري جائز ، فكيف حيذف ما الدليل قائم على نقيضه ، وذلك أن املأمور به إمنا : قلت 
أمرته فقام؛ وأمرته فقرأ ال يفهم منه إال أن املأمور به : ن فسقوا يدل عليه ، وهو كالم مستفيض ، يقال حذف أل

أمرته فعصاين : قيام أو قراءة ، ولو ذهبت تقّدر غريه فقد رمت من خماطبك علم الغيب ، وال يلزم على هذا قوهلم 
ال يكون ما يناقض األمر مأموراً به ، فكان حماالً أن ألنّ ذلك مناف لألمر مناقض له ، و. ، أو فلم ميتثل أمري 

يقصد أصالً حىت جيعل داالً على املأمور به ، فكان املأمور به يف هذا الكالم غري مدلول عليه وال منوي؛ ألن من 
من يقول  كان مين أمر فلم تكن منه طاعة ، كما أن: يتكلم هبذا الكالم فإنه ال ينوي ألمره مأموراً به ، وكأنه يقول 

هال كان ثبوت العلم بأن اهللا ال يأمر : فإن قلت . فالن يعطي ومينع ، ويأمر وينهى ، غري قاصد إىل مفعول : 
{ ال يصّح ذلك؛ ألن قوله : بالفحشاء وإمنا يأمر بالقصد واخلري ، دليالً على أن املراد أمرناهم باخلري ففسقوا؟ قلت 

يئاً وأنت تدعي إضمار خالفه ، فكان صرف األمر إىل اجملاز هو الوجه ، يدافعه ، فكأنك أظهرت ش} فَفََسقُواْ 
لو شاء ألحسن إليك ، ولو : يف أن مفعوله استفاض فيه احلذف ، لداللة ما بعده عليه ، تقول : شاء } أَْمرٍ { ونظري 

قد : رت وقلت لو شاء اإلحسان ولو شاء اإلساءة ، فلو ذهبت تضمر خالف ما أظه: تريد . شاء ألساء إليك 
دلت حال من أسندت إليه املشيئة أنه من أهل اإلحسان أو من أهل اإلساءة ، فاترك الظاهر املنطوق به وأضمر ما 

بكثرنا ، وجعل أمرته فأمر من } أَْمرَُنا { وقد فسر بعضهم . مل تكن على سداد  -دلت عليه حال صاحب املشيئة 



  :يث ويف احلد. كثربته فثرب . باب فعلته ففعل 
  :أي كثرية النتاج وروي » خري املال سكة مأبورة ومهرة مأمورة « )  ٦٠٤( 
إين أرى أمرك هذا حقرياً فقال صلى اهللا : أن رجالً من املشركني قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم )  ٦٠٥( 

  .أي سيكثر وسيكرب . إنه سيأمر : عليه وسلم 

  ) ١٧(ْن َبْعِد نُوحٍ َوكَفَى بَِربِّكَ بِذُُنوبِ ِعَباِدِه َخبًِريا َبِصًريا َوكَْم أَْهلَكَْنا ِمَن الْقُُروِن ِم

جعلناهم أمراء : أي . أو من أمر إمارة ، وأمره اهللا . مبعىن أمرنا » وأّمرنا«. من أمر وأمره غريه » آمرنا«: وقرىء 
يعين عادا . متييز له ، كما مييز العدد باجلنس بيان لكم و} ّمَن القرون { و } أَْهلَكَْنا { مفعول } كَْم { وسلطناهم 

على أن الذنوب هي أسباب } وكفى بِرَّبَك بِذُُنوبِ ِعبَاِدِه َخبَِريا َبِصًريا { ونبه بقوله . ومثوداً وقرونا بني ذلك كثرياً 
  .اهللكة ال غري ، وأنه عامل هبا ومعاقب عليها 

َوَمْن أََرادَ ) ١٨(ُه ِفيَها َما َنَشاُء ِلَمْن ُنرِيُد ثُمَّ َجَعلَْنا لَُه جََهنََّم َيْصلَاَها َمذُْموًما َمْدحُوًرا َمْن كَانَ ُيرِيُد الْعَاجِلَةَ َعجَّلَْنا لَ
  ) ١٩(الْآخَِرةَ َوَسَعى لََها َسعَْيَها َوُهَو ُمْؤِمٌن فَأُولَِئَك كَانَ َسعُْيُهْم َمْشكُوًرا 

كفرة وأكثر الفسقة ، تفضلنا عليه من منافعها مبا نشاء ملن نريد ، فقيد من كانت العاجلة مهه ومل يرد غريها كال
ترى كثرياً من : تقييد املعجل له بإرادته ، وهكذا احلال : والثاين . تقييد املعجل مبشيئته : األمر تقييدين ، أحدمها 

وقد حرموه ، فاجتمع عليهم  هؤالء يتمنون ما يتمنون وال يعطون إال بعضاً منه وكثرياً منهم يتمنون ذلك البعض
أويت حظاً من الدنيا أو مل : فقر الدنيا وفقر اآلخرة ، وأّما املؤمن التقي فقد اختار مراده وهو غىن اآلخرة ، فما يبايل 

بدل من له ، وهو بدل } ِلَمن نُّرِيدُ { وقوله . يؤت فإن أويت فبها وإال فرمبا كان الفقر خرياً له وأعون على مراده 
الضمري هللا تعاىل ، : وقيل » يشاء«: وقرىء . وهو يف معىن الكثرة » من«ألن الضمري يرجع إىل : ض من الكل البع

وأن ذلك لواحد من . فال فرق إذاً بني القراءتني يف املعىن وجيوز أن يكون للعبد ، على أنّ للعبد ما يشاء من الدنيا 
دنيا بعمل اآلخرة ، كاملنافق ، واملرائي ، واملهاجر للدنيا ، واجملاهد هو من يريد ال: وقيل . الدمهاء يريد به اهللا ذلك 

  :للغنيمة والذكر ، كما قال صلى اهللا عليه وسلم 
فمن كانت هجرته إىل اهللا ورسوله فهجرته إىل اهللا ورسوله ، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ) "  ٦٠٦( 

حقها من السعي وكفاءها من } سَْعَيَها { مطروداً من رمحة اهللا } ْدُحوًرا مَّ{ " يتزوجها فهجرته إىل ما هاجر إليه 
إرادة اآلخرة بأن يعقد هبا مهه ويتجاىف عن دار : اشترط ثالث شرائط يف كون السعي مشكوراً . األعمال الصاحلة 

من مل يكن معه : مني وعن بعض املتقّد. واإلميان الصحيح الثابت . الغرور ، والسعي فيما كلف من الفعل والترك 
الثواب على الطاعة : وشكر اهللا . وتال هذه اآلية . إميان ثابت ، ونية صادقة ، وعمل مصيب : ثالث مل ينفعه عمله 

.  

  ) ٢٠(كُلًّا ُنِمدُّ َهُؤلَاِء َوَهُؤلَاِء ِمْن َعطَاِء َربَِّك َوَما كَانَ َعطَاُء َربَِّك َمْحظُوًرا 



نزيدهم من عطائنا ، وجنعل : هم } نُِّمدُّ { فريقني ، والتنوين عوض من املضاف إليه كل واحد من ال} كُالًّ { 
} َوَما كَانَ َعطَاُء رَّبَك { فنرزق املطيع والعاصي مجيعاً على وجه التفضل . اآلنف منه مدداً للسالف ال نقطعه 

  .أي ممنوعاً ، ال مينعه من عاص لعصيانه } َمْحظُوًرا { وفضله 

  ) ٢١(كَْيَف فَضَّلَْنا َبْعضَُهْم َعلَى َبْعضٍ َولَلْآِخَرةُ أَكَْبُر َدَرَجاٍت َوأَكَْبُر تَفِْضيلًا اْنظُْر 

ويف اآلخرة التفاوت أكرب ، ألهنا ثواب وأعواض . جعلناهم متفاوتني يف التفضل } كَْيفَ { بعني االعتبار } انظر { 
اف فمن دوهنم اجتمعوا بباب عمر رضي اهللا عنه ، فخرج وروي أن قوماً من األشر. وتفضل ، وكلها متفاوتة 

إمنا أتينا من قبلنا أهنم دعوا ودعينا يعين إىل : اإلذن لبالل وصهيب ، فشق على أيب سفيان ، فقال سهيل بن عمرو 
 ولئن حسدمتوهم على باب عمر ملا أعّد اهللا. اإلسالم فأسرعوا وأبطأنا وهذا باب عمر فكيف التفاوت يف اآلخرة 

أما «بالرفع منك يف جمالس الدنيا » أيها املباهي«: ، وعن بعضهم » وأكثر تفضيالً«: وقرىء . هلم يف اجلنة أكثر 
  بالرفع يف جمالس اآلخرة وهي أكرب وأفضل؟» ترغب يف املباهاة

  ) ٢٢(لَا َتْجَعلْ َمَع اللَِّه إِلًَها آَخَر فََتقُْعَد َمذُْموًما َمْخذُولًا 

فتصري جامعاً على نفسك الذم : من قوهلم شحذ الشفرة حىت قعدت ، كأهنا حربة مبعىن صارت ، يعين } فََتقُْعَد { 
  .وما يتبعه من اهلالك من إهلك ، واخلذالن والعجز عن النصرة ممن جعلته شريكاً له 

َيْبلَُغنَّ ِعْنَدَك الِْكَبَر أََحُدُهَما أَْو ِكلَاُهَما فَلَا َتقُلْ لَُهَما أُفٍّ َولَا َوقََضى َربَُّك أَلَّا َتعُْبُدوا إِلَّا إِيَّاُه َوبِالَْواِلَدْينِ إِْحَساًنا إِمَّا 
وَاْخِفْض لَُهَما َجنَاَح الذُّلِّ ِمَن الرَّْحَمِة َوقُلْ َربِّ اْرَحْمُهَما كََما َربََّيانِي صَِغًريا ) ٢٣(َتْنَهْرُهَما َوقُلْ لَُهَما قَْولًا كَرًِميا 

)٢٤ (  

وبالوالدين { أو بأن ال تعبدوا . أن مفسرة وال تعبدوا هني } أَالَّ تَْعُبدُواْ { وأمر أمراً مقطوعاً به } وقضى َربُّكَ { 
وعن ابن عباس رضي » وأوصى«: أو بأن حتسنوا بالوالدين إحساناً وقرىء . وأحسنوا بالوالدين إحساناً } إحسانا 

وال جيوز أن يتعلق الباء يف بالوالدين . وقضاء ربك : بن جبل  وعن بعض ولد معاذ. » ووصى«: اهللا عنهما 
تأكيداً هلا ، ولذلك » ما«الشرطية زيدت عليها » إن«هي } إِمَّا { ألن املصدر ال يتقّدم عليه صلته : باإلحسان 

، ولكن إما إن تكرمن زيداً يكرمك : مل يصح دخوهلا ، ال تقول » إن«دخلت النون املؤكدة يف الفعل ، ولو أفردت 
{ بدل من ألف الضمري الراجع إىل الوالدين و » يبلغان«فاعل يبلغّن ، وهو فيمن قرأ } أََحُدُهَما { و . تكرمنه 
لو قيل إما يبلغان كالمها ، كان كالمها توكيداً ال بدال ، : فإن قلت . عطف على أحدمها فاعالً وبدالً } ِكالَُهَما 

معطوف على ما ال يصح أن يكون توكيداً لالثنني ، فانتظم يف حكمه ، فوجب  ألنه: فمالك زعمت أنه بدل؟ قلت 
ما ضّرك لو جعلته توكيداً مع كون املعطوف عليه بدالً ، وعطفت التوكيد على البدل؟ : فإن قلت . أن يكون مثله 

أنّ التوكيد غري مراد ،  أحدمها أو كالمها ، علم: كالمها ، فحسب ، فلما قيل : لو أريد توكيد التثنية لقيل : قلت 
: باحلركات الثالث منوناً وغري منون » أف«: وقرىء . صوت يدل على تضجر } أُفٍّ { فكان بدالً مثل األول 

ما معىن عندك؟ : فإن قلت . الكسر على أصل البناء ، والفتح ختفيف للضمة والتشديد كثم ، والضم إتباع كمنذ 
ال على ولدمها ال كافل هلما غريه ، فهما عنده يف بيته وكنفه ، وذلك أشق هو أن يكربا ويعجزا ، وكانا ك: قلت 



عليه وأشّد احتماالً وصرباً ، ورمبا توىل منهما ما كانا يتوليان منه يف حال الطفولة ، فهو مأمور بأن يستعمل معهما 
أف ، : أو يستثقل من مؤهنما  وطأة اخللق ولني اجلانب واالحتمال ، حىت ال يقول هلما إذا أضجره ما يستقذر منهما

ولقد بالغ سبحانه يف التوصية هبما حيث افتتحها بأن شفع اإلحسان إليهما بتوحيده ، . فضالً عما يزيد عليه 
ونظمهما يف سلك القضاء هبما معاً ، مث ضيق األمر يف مراعاهتما حىت مل يرخص يف أدىن كلمة تنفلت من املتضجر مع 

وال } َوالَ َتنَْهْرُهَما { ، ومع أحوال ال يكاد يدخل صرب اإلنسان معها يف استطاعة موجبات الضجر ومقتضياته 
قَْوالً { بدل التأفيف والنهر } َوقُل لَُّهَما { أخوات : والنهي والنهر والنهم . تزجرمها عما يتعاطيانه مما ال يعجبك 

يا أبتاه ، يا أماه ، كما قال : هو أن يقول : وقيل . مجيالً ، كما يقتضيه حسن األدب والنزول على املروءة } كَرًِميا 
وال : قالوا . ياأبت ، مع كفره ، وال يدعومها بأمسائهما فإنه من اجلفا وسوء األدب وعادة الدعار : إبراهيم ألبيه 

  .حنلين أبو بكر كذا : بأس به يف غري وجهه ، كما قالت عائشة رضي اهللا عنها 
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لزخمشري: املؤلف  ا بن أمحد،  بن عمرو  لقاسم حممود  بو ا  أ

فيه وجهان ، : ؟ قلت } َجنَاَح الذل { ما معىن قوله : بالضم والكسر فإن قلت : ، الذل » جناح الذل«: وقرىء 
]  ٨٨: احلجر  [} واخفض َجنَاَحكَ ِللُْمْؤِمنَِني { واخفض هلما جناحك كما قال : أن يكون املعىن : أحدمها 

والثاين . واخفض هلما جناحك الذليل أو الذلول : فأضافه إىل الذل أو الذلّ ، كما أضيف حامت إىل اجلود على معىن 
أن جتعل لذله أو لذله هلما جناحاً خفيضاً ، كما جعل لبيد للشمال يداً ، وللقوة زماماً ، مبالغة يف التذلل : 

فرط رمحتك هلما وعطفك عليهما ، لكربمها وافتقارمها اليوم إىل من كان أفقر  من} ِمَن الرمحة { والتواضع هلما 
خلق اهللا إليهما باألمس ، وال تكتف برمحتك عليهم اليت ال بقاء هلا وادع اهللا بأن يرمحهما رمحته الباقية ، واجعل 

قلت . يصح إذا كانا مسلمني االسترحام هلما إمنا : فإن قلت . ذلك جزاء لرمحتهما عليك يف صغرك وتربيتهما لك 
وإذا كانا كافرين فله أن يسترحم هلما بشرط اإلميان ، وأن يدعو اهللا هلما باهلداية واالرشاد ، ومن الناس من قال : 
كل ذلك واصل إليه ، وال : وسئل ابن عيينة ، عن الصدقة عن امليت فقال . كان الدعاء للكفار جائزاً مث نسخ : 

ولقد كّرر اهللا سبحانه يف كتابه . تغفار ، ولو كان شيء أفضل منه ألمركم به يف األبوين شيء أنفع له من االس
  :وعن النّيب صلى اهللا عليه وسلم . الوصية بالوالدين 

  :وروي " رضا اهللا يف رضا الوالدين ، وسخطه يف سخطهما ) "  ٦٠٧( 
وروي » العاق ما يشاء أن يفعل فلن يدخل اجلنةيفعل الباّر ما يشاء أن يفعل فلن يدخل النار ، ويفعل «)  ٦٠٨( 

  .إنّ الباّر ال ميوت ميتة سوء : سعيد بن املسيب 
إنّ أبوّي بلغا من الكرب أين أيل منهما ماولياً مين يف الصغر : وقال رجل لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم )  ٦٠٩( 

  .ن بقاءك ، وأنت تفعل ذلك وأنت تريد موهتما ال ، فإهنما كانا يفعالن ذلك ومها حيبا: ، فهل قضيتهما؟ قال 
إنه : وشكا رجل إىل رسول اهللا أباه وأنه يأخذ ماله ، فدعا به فإذا شيخ يتوكأ على عصا ، فسأله فقال )  ٦١٠( 

كان ضعيفاً وأنا قوي ، وفقرياً وأنا غّين ، فكنت ال أمنعه شيئاً من مايل ، واليوم أنا ضعيف وهو قوي ، وأنا فقري 
ما من حجر وال مدر يسمع هذا إال : " و غّين ، ويبخل علي مباله ، فبكى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال وه

  "أنت ومالك ألبيك ، أنت ومالك ألبيك : بكى ، مث قال للولد 
خللق إهنا سيئة ا: مل تكن سيئة اخللق حني محلتك تسعة أشهر؟ قال : وشكا إليه آخر سوء خلق أّمه فقال )  ٦١١( 
مل تكن كذلك حني أسهرت لك ليلها : قال . إهنا سيئة اخللق : مل تكن كذلك حني أرضعتك حولني؟ قال : قال . 

  .حججت هبا على عاتقي : ما فعلت؟ قال : قال . لقد جازيتها : وأظمأت هنارها؟ قال 

  :ل ما جزيتها ولو طلقة وعن ابن عمر أنه رأى رجالً يف الطواف حيمل أّمه ويقو: قال 
  إذَا الرِّكَاُب نَفََرْت الَ َتْنفِر... إنِّي لََها َمِطيَّةٌ الَ ُتذَْعر 

  اللَُّه َربِّي ذُو الَْجالَلِ اَألكْبَُر... َما َحَملَْت َوأَْرَضَعتْنِي أَكْثَر 
  :ال ولو زفرة واحدة وعنه عليه الصالة والسالم : مث قال تظنين جازيتها يا ابن عمر؟ قال 

ياكم وعقوق الوالدين ، فإنّ اجلنة توجد رحيها من مسرية ألف عام ، وال جيد رحيها عاق وال قاطع إ« )  ٦١٢( 
  »رحم وال شيخ زان وال جاّر إزاره خيالء ، إنّ الكربياء هللا رب العاملني 



خذ اإلناء منه إذا ويأ. ال يذهب بأبيه إىل البيعة ، وإذا بعث إليه منها ليحمله فعل ، وال يناوله اخلمر : وقال الفقهاء 
  :وعن حذيفة . إذا أمره أن يوقد حتت قدره وفيها حلم اخلنزير أوقد : شرهبا وعن أيب يوسف 

. دعه يليه غريك : أنه استأذن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف قتل أبيه وهو يف صف املشركني ، فقال )  ٦١٣( 
أن ال : وسئل بعضهم فقال . إىل خدمتهما عن كسل أن ال تقوم : وسئل الفضيل بن عياض عن بّر الوالدين فقال 

ترفع صوتك عليهما ، وال تنظر شزراً إليهما ، وال يريا منك خمالفة يف ظاهر وال باطن ، وأن تترحم عليهما ما عاشا 
  .فعن النيبّ صلى اهللا عليه وسلم . ، وتدعو هلما إذا ماتا ، وتقوم خبدمة أودّائهما من بعدمها 

  .» من أبر الّرب أن يصل الرجل أهل وّد أبيه إنّ « )  ٦١٤( 

  ) ٢٥(رَبُّكُْم أَْعلَُم بَِما ِفي ُنفُوِسكُْم إِنْ َتكُوُنوا َصاِلِحَني فَإِنَُّه كَانَ ِللْأَوَّابَِني غَفُوًرا 

إِن َتكُوُنواْ { مبا يف ضمائركم من قصد الرب إىل الوالدين واعتقاد ما جيب هلما من التوقري } بَِما ِفى ُنفُوِسكُْم { 
يف حال الغضب ، وعند حرج الصدر وما ال خيلو منه البشر  -قاصدين الصالح والرب ، مث فرطت منكم } صاحلني 

. للتّوابني } ِلألَوَّابَِني { هنة تؤّدي إىل أذامها ، مث أنبتم إىل اهللا واستغفرمت منها ، فإن اهللا غفور  -، أو حلمية اإلسالم 
: وعن سعيد بن املسيب . هي يف البادرة تكون من الرجل إىل أبيه ال يريد بذلك إال اخلري : وعن سعيد بن جبري 

وجيوز أن يكون هذا عاّماً لكل من فرطت منه جناية مث تاب منها ، . األّواب الرجل كلما أذنب بادر بالتوبة 
  .ويندرج حتته اجلاين على أبويه التائب من جنايته ، لوروده على أثره 

إِنَّ الُْمَبذِّرِيَن كَانُوا إِخَْوانَ الشََّياِطنيِ َوكَانَ ) ٢٦(ا الْقُرَْبى َحقَُّه وَالِْمْسِكَني َواْبَن السَّبِيلِ َولَا تَُبذِّْر َتْبِذيًرا َوآِت ذَ
  ) ٢٧(الشَّْيطَانُ لَِربِِّه كَفُوًرا 

وحقهم إذا كانوا : ية هبما ، وأن يؤتوا حقهم وصى بغري الوالدين من األقارب بعد التوص} َوءاِت ذَا القرىب َحقَُّه { 
. أن ينفق عليهم عند أيب حنيفة : حمارم كاألبوين والولد ، وفقراء عاجزين عن الكسب ، وكان الرجل موسراً 

كأبناء العّم ، : وإن كانوا مياسري ، أو مل يكونوا حمارم . والشافعي ال يرى النفقة إال على الولد والوالدين فحسب 
واملساكني { صلتهم باملوّدة والزيارة وحسن املعاشرة واملؤالفة على السراء والضراء واملعاضدة وحنو ذلك  فحقهم

هو : يعين وآت هؤالء حقهم من الزكاة ، وهذا دليل على أن املراد مبا يؤيت ذوي القرابة من احلق } وابن السبيل 
  . صلى اهللا عليه وسلم أراد بذي القرىب أقرباء رسول اهللا: وقيل . تعهدهم باملال 

وكانت اجلاهلية تنحر إبلها وتتياسر عليها وتبذر . وإنفاقه على وجه اإلسراف . التبذير تفريق املال فيما ال ينبغي 
وعن عبد . أمواهلا يف الفخر والسمعة ، وتذكر ذلك يف أشعارها ، فأمر اهللا بالنفقة يف وجوهها مما يقّرب منه ويزلف 

لو أنفق مّداً يف باطل كان تبذيراً وقد أنفق بعضهم نفقة يف خري : وعن جماهد . املال يف غري حقه هو إنفاق : اهللا 
  :وعن عبد اهللا بن عمرو . السرف يف اخلري : ال خري يف السرف ، فقال : فأكثر ، فقال له صاحبه 

] أوف : رف يا سعد؟ قال ما هذا الس: [ مّر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بسعد وهو يتوضأ فقال )  ٦١٥( 
أمثاهلم يف الشرارة وهي غاية املذّمة؛ ألنه } إخوان الشياطني { ) نعم وإن كنت على هنر جار : الوضوء سرف؟ قال 
أو هم قرناؤهم يف . أو هم إخواهنم وأصدقاؤهم ألهنم يطيعوهنم فيما يأمروهنم به من اإلسراف . ال شّر من الشيطان 

وقرأ . فما ينبغي أن يطاع ، فإنه ال يدعو إال إىل مثل فعله } َوكَانَ الشيطان ِلَرّبِه كَفُوًرا { النار على سبيل الوعيد 
  .» إخوان الشيطان«احلسن 



  ) ٢٨(َوإِمَّا ُتعْرَِضنَّ َعْنُهُم اْبِتَغاَء َرْحَمٍة ِمْن َربَِّك َتْرُجوَها فَقُلْ لَُهْم قَوْلًا َمْيسُوًرا 

فال تتركهم غري } فَقُل لَُّهْم قَْوالً مَّْيُسوًرا { املسكني وابن السبيل حياء من الرّد وإن أعرضت عن ذي القرىب و
  .جمابني إذا سألوك 

{ قوله . وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا سئل شيئاً وليس عنده أعرض عن السائل وسكت حياء )  ٦١٦( 
فقل هلم قوالً سهالً ليناً وعدهم وعداً مجيالً : ط مقّدماً عليه ، أي إّما أن يتعلق جبواب الشر} ابتغاء َرْحَمٍة ّمن رَّّبكَ 

وإما أن يتعلق . ابتغ رمحة اهللا اليت ترجوها برمحتك عليهم : ، رمحة هلم وتطييباً لقلوهبم ، ابتغاء رمحة من ربك ، أي 
ة ، فردّهم رّداً مجيالً وإن أعرضت عنهم لفقد رزق من ربك ترجو أن يفتح لك ، فسمى الرزق رمح: بالشرط ، أي 

، فوضع االبتغاء موضع الفقد؛ ألنّ فاقد الرزق مبتغ له ، فكان الفقد سبب االبتغاء واالبتغاء مسبباً عنه ، فوضع 
وإن مل تنفعهم ومل ترفع خصاصتهم لعدم } َوإِمَّا ُتعْرَِضنَّ َعْنُهُم { وجيوز أن يكون معىن . املسبب موضع السبب 

: يقال . أعرض بوجهه : ريد اإلعراض بالوجه كناية باإلعراض عن ذلك؛ ألن من أىب أن يعطي االستطاعة ، وال ي
فقل هلم رزقنا اهللا وإياكم من فضله ، على : وقيل معناه . يسر األمر وعسر ، مثل سعد الرجل وحنس فهو مفعول 

  .دعاء فيه يسر : أي  قوالً ذا ميسور ، وهو اليسر ،: أنه دعاء هلم ييسر عليهم فقرهم ، كأن معناه 

  ) ٢٩(َولَا َتْجَعلْ َيَدَك َمْغلُولَةً إِلَى ُعنُِقَك َولَا تَْبُسطَْها كُلَّ الَْبْسِط فََتقُْعَد َملُوًما َمْحُسوًرا 

فتصري } فََتقُْعَد َملُوًما { هذا متثيلٌ ملنع الشحيح وإعطاء املسرف ، وأمٌر باالقتصاد الذي هو بني االسراف والتقتري 
ويقول املستغين . أعطى فالناً وحرمين : لوماً عند اهللا ، ألنّ املسرف غري مرضي عنده وعند الناس ، يقول احملتاج م
منقطعاً بك ال شيء } مَّْحُسوراً { إذا احتجت فندمت على ما فعلت : وعند نفسك . ما حيسن تدبري أمر املعيشة : 

  :وعن جابر . لة عندك ، من حسره السفر إذا بلغ منه وحسره باملسأ
إنّ أمي تستكسيك درعاً ، فقال من ساعة : بينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جالس أتاه صيب فقال )  ٦١٧( 

إن أمي تستكسيك الدرع الذي عليك ، فدخل داره : إىل ساعة يظهر ، فعد إلينا ، فذهب إىل أّمه فقالت له قل له 
  وقيل. بالل وانتظروا فلم خيرج للصالة ونزع قميصه وأعطاه وقعد عرياناً ، وأذن 

  :أعطى األقرع بن حابس مائة من اإلبل وعيينة بن حصن ، فجاء عباس بن مرداس ، وأنشأ يقول )  ٦١٨( 
  َبْيَن ُعَيْيَنةَ َواَألقَْرعِ... أََتْجَعلُ َنْهيِيب وََنْهَب الَعبِيِد 
  ِفي َمْجمَعِ َيفُوقَاِن َجدَِّي... َوَما كَانَ ِحْصٌن َوالَ حَابِس 

  َوَمْن َتَضعِ الَْيْوم الَ ُيْرفَعِ... َوَما كُْنُت ُدونَ اْمرِيٍء ِمْنُهَما 
  .يا أبا بكر ، اقطع لسانه عين ، أعطه مائة من اإلبل فنزلت : فقال 

  ) ٣٠(ا إِنَّ رَبََّك يَْبُسطُ الرِّْزَق ِلَمْن َيَشاُء َوَيقِْدُر إِنَُّه كَانَ بِِعَباِدهِ َخبًِريا َبصًِري

مث سلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عما كان يرهقه من اإلضافة ، بأنّ ذلك ليس هلوان منك عليه ، وال لبخل 
وجيوز أن يريد أن البسط والقبض . به عليك ولكن ألنّ مشيئته يف بسط األرزاق وقدرها تابعة للحكمة واملصلحة 

وحيتمل أنه عّز وعال بسط لعباده أو . فأما العبيد فعليهم أن يقتصدوا إمنا مها من أمر اهللا الذي اخلزائن يف يده ، 



قبض ، فإنه يراعي أوسط احلالني ، ال يبلغ باملبسوط له غاية مراده ، وال باملقبوض عليه أقصى مكروهه ، فاستنوا 
  .بسنته 

  ) ٣١(اكُْم إِنَّ قَْتلَُهْم كَانَ ِخطْئًا كَبًِريا َولَا َتقُْتلُوا أَْولَاَدكُْم َخْشَيةَ إِْملَاقٍ َنْحُن نَْرُزقُُهْم وَإِيَّ

. هو وأدهم بناهتم ، كانوا يئدوهنّن خشية الفاقة وهي االمالق ، فنهاهم اهللا وضمن هلم أرزاقهم : قتلهم أوالدهم 
خطيء خطأ ، كامث إمثاً ، وخطأ وهو ضدّ : يقال . وهو اإلمث » خطأ«: وقرىء . بكسر اخلاء » خشية«وقرىء 

وخطا . وخطاء بالفتح واملد . وقيل واخلطأ كاحلذر واحلذر ، وخطاء بالكسر واملّد . صواب ، اسم من أخطأ ال
  .بكسر اخلاء غري مهموز : وعن أيب رجاء . خطأ بالفتح وحذف اهلمزة كاخلب : وعن احلسن . بالفتح والسكون 

  ) ٣٢(يلًا َولَا َتقَْرُبوا الزَِّنا إِنَُّه كَانَ فَاِحَشةً َوَساَء َسبِ

وبئس طريقاً طريقة ، وهو أن تغصب على غريك امرأته } َوَساء سَبِيالً { قبيحة زائدة على حد القبح } فاحشة { 
  .أو أخته أو بنته من غري سبب ، والسبب ممكن وهو الصهر الذي شرعه اهللا 

ْن قُِتلَ َمظْلُوًما فَقَْد َجَعلَْنا ِلَوِليِِّه ُسلْطَاًنا فَلَا ُيْسرِْف ِفي الْقَْتلِ إِنَُّه كَانَ َولَا َتقُْتلُوا النَّفَْس الَِّتي َحرََّم اللَُّه إِلَّا بِالَْحقِّ َوَم
  ) ٣٣(َمْنُصوًرا 

غري } َمظْلُوًما { . إال بأن تكفر ، أو تقتل مؤمناً عمداً ، أو تزين بعد إحصان : إال بإحدى ثالث } إِالَّ باحلق { 
{ الذي بينه وبينه قرابة توجب املطالبة بدمه ، فإن مل يكن له ويل فالسلطان وليه } ّيِه لَِوِل{ راكب واحدة منهّن 

فال : أي . الضمري للويل } فَالَ ُيسْرِف { أو حجة يثب هبا عليه . تسلطا على القاتل يف االقتصاص منه } سلطانا 
ذا قتل منهم واحد قتلوا به مجاعة ، حىت قال كان إ: يقتل غري القاتل ، وال اثنني والقاتل واحد ، كعادة اجلاهلية 

  :بؤبشسع نعل كليب وقال : مهلهل حني قتل جبري بن احلارث بن عباد 
  َحتَّى َينَالَ الْقَْتلُ آلَ ُمرَّْه... كُلُّ قَِتيلٍ ِفي كُلَْيبٍ غُرَّْه 

» فال يسرف«: مسلم صاحب الدولة وقرأ أبو . اإلسراف املثلة : وقيل . وكانوا يقتلون غري القاتل إذا مل يكن بواء 
وقرىء . أنّ الضمري للقاتل األّول : وعن جماهد . وفيه مبالغة ليست يف األمر . ، بالرفع على أنه خرب يف معىن األمر 

إِنَُّه كَانَ { وال تقتلوا : رّده على » فال تسرفوا«ويف قراءة أيبّ . على خطاب الويل أو قاتل املظلوم » فال تسرف«: 
الضمري إّما للويل ، يعين حسبه أنّ اهللا قد نصره بأن أوجب له القصاص فال يستزد على ذلك ، وبأنّ اهللا } ُصوًرا َمْن

وإّما للمظلوم؛ ألنّ اهللا ناصره . قد نصره مبعونة السلطان وبإظهار املؤمنني على استيفاء احلق ، فال يبغ ما وراء حقه 
وإما الذي يقتله الويل بغري حق ويسرف يف قتله ، فإنه . خرة بالثواب وحيث أوجب القصاص بقتله ، وينصره يف اآل

  .منصور بإجياب القصاص على املسرف 

  ) ٣٤(ْهَد كَانَ َمْسئُولًا َولَا َتقَْرُبوا مَالَ الَْيتِيمِ إِلَّا بِالَِّتي ِهيَ أَْحَسُن َحتَّى َيْبلُغَ أَُشدَُّه َوأَْوفُوا بِالَْعْهِد إِنَّ الَْع



أي } إِنَّ العهد كَانَ مَّْسئُوالً { باخلصلة أو الطريقة اليت هي أحسن ، وهي حفظه عليه وتثمريه } ىت ِهَى أَْحَسُن بال{ 
مل نكثت؟ وهال ويف : مطلوباً يطلب من املعاهد أن ال يضيعه ويفي به ، وجيوز أن يكون ختييال ، كأنه يقال للعهد 

  .بأي ذنب قتلت؟ وجيوز أن يراد أنّ صاحب العهد كان مسئوالً  :بك؟ تبكيتاً للناكث ، كما يقال للموؤدة 

  ) ٣٥(َوأَْوفُوا الْكَْيلَ إِذَا ِكلُْتْم َوزُِنوا بِالِْقْسطَاسِ الُْمْسَتقِيمِ ذَِلَك َخْيٌر وَأَْحَسُن َتأْوِيلًا 

ين الدراهم كل ميزان صغر أو كرب من مواز: وقيل . بالضم والكسر ، وهو القرسطون » بالقسطاس«وقرىء 
  .وأحسن عاقبة ، وهو تفعيل ، من آل إذا رجع ، وهو ما يؤول إليه } َوأَْحَسُن َتأْوِيالً { وغريها 

  ) ٣٦(َولَا َتقُْف َما لَْيَس لََك بِِه ِعلٌْم إِنَّ السَّْمَع وَالَْبَصَر َوالْفَُؤاَد كُلُّ أُولَِئَك كَانَ َعْنُه َمْسئُولًا 

وال تكن يف اتباعك : القافة ، يعين : قفا أثره وقافه ، ومنه : يقال . » وال تقف«وقرىء . بع وال تت} َوالَ َتقُْف { 
النهي : واملراد . ما ال علم لك به من قول أو فعل ، كمن يتبع مسلكاً ال يدري أنه يوصله إىل مقصده فهو ضال 

ألنه اتباع ملا . هي عن التقليد دخوالً ظاهراً عن أن يقول الرجل ما ال يعلم ، وأن يعمل مبا ال يعلم ، ويدخل فيه الن
ال تقف أخاك املسلم إذا مّر بك ، فتقول : شهادة الزور وعن احلسن : وعن ابن احلنفية . ال يعلم صحته من فساده 

  :القفو شبيه بالعضيهة ومنه احلديث : وقيل . هذا يفعل كذا ، ورأيته يفعل ، ومسعته ، ومل تر ومل تسمع : 
  :وأنشد " من قفى مؤمناً مبا ليس فيه حبسه اهللا يف ردغة اخلبال حىت يأيت باملخرج " )  ٦١٩( 

  َبهِنَّ احلََياُء الَ ُيِشْعَن التَّقَاِفيَا... َوِمثْلُ الدَُّمى شم الْعََرانِنيِ َساِكن 
  :وقال الكميت . أي التقاذف 

  وَاِصَن إنْ قُِفينَاَوالَ أقْفُو احلَ... َوالَ أرِْمي الَبرِيَّ بَِغْيرِ ذَْنب 
وقد استدل به مبطل االجتهاد ومل يصح؛ ألنّ ذلك نوع من العلم ، فقد أقام الشرع غالب الظن مقام العلم ، وأمر 

  :إشارة إىل السمع والبصر والفؤاد ، كقوله } أولئك { بالعمل به 
كل واحد منها كان مسؤالً عنه ، : بالفاعلية ، أي  يف موضع الرفع} َعْنُه { و ... َوالْعَْيَش بَْعَد أَُولِئَك اَأليَّامِ 

: يقال لإلنسان ]  ٧: الفاحتة [ } غَْيرِ املغضوب َعلَْيهِْم { مسند إىل اجلار واجملرور ، كاملغضوب يف قوله : فمسئول 
عزم عليه؟ مل مسعت ما مل حيل لك مساعه؛ ومل نظرت إىل ما مل حيل لك النظر إليه ، ومل عزمت على ما مل حيل لك ال

  .بفتح الفاء والواو ، قلبت اهلمزة واواً بعد الضمة يف الفؤاد ، مث استصحب القلب مع الفتح » والفواد«وقرىء 

بِّكَ كُلُّ ذَِلَك كَانَ َسيِّئُُه ِعْنَد َر) ٣٧(َولَا َتْمشِ ِفي الْأَْرضِ مََرًحا إِنَّكَ لَْن َتْخرَِق الْأَْرَض َولَْن َتْبلُغَ الْجَِبالَ طُولًا 
  ) ٣٨(َمكُْروًها 

لَن { وفضل األخفش املصدر على اسم الفاعل ملا فيه من التأكيد » مرحا«وقرىء . ذا مرح : حال ، أي } َمَرحاً { 
َولَن َتْبلُغَ { ، بضم الراء » لن ختُرق«وقرىء . لن جتعل فيها خرقاً بدوسك هلا وشّدة وطأتك } َتْخرَِق األرض 

على إضافة سيء إىل ضمري كل ، وسيئاً » سيئه«و » سيئة«قرىء . وهو هتكم باملختال . ك بتطاول} اجلبال طُوالً 
كيف قيل سيئه : فإن قلت . كان شأنه . ويف قراءة أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه . يف بعض املصاحف ، وسيئات 

. الصفات ، فال اعتبار بتأنيثه  السيئة يف حكم األمساء مبنزلة الذنب واإلمث زال عنه حكم: مع قوله مكروهاً؟ قلت 



السرقة سيئة ، فال تفرق بني إسنادها : الزنا سيئة ، كما تقول : أال تراك تقول . وال فرق بني من قرأ سيئة وسيئاً 
» سيئه«فما ذكر من اخلصال بعضها سيء وبعضها حسن ، ولذلك قرأ من قرأ : فإن قلت . إىل مذكر ومؤنث 

  .كل ذلك إحاطة مبا هنى عنه خاصة ال جبميع اخلصال املعدودة : سيئة؟ قلت  باإلضافة ، فما وجه من قرأ

  ) ٣٩(وًما َمْدحُوًرا ذَِلَك ِممَّا أَْوَحى إِلَْيَك رَبَُّك ِمَن الِْحكَْمِة وَلَا َتجَْعلْ َمَع اللَِّه إِلًَها آَخَر فَُتلْقَى ِفي جََهنََّم َملُ

ومساه . إىل هذه الغاية ]  ٢٢: اإلسراء [ } َتجَْعل َمَع اهللا إهلا ءاَخَر  الَّ{ إشارة إىل ما تقدم من قوله } ذلك { 
هذه الثماين عشرة آية كانت يف ألواح : وعن ابن عباس . حكمة ألنه كالم حمكم ال مدخل فيه للفساد بوجه 

األعراف [ } اح ِمن كُلّ َشْىء مَّْوِعظَةً َوكَتَْبَنا لَُه ِفى األلو{ موسى ، أوّهلا؛ ال جتعل مع اهللا إهلا آخر ، قال اهللا تعاىل 
وهي عشر آيات يف التوراة ، ولقد جعل اهللا فاحتتها وخامتتها النهي عن الشرك؛ ألن التوحيد هو رأس ]  ١٤٥: 

وحك بيافوخه السماء ، وما أغنت . كل حكمة ومالكها ، ومن عدمه مل تنفعه حكمه وعلومه وإن بذ فيها احلكماء 
  .فار احلكم ، وهم عن دين اهللا أضل من النعم عن الفالسفة أس

  ) ٤٠(أَفَأَْصفَاكُْم َربُّكُْم بِالَْبنَِني وَاتََّخذَ ِمَن الَْملَاِئكَِة إَِناثًا إِنَّكُْم لََتقُولُونَ قَْولًا َعِظيًما 

بكم على وجه أفخصكم ر: يعين . واهلمزة لإلنكار } املالئكة بََنات اهللا { خطاب للذين قالوا } أفأصفاكم { 
واختذ أدوهنم وهي البنات؟ وهذا خالف . اخللوص والصفاء بأفضل األوالد وهم البنون ، مل جيعل فيهم نصيباً لنفسه 

احلكمة وما عليه معقولكم وعادتكم ، فإن العبيد ال يؤثرون بأجود األشياء وأصفاها من الشوب ، ويكون أردؤها 
بإضافتكم إليه األوالد وهي خاصة باألجسام ، مث بأنكم تفضلون } نَ قَْوالً َعِظيًما إِنَّكُْم لََتقُولُو{ وأدوهنا للسادات 

عليه أنفسكم حيث جتعلون له ما تكرهون ، مث بأن جتعلوا املالئكة وهم أعلى خلق اهللا وأشرفهم أدون خلق اهللا وهم 
  .اإلناث 

  ) ٤١(َيزِيُدُهْم إِلَّا ُنفُوًرا َولَقَْد َصرَّفَْنا ِفي َهذَا الْقُْرآِن ِلَيذَّكَُّروا َوَما 

جيوز أن يريد هبذا القرآن إبطال إضافتهم إىل اهللا البنات؛ ألنه مما صرفه وكّرر } َولَقَدْ َصرَّفَْنا ِفى هذا القرءان { 
شري وجيوز أن ي. أو أوقعنا التصريف فيه وجعلناه مكانا للتكرير . ولقد صرفنا القول يف هذا املعىن : ذكره ، واملعىن 

. هذا املعىن يف مواضع من التنزيل ، فترك الضمري ألنه معلوم «يعين . ولقد صرفناه . هبذا القرآن إىل التنزيل ويريد 
كررناه ليتعظوا ويعتربوا : ، أي » مشّدداً وخمففاً«قرىء } لَّيذْكُُرواْ { بالتخفيف وكذلك » صرفنا«: وقرىء 

كان إذا قرأها : وعن سفيان . عن احلق وقلة طمأنينة إليه } زِيدُُهْم إِالَّ ُنفُوًرا َوَما َي{ ويطمئنوا إىل ما حيتج به عليهم 
  .زادين لك خضوعاً ما زاد أعداءك نفوراً : قال 

ا َيقُولُونَ ُعلُوا كَبًِريا سُْبَحاَنُه َوَتَعالَى َعمَّ) ٤٢(قُلْ لَْو كَانَ َمَعُه آِلَهةٌ كََما َيقُولُونَ إِذًا لَاْبَتغَْوا إِلَى ِذي الْعَْرشِ سَبِيلًا 
)٤٣ (  

جواب عن مقالة املشركني } الَّْبَتَغْواْ { دالة على أن ما بعدها وهو } إِذَا { و . بالتاء والياء » كما تقولون«قرىء 
ملغالبة كما يفعل لطلبوا إىل من له امللك والربوبية سبيالً با} الَّْبَتغَْواْ إىل ِذى العرش َسبِيالً { ومعىن ) لو ( وجزاء ل 



لتقّربوا إليه ، : وقيل ]  ٢٢: األنبياء [ } لَْو كَانَ ِفيهَِما اِلَهةٌ إِالَّ اهللا لفسدتا { امللوك بعضهم مع بعض ، كقوله 
راد وامل. يف معىن تعالياً } َعلَْواْ { ] .  ٥٧: اإلسراء [ } أولئك الذين َيْدُعونَ َيْبَتُغونَ إىل َربّهُِم الوسيلة { كقوله 

  .املبالغة يف معىن الرباءة والبعد مما وصفوه به : ومعىن وصف العلّو بالكرب . الرباءة عن ذلك والنزاهة 

إِنَُّه كَانَ ا َتفْقَُهونَ َتْسبِيحَُهْم ُتسَبُِّح لَُه السََّماَواتُ السَّْبُع وَالْأَْرُض َوَمْن ِفيهِنَّ َوإِنْ ِمْن َشْيٍء إِلَّا ُيسَبُِّح بَِحْمِدِه َولَِكْن لَ
  ) ٤٤(َحِليًما غَفُوًرا 

واملراد أهنا تسبح له بلسان احلال ، حيث تدل على الصانع وعلى قدرته وحكمته ، فكأهنا تنطق بذلك ، وكأهنا تنزه 
} ولكن الَّ َتفْقَُهونَ َتْسبِيَحُهمْ { فما تصنع بقوله : فإن قلت . اهللا عز وجلّ مما ال جيوز عليه من الشركاء وغريها 

اخلطاب للمشركني ، وهم وإن كانوا إذا سئلوا عن خالق السموات واألرض : وهذا التسبيح مفقوه معلوم؟ قلت 
اهللا؛ إال أهنم ملا جعلوا معه آهلة مع إقرارهم ، فكأهنم مل ينظروا ومل يقرّوا؛ ألنّ نتيجة النظر الصحيح واإلقرار : قالوا 

من فيهّن : فإن قلت . وا التسبيح ومل يستوضحوا الداللة على اخلالق الثابت خالف ما كانوا عليه ، فإذا مل يفقه
التسبيح : يسبحون على احلقيقة وهم املالئكة والثقالن ، وقد عطفوا على السموات واألرض ، فما وجهه؟ قلت 

يقة اجملازي حاصل يف اجلميع فوجب احلمل عليه ، وإال كانت الكلمة الواحدة يف حالة واحدة حممولة عل احلق
حني ال يعاجلكم بالعقوبة على غفلتكم وسوء نظركم وجهلكم بالتسبيح } إِنَُّه كَانَ َحِليًما غَفُوًرا { واجملاز 

  .وشرككم 

قُلُوبِهِمْ أَِكنَّةً أَنْ  َوَجَعلَْنا َعلَى) ٤٥(َوإِذَا قَرَأَْت الْقُْرآنَ َجَعلَْنا َبْيَنَك َوَبْيَن الَِّذيَن لَا ُيْؤِمُنونَ بِالْآِخَرةِ ِحَجاًبا َمْسُتوًرا 
َنْحُن أَْعلَُم بَِما ) ٤٦(َيفْقَُهوُه َوِفي آذَانِهِْم َوقًْرا َوإِذَا ذَكَْرَت رَبََّك ِفي الْقُْرآِن َوْحَدُه َولَّْوا َعلَى أَْدبَارِِهْم ُنفُوًرا 

اْنظُْر كَْيفَ ) ٤٧(لُ الظَّاِلُمونَ إِنْ َتتَّبُِعونَ إِلَّا َرُجلًا َمْسُحوًرا َيْسَتِمُعونَ بِِه إِذْ َيْسَتِمُعونَ إِلَْيَك َوإِذْ ُهْم َنْجَوى إِذْ َيقُو
  ) ٤٨(ضََرُبوا لََك الْأَْمثَالَ فََضلُّوا فَلَا َيْسَتِطيُعونَ َسبِيلًا 

ن يراد وجيوز أ. هو حجاب ال يرى فهو مستور : وقيل . سيل مفعم ذو إفعام . ذا ستر كقوهلم } ِحَجاًبا مَّْسُتوًرا { 
أو حجاب يستر أن يبصر ، فكيف يبصر احملتجب به ، . أنه حجاب من دونه حجاب أو حجب ، فهو مستور بغريه 

} َوقَالُواْ قُلُوُبَنا ِفى أَِكنٍَّة ِممَّا َتْدُعوَنا إِلَْيِه َوِفى ءاذانَِنا َوقٌْر َوِمن َبْينَِنا َوَبيْنَِك ِحَجابٌ { وهذه حكاية ملا كانوا يقولونه 
أو ألنّ قوله . كراهة أن يفقهوه } أَن َيفْقَُهوهُ { وإذا قرأت القرآن جعلنا على زعمهم : كأنه قال ]  ٥: فصلت [ 
وحد حيد وحداً : يقال . ومنعناهم أن يفقهوه : فيه معىن املنع من الفقه ، فكأنه قيل } َوَجَعلَْنا على قُلُوبِهِْم أَِكنَّةً { 

من باب رجع عوده على بدئه ، وافعله جهدك وطاقتك يف أنه } َوْحَدهُ { عدة ، و وحدة ، حنو وعد يعد وعداً و
أو مجع نافر . مصدر مبعىن التولية : والنفور . حيد وحده مبعىن واحداً ، وحده : مصدر ساّد مسّد احلال ، أصله 

} بَِما َيْسَتِمُعونَ بِِه { نفروا  حيبون أن تذكر معه آهلتهم ألهنم مشركون ، فإذا مسعوا بالتوحيد: كقاعد وقعود ، أي 
كان يقوم عن ميينه إذا قرأ رجالن من عبد الدار ، ورجالن منهم عن يساره ، : من اهلزؤ بك وبالقرآن ، ومن اللغو 

و . يف موضع احلال كما تقول يستمعون باهلزؤ أي هازئني } بِِه { و . فيصفقون ويصفرون وخيلطون عليه باألشعار 
ومبا يتناجون به ، إذ } وَإِذْ ُهْم جنوى { أعلم وقت استماعهم مبا به يستمعون : نصب بأعلم ، أي } ِمُعونَ إِذْ َيْسَت{ 

: هو من السحر وهو الرئة ، أي : وقيل . سحر فجّن } مَّْسحُوًرا { بدل من إذ هم } إِذْ َيقُولُ { هم ذوو جنوى 



يف مجيع ذلك ضالل من } فََضلُّواْ { لشاعر والساحر واجملنون مثلوك با} َضَربُواْ لَكَ األمثال { هو بشر مثلكم 
  .يطلب يف التيه طريقاً يسلكه فال يقدر عليه ، فهو متحري يف أمره ال يدري ما يصنع 

أَْو َخلْقًا ِممَّا َيكُْبُر ) ٥٠(َحدِيًدا قُلْ كُونُوا ِحجَاَرةً أَْو ) ٤٩(َوقَالُوا أَإِذَا كُنَّا ِعظَاًما َوُرفَاًتا أَإِنَّا لََمْبعُوثُونَ َخلْقًا َجِديًدا 
َيقُولُونَ مََتى ُهَو قُلْ ِفي ُصدُورِكُْم فََسَيقُولُونَ َمْن ُيِعيُدَنا قُلِ الَِّذي فَطََركُْم أَوَّلَ َمرٍَّة فََسُينِْغُضونَ إِلَْيَك ُرءُوسَُهْم َو

  ) ٥١(َعَسى أَنْ َيكُونَ قَرِيًبا 

: كنا ، كأنه قيل : كونوا ، على قوهلم : فرّد قوله } كُوُنواْ ِحجَاَرةً أَوْ َحِديداً { قيل هلم  أئذا كنا عظاماً: ملا قالوا 
أنكم تستبعدون أن جيدد اهللا خلقكم : كونوا حجارة أو حديداً وال تكونوا عظاماً ، فإنه يقدر على إحيائكم واملعىن 

ا كنتم عظاماً يابسة ، مع أنّ العظام بعض أجزاء احلي ، بل ، ويرّده إىل حال احلياة وإىل رطوبة احلّي وغضاضته بعدم
هي عمود خلقه الذي يبين عليه سائره ، فليس ببدع أن يرّدها اهللا بقدرته إىل حالتها األوىل ، ولكن لو كنتم أبعد 

ن وهو أن تكونوا حجارة يابسة أو حديداً مع أ -شيء من احلياة ورطوبة احلّي ومن جنس ما ركب منه البشر 
يعين } أَوْ َخلْقًا ّممَّا َيكُْبُر ِفى ُصدُورِكُمْ { لكان قادراً على أن يردّكم إىل حال احلياة  -طباعها اجلسارة والصالبة 

ما يكرب يف : وقيل . أو خلقاً مما يكرب عندكم عن قبول احلياة ويعظم يف زعمكم على اخلالق إحياؤه فإنه حيييه 
  .فسيحّركوهنا حنوك تعجباً واستهزاء } فََسُيْنِغُضونَ { واألرض السموات : وقيل . صدورهم املوت 

  ) ٥٢(َيْوَم َيْدُعوكُْم فََتْسَتجِيُبونَ بَِحْمِدِه َوَتظُنُّونَ إِنْ لَبِثُْتْم إِلَّا قَِليلًا 

} بِحَْمِدِه { ه وقول. يوم يبعثكم فتنبعثون مطاوعني منقادين ال متتنعون : واملعىن . والدعاء واالستجابة كالمها جماز 
حال منهم ، أي حامدين ، وهي مبالغة يف انقيادهم للبعث ، كقولك ملن تأمره بركوب ما يشّق عليه فيتأىب ويتمنع 

أنك حتمل عليه وتقسر قسراً حىت أنك تلني لني املسمح الراغب فيه احلامد : ستركبه وأنت حامد شاكر ، يعين 
وترون } َوتَظُنُّونَ { سبحانك اللهم وحبمدك : اب عن رؤوسهم ويقولون ينفضون التر: عليه ، وعن سعيد بن جبري 

حتاقرت الدنيا يف : وعن قتادة . اهلول ، فعنده تستقصرون مّدة لبثكم يف الدنيا ، وحتسبوهنا يوماً أو بعض يوم 
  .أنفسهم حني عاينوا اآلخرة 

رَبُّكُمْ أَْعلَُم ) ٥٣(ْيطَانَ َينَْزغُ َبيَْنُهْم إِنَّ الشَّْيطَانَ كَانَ ِللْإِْنَساِن َعدُوا ُمبِيًنا َوقُلْ ِلِعَباِدي َيقُولُوا الَِّتي ِهيَ أَْحَسُن إِنَّ الشَّ
  ) ٥٤(بِكُْم إِنْ َيَشأْ يَْرَحْمكُمْ أَْو إِنْ َيَشأْ ُيَعذِّْبكُْم َوَما أَْرَسلَْناَك َعلَيْهِْم َوِكيلًا 

: وألني وال خياشنوهم ، كقوله } الىت ِهَى أَْحَسُن { للمشركني الكلمة } َيقُولُواْ { وقل للمؤمنني } َوقُل لِّعبَاِدى { 
} رَّبُّكُْم أَْعلَُم بِكُْم إِن َيَشأْ َيْرحَْمكُْم أْو إِن َيَشأْ ُيَعذّْبكُْم { وفسر اليت هي أحسن بقوله . وجادهلم باليت هي أحسن 

إنكم من أهل النار وإنكم معذبون وما أشبه ذلك مما يغيظهم : وا هلم يعين يقولوا هلم هذه الكلمة وحنوها ، وال يقول
اعتراض ، يعين يلقي بينهم الفساد ويغري بعضهم على } إِنَّ الشيطان يَنَزغُ َبْينَُهْم { وقوله . ويهيجهم على الشر 

والً إليك أمرهم تقسرهم على اإلسالم أي رباً موك} َوَما أرسلناك َعلَْيهِْم َوكِيالً { بعض ليقع بينهم املشاّرة واملشاقة 
وجتربهم عليه ، وإمنا أرسلناك بشرياً ونذيراً فدارهم ومر أصحابك باملداراة واالحتمال وترك احملاقة واملكاشفة ، 

أفرط : وقيل . شتمه رجل فأمره اهللا بالعفو : نزلت يف عمر رضي اهللا عنه : وقيل . وذلك قبل نزول آية السيف 



أن : الكلمة اليت هي أحسن : وقيل .  للمسلمني فشكوا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فنزلت إيذاء املشركني
  .بالكسر ومها لغتان ، حنو يعرشون ويعرشون » ينزغ«: وقرأ طلحة . يقولوا يهديكم اهللا ، يرمحكم اهللا 

  ) ٥٥(َنا َبْعضَ النَّبِيَِّني َعلَى َبْعضٍ َوآَتْيَنا َداُووَد َزُبوًرا َورَبَُّك أَْعلَُم بَِمْن ِفي السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ َولَقَْد فَضَّلْ

هو رّد على أهل مكة يف إنكارهم واستبعادهم أن يكون يتيم أيب طالب نبياً ، وأن تكون العراة اجلّوع أصحابه ، 
بك أعلم مبن يف ور: كصهيب وبالل وخباب وغريهم ، دون أن يكون ذلك يف بعض أكابرهم وصناديدهم ، يعين 

َولَقَْد فَضَّلَْنا َبْعَض النبيني على { السموات واألرض وبأحواهلم ومقاديرهم ومبا يستأهل كل واحد منهم ، وقوله 
داللة على وجه تفضيله ، } َوءاَتْيَنا َداُووُد َزُبوراً { إشارة إىل تفضيل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقوله } َبْعضٍ 

َولَقَْد كََتْبَنا ِفى { قال اهللا تعاىل . نبياء ، وأن أمته خري األمم؛ ألنّ ذلك مكتوب يف زبور داود وهو أنه خامت األ
هال : فإن قلت . وهم حممد وأمته ]  ١٠٥: األنبياء [ } الزبور ِمن َبْعدِ الذكر أَنَّ األرض َيرِثَُها ِعَباِدَى الصاحلون 

جيوز أن يكون الزبور وزبور : قلت ]  ١٠٥: األنبياء [ } كََتْبَنا ِفى الزبور َولَقَْد { عّرف الزبور كما عّرف يف قوله 
وآتينا داود بعض الزُبر وهي الكتب ، وأن يريد ما ذكر فيه : كالعباس وعباس ، والفضل وفضل ، وأن يريد 

  .القرآن قرآناً  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من الزبور ، فسمى ذلك زبوراً ، ألنه بعض الزبور كما مسى بعض

أُولَِئَك الَِّذيَن َيْدُعونَ َيْبَتُغونَ إِلَى ) ٥٦(قُلِ اْدُعوا الَِّذيَن َزَعْمُتْم ِمْن ُدونِِه فَلَا َيْمِلكُونَ كَْشَف الضُّرِّ عَْنكُْم َولَا َتحْوِيلًا 
  ) ٥٧(ذَاَبُه إِنَّ َعذَاَب َربَِّك كَانَ َمْحذُوًرا َربِّهُِم الَْوِسيلَةَ أَيُُّهمْ أَقَْرُب وََيْرُجونَ َرْحَمَتُه وََيَخافُونَ َع

عيسى ابن مرمي ، وعزير ، وقيل نفر من اجلن ، : هم املالئكة ، وقيل ] } قُلِ ادعوا الذين َزَعْمُتم مِّن ُدونِهِ { [ 
ضر من ادعوهم فهم ال يستطيعون أن يكشفوا عنكم ال: عبدهم ناس من العرب مث أسلم اجلن ومل يشعروا ، أي 

} الذين َيْدُعونَ { مبتدأ ، و } أولئك { و . مرض أو فقر أو عذاب ، وال أن حيولوه من واحد إىل آخر أو يبدلوه 
بدل } أَيُُّهم { و . أن آهلتهم أولئك يبتغون الوسيلة وهي القربة إىل اهللا تعاىل : خربه ، يعين } يَْبَتُغونَ { صفته ، و 

أو . يبتغي من هو أقرب منهم وأزلف الوسيلة إىل اهللا ، فكيف بغري األقرب : أي  من واو يبتغون ، وأي موصولة ،
حيرصون أيهم يكون أقرب إىل اهللا ، وذلك بالطاعة وازدياد : ضمن يبتغون الوسيلة معىن حيرصون ، فكأنه قيل 

} إِنَّ َعذَابَ رَّبَك كَانَ  {اخلري والصالح ، ويرجون ، وخيافون ، كما غريهم من عباد اهللا فكيف يزعمون أهنم آهلة؟ 
  .حقيقاً بأن حيذره كل أحد من ملك مقّرب ونّيب مرسل ، فضالً عن غريهم 

  ) ٥٨(ِفي الِْكَتابِ َمْسطُوًرا َوإِنْ ِمْن قَْرَيٍة إِلَّا َنْحُن ُمْهِلكُوَها قَْبلَ َيْومِ الْقَِياَمِة أَْو ُمَعذُِّبوَها َعذَاًبا َشدِيًدا كَانَ ذَِلَك 

اهلالك للصاحلة ، : وقيل . بالقتل وأنواع العذاب } أَْو مَُعذُّبوَها { باملوت واالستئصال } َنْحُن ُمْهِلكُوَها { 
أما مكة فيخرهبا احلبشة ، : وجدت يف كتب الضحاك بن مزاحم يف تفسريها : وعن مقاتل . والعذاب للطاحلة 

وأما خراسان فعذاهبا . ترك ، واجلبال بالصواعق والرواجف وهتلك املدينة باجلوع ، والبصرة بالغرق ، والكوفة بال
  .يف اللوح احملفوظ } ِفى الكتاب { ضروب ، مث ذكرها بلداً بلداً 



َوَما نُْرِسلُ بِالْآَياِت إِلَّا ظَلَُموا بَِها َوَما َمَنَعَنا أَنْ نُْرِسلَ بِالْآَياِت إِلَّا أَنْ كَذََّب بَِها الْأَوَّلُونَ َوآتَْيَنا ثَُموَد النَّاقَةَ ُمْبِصَرةً فَ
  ) ٥٩(َتخْوِيفًا 

وما : األوىل منصوبة والثانية مرفوعة ، تقديره » أن«و . استعري املنع لترك إرسال اآليات من أجل صارف احلكمة 
اء اآليات اليت اقترحتها قريش من قلب الصفا ذهباً ومن إحي: واملراد . منعنا إرسال اآليات إال تكذيب األولني 

وعادة اهللا يف األمم أن من اقترح منهم آية فأجيب إليها مث مل يؤمن أن يعاجل بعذاب االستئصال : املوتى وغري ذلك 
وما صرفنا عن إرسال ما يقترحونه من اآليات إال أن كذب هبا الذين هم أمثاهلم من املطبوع على قلوهبم : ، فاملعىن 

تكذيب أولئك وقالوا هذا سحر مبني كما يقولون يف غريها ، واستوجبوا كعاد ومثود ، وأهنا لو أرسلت لكذبوا هبا 
اليت  -العذاب املستأصل ، وقد عزمنا أن نؤخر أمر من بعثت إليهم إىل يوم القيامة ، مث ذكر من تلك اآليات 

الد العرب وهي ناقة صاحل؛ ألن آثار هالكهم يف ب: واحدة  -اقترحها األولون مث كذبوا هبا ملا أرسلت فأهلكوا 
} فَظَلَُمواْ بَِها { بفتح امليم » مبصرة«وقرىء . بينة } ُمْبِصَرةً { قريبة من حدودهم يبصرها صادرهم وواردهم 

من نزول العذاب } إِالَّ َتْخوِيفًا { إن أراد هبا اآليات املقترحة فاملعىن ال نرسلها } َوَما ُنْرِسلُ باأليات { فكفروا هبا 
وما نرسل ما نرسل من اآليات : ملقّدمة له ، فإن مل خيافوا وقع عليهم وإن أراد غريها فاملعىن العاجل كالطليعة وا

  .كآيات القرآن وغريها إال ختويفاً وإنذاراً بعذاب اآلخرة 

َنةً ِللنَّاسِ وَالشَّجََرةَ الَْملُْعوَنةَ ِفي الْقُْرآنِ َوإِذْ قُلَْنا لََك إِنَّ رَبََّك أَحَاطَ بِالنَّاسِ َوَما َجَعلَْنا الرُّْؤَيا الَِّتي أَرَْيَناَك إِلَّا ِفْت
  ) ٦٠(َوُنَخوِّفُُهْم فََما َيزِيُدُهْم إِلَّا طُغَْياًنا كَبًِريا 

بشرناك بوقعة بدر : واذكر إذ أوحينا إليك أن ربك أحاط بقريش ، يعين } َوإِذْ قُلَْنا لَكَ إِنَّ رَبََّك أََحاطَ بالناس { 
قُلْ لّلَِّذيَن كَفَُرواْ َسُتْغلَُبونَ { ، ]  ٤٥: القمر [ } سَُيْهَزُم اجلمع َويَُولُّونَ الدبر { وذلك قوله . هم وبالنصرة علي
أحاط بالناس على عادته يف : وغري ذلك ، فجعله كأن قد كان ووجد ، فقال ]  ١٢: آل عمران [ } َوُتْحَشُرونَ 

  .إخباره 
بدر والنيب صلى اهللا عليه وسلم يف العريش مع أيب بكر رضي اهللا عنه كان وحني تزاحف الفريقان يوم )  ٦٢٠( 

َسيُْهَزُم اجلمع { : مث خرج وعليه الدرع حيرض الناس ويقول " اللهم إين أسألك عهدك ووعدك : " يدعو ويقول 
  .ولعلّ اهللا تعاىل أراه مصارعهم يف منامه } َوُيَولُّونَ الدبر 

: وهو يوميء إىل األرض ويقول " واهللا لكأين أنظر إىل مصارع القوم " ورد ماء بدر فقد كان يقول حني )  ٦٢١( 
هذا مصرع فالن ، هذا مصرع فالن ، فتسامعت قريش مبا أوحي إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أمر يوم 

حني مسعوا بقوله يف منامه من مصارعهم ، فكانوا يضحكون ويستسخرون ويستعجلون به استهزاء و» بدر وما أري
إن حممداً يزعم أن اجلحيم حترق : جعلوها سخرية وقالوا ]  ٤٣: الدخان [ } إِنَّ َشَجَرةَ الزقوم طََعاُم األثيم { : 

وما قدر اهللا حق قدره من قال ذلك ، وما أنكروا أن جيعل اهللا الشجرة من . احلجارة ، مث يقول ينبت فيها الشجر 
وبر السمندل وهو دويبة ببالد الترك تتخذ منه مناديل ، إذا اتسخت طرحت يف النار فهذا ! جنس ال تأكله النار

وترى النعامة تبتلع اجلمر وقطع احلديد احلمر كاجلمر بإمحاء . فذهب الوسخ وبقي املنديل ساملاً ال تعمل فيه النار 
ما أنكروا أن خيلق يف النار شجرة ال النار فال تضرها ، مث أقرب من ذلك أنه خلق يف كل شجرة ناراً فال حترقها ، ف

فما . أنّ اآليات إمنا يرسل هبا ختويفاً للعباد ، وهؤالء قد خوفوا بعذاب الدنيا وهو القتل يوم بدر : واملعىن . حترقها 



 هلم حيث اختذوه سخريا وخّوفوا بعذاب اآلخرة} إِالَّ ِفْتَنةً { منه يف منامك بعد الوحي إليك } أريناك { كان ما 
} فََما َيزِيُدُهمْ { أي خنوفهم مبخاوف الدنيا واآلخرة } وَُنَخّوفُُهمْ { وشجرة الزقوم فما أثر فيهم ، مث قال فيهم 

الرؤيا هي : وقيل . فكيف خياف قوم هذه حاهلم بإرسال ما يقترحون من اآليات } إِالَّ طُْغيَاًنا كَبًِريا { التخويف 
إمنا : وقيل . كان يف اليقظة ، فسر الرؤيا بالرؤية : اإلسراء يف املنام ، ومن قال  كان: اإلسراء ، وبه تعلق من يقول 

لعلها رؤيا رأيتها ، وخيال خيل إليك ، استبعاداً منهم ، كما مسى : مساها رؤيا على قول املكذبني حيث قالوا له 
: النحل [ } أَْيَن ُشرَكَاِئَى { ، ]  ٩١: لصافات ا[ } فَرَاغَ إىل ءاِلَهتِهِْم { : أشياء بأساميها عند الكفرة ، حنو قوله 

  .هي رؤياه أنه سيدخل مكة : وقيل ]  ٤٩: الدخان [ } ذُْق إِنََّك أَنَت العزيز الكرمي { ، ]  ٢٧

أين لعنت شجرة : فإن قلت . رأى يف املنام أن ولد احلكم يتداولون منربه كما يتداول الصبيان الكرة : وقيل 
لعنت حيث لعن طاعموها من الكفرة والظلمة؛ ألنّ الشجرة ال ذنب هلا حىت تلعن على : ن؟ قلت الزقوم يف القرآ

وصفها اهللا باللعن ، ألن اللعن اإلبعاد من الرمحة ، وهي يف : وقيل . احلقيقة ، وإمنا وصفت بلعن أصحاهبا على اجملاز 
ملعون ، وسألت بعضهم فقال : مكروه ضار  أصل اجلحيم يف أبعد مكان من الرمحة ، وقيل تقول العرب لكل طعام

. [ هي الكشوث اليت تتلوى بالشجر جيعل يف الشراب : وعن ابن عباس . نعم الطعام امللعون القشب املمحوق : 
بالرفع ، على أهنا مبتدأ حمذوف اخلرب ، كأنه » والشجرةُ امللعونةُ«وقرىء . أبو جهل : وقيل ] هي الشيطان : وقيل 
  .ة امللعونة يف القرآن كذلك والشجر: قيل 

قَالَ أََرأَْيَتَك َهذَا الَِّذي ) ٦١(َوإِذْ قُلَْنا ِللَْملَاِئكَِة اْسُجُدوا ِلآَدَم فََسَجدُوا إِلَّا إِْبِليَس قَالَ أَأَْسُجُد ِلَمْن َخلَقَْت ِطيًنا 
قَالَ اذَْهْب فََمْن َتبَِعَك ِمنُْهْم فَإِنَّ َجهَنََّم ) ٦٢(كَنَّ ذُرِّيََّتُه إِلَّا قَِليلًا كَرَّْمَت َعلَيَّ لَِئْن أَخَّْرَتنِ إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة لَأَْحتَنِ

وَاْسَتفْزِْز َمنِ اْسَتطَْعَت ِمْنُهمْ بِصَْوِتَك وَأَْجِلْب َعلَْيهِْم بَِخْيِلَك َوَرجِِلَك َوَشارِكُْهْم ِفي ) ٦٣(َجَزاؤُكُْم جََزاًء َمْوفُوًرا 
إِنَّ ِعَباِدي لَْيَس لََك َعلَْيهِْم ُسلْطَانٌ َوكَفَى بِرَبَِّك ) ٦٤(لِ وَالْأَْولَاِد َوِعدُْهْم َوَما َيِعدُُهُم الشَّْيطَانُ إِلَّا غُرُوًرا الْأَمَْوا
  ) ٦٥(َوِكيلًا 

لراجع أو من ا. أأسجد له وهو طني ، أي أصله طني : حال إما من املوصول والعامل فيه أسجد ، على } ِطيًنا { 
. مفعول به } هذا { الكاف للخطاب ، و } أََرءيَْتَك { أأسجد ملن كان يف وقت خلقه طيناً : إليه من الصلة على 

أي فضلته ، مل كرمته علّي وأنا خري منه؟ فاختصر الكالم } َعلَىَّ { ه } الذى كَرَّْمَت { أخربين عن هذا : واملعىن 
ألستأصلنهم } ألْحتَنِكَنَّ ذُرّيََّتُه { والالم موطئة للقسم احملذوف } خَّْرَتنِى لَِئْن أَ{ حبذف ذلك ، مث ابتدأ فقال 

: ومنه ما ذكر سيبويه من قوهلم . باإلغواء ، من احتنك اجلراد األرض إذا جرد ما عليها أكال ، وهو من احلنك 
إما أن مسعه من : ب؟ قلت من أين علم أن ذلك يتسهل له وهو من الغي: فإن قلت . أحنك الشاتني أي أكلهما 

أجتعل فيها من يفسد فيها ، أو نظر إليه فتوسم يف خمايله أنه خلق : املالئكة وقد أخربهم اهللا به ، أو خرجه من قوهلم 
اذهب { قال ذلك ملا عملت وسوسته يف آدم ، والظاهر أنه قال ذلك قبل أكل آدم من الشجرة : وقيل . شهواين 

امض لشأنك الذي اخترته خذالنا وختلية ، وعقبه بذكر ما : نقيض اجمليء ، إمنا معناه  ليس من الذهاب الذي هو} 
{ كما قال موسى عليه السالم للسامري } فََمن َتبَِعَك ِمنُْهْم فَإِنَّ َجَهنَّمَ َجَزاؤُكُْم { جّره سوء اختياره يف قوله 

أما كان من حق الضمري يف اجلزاء أن : فإن قلت ] .  ٩٧: طه [ } فاذهب فَإِنَّ لََك ِفى احلياة أَن َتقُولَ الَ ِمسَاَس 
فإنّ جهنم جزاؤهم وجزاؤك ، مث غلب : بلى ، ولكن التقدير : يكون على لفظ الغيبة لريجع إىل من تبعك؟ قلت 



} وًرا َجَزاًء مَّوفُ{ وجيوز أن يكون للتابعني على طريق االلتفات ، وانتصب . جزاؤكم : املخاطب على الغائب فقيل 
أو على احلال؛ ألنّ اجلزاء موصوف باملوفور . أو بإضمار جتازون . من معىن جتازون } فَإِنَّ َجَهنَّمَ َجَزاؤُكُْم { مبا يف 

  .فر لصاحبك عرضه فرة : يقال . ، واملوفور املوفر 
ومنه قوله صلى اهللا . يالة اخل: واخليل . من اجللبة وهي الصياح } وَأَْجِلْب { اخلفيف : والفز . استخفه : استفّزه 

  :عليه وسلم 
، » ورجلك«: وقرىء . الركب والصحب : ونظريه . والرجل اسم مجع للراجل " يا خيل اهللا اركيب ) "  ٦٢٢( 

ومجعك الرجل ، وتضم جيمه أيضاً فيكون مثل حدث : ومعناه . تعب وتاعب : على أن فعال مبعىن فاعل ، حنو 
ما معىن : فإن قلت » ورجالك ورجالك«وقرىء . رجل رجل : يقال . هلما  وحدث ، وندس وندس ، وأخوات

هو كالم ورد مورد التمثيل ، مثلت حاله يف تسلطه على من : استفزاز إبليس بصوته وإجالبه خبيله ورجله؟ قلت 
هم جبنده يغويه مبغوار أوقع على قوم فصّوت هبم صوتاً يستفزهم من أماكنهم ويقلقهم عن مراكزهم ، وأجلب علي

  .بصوته ، بدعائه إىل الشر : وقيل . من خيالة ورجالة حىت استأصلهم 

وأما املشاركة يف . جيوز أن يكون إلبليس خيل ورجال : كلّ راكب وماش من أهل العيث ، وقيل : وخيله ورجله 
رية والسائبة ، واإلنفاق يف األموال واألوالد فكل معصية حيملهم عليها يف باهبما ، كالربا واملكاسب احملّرمة ، والبح

ومنع الزكاة ، والتوصل إىل األوالد بالسبب احلرام ، ودعوى ولد بغري سبب ، والتسمية . الفسوق ، واإلسراف 
{ بعبد العزى وعبد احلرث ، والتهويد والتنصري ، واحلمل على احلرف الذميمة واألعمال احملظورة ، وغري ذلك 

من شفاعة اآلهلة والكرامة على اهللا باألنساب الشريفة ، وتسويف التوبة ومغفرة .  املواعيد الكاذبة} َوِعْدُهْم 
الذنوب بدوهنا ، واالتكال على الرمحة ، وشفاعة الرسول يف الكبائر واخلروج من النار بعد أن يصريوا محماً ، وإيثار 

وكفى { أي ال تقدر أن تغويهم } هِمْ سلطان لَْيَس لََك َعلَْي{ يريد الصاحلني } إِنَّ ِعبَاِدى { العاجل على اآلجل 
كيف : فإن قلت } إِالَّ ِعَباَدَك ِمنُْهُم املخلصني { : هلم يتوكلون به يف االستعاذة منك ، وحنوه قوله } بِرَّبَك َوِكيالً 

هو من :  جاز أن يأمر اهللا إبليس بأن يتسلط على عباده مغوياً مضالً ، داعياً إىل الشر ، صاّدا عن اخلري؟ قلت
  .اعملوا ما شئتم : األوامر الواردة على سبيل اخلذالن والتخلية ، كما قال للعصاة 

َوإِذَا َمسَّكُُم الضُّرُّ ِفي الَْبْحرِ ) ٦٦(رَبُّكُُم الَِّذي ُيْزجِي لَكُُم الْفُلَْك ِفي الَْبْحرِ ِلَتْبَتُغوا ِمْن فَْضِلِه إِنَُّه كَانَ بِكُمْ َرِحيًما 
  ) ٦٧(َتْدُعونَ إِلَّا إِيَّاُه فَلَمَّا َنجَّاكُْم إِلَى الَْبرِّ أَعَْرْضُتْم َوكَانَ الْإِْنَسانُ كَفُوًرا  َضلَّ َمْن

ذهب عن أوهامكم وخواطركم كلّ } َضلَّ َمن َتْدُعونَ إِال إِيَّاهُ { خوف الغرق : والضّر . جيري ويسري } يُْزجِى { 
، فإنكم ال تذكرون سواه ، وال تدعونه يف ذلك الوقت وال تعقدون برمحته  من تدعونه يف حوادثكم إال إياه وحده

. رجاءكم ، وال ختطرون ببالكم أنّ غريه يقدر على إغاثتكم ، أو مل يهتد إلنقاذكم أحد غريه من سائر املدعّوين 
حده على االستثناء ضلّ من تدعون من اآلهلة عن إغاثتكم ، ولكّن اهللا وحده هو الذي ترجونه و: وجيوز أن يراد 

  .املنقطع 

أَْم أَمِْنُتْم أَنْ يُِعيدَكُْم ِفيِه ) ٦٨(أَفَأَِمْنُتمْ أَنْ َيْخِسَف بِكُمْ َجانَِب الَْبرِّ أَْو يُْرِسلَ َعلَْيكُْم حَاصًِبا ثُمَّ لَا َتجِدُوا لَكُْم َوِكيلًا 
  ) ٦٩(ُيْغرِقَكُْم بَِما كَفَْرُتمْ ثُمَّ لَا َتجُِدوا لَكُْم َعلَْيَنا بِِه َتبِيًعا َتاَرةً أُخَْرى فَُيْرِسلَ َعلَْيكُْم قَاِصفًا ِمَن الرِّيحِ فَ



. أجنومت فأمنتم ، فحملكم ذلك على اإلعراض : اهلمزة لإلنكار ، والفاء للعطف على حمذوف تقديره } أَفَأَِمنُتْم { 
فََخَسفَْنا بِِه َوبَِدارِِه األرض { ، كاألرض يف قوله بيخسف مفعوالً به : ؟ قلت } َجانِبَ الرب { مب انتصب : فإن قلت 

فإن قلت فما . أن خيسف جانب الرب ، أي يقلبه وأنتم عليه : واملعىن . حال } بِكُْم { و ] .  ٨١: القصص [ } 
اً معناه أنّ اجلوانب واجلهات كلها يف قدرته سواء ، وله يف كل جانب براً كان أو حبر: معىن ذكر اجلانب؟ قلت 

سبب مرصد من أسباب اهللكة ، ليس جانب البحر وحده خمتصاً بذلك ، بل إن كان الغرق يف جانب البحر ، ففي 
جانب الرب ما هو مثله وهو اخلسف؛ ألنه تغييب حتت التراب كما أنّ الغرق تغييب حتت املاء ، فالّرب والبحر عنده 

على العاقل أن يستوي خوفه من اهللا يف مجيع اجلوانب وحيث سيان يقدر يف الرب على حنو ما يقدر عليه يف البحر ، ف
أو إن مل يصبكم باهلالك من : وهي الريح اليت حتصب أي ترمي باحلصباء ، يعين } أَْو يُْرِسلَ َعلَْيكُْم حَاِصًبا { كان 

عليكم من  حتتكم باخلسف ، أصابكم به من فوقكم بريح يرسلها عليكم فيها احلصباء يرمجكم هبا ، فيكون أشّد
أن يقّوي دواعيكم ويوفر حوائجكم إىل أن } أَْم أَِمنُتْم { من يتوكل بصرف ذلك عنكم } َوكِيالً { الغرق يف البحر 

وهي الريح اليت هلا } َعلَْيكُْم قَاِصفًا { ترجعوا فتركبوا البحر الذي جناكم منه فأعرضتم ، فينتقم منكم بأن يرسل 
} فَُيْغرِقَكُم { اليت ال متّر بشيء إال قصفته : وقيل . ا تتقصف أي تتكسر قصيف وهو الصوت الشديد ، كأهن

: التبيع . خنسف ، ونرسل ، ونعيدكم ، قرئت بالياء والنون : وكذلك » وبالنون«أي الريح » بالتاء«وقرىء 
  :قال الشماخ . أي مطالبة ]  ١٧٨: البقرة [ } فاتباع باملعروف { املطالب ، من قوله 

أنا : واملعىن . فالن على فالن تبيع حبقه ، أي مصيطر عليه مطالب له حبقه : يقال ... ذَ الَْغرُِمي ِمَن التَّبِيعِ كََما الَ
َوالَ َيَخافُ { وهذا حنو قوله . نفعل ما نفعل هبم ، مث ال جتد أحداً يطالبنا مبا فعلنا انتصاراً منا ودركاً للثأر من جهتنا 

  .إعراضهم حني جناهم : بكفرانكم النعمة ، يريد } بَِما كَفَرُْتْم { .  ] ١٥: الشمس [ } عقباها 

َعلَى كَِثريٍ ِممَّْن َخلَقَْنا َتفِْضيلًا َولَقَْد كَرَّْمَنا َبنِي آَدَم َوَحَملَْناُهْم ِفي الَْبرِّ وَالَْبْحرِ َوَرَزقَْناُهْم ِمَن الطَّيِّبَاِت َوفَضَّلَْناُهْم 
)٧٠ (  

كّرمه اهللا بالعقل ، والنطق ، والتمييز ، واخلط ، والصورة احلسنة والقامة املعتدلة ، وتدبري : ابن آدم قيل يف تكرمة 
كل شيء يأكل بفيه إال ابن آدم ، : وقيل . وقيل بتسليطهم على ما يف األرض وتسخريه هلم . أمر املعاش واملعاد 

جاء يف تفسري جدك ابن عباس قوله : وسف ، فقال له أنه أحضر طعاماً فدعا باملالعق وعنده أبو ي: وعن الرشيد 
على { جعلنا هلم أصابع يأكلون هبا ، فأحضرت املالعق فرّدها وأكل بأصابعه } َولَقَْد كَرَّْمَنا َبنِى ءاَدَم { : تعاىل 

م عند اهللا هو ما سوى املالئكة وحسب بين آدم تفضيالً أن ترفع عليهم املالئكة وهم هم ومنزلته} كثري ممن خلقنا 
والعجب من اجملربة كيف عكسوا يف كل شيء وكابروا ، حىت جسرهتم عادة املكابرة على العظيمة اليت . منزلتهم 

هي تفضيل اإلنسان على امللك ، وذلك بعد ما مسعوا تفخيم اهللا أمرهم وتكثريه مع التعظيم ذكرهم ، وعلموا أين 
منزلة أنبيائه من أممهم ، مث جرّهم فرط التعصب عليهم إىل أن لفقوا  أسكنهم ، وأىن قرهبم ، وكيف نزهلم من أنبيائه

  :أقواالً وأخباراً منها 
ربنا إنك أعطيت بين آدم الدنيا يأكلون منها ويتمتعون ومل تعطنا ذلك ، فأعطناه يف : ( قالت املالئكة )  ٦٢٣( 

ورووا عن أيب هريرة ) . لت له كن فكان وعزيت وجاليل ، ال أجعل ذّرية من خلقت بيدي كمن ق: فقال . اآلخرة 
يف هذه » مجيع«مبعىن } كثرياً { ومن ارتكاهبم أهنم فسروا . ملؤمن أكرم على اهللا من املالئكة الذين عنده : أنه قال 

وفضلناهم على مجيع ممن خلقنا ، على أن معىن قوهلم : اآلية ، وخذلوا حىت سلبوا الذوق فلم حيسوا ببشاعة قوهلم 



فانظر إىل متحلهم وتشبثهم . أشجى حللوقهم وأقذى لعيوهنم ، ولكنهم ال يشعرون } َجِميٌع ّممَّْن َخلَقَْنا  على{ 
بالتأويالت البعيدة يف عداوة املأل األعلى ، كأنّ جربيل عليه السالم غاظهم حني أهلك مدائن قوم لوط ، فتلك 

  .السخيمة ال تنحل عن قلوهبم 

  ) ٧١(اسٍ بِإَِماِمهِْم فََمْن أُوِتَي كَِتاَبُه بَِيمِينِِه فَأُولَِئَك َيقَْرُءونَ ِكَتاَبُهْم وَلَا ُيظْلَُمونَ فَِتيلًا َيْوَم َنْدُعو كُلَّ أَُن

، على » يدعوا كل أناس«وقرأ احلسن . ويدعى كل أناس ، على البناء للمفعول . ، بالياء والنون » يدعو«: قرىء 
إهنا عالمة اجلمع ، : وجيوز أن يقال . والظرف نصب بإضمار اذكر . افعوا : ل قلب األلف واواً يف لغة من يقو

والرفع مقّدر كما يف يدعى ، ومل يؤت بالنون قلة مباالة ]  ٣: األنبياء [ } وَأََسرُّواْ النجوى الذين ظَلَُمواْ { كما يف 
نّيب أو مقّدم يف الدين ، أو كتاب ، أو دين ، مبن ائتموا به من } بإمامهم { هبا ، ألهنا غري ضمري ، ليست إال عالمة 

يا أصحاب كتاب اخلري ، : بكتاب أعماهلم ، فيقال : يا أتباع فالن ، يا أهل دين كذا وكتاب كذا ، وقيل : فيقال 
أن اإلمام مجع أّم ، وأن الناس يدعون : ومن بدع التفاسري » بكتاهبم«ويف قراءة احلسن . ويا أصحاب كتاب الشّر 

القيامة بأمهاهتم ، وأن احلكمة يف الدعاء باألمهات دون االباء رعاية حق عيسى عليه السالم ، وإظهار شرف يوم 
فََمْن أُوِتىَ { وليت شعري أيهما أبدع؟ أصحة لفظه أم هباء حكمته؟ . احلسن واحلسني ، وأن ال يفتضح أوالد الزنا 

فإن قلت . قيل أولئك ، ألن من أويت يف معىن اجلمع } َك يَقَْرءونَ كتاهبم كتابه بَِيِمينِِه فَأُوْلَِئ{ من هؤالء املدعّوين } 
بلى ، ولكن إذا اطلعوا : مل خص أصحاب اليمني بقراءة كتاهبم؟ كأن أصحاب الشمال ال يقرؤن كتاهبم؟ قلت : 

م التنكيل به واالنتقام على ما يف كتاهبم ، أخذهم ما يأخذ املطالب بالنداء على جناياته ، واالعتراف مبساويه ، أما
منه ، من احلياء واخلجل واالخنزال ، وحبسة اللسان ، والتتعتع ، والعجز عن إقامة حروف الكالم ، والذهاب عن 

وأما أصحاب اليمني فأمرهم على عكس ذلك ، ال جرم أهنم يقرؤن كتاهبم . تسوية القول؛ فكأن قراءهتم كال قراءة 
[ } َهاُؤُم اقرؤا كتابيه { : ون بقراءهتم وحدهم حىت يقول القارىء ألهل احملشر أحسن قراءة وأبينها ، وال يقنع

: مرمي [ } َوالَ ُيظْلَُمونَ َشْيئاً { وال ينقصون من ثواهبم أدىن شيء ، كقوله } َوالَ ُيظْلَُمونَ فَِتيالً { ] .  ١٩: احلاقة 
  ] . ١١٢: طه [ } فَالَ َيخَاُف ظُلْماً َوالَ َهْضماً { ، ]  ٦٠

  ) ٧٢(َوَمْن كَانَ ِفي َهِذِه أَْعَمى فَُهَو ِفي الْآِخَرةِ أَْعَمى وَأََضلُّ َسبِيلًا 

واألعمى مستعار : من األعمى } وَأََضلُّ َسبِيالً { ومن كان يف الدنيا أعمى ، فهو يف اآلخرة أعمى كذلك : معناه 
وأما يف اآلخرة ، . أما يف الدنيا فلفقد النظر : النجاة  ممن ال يدرك املبصرات لفساد حاسته ، ملن ال يهتدي إىل طريق

ومن مث قرأ أبو عمرو األّول مماال ، والثاين . فألنه ال ينفعه االهتداء إليه ، وقد جوزوا أن يكون الثاين مبعىن التفضيل 
أعمالكم وأما : مفخماً ، ألن أفعل التفضيل متامه مبن ، فكانت ألفه يف حكم الواقعة يف وسط الكالم ، كقولك 

  .األّول فلم يتعلق به شيء ، فكانت ألفه واقعة يف الطرف معرضة لإلمالة 

َولَوْلَا أَنْ ثَبَّْتَناَك لَقَدْ ) ٧٣(ا َوإِنْ كَاُدوا لََيفِْتنُوَنَك َعنِ الَِّذي أَْوَحْيَنا إِلَْيَك ِلَتفَْترَِي َعلَْيَنا غَْيَرُه َوإِذًا لَاتََّخذُوكَ َخِليلً
  ) ٧٥(إِذًا لَأَذَقَْناكَ ِضْعَف الَْحَياِة َوِضْعَف الَْممَاِت ثُمَّ لَا َتجُِد لََك َعلَْيَنا َنِصًريا ) ٧٤(تَْركَُن إِلَيْهِْم شَْيئًا قَِليلًا  ِكْدَت



ال ندخل يف أمرك حىت تعطينا خصاالً نفتخر هبا على : روي أنّ ثقيفاً قالت للنيب صلى اهللا عليه وسلم )  ٦٢٤( 
ال نعشر؛ وال حنشر ، وال جنيب يف صالتنا ، وكل ربا لنا فهو لنا ، وكل ربا علينا فهو موضوع عنا ، وأن : ب العر

متتعنا بالالت سنة ، وال نكسرها بأيدينا عند رأس احلول ، وأن متنع من قصد وادينا وّج فعضد شجره ، فإذا سألتك 
هذا كتاب من : بسم اهللا الرمحن الرحيم : ا بكتاهبم فكتب إن اهللا أمرين به ، وجاؤ: مل فعلت ذلك؟ فقل : العرب 

فسكت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث . وال جيبون : ال يعشرون وال حيشرون ، فقالوا : حممد رسول اهللا لثقيف 
سيفه  وال جيبون ، والكاتب ينظر إىل رسول اهللا ، فقام عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فسل: اكتب : قالوا للكاتب 

فنزلت . لسنا نكلم إياك ، إمنا نكلم حممداً : أسعرمت قلب نبينا يا معشر ثقيف أسعر اهللا قلوبكم ناراً ، فقالوا : وقال 
َوإِن { فنزلت . اجعل آية رمحة آية عذاب ، وآية عذاب آية رمحة ، حىت نؤمن بك : وروي أنّ قريشاً قالوا له . 

أن الشأن قاربوا أن يفتنوك : واملعىن . ة من الثقيلة ، والالم هي الفارقة بينها وبني النافية إن خمفف} كَاُدواْ لَيَفِْتُنوَنَك 
لتقول علينا } ِلتفَْترَِى َعلَْيَنا { من أوامرنا ونواهينا ووعدنا ووعيدنا } َعنِ الذى أَْوحَْيَنا إِلَْيكَ { أي خيدعوك فاتنني 

الوعد وعيداً والوعيد وعداً ، وما اقترحته ثقيف من أن يضيف إىل اهللا ما ما مل نقل ، يعين ما أرادوه عليه من تبديل 
{ ولكنت هلم ولياً وخرجت من والييت } َخلِيالً { أي ولو اتبعت مرادهم الختذوك } َوإِذاً الَّتََّخذُوَك { مل ينزله عليه 

لقاربت أن متيل إىل خدعهم ومكرهم ، } إِلَْيهِمْ  لَقَْد ِكدتَّ َتْركَُن{ ولوال تثبيتنا لك وعصمتنا } َولَْوالَ أَن ثبتناك 
ألذقناك { لو قاربت تركن إليهم أدىن ركنة } إِذَا { وهذا هتييج من اهللا له وفضل تثبيت ، ويف ذلك لطف للمؤمنني 

كيف حقيقة هذا : فإن قلت . أي ألذقناك عذاب اآلخرة وعذاب القرب مضاعفني } ِضْعَف احلياة َوِضْعَف املمات 
عذاب يف املمات وهو عذاب : أصله ألذقناك عذاب احلياة وعذاب املمات ، ألن العذاب عذابان : الكالم؟ قلت 

} فآهتم عذاباً ضعفاًمن النار { والضعف يوصف به ، حنو قوله . القرب ، وعذاب يف احلياة اآلخرة وهو عذاب النار 
. ذقناك عذاباً ضعفاً يف احلياة ، وعذاباً ضعفاً يف املمات أل: مبعىن مضاعفاً ، فكان أصل الكالم ]  ٣٨: األعراف [ 

ضعف احلياة : مث حذف املوصوف وأقيمت الصفة مقامه وهو الضعف ، مث أضيفت الصفة إضافة املوصوف فقيل 
عذاب احلياة : وجيوز أن يراد بضعف احلياة . ألذقناك أليم احلياة وأليم املمات : وضعف املمات ، كما لو قيل 

لضاعفنا لك العذاب املعجل : ما يعقب املوت من عذاب القرب وعذاب النار ، واملعىن : يا ، وبضعف املمات الدن
للعصاة يف احلياة الدنيا ، وما نؤخره ملا بعد املوت ، ويف ذكر الكيدودة وتقليلها ، مع إتباعها الوعيد الشديد 

ظم قبحه مبقدار عظم شأن فاعله وارتفاع منزلته ، ومن دليل بني على أن القبيح يع -بالعذاب املضاعف يف الدارين 
 -تعاىل عن ذلك علواً كبرياً  -مث استعظم مشايخ العدل والتوحيد رضوان اهللا عليهم نسبة اجملربة القبائح إىل اهللا 

  .وفيه دليل على أن أدىن مداهنة للغواة مضادة هللا وخروج عن واليته ، وسبب موجب لغضبه ونكاله 

من إذا تال هذه اآلية أن جيثو عندها ويتدبرها ، فهي جديرة بالتدبر ، وبأن يستشعر الناظر فيها اخلشية فعلى املؤ
  :وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم أهنا ملا نزلت كان يقول . وازدياد التصلب يف دين اهللا 

  .» اللهم ال تكلين إىل نفسي طرفة عني « )  ٦٢٥( 

ُسنَّةَ َمْن قَْد أَْرَسلَْنا قَْبلََك ) ٧٦(َنَك ِمَن الْأَْرضِ ِلُيْخرِجُوَك ِمْنَها َوإِذًا لَا َيلَْبثُونَ ِخلَافََك إِلَّا قَِليلًا َوإِنْ كَاُدوا لََيْستَِفزُّو
  ) ٧٧(ِمْن ُرُسِلَنا َولَا َتجُِد ِلسُنَِّتَنا َتحْوِيلًا 



من أرض مكة } ّمَن األرض { جونك بعداوهتم ومكرهم ليزع} لََيْسَتِفزُّوَنكَ { وإن كاد أهل مكة } َوإِن كَادُواْ { 
فإن اهللا مهلكهم وكان كما قال ، فقد أهلكوا } قَلِيالً { زماناً } إِال { ال يبقون بعد إخراجك } َوإِذًا الَّ َيلَْبثُونَ { 

هاجر بأمر ربه  ومل خيرجوه ، بل. معناه ولو أخرجوك الستؤصلوا عن بكرة أبيهم : وقيل . ببدر بعد إخراجه بقليل 
  .من أرض املدينة ، وذلك : وقيل . من أرض العرب : وقيل . 
: أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا هاجر حسدته اليهود وكرهوا قربه منهم ، فاجتمعوا إليه وقالوا )  ٦٢٦( 

، فلو خرجت إىل الشام آلمنا يا أبا القاسم ، إن األنبياء إمنا بعثوا بالشام وهي بالد مقّدسة وكانت مهاجر إبراهيم 
بك واتبعناك ، وقد علمنا أنه ال مينعك من اخلروج إال خوف الروم ، فإن كنت رسول اهللا فاهللا مانعك منهم ، 

بذي احلليفة ، حىت جيتمع إليه أصحابه ويراه : فعسكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على أميال من املدينة ، وقيل 
» ال يلبثون«ج إىل الشام حلرصه على دخول الناس يف دين اهللا ، فنزلت ، فرجع وقرىء الناس عازماً على اخلرو

أما الشائعة فقد عطف فيها : ما وجه القراءتني؟ قلت : فإن قلت . » إذا«على إعمال » ال يلبثوا«ويف قراءة أّيب 
وأما قراءة أّيب ففيها . السم وهو مرفوع لوقوعه خرب كاد ، والفعل يف خرب كاد واقع موقع ا. الفعل على الفعل 

  :قال » خالفك«وقرىء } َوإِن كَاُدواْ لََيْسَتِفزُّوَنكَ { اجلملة برأسها اليت هي إذاً ال يلبثوا ، عطف على مجلة قوله 
  َبَسطَ الشَّوَاِطُب بَْيَنُهنَّ َحِصريَاً... َعفَِت الدَِّيارُ ِخالَفَُهْم فَكأَنََّما 

يعين أن كل قوم أخرجوا رسوهلم من بني ظهرانيهم ، فسنة اهللا أن يهلكهم ، } ْد أَْرَسلَْنا ُسنَّةَ َمن قَ{ أي بعدهم 
  .سن اهللا ذلك سنة : ونصبت نصب املصدر املؤكد ، أي 

َوِمَن اللَّْيلِ فَتََهجَّْد بِِه ) ٧٨(ا أَِقمِ الصَّلَاةَ ِلُدلُوِك الشَّْمسِ إِلَى غََسقِ اللَّْيلِ َوقُْرآنَ الْفَْجرِ إِنَّ قُْرآنَ الْفَْجرِ كَانَ َمْشُهوًد
  ) ٧٩(َناِفلَةً لََك َعَسى أَنْ َيْبعَثََك رَبَُّك َمقَاًما َمْحُموًدا 

  :وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم . زالت : وقيل . غربت : دلكت الشمس 
واشتقاقه من الدلك » ر فصلى يب الظه. أتاين جربيل عليه السالم لدلوك الشمس حني زالت الشمس « )  ٦٢٧( 

، ألن اإلنسان يدلك عينه عند النظر إليها ، فإن كان الدلوك الزوال فاآلية جامعة للصلوات اخلمس ، وإن كان 
صالة } َوقُْرَءانَ الفجر { الظلمة ، وهو وقت صالة العشاء : والغسق . الغروب فقد خرجت منها الظهر والعصر 

وهي حجة على ابن علية . ، ألهنا ركن ، كما مسيت ركوعاً وسجوداً وقنوتاً الفجر ، مسيت قرآناً وهو القراءة 
يشهده مالئكة الليل والنهار ، ينزل هؤالء ، ويصعد } َمْشُهوًدا { واألصم يف زعمهما أن القراءة ليست بركن 

أو من حقه أن يكون .  هؤالء؛ فهو يف آخر ديوان الليل وأول ديوان النهار ، أو يشهده الكثري من املصلني يف العادة
حثاً على طول القراءة يف صالة الفجر ، لكوهنا } َوقُْرَءانَ الفجر { وجيوز أن يكون . مشهوداً باجلماعة الكثرية 

} َوِمَن اليل { مكثوراً عليها ، ليسمع الناس القرآن فيكثر الثواب؛ ولذلك كانت الفجر أطول الصلوات قراءة 
: ويقال أيضاً يف النوم . والتهجد ترك اهلجود للصالة ، وحنو التأمث والتحّرج } ْد بِِه فََتَهجَّ{ وعليك بعض الليل 

عبادة زائدة لك على الصلوات اخلمس ، وضع نافلة موضع هتجداً؛ ألن التهجد عبادة زائدة } َناِفلَةً لَّكَ { هتجد 
على الصلوات املفروضة فريضة عليك واملعىن أن التهجد زيد لك . فكان التهجد والنافلة جيمعهما معىن واحد 

عسى أن يبعثك يوم القيامة : نصب على الظرف ، أي } َمقَاماً مَّْحُموًدا { خاصة دون غريك ، ألنه تطوع هلم 
ومعىن . وجيوز أن يكون حاال مبعىن أن يبعثك ذا مقام حممود . أو ضمن يبعثك معىن يقيمك . فيقيمك مقاماً حمموداً 

املقام الذي حيمده القائم فيه ، وكل من رآه وعرفه وهو مطلق يف كل ما جيب احلمد من أنواع : املقام احملمود 



مقام حيمدك : وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما . املراد الشفاعة ، وهي نوع واحد مما يتناوله : الكرامات ، وقيل 
فع فتشفع ، ليس أحد إال حتت تسأل فتعطى ، وتش: فيه األولون واآلخرون ، وتشرف فيه على مجيع اخلالئق 

  :وعن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم . لوائك 
  وعن حذيفة» هو املقام الذي أشفع فيه ألّميت « )  ٦٢٨( 
لبيك « : جيمع الناس يف صعيد واحد ، فال تتكلم نفس ، فأّول مدعّو حممد صلى اهللا عليه وسلم فيقول )  ٦٢٩( 

، واملهدّي من هديت ، وعبدك بني يديك وبك وإليك ، ال ملجأ وال منجى منك إال وسعديك والشّر ليس إليك 
  .} عسى أَن َيْبَعثَكَ رَبَُّك َمقَاماً مَّْحُموًدا { فهذا قوله : قال » إليك ، تباركت وتعاليت ، سبحانك رب البيت 

  ) ٨٠(وَاْجَعلْ ِلي ِمْن لَُدْنَك ُسلْطَاًنا َنِصًريا َوقُلْ َربِّ أَْدِخلْنِي ُمْدَخلَ ِصْدقٍ َوأَْخرِجْنِي ُمْخَرجَ ِصْدقٍ 

أدخلين : أدخلين فأدخل مدخل صدق ، أي : ومعىن الفتح . مبعىن املصدر : بالضم والفتح » مدخل وخمرج«قرىء 
إدخاالً مرضياً على طهارة وطيب من السيئات ، وأخرجين منه عند البعث إخراجاً مرضياً ، : القرب مدخل صدق 

نزلت حني أمر باهلجرة ، يريد : وقيل . بالكرامة ، آمنا من السخط ، يدل عليه ذكره على أثر ذكر البعث ملقى 
إدخاله مكة ظاهراً عليها بالفتح ، وإخراجه منها آمناً من املشركني ، : وقيل . إدخال املدينة واإلخراج من مكة 

وإخراجه منه  -وهو النبّوة  -ما محله من عظيم األمر وقيل إدخاله في. إدخاله الغار وإخراجه منه ساملاً : وقيل 
{ هو عام يف كل ما يدخل فيه ويالبسه من أمر ومكان : وقيل . الطاعة : وقيل . مؤدياً ملا كلفه من غري تفريط 

أو ملكاً وعزا قوياً ناصراً لإلسالم على الكفر مظهراً له عليه ، فأجيب . حجة تنصرين على من خالفين } سلطانا 
، ]  ٥٦: املائدة [ } فَإِنَّ حِْزَب اهللا ُهُم الغالبون { ] .  ٦٧: املائدة [ } واهللا َيْعصُِمَك ِمَن الناس { : دعوته بقوله 

ووعده لينزعّن ملك ]  ٥٥: النور [ } ليستخلفنهم ِفى االرض { ، ]  ٣٣: التوبة [ } ِلُيظْهَِرُه َعلَى الدين كُلِّه { 
  :وعنه صلى اهللا عليه وسلم . ه فارس والروم ، فيجعله ل

فكان شديداً " انطلق فقد استعملتك على أهل اهللا " أنه استعمل عتاب بن أُسيد على أهل مكة وقال )  ٦٣٠( 
ال واهللا ال أعلم متخلفاً يتخلف عن الصالة يف مجاعة إال ضربت عنقه ، فإنه ال : على املريب ، ليناً على املؤمن وقال 

يا رسول اهللا ، لقد استعملت على أهل اهللا عتاب بن أسيد أعرابياً : فقال أهل مكة . ال منافق يتخلف عن الصالة إ
إين رأيت فيما يرى النائم كأنّ عتاب بن أسيد أتى باب اجلنة ، فأخذ حبلقة : " جافياً ، فقال صلى اهللا عليه وسلم 

اإلسالم لنصرته املسلمني على من يريد ظلمهم ،  الباب فقلقلها قلقاالً شديداً حىت فتح له فدخلها ، فأعز اهللا به
  " .فذلك السلطان النصري 

  ) ٨١(َوقُلْ َجاَء الَْحقُّ َوَزَهَق الَْباِطلُ إِنَّ الَْباِطلَ كَانَ َزُهوقًا 

كانت لقبائل : وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما . كان حول البيت ثالمثائة وستون صنماً ضم كل قوم حبياهلم 
أي رب ، حىت مىت تعبد هذه األصنام : ن إليها وينحرون هلا ، فشكا البيت إىل اهللا عز وجل فقال العرب حيجو

إين سأحدث لك نوبة جديدة ، فأمألك خدوداً سجداً ، يدفون إليك دفيف : حويل دونك ، فأوحى اهللا إىل البيت 
  .. هلم عجيج حولك بالتلبية . النسور ، حينون إليك حنني الطري إىل بيضها 

خذ خمصرتك : وملا نزلت هذه اآلية يوم الفتح قال جربيل عليه السالم لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم )  ٦٣١( 
جاء احلق وزهق الباطل ، فينكب الصنم : مث ألقها ، فجعل يأيت صنماً صنماً وهو ينكت باملخصرة يف عينه ويقول 



يا علي ، ارم به ، فحمله : ة وكان من قوارير صفر فقال لوجهه حىت ألقاها مجيعاً ، وبقي صنم خزاعة فوق الكعب
ما رأينا رجالً : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت صعد فرمى به فكسره ، فجعل أهل مكة يتعجبون ويقولون 

  .أسحر من حممد صلى اهللا عليه وسلم 
زهقت نفسه ، إذا خرجت : من قوهلم ذهب وهلك ، } َوَزَهَق الباطل { متثيل وختييل : وشكاية البيت والوحي إليه 

  .كان مضمحالً غري ثابت يف كل وقت } كَانَ َزُهوقًا { الشرك : والباطل . اإلسالم : واحلق . 

  ) ٨٢(َوُننَزِّلُ ِمَن الْقُْرآِن َما ُهَو ِشفَاٌء َوَرْحَمةٌ ِللُْمْؤِمنَِني وَلَا يَزِيُد الظَّاِلِمَني إِلَّا َخسَاًرا 

أو للتبعيض ، أي } ِمَن األوثان { : من للتبيني ، كقوله } ِمن القرءان { » بالتخفيف والتشديد«قرىء  }َوُننَّزلُ { 
كل شيء نزل من القرآن فهو شفاء للمؤمنني ، يزدادون به إمياناً ، ويستصلحون به دينهم ، فموقعه منهم موقع : 

  :وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم . الشفاء من املرضى 
أي نقصاناً لتكذيبهم به } إَالَّ َخسَاًرا { وال يزداد به الكافرون " من مل يستشف بالقرآن فال شفاه اهللا " )  ٦٣٢( 

  ] . ١٢٥: التوبة [ } فََزاَدْتُهمْ رِْجًسا إىل رِْجِسهِْم { : وكفرهم ، كقوله تعاىل 

قُلْ كُلٌّ َيْعَملُ َعلَى َشاِكلَِتِه فََربُّكُْم ) ٨٣(إِذَا َمسَُّه الشَّرُّ كَانَ َيئُوًسا َوإِذَا أَْنَعْمَنا َعلَى الْإِْنَساِن أَعَْرَض َونَأَى بَِجانِبِِه َو
  ) ٨٤(أَْعلَُم بَِمْن ُهَو أَْهَدى سَبِيلًا 

َوَنأَى { عن ذكر اهللا ، كأنه مستغن عنه مستبدّ بنفسه } أَْعَرضَ { بالصحة والسعة } َوإِذَا أَْنَعمَْنا َعلَى اإلنسان { 
أن يلوي عنه عطفه : والنأي باجلانب . ألنّ اإلعراض عن الشيء أن يوليه عرض وجهه : تأكيد لإلعراض } جَانِبِهِ بِ

من فقر أو مرض أو نازلة من } َوإِذَا َمسَُّه الشر { ويوليه ظهره ، وأراد االستكبار؛ ألنّ ذلك من عادة املستكربين 
وناء «وقرىء } إنه الييأس من روح اهللا إال القوم الكافرون { وح اهللا شديد اليأس من ر} كَانَ َيئُوساً { النوازل 
أحد } قُلْ كُلٌّ { » هنض«مبعىن » ناء«وجيوز أن يكون من » رأى«يف » راء«بتقدمي الالم على العني ، كقوله » جبانبه

طريق ذو «ة ، من قوهلم أي على مذهبه وطريقته اليت تشاكل حاله يف اهلدى والضالل} َيْعَملُ على َشاِكلَِتهِ { 
أي أسّد مذهباً } فَرَبُّكُمْ أَْعلَُم بَِمْن ُهَو أهدى َسبِيالً { : وهي الطرق اليت تتشعب منه ، والدليل عليه قوله » شواكل
  .وطريقة 

  ) ٨٥(يلًا َوَيسْأَلُوَنَك َعنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوُح ِمْن أَْمرِ َربِّي َوَما أُوِتيُتْم ِمَن الِْعلْمِ إِلَّا قَِل

وعن عبد . سألوه عن حقيقته فأخرب أنه من أمر اهللا ، أي مما استأثر بعلمه . األكثر على أنه الروح الذي يف احليوان 
  .اهللا بن بريدة 

. هو خلق عظيم روحاين أعظم من امللك : وقيل . لقد مضى النيب صلى اهللا عليه وسلم وما يعلم الروح )  ٦٣٣( 
  .أي من وحيه وكالمه ، ليس من كالم البشر } ِمْن أَْمرِ َرّبى { القرآن و : وقيل . لسالم جربيل عليه ا: وقيل 

بعثت اليهود إىل قريش أن سلوه عن أصحاب الكهف ، وعن ذي القرنني ، وعن الروح ، فإن أجاب )  ٦٣٤( 
ني وأهبم أمر الروح عنها أو سكت فليس بنّيب ، وإن أجاب عن بعض وسكت عن بعض فهو نّيب ، فبني هلم القصت

  .اخلطاب عام } َوَما أُوتِيُتم { وهو مبهم يف التوراة ، فندموا على سؤاهلم 



حنن خمتصون هبذا اخلطاب أم أنت معنا : وروي أنّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا قال هلم ذلك قالوا )  ٦٣٥( 
َوَمن ُيْؤتَ الِْحكَْمةَ { ساعة تقول : ما أعجب شأنك : ا بل حنن وأنتم مل نؤت من العلم إال قليالً ، فقالو: فيه؟ فقال 

} َولَْو أَنَّ مَّا ِفى األرض ِمن َشَجَرٍة أَقْالٌَم { : وساعة تقول هذا ، فنزلت ]  ٢٦٩: البقرة [ } فَقَْد أُوِتىَ َخيًْرا كَِثًريا 
افة ، فيوصف الشيء بالقلة مضافاً إىل وليس ما قالوه بالزم؛ ألنّ القلة والكثرة تدوران مع اإلض]  ٢٧: لقمان [ 

ما فوقه ، وبالكثرة مضافاً إىل ما حتته ، فاحلكمة اليت أوتيها العبد خري كثري يف نفسها؛ إال أهنا إذا أضيفت إىل علم 
قد أوتينا التوراة وفيها : هو خطاب لليهود خاصة؛ ألهنم قالوا للنيب صلى اهللا عليه وسلم : وقيل . اهللا فهي قليلة 

إن علم التوراة : فقيل هلم ]  ٢٦٩: البقرة [ } َوَمن ُيْؤَت الِْحكَْمةَ فَقَْد أُوِتَى َخيًْرا كَِثًريا { احلكمة ، وقد تلوت 
  .قليل يف جنب علم اهللا 

إِلَّا َرْحَمةً ِمْن َربِّكَ إِنَّ فَْضلَُه كَانَ َعلَْيَك ) ٨٦(َولَِئْن ِشئَْنا لََنذَْهَبنَّ بِالَِّذي أَْوَحْيَنا إِلَْيَك ثُمَّ لَا َتجِدُ لََك بِِه َعلَْيَنا َوِكيلًا 
  ) ٨٧(كَبًِريا 

إن : واملعىن . والالم الداخلة على إن موطئة للقسم . جواب قسم حمذوف مع نيابته عن جزاء الشرط } لََنذَْهَبنَّ { 
ثُمَّ الَ { ا كنت ال تدري ما الكتاب شئنا ذهبنا بالقرآن وحموناه عن الصدور واملصاحف فلم نترك له أثراً وبقيت كم

إال أن } إِالَّ َرْحَمةً ّمن رَّّبَك { من يتوكل علينا باسترداده وإعادته حمفوظاً مستوراً } بِِه { بعد الذهاب } َتجُِد لَكَ 
ة من ولكن رمح: يرمحك ربك فريده عليك ، كأن رمحته تتوكل عليه بالرد ، أو يكون على االستثناء املنقطع مبعىن 

ربك تركته غري مذهوب به ، وهذا امتنان من اهللا تعاىل ببقاء القرآن حمفوظاً بعد املنة العظيمة يف تنزيله وحتفيظه ، 
فعلى كل ذي علم أن ال يغفل عن هاتني املنتني والقيام بشكرمها ، ومها منة اهللا عليه حبفظ العلم ورسوخه يف صدره 

إن أول ما تفقدون من دينكم األمانة ، وآخر ما تفقدون الصالة : ابن مسعود وعن . ، ومنته عليه يف بقاء احملفوظ 
كيف ذلك وقد : فقال رجل . ، وليصلني قوم وال دين هلم ، وإن هذا القرآن تصبحون يوماً وما فيكم منه شيء 

عليه ليالً فيصبح الناس منه يسري : أثبتناه يف قلوبنا وأثبتناه يف مصاحفنا نعلمه أبناءنا ويعلمه أبناؤنا أبناءهم؟ فقال 
  .فقراء ترفع املصاحف وينزع ما يف القلوب 

  ) ٨٨(انَ بَْعُضُهمْ ِلَبْعضٍ ظَهًِريا قُلْ لَِئنِ اْجَتَمَعِت الْإِْنُس َوالْجِنُّ َعلَى أَنْ يَأُْتوا بِمِثْلِ َهذَا الْقُْرآِن لَا يَأُْتونَ بِِمثِْلِه َولَْو كَ

  :م حمذوف ، ولوال الالم املوطئة ، جلاز أن يكون جواباً للشرط ، كقوله جواب قس} الَ يَأُْتونَ { 
لو تظاهروا على أن يأتوا مبثل هذا القرآن يف : أن الشرط وقع ماضياً ، أي ... َيقُولُ الَ غَاِئٌب َما ِلي َوالَ َحرُِم 

تيان مبثله ، والعجب من النوابت بالغته وحسن نظمه وتأليفه ، وفيهم العرب العاربة أرباب البيان لعجزوا عن اإل
اهللا قادر : ومن زعمهم أن القرآن قدمي مع اعترافهم بأنه معجز ، وإمنا يكون العجز حيث تكون القدرة ، فيقال 

وأما احملال الذي ال جمال فيه للقدرة ، وال مدخل هلا فيه كثاين القدمي ، . على خلق األجسام والعباد عاجزون عنه 
ألنه ال يوصف بالقدرة . قد عجز عنه ، وال هو معجز ، ولو قيل ذلك جلاز وصف اهللا بالعجز . فال يقال للفاعل 

  .على احملال ، إال أن يكابروا فيقولوا هو قادر على احملال ، فإن رأس ماهلم املكابرة وقلب احلقائق 

  ) ٨٩(أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُوًرا  َولَقَْد َصرَّفَْنا ِللنَّاسِ ِفي َهذَا الْقُْرآِن ِمْن كُلِّ َمثَلٍ فَأََبى



. اجلحود : والكفور . من كل معىن هو كاملثل يف غرابته وحسنه } ِمن كُلّ َمثَلٍ { ردّدنا وكّررنا } َولَقَدْ َصرَّفَْنا { 
أّول بالنفي ، كأنه ألن أىب مت: ومل جيز ضربت إال زيداً؟ قلت } فأىب أَكْثَُر الناس إِالَّ كُفُوًرا { كيف جاز : فإن قلت 

  .فلم يرضوا إال كفورا : قيل 

أَْو َتكُونَ لََك َجنَّةٌ ِمْن َنِخيلٍ َوِعَنبٍ فَتُفَجَِّر الْأَْنَهارَ ) ٩٠(َوقَالُوا لَْن ُنْؤِمَن لََك حَتَّى تَفُْجَر لََنا ِمَن الْأَْرضِ َيْنُبوًعا 
أَْو َيكُونَ لَكَ ) ٩٢(َما َزَعْمَت َعلَْيَنا ِكَسفًا أَْو َتأِْتَي بِاللَِّه وَالَْملَاِئكَِة قَبِيلًا أَوْ ُتْسِقطَ السََّماَء كَ) ٩١(ِخلَالََها َتفْجًِريا 

ْنتُ إِلَّا لْ ُسْبَحانَ رَبِّي َهلْ كَُبْيٌت ِمْن ُزخُْرٍف أَْو َترْقَى ِفي السََّماِء َولَْن ُنْؤِمَن ِلُرِقيِّكَ َحتَّى ُتنَزِّلَ َعلَْيَنا ِكَتاًبا َنقَْرُؤُه قُ
  ) ٩٣(َبشًَرا َرسُولًا 

ملا تبني إعجاز القرآن وانضمت إليه املعجزات األخر والبينات ولزمتهم احلجة وغلبوا ، أخذوا يتعللون باقتراح 
. تفتح } َتفُْجَر { وحىت . . . لن نؤمن لك حىت : فعل املبهوت احملجوج املتعثر يف أذيال احلرية ، فقالوا : اآليات 
عيناً غزيرة من شأهنا أن تنبع باملاء ال تقطع } َيْنُبوًعا { يعنون أرض مكة } ّمَن األرض { بالتخفيف » تفجر«وقرىء 

إِن نََّشأْ َنْخِسْف بِهِمُ { يعنون قول اهللا تعاىل } كََما َزَعْمَت { من نبع املاء ، كيعبوب من عب املاء » يفعول«: 
، بسكون السني مجع كسفة ، كسدرة ) كسفاً ( وقرىء ]  ٩: سبأ [ } ّمَن السماء األرض أَْو ُنْسِقطْ َعلَْيهِْم ِكَسفاً 

  :أو تأيت باهللا قبيالً ، وباملالئكة قبيالً ، كقوله : واملعىن . كفيالً مبا تقول شاهداً بصحته } قَبِيالً { وسدر وبفتحة 
  . .... . . . . . . . َبرِيا ... كُْنُت ِمْنُه َوَواِلِدي . . . . . . 

[ } لَْوالَ أُنزِلَ َعلَْيَنا امللئكة أَْو نرى َربََّنا { أو مقابالً ، كالعشري مبعىن املعاشر ، وحنوه ... فَإنِّي َوقَيَّارٌ بَِها لََغرِيُب 
يف معارج السماء ، فحذف } ِفى السماء { من ذهب } ّمن ُزخُْرٍف { أو مجاعة حاالً من املالئكة ]  ٢١: الفرقان 
َحتَّى ُتَنّزلَ َعلَْيَنا ِكتَاًبا { ولن نؤمن ألجل رقيك } َولَن نُّْؤِمَن ِلُرِقّيكَ { رقى يف السلم ويف الدرجة : يقال .  املضاف

لن نؤمن لك حىت تتخذ : قال عبد اهللا بن أيب أمية : عن ابن عباس رضي اهللا عنهما . من السماء فيه تصديقك } 
ا أنظر حىت تأتيها مث تأيت معك بصك منشور ، معه أربعة من املالئكة يشهدون لك مث ترقى فيه وأن. إىل السماء سلماً 
هذا سحر : وما كانوا يقصدون هبذه االقتراحات إال العناد واللجاج ، ولو جاءهتم كل آية لقالوا . أنك كما تقول 

ولو فتحنا عليهم باباً من السماء { ، ]  ٧ :األنعام [ } َولَْو َنزَّلَْنا َعلَْيَك كتابا ِفى ِقرْطَاس { ، كما قال عز وجل 
وحني أنكروا اآلية الباقية اليت هي القرآن وسائر اآليات وليست بدون ما ]  ١٤: احلجر [ } فظلوا فيه يعرجون 

أي قال » قال سبحان ريب«: وقرىء } قُلْ سبحان رَّبى { مل يكن إىل تبصرهتم سبيل  -بل هي أعظم  -اقترحوه 
مثلهم ، } َبَشًرا { رسوالً كسائر الرسل } َهلْ كُنُت إَالَّ { تعجب من اقتراحاهتم عليه » حان ريبسب«و . الرسول 

وكان الرسل ال يأتون قومهم إال مبا يظهره اهللا عليهم من اآليات ، فليس أمر اآليات إيلّ ، إمنا هو إىل اهللا فما بالكم 
  .تتخريوهنا علّي 

قُلْ لَْو كَانَ ِفي الْأَْرضِ َملَاِئكَةٌ ) ٩٤(نُوا إِذْ َجاءَُهُم الُْهَدى إِلَّا أَنْ قَالُوا أََبَعثَ اللَُّه َبَشًرا َرُسولًا َوَما َمَنَع النَّاسَ أَنْ ُيْؤِم
  ) ٩٥(َيْمُشونَ ُمطَْمِئنَِّني لَنَزَّلَْنا َعلَيْهِْم ِمَن السََّماِء َملَكًا َرُسولًا 

وما منعهم اإلميان : أي . الوحي } اهلدى { و . لثانية رفع فاعل له وا. األوىل نصب مفعول ثان ملنع } أن { 
. بالقرآن وبنبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم إال شبهة تلجلجت يف صدورهم ، وهي إنكارهم أن يرسل اهللا البشر 

أن ال يرسل ملك  لإلنكار ، وما أنكروه فخالفه هو املنكر عند اهللا ، ألن قضية حكمته} أََبَعثَ اهللا { واهلمزة يف 



على أقدامهم كما } لَْو كَانَ ِفى األرض مالئكة َيْمُشونَ { الوحي إال إىل أمثاله ، أو إىل األنبياء ، مث قرر ذلك بأنه 
ساكنني يف } ُمطَْمِئّنَني { ميشي اإلنس وال يطريون بأجنحتهم إىل السماء فيسمعوا من أهلها ويعلموا ما جيب علمه 

فأما اإلنس فماهم هبذه . يعلمهم اخلري ويهديهم املراشد } زَّلَْنا َعلَْيهِم ّمَن السماء َملَكًا رَّسُوالً لََن{ األرض قاّرين 
هل جيوز أن : فإن قلت . املثابة ، إمنا يرسل امللك إىل خمتار منهم للنبوة ، فيقوم ذلك املختار بدعوهتم وإرشادهم 

  .وجه حسن واملعىن له أجوب : والً؟ قلت يكون بشراً وملكاً ، منصوبني على احلال من رس

  ) ٩٦(قُلْ كَفَى بِاللَِّه َشهِيًدا بَْينِي وََبْيَنكُْم إِنَُّه كَانَ بِِعَباِدِه َخبًِريا َبصًِريا 

املنذرين } إِنَُّه كَانَ بِِعبَاِدِه { على أين بلغت ما أرسلت به إليكم ، وأنكم كذبتم وعاندمت } َشهِيًدا َبيْنِى َوَبيَْنكُمْ { 
. وهذه تسلية لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ووعيد للكفرة . عاملاً بأحواهلم ، فهو جمازيهم } َخبِرياً { واملنذرين 
  .متييز أو حال : وشهيداً 

ُرُهمْ َيْوَم الِْقَياَمِة َعلَى ُوُجوِههِْم ُعْمًيا َوَمْن َيْهِد اللَُّه فَُهَو الُْمْهَتِد َوَمْن ُيْضِللْ فَلَْن َتجَِد لَُهْم أَْوِلَياَء ِمْن ُدونِِه وََنْحُش
ذَِلكَ َجَزاؤُُهْم بِأَنَُّهْم كَفَُروا بِآَياِتَنا َوقَالُوا أَإِذَا كُنَّا ) ٩٧(َوُبكًْما َوُصما َمأَْواُهمْ َجهَنَُّم كُلََّما َخَبْت زِْدَناُهمْ َسِعًريا 

  ) ٩٨(َخلْقًا َجِديًدا  ِعظَاًما َوُرفَاًتا أَإِنَّا لََمْبُعوثُونَ

َوَمن { ألنه ال يلطف إال مبن عرف أن اللطف ينفع فيه } فَُهَو املهتدى { ومن يوفقه ويلطف به } َوَمن َيْهِد اهللا { 
على  َيْوَم ُيْسَحُبونَ ِفى النار{ : كقوله } على ُوُجوِههِمْ { أنصاراً } فَلَن َتجَِد لَُهْم أَوِْلَياء { ومن خيذل } ُيْضِللِ 

  ] . ٤٨: القمر [ } ُوُجوِههِمْ 
إن الذي أمشاهم على « : كيف ميشون على وجوههم قال : وقيل لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم )  ٦٣٦( 

كما كانوا يف الدنيا ، ال يستبصرون وال } ُعْمًيا وَُبكًْما َوُصّما { » أقدامهم ، قادر على أن ميشيهم على وجوههم 
ال يبصرون ما يقرّ أعينهم ، وال يسمعون ما يلذ : تصاّمون عن استماعه ، فهم يف اآلخرة كذلك ينطقون باحلق ، وي

وجيوز أن حيشروا مؤقي . ومن كان يف هذه أعمى فهو يف اآلخرة أعمى . مسامعهم وال ينطقون مبا يقبل منهم 
} كُلََّما َخَبْت { قرؤن ويتكلمون احلواس من املوقف إىل النار بعد احلساب ، فقد أخرب عنهم يف موضع آخر أهنم ي

كما أكلت جلودهم وحلومهم وأفنتها فسكن هلبها ، بدلوا غريها ، فرجعت ملتهبة مستعرة ، كأهنم ملا كذبوا 
باإلعادة بعد اإلفناء جعل اهللا جزاءهم أن سلط النار على أجزائهم تأكلها وتفنيها مث يعيدها ، وال يزالون على 

زيد ذلك يف حتسرهم على تكذيبهم البعث؛ وألنه أدخل يف االنتقام من اجلاحد ، وقد دل على اإلفناء واإلعادة ، لي
  .} أَِءنَّا لََمْبُعوثُونَ َخلْقاً َجدِيداً قُلْ { إىل قوله } ذَِلكَ َجَزاؤُُهم { ذلك بقوله 

َعلَى أَنْ َيْخلَُق ِمثْلَُهْم َوجََعلَ لَُهْم أََجلًا لَا رَْيَب ِفيِه فَأََبى أَوَلَْم َيرَْوا أَنَّ اللََّه الَِّذي َخلََق السََّماَواِت َوالْأَْرَض قَاِدٌر 
  ) ٩٩(الظَّاِلُمونَ إِلَّا كُفُوًرا 

ألن املعىن قد علموا بدليل } أََو لَْم َيرَْواْ { على قوله : ؟ قلت } َوَجَعلَ لَُهْم أََجالً { عالم عطف قوله : فإن قلت 
لق السموات واألرض فهو قادر على خلق أمثاهلم من اإلنس ، ألهنم ليسوا بأشد خلقاً العقل أنّ من قدر على خ



وهو املوت أو القيامة ، فأبوا مع } َوَجَعلَ لَُهمْ أََجالً الَّ َرْيَب ِفيِه { أأنتم أشد خلقاً أم السماء : منهن كما قال 
  .وضوح الدليل إال جحوداً 

  ) ١٠٠(اِئَن َرْحَمِة َربِّي إِذًا لَأَْمَسكُْتمْ َخْشَيةَ الْإِْنفَاقِ َوكَانَ الْإِْنَسانُ قَُتوًرا قُلْ لَْو أَْنُتْم َتْمِلكُونَ َخَز

وتقديره لو } لَّْو أَنُتْم َتْمِلكُونَ { حقها أن تدخل على األفعال دون األمساء ، فال بد من فعل بعدها يف } لَْو { 
طة التفسري ، وأبدل من الضمري املتصل الذي هو الواو ضمري متلكون متلكون ، فأضمر متلك إضماراً على شري

وهذا هو ! تفسريه: فاعل الفعل املضمر ، ومتلكون : منفصل ، وهو أنتم ، لسقوط ما يتصل به من اللفظ ، فأنتم 
ختصاص؛ أنّ أنتم متلكون فيه داللة على اال: فأّما ما يقتضيه علم البيان ، فهو . الوجه الذي يقتضيه علم اإلعراب 

  :وأنّ الناس هم املختصون بالشح املتبالغ وحنوه قول حامت 
  :وقول املتلمس ... لَْو ذَاتُ ِسوَارٍ لَطََمتْنِي 

وذلك ألنّ الفعل األول ملا سقط ألجل املفسر ، برز الكالم يف صورة املبتدأ ... َولَْو غَْيُر أَخَْواِلي أَرادُوا َنقِيَصِتي 
وقيل . قه وسائر نعمه على خلقه ، ولقد بلغ هذا الوصف بالشح الغاية اليت ال يبلغها الوهم رز: ورمحة اهللا . واخلرب 

هو ألهل مكة الذين اقترحوا ما اقترحوا من الينبوع واألهنار وغريها ، وأهنم لو ملكوا ، خزائن األرزاق لبخلوا هبا : 
لبخلتم ، من قولك : ال؛ ألن معناه : مفعول؟ قلت } ألْمَسكُْتمْ { هل يقدر : فإن قلت . ضيقاً خبيالً } قَُتوًرا { 

  .للبخيل ممسك 

لَأَظُنَُّك َيا مُوَسى َمْسحُوًرا َولَقَْد آتَْيَنا ُموَسى ِتْسَع آَياتٍ َبيِّنَاٍت فَاسْأَلْ بَنِي إِْسرَاِئيلَ إِذْ َجاَءُهْم فَقَالَ لَُه ِفْرَعْونُ إِنِّي 
)١٠١ (  

هي العصا ، واليد ، واجلراد ، والقمل ، والضفادع ، والدم ، واحلجر ، والبحر ،  :عن ابن عباس رضي اهللا عنهما 
مكان احلجر ، : الطوفان ، والسنون ، ونقص الثمرات : وعن احلسن . والطور الذي نتقه على بين إسرائيل 

: له عمر  وعن عمر بن عبد العزيز أنه سأل حممد بن كعب فذكر اللسان والطمس ، فقال. والبحر ، والطور 
كيف يكون الفقيه إال هكذا ، أخرج يا غالم ذلك اجلراب ، فأخرجه فنفضه ، فإذا بيض مكسور بنصفني ، وجوز 

  :وعن صفوان بن عسال . مكسور ، وفوم ومحص وعدس ، كلها حجارة 
قل لبين  أن: أوحى اهللا إىل موسى « : أنّ بعض اليهود سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن ذلك فقال )  ٦٣٧( 

ال تشركوا باهللا شيئاً ، وال تسرقوا ، وال تزنوا ، وال تقتلوا النفس اليت حّرم اهللا إال باحلق ، وال تسحروا : إسرائيل 
، وال تأكلوا الربا ، وال متشوا بربيء إىل ذي سلطان ليقتله ، وال تقذفوا حمصنة ، وال تفّروا من الزحف ، وأنتم يا 

سلهم من فرعون : سل بين إسرائيل ، أي : فقلنا له } فَْسئَلْ َبنِى إسراءيل { » سبت يهود خاصة ال تعدوا يف ال
أو سلهم أن يعاضدوك وتكون قلوهبم . أو سلهم عن إمياهنم وعن حال دينهم . أرسل معي بين إسرائيل : وقل له 

ل ، على لفظ املاضي بغري مهز فسال بين إسرائي: وتدلّ عليه قراءة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . وأيديهم معك 
فسل يا رسول اهللا املؤمنني من بين إسرائيل ، وهم عبد اهللا بن سالم وأصحابه عن اآليات : ، وهي لغة قريش وقيل 

ولكن لَّيطَْمِئنَّ { ليزدادوا يقيناً وطمأنينة قلب؛ ألن األدلة إذا تظاهرت كان ذلك أقوى وأثبت ، كقول إبراهيم 
أّما على الوجه األول فبالقول احملذوف ، أي فقلنا هلم سلهم : ؟ قلت } إِذْ َجاءُهُم { مب تعلق : لت فإن ق. } قَلْبِى 



ومعىن . أو بإضمار اذكر ، أو خيربوك . وأّما على األخري فبآتينا . يف القراءة الثانية ) اسأل ( حني جاءهم ، أو ب 
  .ت فخولط عقلك سحر} مَّْسُحوًرا { إذ جاء آباءهم } إِذْ َجاءُهُم { 

فَأَرَاَد أَنْ ) ١٠٢(ْونُ َمثُْبوًرا قَالَ لَقَْد َعِلْمَت َما أَنَْزلَ َهُؤلَاِء إِلَّا َربُّ السََّماوَاِت وَالْأَْرضِ َبَصاِئَر َوإِنِّي لَأَظُنُّكَ َيا ِفْرَع
لَْنا ِمْن َبْعِدِه ِلبَنِي إِْسرَائِيلَ اْسكُنُوا الْأَْرَض فَإِذَا َجاَء َوْعُد َوقُ) ١٠٣(َيْسَتِفزَُّهْم ِمَن الْأَْرضِ فَأَغَْرقَْناُه َوَمْن َمَعُه َجِميًعا 

  ) ١٠٤(الْآخَِرِة جِئَْنا بِكُْم لَِفيفًا 

بينات مكشوفات ، ولكنك } َبصَاِئرَ { اآليات إال اهللا عز وجل } َما أَنَزلَ َهُؤالء { يا فرعون } لَقَْد َعِلْمَت { 
بالضم » علمت«وقرىء ]  ١٤: النمل [ } َوَجَحُدواْ بَِها واستيقنتها أَنفُُسُهْم ظُلْماً َوُعلُّواً { :  وحنوه: معاند ماكرب 
وأنّ هذه اآليات منزهلا رب السموات . إين لست مبسحور كما وصفتين ، بل أنا عامل بصحة األمر : ، على معىن 

هالكاً ، وظين أصح من ظنك؛ } َمثْبُوًرا { فأنا أظنك  إن ظننتين مسحوراً: مث قارع ظنه بظنه ، كأنه قال . واألرض 
وأما ظنك فكذب حبت؛ . ألن له أمارة ظاهرة وهي إنكارك ما عرفت صحته ، ومكابرتك آليات اهللا بعد وضوحها 

مصروفاً عن } َمثْبُوًرا { : وقال الفّراء . ألن قولك مع علمك بصحة أمري ، إين ألظنك مسحوراً قول كذاب 
وإن إخالك «ما منعك وصرفك؟ وقرأ أّيب بن كعب : ما ثربك عن هذا؟ أي : طبوعاً على قلبك ، من قوهلم اخلري م

فرعون أن يستخف موسى وقومه من أرض مصر } فَأََراَد { على إن املخففة والالم الفارقة » يا فرعون ملثبوراً
{ به مكره بأن استفزه اهللا بإغراقه مع قبطه وخيرجهم منها ، أو ينفيهم عن ظهر األرض بالقتل واالستئصال ، فحاق 

جِئَْنا بِكُْم لَِفيفًا { يعين قيام الساعة } فَإِذَا َجاء َوْعُد األخرة { اليت أراد فرعون أن يستفزكم منها } اسكنوا األرض 
من قبائل شىت  اجلماعات: واللفيف : مجعاً خمتلطني إياكم وإياهم ، مث حيكم بينكم ومييز بني سعدائكم وأشقيائكم } 
.  

  ) ١٠٥(َوبِالَْحقِّ أَْنَزلَْناُه َوبِالَْحقِّ َنَزلَ َوَما أَْرَسلَْناَك إِلَّا ُمَبشًِّرا وََنِذيًرا 

وما أنزلنا القرآن إال باحلكمة املقتضية إلنزاله وما نزل إال ملتبساً باحلق واحلكمة } وباحلق أَْنزَلَْناُه وباحلق َنَزلَ { 
اية إىل كل خري ، أو ما أنزلناه من السماء إال باحلق حمفوظاً بالرصد من املالئكة ، وما نزل على الشتماله على اهلد

إال لتبشرهم باجلنة وتنذرهم من النار ، ليس إليك } َوَما أرسلناك { الرسول إال حمفوظاً هبم من ختليط الشياطني 
  .وراء ذلك شيء ، من إكراه على الدين أو حنو ذلك 

  ) ١٠٦(فََرقَْناُه ِلَتقَْرأَُه َعلَى النَّاسِ َعلَى ُمكٍْث َونَزَّلْنَاُه َتنْزِيلًا َوقُْرآًنا 

جعلنا نزوله مفّرقاً منجماً وعن : بالتشديد ، أي » فّرقناه«وقرأ أّيب } فرقناه { منصوب بفعل يفسره } َوقُْرءاًنا { 
ني أو ثالثة ، بل كان بني أّوله وآخره عشرون سنة ، مل ينزل يف يوم: ابن عباس رضي اهللا عنه أنه قرأ مشدّداً وقال 

{ على مهل وتؤدة وتثبت : بالفتح والضم } على ُمكٍْث { أن فرق بالتخفيف يدل على فصل متقارب : يعين 
  .على حسب احلوادث } ونزلناه تَْنزِيالً 



َوَيقُولُونَ ) ١٠٧(ْن قَْبِلِه إِذَا ُيْتلَى َعلَْيهِْم َيِخرُّونَ ِللْأَذْقَاِن ُسجًَّدا قُلْ آِمُنوا بِِه أَْو لَا ُتْؤِمنُوا إِنَّ الَِّذيَن أُوُتوا الِْعلَْم ِم
  ) ١٠٩(وََيِخرُّونَ ِللْأَذْقَاِن يَْبكُونَ َويَزِيدُُهْم ُخُشوًعا ) ١٠٨(سُْبَحانَ رَبَِّنا إِنْ كَانَ َوْعُد َربَِّنا لََمفْعُولًا 

أمر باإلعراض عنهم واحتقارهم واإلزدراء بشأهنم ، وأن ال يكترث هبم وبإمياهنم } ِمُنواْ قُلْ ءاِمُنواْ بِِه أَْو الَ ُتْؤ{ 
وبامتناعهم عنه ، وأهنم إن مل يدخلوا يف اإلميان ومل يصّدقوا بالقرآن وهم أهل جاهلية وشرك ، فإن خرياً منهم 

قد آمنوا به وصّدقوه ، وثبت عندهم  -وهم العلماء الذين قرؤا الكتب وعلموا ما الوحي وما الشرائع  -وأفضل 
أنه النيب العرّيب املوعود يف كتبهم ، فإذا تلي عليهم خّروا سجداً وسبحوا اهللا تعظيماً ألمره وإلجنازه ما وعد يف 

إِن { : الكتب املنزلة وبشر به من بعثه حممد صلى اهللا عليه وسلم وإنزال القرآن عليه ، وهو املراد بالوعد يف قوله 
إِنَّ { : فإن قلت  -أي يزيدهم القرآن لني قلب ورطوبة عني } َويَزِيدُُهْم ُخُشوًعا . . . . َوْعُد َرّبَنا لََمفُْعوالً  كَانَ

وأن يكون } َءاِمنُواْ بِِه أَْو الَ ُتْؤِمنُواْ { جيوز أن يكون تعليالً لقوله : تعليل ملاذا؟ قلت } الذين أُوُتواْ العلم ِمن قَْبِلِه 
تسلَّ عن إميان اجلهلة : لقل على سبيل التسلية لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وتطييب نفسه ، كأنه قيل  تعليالً

ما معىن اخلرور للذقن؟ : فإن قلت . إن مل تؤمنوا به لقد آمن به من هو خري منكم : بإميان العلماء ، وعلى األّول 
ع اللحيني ، ألنّ الساجد أول ما يلقى به األرض من وجهه السقوط على الوجه ، وإمنا ذكر الذقن وهو جمتم: قلت 

حرف االستعالء ظاهر املعىن إذا قلت خّر على وجهه وعلى ذقنه ، فما معىن الالم يف خّر لذقنه : الذقن ، فإن قلت 
  :ولوجهه؟ قال 

فإن . به؛ ألن الالم لالختصاص  معناه جعل ذقنه ووجهه للخرور واختصه: قلت ... فَخرَّ صَرِيعاً ِللَْيَدْينِ َوِللْفَمِ 
الختالف احلالني ومها خرورهم يف حال كوهنم ساجدين ، وخرورهم يف حال : مل كّرر خيرون لألذقان؟ قلت : قلت 

  .كوهنم باكني 

بَِصلَاِتَك َولَا ُتَخاِفتْ بَِها وَاْبَتغِ َبْيَن قُلِ اْدُعوا اللََّه أَوِ اْدُعوا الرَّْحَمَن أَيا َما َتْدُعوا فَلَُه الْأَْسَماُء الُْحْسَنى َولَا َتْجَهْر 
  ) ١١٠(ذَِلَك َسبِيلًا 

إنه ينهانا أن نعبد إهلني وهو يدعو إهلاً : يا أَهللا يا رمحن ، فقال : عن ابن عباس رضي اهللا عنهما مسعه أبو جهل يقول 
والدعاء . يف التوراة هذا االسم فنزلت إنك لتقل ذكر الرمحن وقد أكثر اهللا : إن أهل الكتاب قالوا : وقيل . آخر 

: دعوته زيداً ، مث يترك أحدمها استغناء عنه فيقال : مبعىن التسمية ال مبعىن النداء ، وهو يتعّدى إىل مفعولني ، تقول 
} محن ادعوا اهللا أَوِ ادعوا الر{ وأو للتخيري ، فمعىن . واهللا والرمحن ، املراد هبما االسم ال املسمى . دعوت زيداً 

صلة } َما { و . عوض من املضاف إليه } أَّيا { والتنوين يف . مسوا هبذا االسم أو هبذا ، واذكروا إما هذا وإما هذا 
ليس } فَلَُه { والضمري يف } فَلَُه األمساء احلسىن { أّي هذين االمسني مسيتم وذكرمت : لإلهبام املؤكد ملا يف أّي ، أي 

: واملعىن . ذكورين ، ولكن إىل مسمامها وهو ذاته تعاىل؛ ألن التسمية للذات ال لالسم براجع إىل أحد االمسني امل
ألنه إذا حسنت أمساؤه كلها حسن هذان } فَلَُه األمساء احلسىن { : أياما تدعوا فهو حسن ، فوضع موضعه قوله 

بصالتك . حميد والتقديس والتعظيم أهنا مستقلة مبعاين الت. ألهنما منها ، ومعىن كوهنما أحسن األمساء : االمسان 
بقراءة صالتك على حذف املضاف؛ ألنه ال يلبس ، من قبل أن اجلهر واملخافتة صفتان تعتقبان على الصوت ال غري 

، والصالة أفعال وأذكار وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يرفع صوته بقراءته ، فإذا مسعها املشركون لغوا 
حىت ال تسمع من } َوالَ ُتَخاِفْت { وال جتهر حىت تسمع املشركني : من صوته ، واملعىن  وسبوا ، فأمر بأن خيفض



  .وسطاً } َسبِيالً { املخافتة ] و [ اجلهر } وابتغ َبْيَن { خلفك 
أناجي ريب وقد علم حاجيت : وروي أنّ أبا بكر رضي اهللا عنه كان خيفي صوته بالقراءة يف صالته ويقول )  ٦٣٨( 

أزجر الشيطان وأوقظ الوسنان ، فأمر أبا بكر أن يرفع قليالً وعمر : عمر رضي اهللا عنه يرفع صوته ويقول ، وكان 
معناه وال جتهر بصالتك كلها وال ختافت هبا كلها ، وابتغ بني ذلك سبيالً بأن جتهر بصالة : وقيل . أن خيفض قليالً 

ادعوا َربَّكُمْ { : وذهب قوم إىل أنّ اآلية منسوخة بقوله . ائك بدع} بَِصالِتكَ { الليل وختافت بصالة النهار ، وقيل 
} وَِلىٌّ مََّن الذل { مثل النتحاء الوجه الوسط يف القراءة : وابتغاء السبيل ]  ٥٥: األعراف [ } َتَضرًُّعا َوخُفَْيةً 

  .ا مبواالته ناصر من الذل ومانع له منه العتزازه به ، أو مل يوال أحداً من أجل مذلة به ليدفعه

  ) ١١١(َن الذُّلِّ َوكَبِّْرهُ َتكْبًِريا َوقُلِ الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي لَْم َيتَِّخذْ وَلًَدا وَلَْم َيكُْن لَُه شَرِيٌك ِفي الُْملِْك َولَمْ َيكُْن لَُه وَِليٌّ ِم

ن هذا وصفه هو الذي ألنّ م: كيف الق وصفه بنفي الولد والشريك والذل بكلمة التحميد؟ قلت : فإن قلت 
  .يقدر على إيالء كل نعمة ، فهو الذي يستحق جنس احلمد 

عن رسول اهللا . وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا أفصح الغالم من بين عبد املطلب علمه هذه اآلية )  ٦٣٩( 
  :صلى اهللا عليه وسلم 

ان له قنطار يف اجلنة ، والقنطار ألف أوقية من قرأ سورة بين إسرائيل فرّق قلبه عند ذكر الوالدين ك« )  ٦٤٠( 
  .رزقنا اهللا بفضله العميم وإحسانه اجلسيم » ومائتا أوقية 

لُْمْؤِمنِنيَ قَيًِّما ِليُْنِذرَ َبأًْسا َشِديًدا ِمْن لَُدْنُه َوُيَبشَِّر ا) ١(الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي أَنَْزلَ َعلَى َعْبِدِه الْكَِتاَب وَلَْم َيجَْعلْ لَُه ِعَوًجا 
َما ) ٤(َويُْنِذَر الَِّذيَن قَالُوا اتََّخذَ اللَُّه َولًَدا ) ٣(َماِكِثَني ِفيِه أََبًدا ) ٢(الَِّذيَن َيْعَملُونَ الصَّاِلحَاِت أَنَّ لَُهْم أَجًْرا َحسًَنا 

  ) ٥(ِههِْم إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَِذًبا لَُهْم بِِه ِمْن ِعلْمٍ َولَا ِلآبَائِهِْم كَُبَرْت كَِلَمةً َتْخُرُج ِمْن أَفَْوا

لقن اهللا عباده وفقههم كيف يثنون عليه وحيمدونه على أجزل نعمائه عليهم وهي نعمة اإلسالم ، وما أنزل على 
ومل جيعل له } وَلَْم َيْجَعل لَُّه ِعَوَجا { عبده حممد صلى اهللا عليه وسلم من الكتاب الذي هو سبب جناهتم وفوزهم 

اً من العوج قط ، والعوج يف املعاين كالعوج يف األعيان ، واملراد نفي االختالف والتناقض عن معانيه ، وخروج شيئ
األحسن أن ينتصب مبضمر وال جيعل : ؟ قلت } قَيِّماً { مب انتصب : فإن قلت . شيء منه من احلكمة واإلصابة فيه 

وف على أنزل ، فهو داخل يف حيز الصلة ، فجاعله حاالً من معط} َولَمْ َيجَْعل { حاالً من الكتاب؛ ألنّ قوله 
ومل جيعل له عوجا جعله قيماً؛ ألنه إذا نفى عنه : الكتاب فاصل بني احلال وذي احلال ببعض الصلة ، وتقديره 

 عن ما فائدة اجلمع بني نفي العوج وإثبات االستقامة ، ويف أحدمها غىن: فإن قلت . العوج فقد أثبت له االستقامة 
. فائدته التأكيد ، فرب مستقيم مشهود له باالستقامة وال خيلو من أدىن عوج عند السرب والتصفح : اآلخر؟ قلت 

قيماً مبصاحل العباد وما ال بّد هلم منه من : وقيل . قيما على سائر الكتب مصدقاً هلا ، شاهداً بصحتها : وقيل 
فاقتصر ]  ٤٠: النبأ [ } إِنَّا أنذرناكم َعذَاباً قَرِيباً { ني ، كقوله متعّد إىل مفعول» أنذر» «قيماً«الشرائع وقرىء 

: األعراف [ } بَِعذَابٍ َبئِيسٍ { والبأس من قوله } َبأًْسا َشِديًدا { الذين كفروا } لُِّينِذَر { على أحدمها ، وأصله 
بسكون » من لدنه«وقرىء . من عنده  صادراً} مِّن لَُّدْنهُ { وقد بؤس العذاب وبؤس الرجل بأساً وبآسة ]  ١٦٥

مل اقتصر على أحد مفعوىل أنذر؟ : فإن قلت . بالتخفيف والتثقيل } وَُيَبشِّرُ { الدال مع إمشام الضمة وكسر النون 
{ والدليل عليه تكرير اإلنذار يف قوله . قد جعل املنذر به هو الغرض املسبوق إليه ، فوجب االقتصار عليه : قلت 



أَنَّ { : متعلقاً باملنذرين من غري ذكر املنذر به ، كما ذكر املبشر به يف قوله } )  ٤( الذين قَالُواْ اختذ اهللا َولًَدا  َوُيْنِذَر
أي بالولد أو باختاذه ، يعين } َما لَُهْم بِِه ِمْن ِعلْمٍ { اجلنة : واألجر احلسن . استغناء بتقّدم ذكره } لَُهْم أَجًْرا َحَسًنا 

. هذا مل يصدر عن علم ولكن عن جهل مفرط وتقليد لآلباء ، وقد اشتملته آباؤهم من الشيطان وتسويله  أنّ قوهلم
معناه ما هلم به من علم؛ ألنه ليس : ما هلم به من علم؟ قلت : اختاذ اهللا ولداً يف نفسه حمال ، فكيف قيل : فإن قلت 

بالطريق املوصل إليه ، وإما ألنه يف نفسه حمال ال يستقيم تعلق مما يعلم الستحالته ، وانتفاء العلم بالشيء إّما للجهل 
. بالنصب على التمييز والرفع على الفاعلية ، والنصب أقوى وأبلغ : ، وكلمة » كربت كلمة«قرىء . العلم به 

استعظاماً صفة للكلمة تفيد } َتخُْرُج ِمْن أَفَْواِههِمْ { و . ما أكربها كلمة : وفيه معىن التعجب ، كأنه قيل 
الجترائهم على النطق هبا وإخراجها من أفواههم ، فإن كثرياً مما يوسوسه الشيطان يف قلوب الناس وحيّدثون به 
أنفسهم من املنكرات ال يتمالكون أن يتفّوهوا به ويطلقوا به ألسنتهم ، بل يكظمون عليه تشّورا من إظهاره ، 

إالم يرجع الضمري يف كربت؟ : فإن قلت . لباء مع إمشام الضمة بسكون ا» كبْرت«فكيف مبثل هذا املنكر؟ وقرىء 
  .ومسيت كلمة كما يسمون القصيدة هبا } اختذ اهللا وَلًَدا { إىل قوهلم : قلت 

  ) ٦(فَلََعلََّك َباِخٌع نَفَْسَك َعلَى آثَارِِهْم إِنْ لَْم ُيْؤِمنُوا بَِهذَا الَْحِديِث أََسفًا 

ومل يؤمنوا به وما تداخله من الوجد واألسف على توليهم ، برجل فارقه أحبته وأعزته شبهه وإياهم حني تولوا عنه 
، على » باخع نفسك«وقرىء . فهو يتساقط حسرات على آثارهم ويبخع نفسه وجداً عليهم وتلهفاً على فراقهم 

أن مل «للمضي فيمن قرأ و» إن مل يؤمنوا«أي قاتلها ومهلكها ، وهو لالستقبال فيمن قرأ : األصل ، وعلى اإلضافة 
وجيوز أن يكون . لفرط احلزن : مفعول له ، أي } أََسفاً { بالقرآن } هبذا احلديث { ألن مل يؤمنوا : مبعىن » يؤمنوا

  .رجل أسف وأسيف : يقال . املبالغة يف احلزن والغضب : حاال واألسف 

أَْم ) ٨(َوإِنَّا لََجاِعلُونَ َما َعلَْيَها َصِعيًدا جُُرًزا ) ٧(ُهْم أَيُُّهمْ أَْحَسُن َعَملًا إِنَّا َجَعلَْنا َما َعلَى الْأَْرضِ زِيَنةً لََها لَِنْبلَُو
كَ إِذْ أََوى الِْفْتَيةُ إِلَى الْكَْهِف فَقَالُوا َربََّنا آِتَنا ِمْن لَُدْن) ٩(َحسِْبَت أَنَّ أَْصَحاَب الْكَْهِف َوالرَِّقيمِ كَاُنوا ِمْن آَياِتَنا َعَجًبا 

  ) ١١(فََضَربَْنا َعلَى آذَانِهِْم ِفي الْكَْهفِ ِسنَِني َعدًَدا ) ١٠(َرْحَمةً َوَهيِّئْ لََنا ِمْن أَْمرَِنا َرَشًدا 

ِلَنْبلَُوُهْم أَيُُّهم { يعين ما يصلح أن يكون زينة هلا وألهلها من زخارف الدنيا وما يستحسن منها } َما َعلَى األرض { 
َوإِنَّا لََجاِعلُونَ َما َعلَْيَها { الزهد فيها وترك االغترار هبا ، مث زهد يف امليل إليها بقوله : وحسن العمل  }أَْحَسُن َعَمالً 

يعين مثل أرض بيضاء النبات فيها ، بعد أن كانت خضراء معشبة ، يف إزالة } َصعِيداً ُجُرزاً { من هذه الزينة } 
من إماتة احليوان وجتفيف النبات واألشجار ، وحنو ذلك ذكر من : ينة هبجته ، وإماطه حسنه ، وإبطال ما به كان ز

أَْم { اآليات الكلية تزيني األرض مما خلق فوقها من األجناس اليت ال حصر هلا وإزالة ذلك كله كأن مل يكن ، مث قال 
الغار الواسع يف : والكهف . يعين أن ذلك أعظم من قصة أصحاب الكهف وإبقاء حياهتم مّدة طويلة } َحسِْبَت 

  :قال أمية ابن أيب الصلت . اسم كلبهم } والرقيم { اجلبل 
  َوصِيَدُهُم وَالْقَْوُم يف الْكَْهِف ُهمَُّد... َولَْيسَ بَِها إالَّ الرَِّقيُم ُمَجاوِراً 

يف  إن الناس رقموا حديثهم نقراً: وقيل . هو لوح من رصاص رقمت فيه أمساؤهم جعل على باب الكهف : وقيل 
مكاهنم بني غضبان وأيلة : وقيل . قريتهم : وقيل . اجلبل : وقيل . هو الوادي الذي فيه الكهف : وقيل . اجلبل 

أي } ِمن لَُّدنَك َرْحَمةً { ذات عجب : من آياتنا وصفاً باملصدر ، أو على } َعَجًبا { آية } كَاُنواْ { دون فلسطني 



الذي حنن عليه من } َوَهّيىء لََنا ِمْن أَمْرَِنا { رزق واألمن من األعداء رمحة من خزائن رمحتك ، وهي املغفرة وال
رأيت منك : حىت نكون بسببه راشدين مهتدين ، أو اجعل أمرنا رشداً كله ، كقولك } َرَشًدا { مفارقة الكفار 

ناهم إنامة ثقيلة ال تنبههم فيها أمن: أي ضربنا عليها حجاباً من أن تسمع ، يعين } فََضَربَْنا على ءاذَانِهِمْ { أسداً 
األصوات ، كما ترى املستثقل يف نومه يصاح به فال يسمع وال يستنبه ، فحذف املفعول الذي هو احلجاب كما 

ذوات عدد ، فيحتمل أن يريد الكثرة وأن يريد } ِسنَِني َعَدًدا { بىن عليها القبة : بىن على امرأته ، يريدون : يقال 
إذا قل : وقال الزجاج ]  ٣٥: األحقاف [ } لَمْ َيلَْبثُواْ إِالَّ َساَعةً ّمن نَّهَارٍ { :  قليل عنده ، كقوله القلة؛ ألن الكثري

  .فهم مقدار عدده فلم حيتج أن يعّد ، وإذا كثر احتاج إىل أن يعد 

  ) ١٢(ثُمَّ َبعَثَْناُهمْ ِلَنْعلََم أَيُّ الْحِْزَبْينِ أَْحَصى ِلَما لَبِثُوا أََمًدا 

وهو معلق عنه أيضاً؛ ألن » ليعلم«وقرىء . فلم يعمل فيه } لََنْعلََم { يتضمن معىن االستفهام ، فعلق عنه } أَيُّ { 
} أَيُّ اِحلْزَبْينِ { » نعلم«مضمون اجلملة كما أنه مفعول » يعلم«إليه وفاعل » يعلم«ارتفاعه باالبتداء ال بإسناد 

قَالَ قَاِئلٌ مّْنُهْم كَم لَبِثُْتْم قَالُواْ لَبِثَْنا { م ملا انتبهوا اختلفوا يف ذلك ، وذلك قوله املختلفني منهم يف مّدة لبثهم؛ ألهن
هم : وكان الذين قالوا ربكم أعلم مبا لبثتم ]  ١٩: الكهف [ } َيْوًما أَْو بَْعَض َيْومٍ قَالُواْ رَبُّكُْم أَْعلَُم بَِما لَبِثُْتْم 

{ فعل ماض أي أيهم ضبط } أحصى { تطاول أو أي احلزبني املختلفني من غريهم ، و الذين علموا أن لبثهم قد 
ليس بالوجه السديد ، وذلك : فما تقول فيمن جعله من أفعل التفضيل؟ قلت : فإن قلت . ألوقات لبثهم } أََمًدا 

والقياس . شاذ » ن املذلقأفلس من اب«، و » أعدى من اجلرب«وحنو . أن بناءه من غري الثالثي اجملّرد ليس بقياس 
وإما أن . إما أن ينتصب بأفعل فأفعل ال يعمل : ال خيلو } أََمًدا { على الشاذ يف غري القرآن ممتنع ، فكيف به؟ وألن 

  :فإن زعمت أين أنصبه بإضمار فعل يدل عليه أحصى ، كما أضمر يف قوله . ينصب بلبثوا ، فال يسّد عليه املعىن 
نضرب القوانس ، فقد أبعدت املتناول وهو قريب ، حيث أبيت أن : على ... السُُّيوِف القَوَانَِسا َوأَْضَرَب ِمنَّا بِ

كيف جعل اهللا تعاىل العلم بإحصاءهم : فإن قلت . يكون أحصى فعالً ، مث رجعت مضطراً إىل تقديره وإضماره 
بذلك ، وإمنا أراد ما تعلق به العلم من ظهور اهللا عز وجل مل يزل عاملاً : املّدة غرضاً يف الضرب على آذاهنم؟ قلت 

  .األمر هلم ، ليزدادوا إمياناً واعتباراً ، ويكون لطفاً ملؤمين زماهنم ، وآية بينة لكفاره 

ى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَاُموا فَقَالُوا رَبَُّنا َوَرَبطَْنا َعلَ) ١٣(َنْحُن نَقُصُّ َعلَْيَك َنَبأَُهْم بِالَْحقِّ إِنَُّهْم ِفْتَيةٌ آَمُنوا بَِربِّهِْم َوزِْدَناُهْم ُهًدى 
َهُؤلَاِء قَْوُمَنا اتََّخذُوا ِمْن ُدونِِه آِلَهةً لَوْلَا ) ١٤(َربُّ السََّماَواِت وَالْأَْرضِ لَْن َنْدُعَو ِمْن ُدونِِه إِلًَها لَقَْد قُلَْنا إِذًا َشطَطًا 

  ) ١٥(أَظْلَُم ِممَّنِ افَْتَرى َعلَى اللَِّه كَِذًبا َيأُْتونَ َعلَْيهِمْ بُِسلْطَاٍن َبيِّنٍ فََمْن 

وقويناها بالصرب على هجر األوطان والنعيم ، } َوَرَبطَْنا على قُلُوبِهِْم { بالتوفيق والتثبيت } وزدناهم ُهًدى { 
بني يدي } ُمواْ إِذْ قَا{ والفرار بالدين إىل بعض الغريان ، وجسرناهم على القيام بكلمة احلق والتظاهر باإلسالم 

. فَقَالُواْ َربَُّنا َربُّ السموات واألرض { اجلبار وهو دقيانوس ، من غري مباالة به حني عاتبهم على ترك عبادة الصنم 
ومنه أشط يف السوم . إذا بعد : قوال ذا شطط ، وهو اإلفراط يف الظلم واإلبعاد فيه ، من شط } َشطَطًا . . . . 

لَّْوالَ يَأُْتونَ { خرب وهو إخبار يف معىن إنكار } واختذوا { عطف بيان } قَْوُمَنا { بتدأ ، و م} َهُؤالء { ويف غريه 
وهو تبكيت؛ ألنّ اإلتيان بالسلطان على عبادة } بسلطان َبّينٍ { هال يأتون على عبادهتم ، فحذف املضاف } َعلَْيهِم 



افترى َعلَى اهللا { يف الدين من احلجة حىت يصح ويثبت األوثان حمال ، وهو دليل على فساد التقليد ، وأنه ال بد 
  .بنسبة الشريك إليه } كَِذًبا 

َوُيهَيِّئْ لَكُْم ِمْن أَْمرِكُْم ِمْرفَقًا  َوإِِذ اْعتََزلُْتُموُهْم َوَما يَْعُبُدونَ إِلَّا اللََّه فَأُْووا إِلَى الْكَْهفِ َيْنُشْر لَكُْم َربُّكُْم ِمْن َرْحَمِتِه
)١٦(   

نصب } َوَما َيعُْبُدونَ { خطاب من بعضهم لبعض ، حني صممت عزميتهم على الفرار بدينهم } َوإِِذ اعتزلتموهم { 
جيوز أن يكون استثناء متصالً ، على } إِالَّ اهللا { وإذ اعتزلتموهم واعتزلتم معبوديهم : ، عطف على الضمري ، يعين 

هو كالم معترض : وقيل . وأن يكون منقطعاً . معه كما أهل مكة  أهنم كانوا يقرون باخلالق ويشركون: ما روي 
أي : وهو ما يرتفق به » بفتح امليم وكسرها«قرىء } ّمْرفَقًا { إخبار من اهللا تعاىل عن الفئة أهنم مل يعبدوا غري اهللا 

وإما أن خيربهم به نيب يف . ينتفع ، إما أن يقولوا ذلك ثقة بفضل اهللا وقّوة يف رجائهم لتوكلهم عليه ونصوع يقينهم 
  .عصرهم ، وإما أن يكون بعضهم نبياً 

ُهْم ِفي فَْجَوٍة ِمْنهُ َوَتَرى الشَّْمَس إِذَا طَلََعْت َتَزاَوُر َعْن كَْهِفهِْم ذَاَت الَْيِمنيِ َوإِذَا غََرَبْت تَقْرُِضُهْم ذَاَت الشِّمَالِ َو
  ) ١٧(فَُهَو الُْمهَْتِد َوَمْن ُيضِْللْ فَلَْن َتجَِد لَُه وَِليا ُمْرِشًدا  ذَِلَك ِمْن آيَاِت اللَِّه َمْن َيْهدِ اللَُّه

تزورّ «وقرىء . » هبما«وقد قرىء . أي متايل ، أصله تتزاور فخفف بإدغام التاء يف الزاي أو حذفها } تََّزاَورُ { 
{ امليل عن الصدق : والزور . ا مال إليه ومنه زاره إذ. بوزن حتمّر وحتماّر ، وكلها من الزور وهو امليل » وتزواّر

تقطعهم ال تقرهبم من معىن القطيعة } تَّقْرُِضُهْم { اجلهة املسماة باليمني . جهة اليمني وحقيقتها } ذَاَت اليمني 
  :قال ذو الرمة . والصرم 

  رُِسَشِماالً َوَعْن أَْيَمانِهنَّ الْفََوا... إلَى ظُُعنٍ َيقْرِْضَن أَقَْواَز ُمْشرِف 
واملعىن أهنم يف ظل هنارهم كله ال تصيبهم الشمس يف طلوعها . وهم يف متسع من الكهف } َوُهْم ِفى فَْجَوٍة ّمْنهُ { 

يف متفسح : وقيل . وال غروهبا ، مع أهنم يف مكان واسع منفتح معّرض إلصابة الشمس لوال أنّ اهللا حيجبها عنهم 
 -أي ما صنعه اهللا هبم } ذلك منءايات اهللا { نسيم وال حيسون كرب الغار من غارهم يناهلم فيه روح اهلواء وبرد ال

أنّ ما كان يف ذلك السمت تصيبه الشمس وال : آية من آياته ، يعين  -من ازورار الشمس وقرضها طالعة وغاربة 
( أبداً ومعىن باب الكهف مشايل مستقبل لبنات نعش ، فهم يف مقنأة : وقيل . تصيبهم ، اختصاصاً هلم بالكرامة 

ثناء عليهم بأهنم جاهدوا يف اهللا } َمن يَْهِد اهللا فَُهَو املهتد { أنّ شأهنم وحديثهم من آيات اهللا ) ذلك من آيات اهللا 
وأسلموا له وجوههم ، فلطف هبم وأعاهنم ، وأرشدهم إىل نيل تلك الكرامة السنية واالختصاص باآلية العظيمة ، 

دين الراشدين فهو الذي أصاب الفالح ، واهتدى إىل السعادة ، ومن تعّرض وأن كل من سلك طريقة املهت
  .للخذالن ، فلن جيد من يليه ويرشده بعد خذالن اهللا 

لَوِ اطَّلَْعَت َعلَْيهِمْ بِالَْوصِيِد  َوَتْحَسبُُهْم أَيْقَاظًا َوُهمْ ُرقُوٌد َوُنقَلِّبُُهْم ذَاتَ الَْيِمنيِ وَذَاَت الشِّمَالِ َوكَلُْبُهمْ َباِسطٌ ِذَراَعْيِه
  ) ١٨(لََولَّْيَت ِمْنُهْم ِفرَاًرا َولَُمِلئَْت ِمْنُهمْ ُرْعًبا 



عيوهنم : قيل . مجع يقظ ، كأنكاد يف نكد : خطاب لكل أحد واأليقاظ : بكسر السني وفتحها } وََتْحسَُبُهْم { 
تقلبة : هلم تقلبتان يف السنة وقيل : بهم وقيل لكثرة تقل: مفتحة وهم نيام ، فيحسبهم الناظر لذلك أيقاظاً وقيل 

على املصدر منصوباً ، » وتقلبهم«وقرىء . بالياء والضمري هللا تعاىل » ويقلبهم«وقرىء . واحدة يف يوم عاشوراء 
وقرأ جعفر الصادق . وترى وتشاهد تقلبهم : كأنه قيل } وََتْحَسبُُهْم أَْيقَاظًا { وانتصابه بفعل مضمر يدل عليه 

حكاية حال ماضية؛ ألنّ اسم الفاعل ال يعمل إذا كان يف معىن } باسط ِذَراَعْيهِ { أي وصاحب كلبهم » وكالبهم«
الفناء ، : والوصيد . املضي ، وإضافته إذا أضيف حقيقية معرفة ، كغالم زيد ، إال إذا نويت حكاية احلال املاضية 

  :وأنشد . الباب : وقيل . العتبة : وقيل 
  َعلَىَّ َوَمْعُروِفي بَِها غَْيُر ُمْنكَرِ... فََضاء الَ ُيَسدُّ َوصِيُدَها بِأَْرضٍ 
بالتخفيف والتثقيل ، } ُرْعًبا { و . » بتخفيف اهلمزة وقلبها ياء«وقرىء . بتشديد الالم للمبالغة » ومللئت«وقرىء 

لطول أظفارهم وشعورهم : قيل و. وهو اخلوف الذي يرعب الصدر أي ميلؤه ، وذلك ملا ألبسهم اهللا من اهليبة 
لو كشف لنا عن هؤالء : وعن معاوية أنه غزا الروم فمّر بالكهف فقال . لوحشة مكاهنم : وقيل . وعظم أجرامهم 

{ : ليس لك ذلك ، قد منع اهللا تعاىل منه من هو خري منك فقال : فنظرنا إليهم ، فقال له ابن عباس رضي اهللا عنه 
اذهبوا : فقال معاوية ، ال أنتهي حىت أعلم علمهم ، فبعث ناساً وقال هلم } ْولَّْيَت مِْنُهْم ِفرَاًرا لَوِ اطلعت َعلَْيهِْم لَ

  .، بضم الواو » لُو اطلعت«: وقرىء . فانظروا ، ففعلوا ، فلما دخلوا الكهف بعث اهللا عليهم رحياً فأحرقتهم 

 الَ قَاِئلٌ مِْنُهْم كَمْ لَبِثُْتْم قَالُوا لَبِثَْنا َيْوًما أَْو بَْعَض َيْومٍ قَالُوا رَبُّكُْم أَْعلَمُ بَِما لَبِثُْتْمَوكَذَِلَك َبَعثَْناُهْم لَِيَتَساَءلُوا بَْيَنُهْم قَ
َولَْيَتلَطَّْف َولَا ُيْشِعَرنَّ بِكُمْ أََحًدا  ِمْنُهفَاْبَعثُوا أََحدَكُْم بَِورِِقكُْم َهِذِه إِلَى الَْمِديَنِة فَلَْيْنظُْر أَيَُّها أَْزكَى طََعاًما فَلَْيأِْتكُْم بِرِْزقٍ 

  ) ٢٠(إِنَُّهْم إِنْ يَظَْهُروا َعلَْيكُْم يَْرُجُموكُْم أَوْ ُيِعيُدوكُْم ِفي ِملَِّتهِْم َولَْن ُتفِْلُحوا إِذًا أََبًدا ) ١٩(

إلنامة والبعث مجيعاً ليسأل وكما أمنناهم تلك النومة كذلك بعثناهم ، إدكاراً بقدرته على ا} وكذلك بعثناهم { 
بعضهم بعضاً ويعرفوا حاهلم وما صنع اهللا هبم ، فيعتربوا ، ويستدلوا على عظم قدرة اهللا تعاىل ويزدادوا يقيناً ، 

وفيه . جواب مبين على غالب الظن } قَالُواْ لَبِثَْنا َيْوًما أَْو بَْعَض َيْومٍ { ويشكروا ما أنعم اهللا به عليهم وكرموا به 
قَالُواْ رَبُّكُْم أَْعلَمُ { ليل على جواز االجتهاد والقول بالظن الغالب ، وأنه ال يكون كذباً وإن جاز أن يكون خطأ د

إنكار عليهم من بعضهم ، وأن اهللا أعلم مبّدة لبثهم ، كأنّ هؤالء قد علموا باألدلة أو بإهلام من اهللا أنّ } بَِما لَبِثُْتْم 
وروي أهنم دخلوا الكهف غدوة وكان انتباههم بعد الزوال ، . دارها مبهم ال يعلمه إال اهللا املدة متطاولة ، وأنّ مق

{ كيف وصلوا قوهلم : فإن قلت . فظنوا أهنم يف يومهم ، فلما نظروا إىل طول أظفارهم وأشعارهم قالوا ذلك 
لكم إىل علمه ، فخذوا يف شيء  ربكم أعلم بذلك ، ال طريق: كأهنم قالوا : بتذاكر حديث املدة؟ قلت } فابعثوا 

  .ومنه احلديث . الفضة ، مضروبة كانت أو غري مضروبة : والورق . آخر مما يهمكم 
أنّ عرفجة أصيب أنفه يوم الكالب فاختذ أنفاً من ورق فأننت ، فأمره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ) "  ٦٤١( 

وقرأ ابن كثري . راء والواو مفتوحة أو مكسورة بسكون ال» بوْرقكم«: وقرىء " أن يتخذ أنفاً من ذهب 
وعن ابن حميصن أنه كسر الواو وأسكن الراء وأدغم ، وهذا . ، بكسر الراء وإدغام القاف يف الكاف » بورِقكم«

وتزّودهم ما كان معهم من الورق عند : قالوا . املدينة طرسوس : وقيل . غري جائز اللتقاء الساكنني ال على حده 
دليل على أنّ محل النفقة وما يصلح املسافر هو رأي املتوكلني على اهللا ، دون املتكلني على االتفاقات  :فرارهم 

:  -ملن سأهلا عن حمرم يشّد عليه مهيانه  -ومنه قول عائشة رضي اهللا عنها . وعلى ما يف أوعية القوم من النفقات 



ان شديد احلنني إىل أن يرزق حج بيت اهللا ، وتعومل وما حكي عن بعض صعاليك العلماء أنه ك. أوثق عليك نفقتك 
منه ذلك ، فكانت مياسري أهل بلده كلما عزم منهم فوج على حج أتوه فبذلوا له أن حيجوا به وأحلوا عليه ، فيعتذر 

ل على شدّ اهلميان ، والتوك: ما هلذا السفر إال شيئان : إليهم وحيمد إليهم بذهلم ، فإذا انفضوا عنه قال ملن عنده 
} أزكى طََعاًما { ، ]  ٨٢: يوسف [ } واسئل القرية { أّي أهلها ، فحذف األهل كما يف قوله } َبْينَُهْم { الرمحن 

أو . وليتكلف اللطف والنيقة فيما يباشره من أمر املبايعة حىت ال يغنب } َولَْيَتلَطَّْف { أحلّ وأطيب وأكثر وأرخص 
وال يفعلّن ما يؤدي من غري قصد منه إىل الشعور بنا : يعين } ُيْشِعَرنَّ بِكُمْ أََحًدا  َوالَ{ يف أمر التخفي حىت ال يعرف 

َيْرُجُموكُْم { . } أَيَُّها { راجع إىل األهل املقدر يف } إِنَُّهمْ { ، فسمى ذلك إشعاراً منه هبم؛ ألنه سبب فيه الضمري يف 
باإلكراه } ِفى ِملَِّتهِمْ { أو يدخلوكم } أَْو يُِعيُدوكُْم  {يقتلوكم أخبث القتلة وهي الرجم ، وكانت عادهتم } 

ما عدت أفعل كذا ، : والعود يف معىن الصريورة أكثر شيء يف كالمهم ، يقولون . العنيف ويصريوكم إليها 
  .إذ دخلتم يف دينهم } َولَن ُتفِْلُحواْ إِذًا أََبًدا { يريدون ابتداء الفعل 

ُهْم فَقَالُوا اْبُنوا َعلَْيهِْم ِلَيْعلَُموا أَنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ َوأَنَّ السَّاَعةَ لَا رَْيَب ِفيَها إِذْ َيَتنَاَزُعونَ َبْينَُهْم أَْمَرَوكَذَِلَك أَْعثَْرَنا 
  ) ٢١(ْيهِْم َمْسجًِدا َعلَْيهِْم ُبْنيَاًنا َربُُّهْم أَْعلَُم بِهِْم قَالَ الَِّذيَن غَلَُبوا َعلَى أَْمرِِهْم لََنتَِّخذَنَّ َعلَ

وكما أمنناهم وبعثناهم ، ملا يف ذلك من احلكمة أطلعنا عليهم ، ليعلم الذين أطلعناهم } وكذلك أَْعثَْرَنا َعلَْيهِمْ { 
و . وهو البعث؛ ألن حاهلم يف نومتهم وانتباهتهم بعدها كحال من ميوت مث يبعث } أَنَّ َوْعَد اهللا َحقٌّ { على حاهلم 

أعثرناهم عليهم حني يتنازعون بينهم أمر دينهم وخيتلفون يف حقيقة البعث ، : أي . متعلق بأعثرنا } يتنازعون إِذْ { 
تبعث األجساد مع األرواح ، لريتفع اخلالف : وبعضهم يقول . تبعث األرواح دون األجساد : فكان بعضهم يقول 

حني توىف اهللا أصحاب } فَقَالُواْ { انت قبل املوت ، وليتبني أنّ األجساد تبعث حية حساسة فيها أرواحها كما ك
لئال يتطّرق إليهم الناس ضناً بتربتهم وحمافظة عليها كما . أي على باب كهفهم } ابنوا َعلَْيهِْم بنيانا { الكهف 

 وملكهم من املسلمني} قَالَ الذين غَلَُبواْ على أَْمرِِهْم { حفظت تربة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باحلظرية 
. يصلي فيه املسلمون ويتربكون مبكاهنم } مَّْسجًِدا { على باب الكهف } لَنَتَِّخذَنَّ { وكانوا أوىل هبم وبالبناء عليهم 

يتذاكر الناس بينهم أمر أصحاب الكهف ، ويتكلمون يف قصتهم وما أظهر : إذ يتنازعون بينهم أمرهم أي : وقيل 
ن بينهم تدبري أمرهم حني توفوا ، كيف خيفون مكاهنم؟ وكيف يسّدون الطريق إليهم أو يتنازعو. اهللا من اآلية فيهم 

ابنوا على باب كهفهم بنيانا ، روي أن أهل اإلجنيل عظمت فيهم اخلطايا وطغت ملوكهم حىت عبدوا : ، فقالوا 
لى الشرك وتوعدهم األصنام وأكرهوا على عبادهتا ، وممن شدد يف ذلك دقيانوس ، فأراد فتية من أشراف قومه ع

بالقتل ، فأبوا إال الثبات على اإلميان والتصلب فيه ، مث هربوا إىل الكهف ومّروا بكلب فتبعهم فطردوه ، فأنطقه اهللا 
مرّوا براع معه كلب فتبعهم على : وقيل . ما تريدون مين ، أنا أحبّ أحباء اهللا ، فناموا وأنا أحرسكم : فقال 

وا يعبدون اهللا فيه ، مث ضرب اهللا على آذاهنم ، وقبل أن يبعثهم اهللا ملك مدينتهم دينهم ، ودخلوا الكهف فكان
وقد اختلف أهل مملكته يف البعث معترفني وجاحدين ، فدخل امللك بيته وأغلق بابه ولبس . رجل صاحل مؤمن 

فهدم ماسدّ به فم  مسحاً وجلس على رماد ، وسأل ربه أن يبني هلم احلق ، فألقى اهللا يف نفس رجل من رعياهنم
الكهف ليتخذه حظرية لغنمه ، وملا دخل املدينة من بعثوه البتياع الطعام وأخرج الورق وكان من ضرب دقيانوس 
اهتموه بأنه وجد كنزاً فذهبوا به إىل امللك فقّص عليه القصة ، فانطلق امللك وأهل املدينة معه وأبصروهم ، ومحدوا 

نستودعك اهللا ونعيذك به من شّر اجلّن واإلنس ، مث : ث ، مث قالت الفتية للملك اهللا على اآلية الدالة على البع



رجعوا إىل مضاجعهم وتوىف اهللا أنفسهم ، فألقى امللك عليهم ثيابه ، وأمر فجعل لكل واحد تابوت من ذهب ، 
من } ُهْم أَْعلَُم بِهِْم رَّبُّ{ فرآهم يف املنام كارهني للذهب ، فجعلها من الساج ، وبىن على باب الكهف مسجداً 

كالم املتنازعني كأهنم تذاكروا أمرهم وتناقلوا الكالم يف أنساهبم وأحواهلم ومدة لبثهم ، فلما مل يهتدوا إىل حقيقة 
أو هو من كالم اهللا عز وجل رّد لقول اخلائضني يف حديثهم من أولئك املتنازعني ، أو . رهبم أعلم هبم : ذلك قالوا 

  .عوا فيهم على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أهل الكتاب من الذين تناز

ْبَعةٌ وَثَاِمنُُهْم كَلُْبُهْم قُلْ َربِّي َسَيقُولُونَ ثَلَاثَةٌ َرابِعُُهْم كَلُْبُهْم َوَيقُولُونَ خَْمَسةٌ َساِدُسُهْم كَلْبُُهْم َرْجًما بِالَْغْيبِ َوَيقُولُونَ َس
  ) ٢٢(ا َيْعلَُمُهْم إِلَّا قَِليلٌ فَلَا ُتَمارِ ِفيهِْم إِلَّا مَِراًء ظَاِهًرا وَلَا َتْسَتفِْت ِفيهِْم ِمنُْهْم أََحًدا أَْعلَُم بِِعدَِّتهِْم َم

الضمري ملن خاض يف قصتهم يف زمن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أهل الكتاب واملؤمنني ، } َسَيقُولُونَ { 
ه وسلم عنهم فأخر اجلواب إىل أن يوحى إليه فيهم ، فنزلت إخباراً مبا سيجري بينهم سألوا رسول اهللا صلى اهللا علي

أنا من : قال ابن عباس رضي اهللا عنه . من اختالفهم يف عددهم ، وأنّ املصيب منهم من يقول سبعة وثامنهم كلبهم 
 صلى اهللا عليه وسلم ، فجرى وروي أن السيد والعاقب وأصحاهبما من أهل جنران كانوا عند النيب. أولئك القليل 

: وقال العاقب وكان نسطورياً . كانوا ثالثة رابعهم كلبهم : ذكر أصحاب الكهف ، فقال السيد وكان يعقوبياً 
وإمنا عرفوا . كانوا سبعة وثامنهم كلبهم ، فحقق اهللا قول املسلمني : وقال املسلمون . كانوا مخسة سادسهم كلبهم 
هم سبعة : وعن علّي رضي اهللا عنه . لى اهللا عليه وسلم عن لسان جربيل عليه السالم ذلك بإخبار رسول اهللا ص

مرنوش ، ودبرنوش : هؤالء أصحاب ميني امللك ، وكان عن يساره : ميليخاً ، ومكشليتيا ، ومشلينيا : نفر أمساؤهم 
ني هربوا من ملكهم دقيانوس الراعي الذي وافقهم ح: وكان يستشري هؤالء الستة يف أمره والسابع . ، وشادنوش 

مل جاء بسني االستقبال يف األّول دون اآلخرين؟ : فإن قلت . قطمري : واسم كلبهم . أفسوس : واسم مدينتهم . 
قد أكرم وأنعم ، تريد معىن التوقع يف الفعلني : أن تدخل اآلخرين يف حكم السني ، كما تقول : فيه وجهان : قلت 

{ رمياً باخلرب اخلفي وإتياناً به كقوله } َرْجماً بالغيب { عىن االستقبال الذي هو صاحل له مجيعاً ، وأن تريد بيفعل م
ظناً بالغيب؛ ألهنم : أو وضع الرجم موضع الظّن ، فكأنه قيل . أي يأتون به ]  ٥٣: سبأ [ } َوَيقِْذفُونَ بالغيب 

  :فرق بني العبارتني ، أال ترى إىل قول زهري  أكثروا أن يقولوا رجم بالظّن مكان قوهلم ظّن ، حىت مل يبق عندهم
} ثالثة { و . بإدغام الثاء يف تاء التأنيث » ثالثّ رابعهم«وقرىء . أي املظنون ... َوَما ُهَو َعْنَها بِالَْحِديِث املَُرجَّمِ 

مجلة من مبتدأ وخرب } بُُهْم رَّابُِعُهْم كَلْ{ و } َسْبَعةٌ { و } َخْمَسةٌ { وكذلك . هم ثالثة : خرب مبتدأ حمذوف ، أي 
فما هذه الواو الداخلة على : فإن قلت . } َوثَاِمُنُهْم كَلْبُُهْم { ، } سَاِدسُُهْم كَلُْبُهمْ { واقعة صفة لثالثة ، وكذلك 

 هي الواو اليت تدخل على اجلملة الواقعة صفة للنكرة ، كما: اجلملة الثالثة ، ومل دخلت عليها دون األّولني؟ قلت 
ومنه . ومررت بزيد ويف يده سيف . جاءين رجل ومعه آخر : تدخل على الواقعة حاالً عن املعرفة يف حنو قولك 

وفائدهتا تأكيد لصوق الصفة باملوصوف ]  ٤: احلجر [ } َوَمآ أَهْلَكَْنا ِمن قَْرَيٍة إِالَّ َولََها كتاب مَّْعلُوٌم { : قوله تعاىل 
سبعة وثامنهم كلبهم : أمر ثابت مستقر ، وهذه الواو هي اليت آذنت بأن الذين قالوا  ، والداللة على أن اتصافه هبا

  .، قالوه عن ثبات علم وطمأنينة نفس ومل يرمجوا بالظن كما غريهم 

ْم إِالَّ مَّا َيْعلَُمُه{ وأتبع القول الثالث قوله } َرْجماً بالغيب { والدليل عليه أنّ اهللا سبحانه أتبع القولني األولني قوله 
مل يبق بعدها عّدة عاّد يلتفت إليها : حني وقعت الواو انقطعت العّدة ، أي : وقال ابن عباس رضي اهللا عنه } قَِليلٌ 



َسَيقُولُونَ { والضمري يف . إال قليل من أهل الكتاب : وقيل . وثبت أهنم سبعة وثامنهم كلبهم على القطع والبتات . 
سيقول أهل الكتاب فيهم كذا وكذا ، وال علم بذلك إال يف قليل منهم ، : ، أي على هذا ألهل الكتاب خاصة } 

فال جتادل أهل الكتاب يف شأن أصحاب الكهف إال جداالً ظاهراً غري } فَالَ ُتَمارِ ِفيهِمْ { وأكثرهم على ظّن وختمني 
هيل هلم وال تعنيف هبم يف الرّد متعمق فيه ، وهو أن تقص عليهم ما أوحى اهللا إليك فحسب ، وال تزيد ، من غري جت

وال تسأل أحداً منهم عن } َوالَ َتْسَتفِْت { ] .  ١٢٥: النحل [ } وجادهلم بالىت ِهَى أَْحَسنُ { عليهم ، كما قال 
قصتهم سؤال متعنت له ، حىت يقول شيئاً فترّده عليه وتزيف ما عنده؛ ألن ذلك خالف ما وصيت به من املداراة 

  . سؤال مسترشد؛ ألن اهللا قد أرشدك بأن أوحى إليك قصتهم واجملاملة ، وال

إِلَّا أَنْ َيَشاَء اللَُّه َواذْكُْر َربََّك إِذَا َنِسيَت َوقُلْ َعَسى أَنْ َيْهِدَينِ رَبِّي ) ٢٣(َولَا َتقُولَنَّ ِلَشْيٍء إِنِّي فَاِعلٌ ذَِلَك غًَدا 
  ) ٢٤(ِلأَقَْرَب ِمْن َهذَا َرَشًدا 

أي فيما يستقبل من } غَداً { الشيء } إِّنى فَاِعلٌ ذلك { وال تقولّن ألجل شيء تعزم عليه } قْولَنَّ ِلشَاْْىٍء َوالَ َت{ 
إين فاعل ألنه لو قال إين فاعل كذا إال أن : متعلق بالنهي ال بقوله } إِالَّ أَن َيشاَء اهللا { ومل يرد الغد خاصة . الزمان 

ن تعترض مشيئة اهللا دون فعله ، وذلك مما ال مدخل فيه للنهي ، وتعلقه بالنهي على إال أ: يشاء اهللا ، كان معناه 
وال تقولنه إال بأن : والثاين . وال تقولّن ذلك القول إال أن يشاء اهللا أن تقوله ، بأن يأذن لك فيه : وجهني ، أحدمها 

إن شاء اهللا وفيه وجه : ملتبساً مبشيئة اهللا قائالً إال : يعين . إال مبشيئة اهللا ، وهو يف موضع احلال : يشاء اهللا ، أي 
َوَما َيكُونُ { وحنوه قوله . يف معىن كلمة تأبيد ، كأنه قيل وال تقولنه أبداً } أن يشاء اهللا { أن يكون : ثالث ، وهو 

وهذا هني تأديب . يشاءه اهللا ألن عودهم يف ملتهم مما لن ]  ٨٩: األعراف [ } لََنا أَن نَّعُوَد ِفيَها إِال أَن َيَشاء اهللا 
: فسألوه فقال . سلوه عن الروح ، وعن أصحاب الكهف ، وذي القرنني : من اهللا لنبيه حني قالت اليهود لقريش 

أي مشيئة ربك } واذكر رَّبََّك { ائتوين غداً أخربكم ومل يستثن ، فأبطأ عليه الوحي حىت شق عليه وكذبته قريش 
إذا نسيت كلمة االستثناء مث تنبهت عليها فتداركها : واملعىن . ط منك نسيان لذلك إن شاء اهللا إذا فر: وقل 

ولو بعد يوم أو أسبوع : وعن سعيد بن جبري . ولو بعد سنة ما مل حتنث : وعن ابن عباس رضي اهللا عنه . بالذكر 
يستثين على : ن عطاء وع. وعن احلسن حنوه . هو على ثنياه ما دام يف جملسه : وعن طاوس . أو شهر أو سنة 

وحيكى أنه بلغ املنصور . وعند عامة الفقهاء أنه ال أثر له يف األحكام ما مل يكن موصوالً . مقدار حلب ناقة غزيرة 
هذا : فقال أبو حنيفة : أن أبا حنيفة خالف ابن عباس رضي اهللا عنه يف االستثناء املنفصل ، فاستحضره لينكر عليه 

لبيعة باألميان ، أفترضى أن خيرجوا من عندك فيستثنوا فيخرجوا عليك؟ فاستحسن كالمه يرجع عليك ، إنك تأخذ ا
واذكر ربك بالتسبيح واالستغفار إذا نسيت كلمة االستثناء ، تشديداً يف : وجيوز أن يكون املعىن . ورضي عنه 

اذكره إذا اعتراك النسيان و: وقيل . واذكر ربك إذا تركت بعض ما أمرك به : وقيل . البعث على االهتمام هبا 
. إشارة إىل نبإ أصحاب الكهف } هذا { و . ليذكرك املنسي ، وقد محل على أداء الصالة املنسية عند ذكرها 

لعل اهللا يؤتيين من البينات واحلجج على أين نّيب صادق ما هو أعظم يف الداللة وأقرب رشداً من نبأ : ومعناه 
تاه من قصص األنبياء واإلخبار بالغيوب ما هو أعظم من ذلك وأدلّ ، أصحاب الكهف ، وقد فعل ذلك حيث آ

عسى ريب أن يهديين : وذكر ربك عند نسيانه أن تقول . إذا نسيت شيئاً فاذكر ربك : والظاهر أن يكون املعىن 
أَوْ { له ولعل النسيان كان خرية ، كقو. وأدىن خرياً ومنفعة } َرَشًدا { لشيء آخر بدل هذا املنسي أقرب منه 

  ] . ١٠٦: البقرة [ } ُننسَِها نَأِْت بَِخْيرٍ ّمْنَها 



قُلِ اللَُّه أَْعلَُم بَِما لَبِثُوا لَُه غَْيُب السََّماَواِت َوالْأَْرضِ أَْبِصرْ ) ٢٥(َولَبِثُوا ِفي كَهِْفهِْم ثَلَاثَ ِمائٍَة ِسنَِني َواْزَدادُوا ِتْسًعا 
  ) ٢٦(ُدونِِه ِمْن َوِليٍّ وَلَا ُيْشرُِك ِفي ُحكِْمِه أََحًدا بِِه َوأَْسِمْع َما لَُهْم ِمْن 

يريد لبثهم فيه أحياء مضروباً على آذاهنم هذه املّدة ، وهو بيان ملا أمجل يف } َولَبِثُواْ ِفى كَْهفِهِْم ثالث ِماْئَةٍ ِسنَِني { 
أنه أعلم من الذين } قُلِ اهللا أَْعلَُم بَِما لَبِثُواْ { : ىن قوله ومع} فََضرَْبَنا على ءاذَانِهِْم ِفى الكهف ِسنَِني َعَدًدا { قوله 

قُلِ اهللا أَْعلَُم { و . أنه حكاية لكالم أهل الكتاب : وعن قتادة . اختلفوا فيهم مبّدة لبثهم ، واحلق ما أخربك اهللا به 
، » ثلثمائة سنني«وقرىء . ائة عطف بيان لثلثم: وسنني . وقالوا لبثوا : وقال يف حرف عبد اهللا . رد عليهم } 

ويف ]  ١٠٣: الكهف [ } باالخسرين أعماال { باإلضافة ، على وضع اجلمع موضع الواحد يف التمييز ، كقوله 
بالفتح ، مث ذكر » تسعاً«وقرأ احلسن . تسع سنني؛ ألن ما قبله يدل عليه } ِتْسًعا { » ثلثمائة سنة«قراءة أّيب 

ت واألرض وخفي فيها من أحوال أهلها ومن غريها وأنه هو وحده العامل به ، وجاء اختصاصه مبا غاب يف السموا
مبا دل على التعجب من إدراكه املسموعات واملبصرات ، للداللة على أن أمره يف اإلدراك خارج عن حّد ما عليه 

أكثفها جرماً ، ويدرك إدراك السامعني واملبصرين ، ألنه يدرك ألطف األشياء وأصغرها كما يدرك أكربها حجماً و
َوالَ { من متول ألمورهم } ِمن وَِلىٍّ { الضمري ألهل السموات واألرض } مَّا لَُهم { البواطن كما يدرك الظواهر 

  .وال تشرك ، بالتاء واجلزم على النهي : وقرأ احلسن . منهم } أََحًدا { يف قضائه } ُيشْرُِك ِفى ُحكِْمِه 

  ) ٢٧(َك ِمْن ِكَتابِ رَبَِّك لَا ُمَبدِّلَ ِلكَِلَماِتِه َولَْن َتجَِد ِمْن ُدونِِه ُملَْتَحًدا َواْتلُ َما أُوِحَي إِلَْي

من القرآن وال تسمع ملا يهذون } واتل َما أُْوِحَى إِلَْيَك { ائت بقرآن غري هذا أو بدله ، فقيل له : كانوا يقولون له 
ال يقدر أحد على تبديلها وتغيريها ، وإمنا يقدر على ذلك هو  :به من طلب التبديل ، فال مبدل لكمات ربك ، أي 

ملتجأ تعدل إليه إن } َولَن َتجَِد ِمن ُدونِِه ُملَْتَحًدا { ] .  ١٠١: النحل [ } َوإِذَا َبدَّلَْنآ ءاَيةً مَّكَانَ ءاَيٍة { وحده 
  .مهمت بذلك 

لَْغدَاِة َوالَْعِشيِّ ُيرِيُدونَ َوْجَهُه وَلَا َتْعُد َعيَْناَك َعْنُهْم ُترِيُد زِيَنةَ الْحََياِة الدُّْنَيا َولَا َواْصبِْر َنفَْسَك َمَع الَِّذيَن َيْدُعونَ َربَُّهمْ بِا
  ) ٢٨(ُتِطْع َمْن أَغْفَلَْنا قَلَْبُه َعْن ِذكْرَِنا َواتََّبَع َهوَاُه َوكَانَ أَْمُرُه فُُرطًا 

نحِّ هؤالء املوايل الذين كأن رحيهم ريح الضأن ، : اهللا عليه وسلم  وقال قوم من رؤساء الكفرة لرسول اهللا صلى
أَُنْؤِمُن لََك واتبعك { : صهيب وعمار وخباب وغريهم من فقراء املسلمني ، حىت جنالسك كما قال نوح : وهم 

  :قال أبو ذؤيب . وأحبسها معهم وثبتها } واصرب َنفَْسَك { : فنزلت ]  ١١١: الشعراء [ } األرذلون 
  َتْرسُوا إذَا َنفْسُ الَْجَباِن َتطَلَُّع... فََصَبْرُت َعارِفَةً ِلذَِلَك حُرَّةً 

» بالغدوة«: وقرىء . املراد صالة الفجر والعصر : وقيل . دائبني على الدعاء يف كل وقت } بالغداة والعشى { 
  :ل التنكري كما قال وإدخال الالم على تأوي. وبالغداة أجود؛ ألن غدوة علم يف أكثر االستعمال 

. عدا طوره . عداه إذا جاوزه ومنه قوهلم : وحنوه قليل يف كالمهم ، يقال ... َوالزَّْيُد َزْيُد املَعَارِِك . . . . . . 
: نبت عنه عينه وعلت عنه عينه : وإمناعدي بعن ، لتضمني عدا معىن نبا وعال ، يف قولك . وجاءين القوم عدا زيداً 

وال تعدهم عيناك ، أو ال تعل عيناك : أي غرض يف هذا التضمني؟ وهال قيل : فإن قلت .  تعلق به إذا اقتحمته ومل
عنهم؟ قلت الغرض فيه إعطاء جمموع معنيني ، وذلك أقوى من إعطاء معىن فذ أال ترى كيف رجع املعىن إىل قولك 



]  ٢: النساء [ } َتأْكُلُواْ أمواهلم إىل أموالكم  َوالَ{ : وال تقتحمهم عيناك جماوزتني إىل غريهم؟ وحنوه قوله تعاىل : 
من أعداه نقال باهلمزة وتثقيل احلشو » وال تعد عينيك ، وال تعّد عينيك«وقرىء . أي وال تضموها إليها أكلني هلا 

  :ومنه قوله . 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يزدرى  هنى رسول. فعد مهك عما ترى : ألن معناه ... فَُعْد َعمَّا َتَرى إذْ الَ ارِْتجَاَع لَُه 

يف } ُترِيُد زِيَنةَ احلياة الدنيا { بفقراء املؤمنني ، وأن تنبو عينه عن رثاثة زيهم طموحاً إىل زيّ األغنياء وحسن شارهتم 
: ، كقولك أو وجدناه غافالً عنه . من جعلنا قلبه غافالً عن الذكر باخلذالن } َمْن أَغْفَلَْنا قَلَْبُه { موضع احلال 

مل نسمه بالذكر ومل : أو من أغفل إبله إذا تركها بغري مسة ، أي . أجبنته وأفحمته وأخبلته ، إذا وجدته كذلك 
» أغفلنا قلبه«وقرىء } واتبع هواه { جنعلهم من الذين كتبنا يف قلوهبم اإلميان وقد أبطل اهللا توهم اجملربة بقوله 

متقدّماً للحق } فُرُطًا { سبنا قلبه غافلني ، من أغفلته إذا وجدته غافالً ح: بإسناد الفعل إىل القلب على معىن 
  .متقّدم للخيل » فرس فرط«والصواب نابذاً له وراء ظهره من قوهلم 

ا أََحاطَ بِهِْم ُسَراِدقَُها َوإِنْ َيْسَتِغيثُوا َوقُلِ الَْحقُّ ِمْن َربِّكُْم فََمْن َشاَء فَلُْيْؤِمْن َوَمْن َشاَء فَلَْيكْفُْر إِنَّا أَعَْتْدَنا ِللظَّاِلِمَني نَاًر
  ) ٢٩(ُيَغاثُوا بَِماٍء كَالْمُْهلِ َيشْوِي الُْوُجوَه بِئَْس الشَّرَاُب َوَساَءْت مُْرَتفَقًا 

جاء احلق وزاحت العلل فلم يبق إال اختياركم : واملعىن . احلق خرب مبتدأ حمذوف } َوقُلِ احلق ِمن رَّّبكُْم { 
وجيء بلفظ األمر والتخيري ، ألنه ملا مكن من . كم ما شئتم من األخذ يف طريق النجاة أو يف طريق اهلالك ألنفس

شبه ما حييط هبم من النار بالسرادق ، وهو . اختيار أيهما شاء ، فكأنه خمري مأمور بأن يتخري ما شاء من النجدين 
. هو دخان حييط بالكفار قبل دخوهلم النار : قيل ذو سرادق و: احلجرة اليت تكون حول الفسطاط وبيت مسردق 

  :كقوله } ُيغَاثُواْ بَِماء كاملهل { حائط من نار يطيف هبم : وقيل 
َيشْوِى { دردّي الزيت : وقيل . ما أذيب من جواهر األرض : واملهل . وفيه هتكم ... فَأَْعَتُبوا بِالصَّْيلَمِ . . . . . . 

  :عن النيب صلى اهللا عليه وسلم . ى الوجه من حرارته إذا قدم ليشرب انشو} الوجوه 
{ النار } َوَساءْت { ذلك } بِئَْس الشراب { » هو كعكر الزيت ، فإذا قرب إليه سقطت فروة وجهه « )  ٦٤٢( 

ألهل النار  وإال فال ارتفاق]  ٣١: الكهف [ } َوَحُسَنْت مُْرَتفَقاً { متكأ من املرفق ، وهذا ملشاكلة قوله } ُمْرَتفَقًا 
  :وال اتكاء ، إال أن يكون من قوله 

  كَأَنَّ َعْينِي ِفيَها الصَّاُب َمذُبوح... إنِّي أرِقُْت فَبِتُّ اللَّْيلَ مُْرَتِفقا 

اُت َعْدٍن َتجْرِي ِمْن أُولَِئَك لَُهْم جَنَّ) ٣٠(إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت إِنَّا لَا ُنِضيُع أَْجَر َمْن أَْحَسَن َعَملًا 
َرقٍ ُمتَِّكِئَني ِفيَها َعلَى الْأَرَاِئكِ َتحِْتهُِم الْأَْنهَاُر ُيَحلَّْونَ ِفيَها ِمْن أََساوَِر ِمْن ذََهبٍ َوَيلَْبُسونَ ِثيَاًبا ُخضًْرا ِمْن ُسْنُدسٍ وَإِْسَتْب

  ) ٣١(نِْعَم الثَّوَاُب َوَحُسَنْت مُْرَتفَقًا 

أو . خربين معاً } أولئك { و } إِنَّا الَ ُنِضيعُ { اعتراض ، ولك أن جتعل } إِنَّا الَ ُنِضيعُ { ن و خرب إ} أولئك { 
خرباً ، فأين الضمري } إِنَّا الَ ُنضِيُع { إذا جعلت : فإن قلت . كالماً مستأنفاً بياناً لألجر املبهم } أولئك { جتعل 

ينتظمهما معىن واحد ، } الذين ءاَمنُواْ َوَعِملُواْ الصاحلات { و } َن َعَمالً َمْن أَْحَس{ : الراجع منه إىل املبتدأ؟ قلت 
. السمن منوان بدرهم : من أحسن عمال منهم ، فكان كقولك : أو أردت . مقام الضمري } َمْن أَْحَسَن { : فقام 

وهو مارّق من : ومجع بني السندس . حلسن إلهبام أمرها يف ا} أََساوِرَ { والثانية للتبيني وتنكري . من األوىل لالبتداء 



وهو الغليظ منه ، مجعاً بني النوعني وخص االتكاء ، ألنه هيئة املنعمني وامللوك على : الديباج ، وبني اإلستربق 
  .أسرهتم 

ِكلَْتا ) ٣٢(بَِنْخلٍ َوَجَعلَْنا بَْيَنُهَما َزْرًعا  َواْضرِْب لَُهْم َمثَلًا َرُجلَْينِ َجَعلَْنا لِأََحِدِهَما جَنََّتْينِ ِمْن أَْعَنابٍ َوَحفَفَْناُهَما
َوكَانَ لَُه ثََمٌر فَقَالَ ِلَصاِحبِِه َوُهَو ُيَحاوُِرُه أََنا ) ٣٣(الَْجنََّتْينِ آَتْت أُكُلََها وَلَْم َتظِْلْم ِمْنُه َشْيئًا َوفَجَّْرَنا ِخلَالَُهَما نََهًرا 

  ) ٣٤(فًَرا أَكْثَُر ِمْنَك مَالًا َوأََعزُّ َن

: أي ومثل حال الكافرين واملؤمنني ، حبال رجلني وكانا أخوين يف بين إسرائيل } واضرب هلُْم مَّثَالً رَُّجلَْينِ { 
قَالَ { مها املذكوران يف سورة الصافات يف قوله : وقيل . أحدمها كافر امسه قطروس ، واآلخر مؤمن امسه يهوذا 

فاشترى . ورثا من أبيهما مثانية آالف دينار ، فتشاطراها ]  ٥١: الصافات [ } ى قَرِيٌن قَاِئلٌ ّمنُْهْم إِّنى كَانَ ِل
اللهم إن أخي اشترى أرضاً بألف دينار ، وأنا أشتري منك أرضاً يف اجلنة بألف : الكافر أرضاً بألف ، فقال املؤمن 

مث تزّوج . داراً يف اجلنة بألف فتصّدق به اللهم إين أشتري منك : مث بىن أخوه داراً بألف ، فقال . ، فتصّدق به 
اللهم : مث اشترى أخوه خدماً ومتاعاً بألف ، فقال . اللهم إين جعلت ألفاً صداقاً للحور : أخوه امرأة بألف ، فقال 

إين اشتريت منك الولدان املخلدين بألف ، فتصّدق به مث أصابته حاجة ، فجلس ألخيه على طريقه فمّر به يف حشمه 
مؤمن وهو أبو سلمة عبد : مها مثل ألخوين من بين خمزوم : تعّرض له ، فطرده ووخبه على التصّدق مباله ، وقيل ، ف

وكافر وهو األسود بن عبد األشد . اهللا بن عبد األشد ، وكان زوج أّم سلمة قبل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
وجعلنا النخل حميطاً باجلنتني ، وهذا مما يؤثره } فَْناُهَما بَِنْخلٍ َوَحفَ{ بستانني من كروم } َجنََّتْينِ ِمْن أعناب { 

أي . وحففته هبم : حفوه ، إذا أطافوا به : يقال . أن جيعلوها مؤزرة باألشجار املثمرة : الدهاقني يف كرومهم 
{ يه ، وغشيته به غش: جعلتهم حافني حوله ، وهو متعّد إىل مفعول واحد فتزيده الباء مفعوالً ثانياً ، كقولك 

ووصف العمارة بأهنا متواصلة متشابكة مل يتوسطها . جعلناها أرضاً جامعة لألقوات والفواكه } َوَجَعلَْنا َبيَْنُهَما َزْرًعا 
ما يقطعها ويفصل بينها ، مع الشكل احلسن والترتيب األنيق ، ونعتهما بوفاء الثمار ومتام األكل من غري نقص ، مث 

: واألكل . خلري وماّدته من أمر الشرب فجعله أفضل ما يسقى به ، وهو السيح بالنهر اجلاري فيها مباء وهو أصل ا
لفظه لفظ } ِكلَْتا { محل على اللفظ ، ألنّ : وآتت . ومل تنقص } وَلَْم َتظِْلمِ { » بضم الكاف«وقرىء . الثمر 

» كل اجلنتني آتى أكله«لتخفيف وقرأ عبد اهللا على ا» وفجرنا«جلاز وقرىء : آتتا على املعىن : مفرد ، ولو قيل 
الذهب والفضة ، : وعن جماهد . أي أنواع من املال ، من مثر ماله إذا كثر } َوكَانَ لَُه ثََمٌر { برّد الضمري على كل 

جه كانت له إىل اجلنتني املوصوفتني األموال الدثرة من الذهب والفضة وغريمها ، وكان وافر اليسار من كل و: أي 
أوالداً ذكوراً ، ألهنم ينفرون : وقيل . يعين أنصاراً وحشماً } َوأََعزُّ َنفَراً { ، متمكناً من عمارة األرض كيف شاء 

  .يراجعه الكالم ، من حار حيور إذا رجع ، وسألته فما أحار كلمة : معه دون اإلناث ، حياوره 

َوَما أَظُنُّ السَّاَعةَ قَاِئَمةً وَلَِئْن ُردِْدُت إِلَى َربِّي ) ٣٥(ا أَظُنُّ أَنْ َتبِيَد َهِذِه أََبًدا َوَدَخلَ َجنََّتُه َوُهَو ظَاِلٌم ِلنَفِْسِه قَالَ َم
  ) ٣٦(لَأَجَِدنَّ َخيًْرا ِمْنَها ُمْنقَلًَبا 

ال يعين قطروس أخذ بيد أخيه املسلم يطوف به يف اجلنتني ويريه ما فيهما ويعجبه منهما ويفاخره مبا ملك من امل
معناه ودخل ما هو جنته ماله جنة غريها ، يعين أنه ال نصيب : فلم أفرد اجلنة بعد التثنية؟ قلت : فإن قلت . دونه 

َوُهوَ { له يف اجلنة اليت وعد املؤمنون ، فما ملكه يف الدنيا هو جنته ال غري ، ومل يقصد اجلنتني وال واحدة منهما 



ويت مفتخر به كافر لنعمة ربه ، معّرض بذلك نفسه لسخط اهللا ، وهو أفحش الظلم وهو معجب مبا أ} ظَاِلمٌ لَِّنفِْسهِ 
لطول أمله واستيالء احلرص عليه ومتادي غفلته واغتراره باملهلة : إخباره عن نفسه بالشك يف بيدودة جنته . 

ذا ألسنتهم ، فإن ألسنة وترى أكثر األغنياء من املسلمني وإن مل يطلقوا بنحو ه. وإطراحه النظر يف عواقب أمثاله 
إقسام منه على أنه إن ردَّ إىل ربه على سبيل الفرض } َولَِئن رُِّددتُّ إىل رَّبى { أحواهلم ناطقة به منادية عليه 

والتقدير وكما يزعم صاحبه ليجدنّ يف اآلخرة خرياً من جنته يف الدنيا ، تطمعاً ومتنياً على اهللا ، واّدعاء لكرامته 
عنده ، وأنه ما أواله اجلنتني إال الستحقاقه واستئهاله ، وأنّ معه هذا االستحقاق أينما توجه ، كقوله عليه ومكانته 

» خرياً منهما«: وقرىء ] .  ٧٧: مرمي [ } الَوَتَينَّ َماالً َووَلَداً { ، ]  ٥٠: فصلت [ } إِنَّ ِلى ِعنَدُه للحسىن { 
منقلب تلك ، خري من منقلب هذه ، ألهنا : وانتصابه على التمييز ، أي . قبة مرجعاً وعا} ُمْنقَلَباً { رّدا على اجلنتني 
  .فانية وتلك باقية 

  ) ٣٧( قَالَ لَُه صَاِحُبُه َوُهَو ُيَحاوُِرُه أَكَفَْرَت بِالَِّذي َخلَقََك ِمْن ُترَابٍ ثُمَّ ِمْن ُنطْفٍَة ثُمَّ سَوَّاَك َرُجلًا

عدلك } سَوَّاَك { لك ، ألنّ خلق أصله سبب يف خلقه ، فكان خلقه خلقاً له أي خلق أص} َخلَقََك ِمن تَُرابٍ { 
جعله كافراً باهللا جاحداً ألنعمه لشكه يف البعث ، كما يكون املكذب . وكملك إنساناً ذكراً بالغاً مبلغ الرجال 

  .بالرسول صلى اهللا عليه وسلم كافراً 

  ) ٣٨(رَبِّي أََحًدا لَِكنَّا ُهَو اللَُّه رَبِّي َولَا أُْشرِكُ بِ

أصله لكن أنا ، فحذفت اهلمزة وألقيت حركتها على نون لكن ، فتالقت النونان فكان } لَِّكنَّ ُهَو اهللا َرّبى { 
  :وحنوه قول القائل . اإلدغام 

  َوَتقِْليَننِي لَِكنَّ إيَّاِك الَ أقِْلي... َوَتْرِمينَنِي بِالطَّْرفِ أْي أْنَت ُمذْنِب 
. أنا ال أقليك وهو ضمري الشأن ، والشأن اهللا ريب ، واجلملة خرب أنا ، والراجع منها إليه ياء الضمري لكن : أي 

. وقرأ ابن عامر بإثبات ألف أنا يف الوصل والوقف مجيعاً ، وحسن ذلك وقوع األلف عوضاً من حذف اهلمزة 
، بسكون النون » لكن هو اهللا ريب«وقرىء . نه لك: وعن أيب عمرو أنه وقف باهلاء . وغريه ال يثبتها إال يف الوقف 

فإن . » لكن أنا ال إله إال هو ريب«ويف قراءة عبد اهللا . على األصل » لكن أنا«: وقرأ أيبّ بن كعب . وطرح أنا 
: أنت كافر باهللا ، لكين مؤمن موحد ، كما تقول : قال ألخيه } أَكَفَْرَت { لقوله : هو استدراك ملاذا؟ قلت : قلت 

  .زيد غائب ، لكن عمراً حاضر 

فََعَسى َربِّي أَنْ ُيْؤِتَينِ ) ٣٩(ا َووَلًَدا َولَْولَا إِذْ َدَخلَْت َجنََّتَك قُلَْت َما َشاَء اللَُّه لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَِّه إِنْ َتَرِن أََنا أَقَلَّ مِْنَك َمالً
أَْو ُيصْبَِح َماُؤَها غَْوًرا فَلَْن َتْستَِطيَع لَهُ ) ٤٠(ِمَن السََّماِء فَُتصْبِحَ َصِعيًدا َزلَقًا  َخيًْرا ِمْن َجنَِّتَك وَُيْرِسلَ َعلَْيَها ُحْسَباًنا

  ) ٤١(طَلًَبا 

األمر ما شاء اهللا : موصولة مرفوعة احملل على أهنا خرب مبتدأ حمذوف تقديره } َما { جيوز أن تكون } َما َشاء اهللا { 
} لَوْ { ونظريها يف حذف اجلواب . أي شيء شاء اهللا كان : اجلزاء حمذوف ، مبعىن أو شرطية منصوبة املوضع و. 

هال قلت عند دخوهلا والنظر إىل ما رزقك : واملعىن ]  ٣١: الرعد [ } َولَْو أَنَّ قُرْآًنا سُّيَرْت بِِه اجلبال { : يف قوله 



إن شاء : منا حصل مبشيئة اهللا وفضله ، وأن أمرها بيده اهللا منها األمر ما شاء اهللا ، اعترافاً بأهنا وكلّ خري فيها إ
إقراراً بأن ما قويت به على عمارهتا وتدبري أمرها إمنا هو } الَ قُوَّةَ إِالَّ باهللا { تركها عامرة وإن شاء خّرهبا ، وقلت 

الزبري أنه كان يثلم حائطه  وعن عروة بن. مبعونته وتأييده ، إذ ال يقوى أحد يف بدنه وال يف ملك يده إال باهللا تعاىل 
بالنصب فقد جعل أنا } أَقُلْ { من قرأ . وكان إذا دخله رّدد هذه اآلية حىت خيرج . أيام الرطب ، فيدخل من شاء 

نصرة ملن فسر النفر } َوَولًَدا { ويف قوله . فصالً ، ومن رفع جعله مبتدأ وأقلّ خربه ، واجلملة مفعوالً ثانياً لترين 
واملعىن إن ترين أفقر منك فأنا أتوقع من صنع اهللا أن يقلب ما يب ]  ٣٤: الكهف [ } َوأََعزُّ نَفَراً { قوله  باألوالد يف

. ويسلبك لكفرك نعمته وخيّرب بستانك } َخيًْرا ّمن َجنَِّتكَ { وما بك من الفقر والغىن ، فريزقين إلمياين جنة 
مقداراً قدره اهللا وحسبه ، وهو احلكم بتخريبها : ساب ، أي مصدر كالغفران والبطالن ، مبعىن احل: واحلسبان 

وقيل حسباناً مرامي الواحدة حسبانة . عذاب حسبان ، وذلك احلسبان حساب ما كسبت يداك : وقال الزجاج 
  .كالمها وصف باملصدر } غَْوًرا { و . أرضاً بيضاء يزلق عليها ملالستها زلقاً } َصِعيًدا َزلَقًا { وهي الصواعق 

لَْيتَنِي لَْم أُْشرِْك بَِربِّي أََحًدا  َوأُِحيطَ بِثََمرِِه فَأَْصَبحَ ُيقَلُِّب كَفَّْيِه َعلَى َما أَْنفََق ِفيَها َوِهَي َخاوَِيةٌ َعلَى ُعُروِشَها َوَيقُولُ َيا
  ) ٤٣( َولَْم َتكُْن لَُه ِفئَةٌ يَْنُصُروَنُه ِمْن ُدوِن اللَِّه َوَما كَانَ ُمنَْتِصًرا) ٤٢(

وأصله من أحاط به العدّو؛ ألنه إذا أحاط به فقد ملكه واستوىل عليه ، مث . به عبارة عن إهالكه } َوأُِحيطَ { 
أتى عليه ، إذا : ومثله قوهلم ]  ٦٦: يوسف [ } إِالَّ أَن ُيحَاطَ بِكُْم { ومنه قوله تعاىل . استعمل يف كل إهالك 

كناية عن الندم والتحسر ، ألنّ : وتقليب الكفني . اءهم مستعلياً عليهم إذا ج: أهلكه ، من أتى عليهم العدّو 
النادم يقلب كفيه ظهراً لبطن ، كىن عن ذلك بعض الكف والسقوط يف اليد ، وألنه يف معىن الندم عّدى تعديته 

يعين أنّ } اوَِيةٌ على ُعُروِشَها وَِهَى َخ{ أي أنفق يف عمارهتا } َعلَى َما أَْنفََق ِفيَها { فأصبح يندم : بعلى ، كأنه قيل 
{ أرسل اهللا عليها ناراً فأكلتها : قيل . كرومها املعرشة سقطت عروشها على األرض ، وسقطت فوقها الكروم 

تذكر موعظة أخيه فعلم أنه أتى من جهة شركه وطغيانه ، فتمىن لو مل يكن مشركاً حىت ال يهلك اهللا } ياويلتا لَْيتَنِى 
» ومل يكن«: وقرىء . وز أن يكون توبة من الشرك ، وندماً على ما كان منه ، ودخوالً يف اإلميان وجي. بستانه 

ِفئَةٌ تقاتل ِفى َسبِيلِ اهللا وأخرى كَاِفَرةٌ َيَروَْنُهمْ { على املعىن دون اللفظ ، كقوله } يَنُصرُوَنُه { بالياء والتاء ، ومحل 
معناه يقدرون على : ؟ قلت } َينُصرُوَنُه ِمن ُدوِن اهللا { :  قوله ما معىن: فإن قلت ] .  ١٣: آل عمران [ } 

هو وحده القادر على نصرته ال يقدر أحد غريه أن ينصره إال أنه مل ينصره لصارف وهو : نصرته من دون اهللا ، أي 
  .وما كان ممتنعاً بقّوته عن انتقام اهللا } َوَما كَانَ ُمنَْتصِراً { استيجابه أن خيذل 

  ) ٤٤(َناِلكَ الَْولَاَيةُ ِللَِّه الَْحقِّ ُهَو َخْيٌر ثََواًبا َوَخْيٌر ُعقًْبا ُه

يف ذلك : واملعىن هنالك ، أي . بالفتح النصرة والتويل ، وبالكسر السلطان وامللك ، وقد قرىء هبما } الوالية { 
َولَم َيكُْن لَُّه ِفئَةٌ { : سواه ، تقريراً لقوله  املقام وتلك احلال النصرة هللا وحده ، ال ميلكها غريه ، وال يستطيعها أحد

أو يف مثل تلك . هنالك السلطان وامللك هللا ال يغلب وال ميتنع منه : أو ]  ٤٣: الكهف [ } َينُصُروَنُه ِمن ُدوِن اهللا 
]  ٤٢: الكهف [ } أََحًدا ياليتىن لَمْ أُشْرِْك بَِرّبى { يعين أنّ قوله . احلال الشديدة يتوىل اهللا ويؤمن به كل مضطّر 

هالك الوالية : وجيوز أن يكون املعىن . كلمة أجليء إليها فقاهلا جزعاً مما دهاه من شؤم كفره ، ولوال ذلك مل يقلها 
أنه نصر فيما فعل : هللا ينصر فيها أولياءه املؤمنني على الكفرة وينتقم هلم ، ويشفي صدورهم من أعدائهم ، يعين 



[ } عسى رَّبى أَن ُيؤِْتَينِ َخيًْرا ّمن َجنَِّتَك َوُيْرِسلَ َعلَْيَها ُحْسَباًنا مَِّن السماء { : ؤمن ، وصّدق قوله بالكافر أخاه امل
إشارة إىل اآلخرة أي يف } ُهنَاِلكَ { أي ألوليائه وقيل } َخْيٌر ثَوَاًبا َوَخْيٌر ُعقًْبا { ويعضده قوله ]  ٤٠: الكهف 

بالرفع واجلّر صفة للوالية » احلق«: وقرىء ]  ١٦: غافر [ } لَّمنِ امللك اليوم { كقوله  تلك الدار الوالية هللا ،
هذا عبد اهللا احلق ال الباطل ، وهي قراءة حسنة : وقرأ عمرو بن عبيد بالنصب على التأكيد ، كقولك . واهللا 

اف وسكوهنا ، وعقىب على بضم الق» عقباً«وقرىء . فصيحة ، وكان عمرو بن عبيد من أفصح الناس وأنصحهم 
  .فعلى ، وكلها مبعىن العاقبة 

َبَح َهِشيًما َتذُْروُه الرِّيَاُح َوكَانَ َواْضرِْب لَُهْم مَثَلَ الَْحيَاِة الدُّْنَيا كََماٍء أَنَْزلَْناُه ِمَن السََّماِء فَاْخَتلَطَ بِِه َنَباُت الْأَْرضِ فَأَْص
  ) ٤٥(ا اللَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء ُمقَْتِدًر

جنع يف النبات املاء فاختلط به : وقيل . فالتّف بسببه وتكاثف حىت خالط بعضه بعضاً } فاختلط بِِه نََباُت األرض { 
ووجه صحته أن كل خمتلطني . فاختلط بنبات األرض : حىت روي ورف رفيفاً ، وكان حق اللفظ على هذا التفسري 

» تذروه الريح«وقرىء . ما هتشم وحتطم ، الواحدة هشيمة :  واهلشيم. موصوف كل واحد منهما بصفة صاحبه 
شبه حال الدنيا يف نضرهتا وهبجتها وما يتعقبها من اهلالك والفناء ، : تذريه الرياح ، من أذرى : وعن ابن عباس 

اإلنشاء  من} َوكَانَ اهللا على كُلّ َشْىء { حبال النبات يكون أخضر وارفاً مث يهيج فتطريه الرياح كأن مل يكن 
  .} مُّقَْتِدًرا { واإلفناء 

  ) ٤٦(لًا الَْمالُ َوالَْبُنونَ زِيَنةُ الْحََياِة الدُّْنَيا وَالَْباِقيَاُت الصَّاِلَحاُت َخْيٌر ِعْنَد َربِّكَ ثَوَاًبا َوَخْيرٌ أََم

ليه نفسه من حظوظ الدنيا أعمال اخلري اليت تبقى مثرهتا لإلنسان وتفىن عنه كل ما تطمح إ} الصاحلات ؛ والباقيات{ 
كل ما أريد : وعن قتادة . سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إالّ اهللا واهللا أكرب : هي الصلوات اخلمس ، وقيل : وقيل . 

 أي ما يتعلق هبا من الثواب وما يتعلق هبا من األمل؛ ألن صاحبها يأمل يف الدنيا} َخْيٌر ِعنَد َربَِّك ثََواًبا { به وجه اهللا 
  .ثواب اهللا ، ويصيبه يف اآلخرة 

َوعُرُِضوا َعلَى َربِّكَ َصفًّا لَقَدْ ) ٤٧(َوَيْوَم ُنَسيِّرُ الْجِبَالَ َوتََرى الْأَْرَض بَارَِزةً َوَحشَْرَناُهْم فَلَْم ُنَغاِدْر مِْنُهْم أََحًدا 
  ) ٤٨(َنْجَعلَ لَكُْم َمْوِعًدا  جِئُْتُموَنا كََما َخلَقَْناكُْم أَوَّلَ َمرٍَّة َبلْ َزَعْمُتْم أَلَّْن

أو يذهب هبا ، بأن جتعل . تسري يف اجلو : من سارت ، أي » وتسري«من سريت ، ونسري من سرينا » تسري«: قرىء 
{ ليس عليها ما يسريها مما كان عليها } َبارَِزةً { على البناء للمفعول » وتَرى األرض«: وقرىء . هباء منبثاً 

ومنه . غادره وأغدره إذا تركه : بالنون والياء ، يقال » فلم نغادر«: وقرىء . م إىل املوقف ومجعناه} وحشرناهم 
} َصفَّا { وشبهت حاهلم حبال اجلند املعروضني على السلطان . ما غادره السيل : والغدير . ترك الوفاء . الغدر 

لقد : أي قلنا هلم } قَْد جِئُْتمُوَنا لَّ{ مصطفني ظاهرين ، يرى مجاعتهم كما يرى كل واحد ال حيجب أحد أحداً 
واملعىن لقد بعثناكم كما . وجيوز أن ينصب بإضمار اذكر . وهذا املضمر هو عامل النصب يف يوم نسري . جئتمونا 

فرادى َولَقَدْ جِئُْتُموَنا { : جئتمونا عراة ال شيء معكم كما خلقناكم أّوالً ، كقوله : وقيل } أَوَّلَ َمرَّةٍ { أنشأناكم 
للداللة على أن حشرهم قبل : مل جيء حبشرناهم ماضياً بعد نسري وترى؟ قلت : فإن قلت ] .  ٩٤: األنعام [ } 



وقتاً إلجناز ما } مَّْوِعًدا { وحشرناهم قبل ذلك : التسيري وقبل الربوز ، ليعاينوا تلك األهوال العظائم ، كأنه قيل 
  .شور وعدمت على ألسنة األنبياء من البعث والن

غَاِدرُ َصِغَريةً َولَا كَبَِريةً إِلَّا َوُوِضَع الِْكَتاُب فََتَرى الُْمْجرِِمَني ُمْشِفِقَني ِممَّا ِفيِه َوَيقُولُونَ َيا َوْيلََتَنا مَالِ َهذَا الِْكتَابِ لَا ُي
  ) ٤٩(أَْحَصاَها َوَوَجُدوا َما َعِملُوا حَاضًِرا َولَا َيظِْلمُ رَبَُّك أََحًدا 

{ ينادون هلكتهم اليت هلكوها خاصة من بني اهللكات } ياويلتنا { للجنس وهو صحف األعمال } الكتاب { 
ال يترك شيئاً من املعاصي إالّ أحصاه ، : هنة صغرية وال كبرية ، وهي عبارة عن اإلحاطة ، يعين } َصِغَريةً َوالَ كَبَِريةً 

وإّما : وجيوز أن يريد . ال كثرياً؛ ألن األشياء إّما صغار وإّما كبار ما أعطاين قليالً و: أحصاها كلها كما تقول : أي 
: وعن ابن عباس . مل جيتنبوا الكبائر فكتبت عليهم الصغائر وهي املناقشة : وقيل . كان عندهم صغائر وكبائر 

كان : وعن الفضيل . الصغرية املسيس ، والكبرية الزنا : وعن سعيد بن جبري . الصغرية التبسم ، والكبرية القهقهة 
وََوَجدُواْ َما َعِملُواْ { إالّ ضبطها وحصرها } إِالَّ أَْحَصاَها { ضجوا واهللا من الصغائر قبل الكبائر : إذا قرأها قال 

أو يزيد يف . فيكتب عليه ما مل يعمل } َوالَ َيظِْلمُ رَبَُّك أََحًدا { أو جزاء ما عملوا . يف الصحف عتيداً } َحاِضًرا 
  .ب املستحق ، أو يعذبه بغري جرم ، كما يزعم من ظُلْم اهللا يف تعذيب أطفال املشركني بذنوب آبائهم عقا

ْوِلَياَء ِمْن أَفَتَتَِّخذُوَنُه َوذُرِّيََّتُه أَ َوإِذْ قُلَْنا ِللَْملَاِئكَِة اْسُجُدوا ِلآَدَم فََسَجدُوا إِلَّا إِْبِليَس كَانَ ِمَن الْجِنِّ فَفََسَق َعْن أَْمرِ َربِِّه
َما أَْشَهْدُتُهمْ َخلَْق السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َولَا َخلَْق أَنْفُسِهِْم َوَما كُْنُت ) ٥٠(ُدونِي وَُهْم لَكُْم َعُدوٌّ بِئَْس ِللظَّاِلِمَني َبدَلًا 

  ) ٥١(ُمتَِّخذَ الُْمِضلَِّني َعُضًدا 

ما له مل : بعد استثناء إبليس من الساجدين ، كأن قائالً قال  كالم مستأنف جار جمرى التقليل} كَانَ ِمَن اجلن { 
والفاء للتسبيب أيضاً ، جعل كونه من اجلن سبباً يف فسقه؛ } فَفََسَق َعْن أَْمرِ َرّبِه { كان من اجلن : يسجد؟ فقيل 

ال جيوز عليهم ما جيوز  ألنه لو كان ملكاً كسائر من سجد آلدم مل يفسق عن أمر اهللا ، ألنّ املالئكة معصومون البتة
وهذا الكالم املعترض ]  ٢٧: األنبياء [ } اَ َيْسبِقُوَنُه بالقول َوُهْم بِأَْمرِِه َيْعَملُونَ { : على اجلن واإلنس ، كما قال 

فما أبعد البون بني ما تعمده اهللا ، وبني قول من . تعمد من اهللا تعاىل لصيانة املالئكة عن وقوع شبهة يف عصمتهم 
ومعىن . ّده وزعم أنه كان ملكاً ورئيساً على املالئكة ، فعصى ، فلعن ومسخ شيطاناً ، مث وّركه على ابن عباس ضا
  :قال . خرج عما أمره به ربه من السجود } فَفََسَق َعْن أَْمرِ َرّبِه { 

{ . } اسجدوا آلَدمَ { : قوله أو صار فاسقاً كافراً بسبب أمر ربه الذي هو ... فََواِسقاً َعْن قَْصِدَها جََوائَِرا 
} َوذُّريََّتُه أَْوِلَياء ِمن ُدونِى { أعقيب ما وجد منه تتخذونه : اهلمزة لإلنكار والتعجيب ، كأنه قيل } أَفََتتَِّخذُوَنهُ 

ما «: وقرىء } مَّا أَشَْهدتُُّهْم { وتستبدلوهنم يب ، بئس البدل من اهللا إبليس ملن استبدله ، فأطاعه بدل طاعته 
أنكم اختذمتوهم شركاء يل يف العبادة ، وإمنا كانوا يكونون شركاء فيها لو كانوا شركاء يف : ، يعين » أشهدناهم

َوالَ { ألعتضد هبم يف خلقها } مَّا أَشَْهدتُُّهْم َخلَْق السماوات واألرض { : اإلهلية ، فنفى مشاركتهم يف اإلهلية بقوله 
َوَما { ] .  ٢٩: النساء [ } َوالَ َتقُْتلُواْ أَنفَُسكُْم { : هدت بعضهم خلق بعض كقوله أي وال أش} َخلَْق أَنفُسِهِْم 

أي أعواناً ، فوضع املضلني موضع الضمري ذّماً هلم } َعُضداً { مبعىن وما كنت متخذهم } كُنُت ُمتَِّخذَ املضلني 
» وما كُْنَت«: شركاء يل يف العبادة؟ وقرىء باإلضالل ، فإذا مل يكونوا عضداً يل يف اخللق ، فما لكم تتخذوهنم 

وما صّح لك االعتضاد هبم ، وما ينبغي لك أن تعتز : اخلطاب لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، واملعىن : بالفتح 



» عضدا«: وقرأ احلسن . بالتنوين على األصل » وما كنت متخذاً املضلني«: وقرأ علي رضي اهللا عنه . هبم 
بضمتني و » ُعُضدا«و . بالفتح وسكون الضاد » ُعْضداً«: وقرىء . ونقل ضمتها إىل العني  بسكون الضاد ،

  .إذا قواه وأعانه : مجع عاضد ، كخادم وخدم ، وراصد ورصد ، ومن عضده : بفتحتني » َعَضداً«

َوَرأَى الُْمْجرُِمونَ ) ٥٢(ُبوا لَُهْم َوَجَعلَْنا َبيَْنُهْم َمْوبِقًا َوَيْوَم َيقُولُ نَاُدوا ُشَركَاِئَي الَِّذيَن َزَعْمُتْم فََدَعْوُهْم فَلَْم َيْسَتجِي
  ) ٥٣(النَّاَر فَظَنُّوا أَنَُّهْم ُمَواِقُعوَها وَلَْم َيجِدُوا َعْنَها َمْصرِفًا 

، من وبق  املهلك: توبيخاً هلم وأراد اجلّن واملوبق : وإضافة الشركاء إليه على زعمهم . بالياء والنون } يِقُولُ { 
وجعلنا : وجيوز أن يكون مصدراً كاملورد واملوعد ، يعين . وأوبقه غريه . إذا هلك : يبق وبوقاً ، ووبق يوبق وبقاً 

} مَّْوبِقاً { وعن احلسن . بينهم وادياً من أودية جهنم هو مكان اهلالك والعذاب الشديد مشتركاً يهلكون فيه مجيعاً 
البني : وقال الفراء .  شدهتا هالك ، كقوله ال يكن حبك كلفاً ، وال بغضك تلفاً عداوة هي يف: واملعىن . عداوة 

وجيوز أن يريد املالئكة وعزيراً وعيسى ومرمي ، وباملوبق . وجعلنا تواصلهم يف الدنيا هالكاً يوم القيامة : الوصل أي 
رط بعده؛ ألهنم يف قعر جهنم وهم يف أعلى وجعلنا بينهم أمداً بعيداً هتلك فيه األشواط لف: الربزخ البعيد ، أي : 

  :قال . معدالً } َمْصرِفًا { خمالطوها واقعون فيها } مَُّواِقُعوَها { فأيقنوا } فَظَنُّواْ { اجلنان 
  ...أَُزهَْيَر َهلْ َعْن َشْيَبٍة ِمْن َمْصرِِف 

  ) ٥٤(كَانَ الْإِْنَسانُ أَكْثََر َشْيٍء َجدَلًا َولَقَْد َصرَّفَْنا ِفي َهذَا الْقُْرآِن ِللنَّاسِ ِمْن كُلِّ َمثَلٍ َو

. أكثر األشياء اليت يتأتى منها اجلدل إن فصلتها واحداً بعد واحد ، خصومة ومماراة بالباطل } أَكْثَرَ َشىء َجَدالً { 
ا ُهَو َخِصيمٌ فَإِذَ{ : وحنوه . أن جدل اإلنسان أكثر من جدل كل شيء : على التمييز ، يعين } َجَدالً { وانتصاب 

  ] . ٤: النحل [ } مُّبٌِني 

  ) ٥٥(أَوَِّلنيَ أَْو يَأِْتيَُهُم الَْعذَاُب قُُبلًا َوَما َمَنَع النَّاسَ أَنْ ُيْؤِمنُوا إِذْ َجاءَُهُم الُْهَدى َوَيْسَتغِْفُروا َربَُّهْم إِلَّا أَنْ تَأِْتيَُهْم ُسنَّةُ الْ

} إِال { اإلميان واالستغفار } َوَما َمَنَع الناس { وقبلها مضاف حمذوف تقديره والثانية رفع ، . األوىل نصب } أن { 
} قُُبالً { يعين عذاب اآلخرة } يَأِْتيهُِم العذاب { انتظار أن } أَْو { وهي اإلهالك } أَن َتأِْتَيُهمْ ُسنَّةُ األولني { انتظار 
  .مستقبالً : ، بفتحتني » القََب«و . مجع قبيل : أنواعاً » قَِبال«: وقرىء . عياناً 

الَْحقَّ وَاتََّخذُوا آَياِتي َوَما  َوَما ُنْرِسلُ الُْمْرَسِلَني إِلَّا ُمَبشِّرِيَن َوُمْنِذرِيَن وَُيَجاِدلُ الَِّذيَن كَفَرُوا بِالَْباِطلِ لُِيْدِحُضوا بِِه
  ) ٥٦(أُْنِذرُوا ُهُزًوا 

جيوز أن تكون } َوَما أُْنِذرُواْ { حاض القدم وهو إزالقها وإزالتها عن موطئها ليزيلوا ويبطلوا ، من إد} لُِيْدِحُضواْ { 
وإنذارهم : أو مصدرية مبعىن . وما أنذروه من العذاب : موصولة ، ويكون الراجع من الصلة حمذوفاً ، أي } َما { 
َما أَنُتْم إِالَّ َبَشٌر ّمثْلَُنا { : ل قوهلم للرس: وجداهلم . اختذوها موضع استهزاء : ، بالسكون ، أي » هزأ«: وقرىء . 

  .وما أشبه ذلك ]  ٢٤: املؤمنون [ } َولَْو َشاء اهللا ألَنَزلَ مالئكة 



نْ َيفْقَُهوُه َوِفي وبِهِمْ أَِكنَّةً أََوَمْن أَظْلَُم ِممَّْن ذُكَِّر بِآيَاِت َربِِّه فَأَْعَرَض َعْنَها وََنِسَي َما قَدََّمْت َيَداُه إِنَّا َجَعلَْنا َعلَى قُلُ
  ) ٥٧(آذَانِهِْم َوقًْرا َوإِنْ َتْدعُُهْم إِلَى الُْهَدى فَلَْن َيْهَتُدوا إِذًا أََبًدا 

فلم } فَأَْعَرَض َعنَْها { . } أَن َيفْقَُهوهُ { : بالقرآن ، ولذلك رجع إليها الضمري مذكراً يف قوله } بأيات َربِِّه { 
من الكفر واملعاصي ، غري متفكر فيها وال ناظر يف } َما قَدََّمْت َيدَاُه { عاقبة } َنِسَى َو{ يتذكر حني ذكر ومل يتدبر 

مث علّل إعراضهم ونسياهنم بأهنم مطبوع على قلوهبم ، ومجع بعد االفراد . أنّ املسيء واحملسن ال بّد هلما من جزاء 
} أََبًدا { اهتداء البتة ، كأنه حمال منهم لشّدة تصميمهم  فال يكون منهم} فَلَْن َيْهَتدُواْ { محالً على لفظ من ومعناه 

جزاء وجواب ، فدلّ على انتفاء اهتدائهم لدعوة الرسول ، مبعىن أهنم جعلوا ما } إِذَا { و . مّدة التكليف كلها 
 أدعوهم ما يل ال: جيب أن يكون سبب وجود االهتداء سبباً يف انتفائه ، وعلى أنه جواب للرسول على تقدير قوله 

  .وإن تدعهم إىل اهلدى فلن يهتدوا : حرصاً على إسالمهم؟ فقيل 

  ) ٥٨(َيجُِدوا ِمْن ُدونِِه َمْوِئلًا َورَبَُّك الَْغفُوُر ذُو الرَّْحَمِة لَْو يَُؤاِخذُُهمْ بَِما كََسبُوا لََعجَّلَ لَُهُم الَْعذَابَ َبلْ لَُهْم َمْوِعٌد لَْن 

املوصوف بالرمحة ، مث استشهد على ذلك بترك مؤاخذة أهل مكة عاجالً } ذُو الرمحة {  البليغ املغفرة} الغفور { 
لَّن َيجِدُواْ { وهو يوم بدر } َبل لَُّهم مَّْوِعدٌ { من غري إمهال مع إفراطهم يف عداوة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .إذا جلأ إليه » وأل إليه«، و إذا جنا » وأل«: يقال . منجى وال ملجأ } ِمن ُدونِِه َمْوِئالً 

  ) ٥٩(َوِتلَْك الْقَُرى أَْهلَكَْناُهمْ لَمَّا ظَلَُموا َوَجَعلَْنا ِلَمْهِلِكهِْم َمْوِعًدا 

{ مبتدأ ، و } ِتلْكَ { . أشار هلم إليها ليعتربوا : يريد قرى األّولني من مثود وقوم لوط وغريهم } َوِتلَْك القرى { 
ِتلَْك القرى { وجيوز أن يكون . خرب } أهلكناهم { اء اإلشارة توصف بأمساء األجناس ، و ألنّ أمس: صفة } القرى 

مثل ظلم أهل } لَمَّا ظَلَُمواْ { واملعىن وتلك أصحاب القرى أهلكناهم . نصباً بإضمار أهلكنا على شريطة التفسري } 
تاً معلوماً ال يتأخرون عنه كما ضربنا ألهل مكة يوم بدر وضربنا إلهالكهم وق} َوَجَعلَْنا ِلَمهِْلِكهِم مَّْوِعًدا { مكة 

هلالكهم أو وقت : بفتح امليم ، والالم مفتوحة أو مكسورة ، أي » ملَهلكهم«: وقرىء . واملهلك اإلهالك ووقته 
  .وقت ، أو مصدر : واملوعد . هالكهم 

فَلَمَّا َبلََغا َمْجَمَع َبيْنِهَِما َنِسَيا حُوَتُهَما ) ٦٠(حُقًُبا  َع الَْبْحَرْينِ أَْو أَْمِضَيَوإِذْ قَالَ ُموَسى ِلفَتَاُه لَا أَْبَرحُ َحتَّى أَْبلُغَ َمْجَم
قَالَ ) ٦٢(فَلَمَّا َجاَوَزا قَالَ لِفََتاُه آتَِنا غََداَءَنا لَقَْد لَِقيَنا ِمْن َسفَرَِنا َهذَا َنصًَبا ) ٦١(فَاتََّخذَ َسبِيلَُه ِفي الَْبْحرِ سََرًبا 

ْحرِ َعَجًبا ى الصَّخَْرِة فَإِنِّي َنِسيتُ الُْحوَت َوَما أَْنَسانِيُه إِلَّا الشَّْيطَانُ أَنْ أَذْكَُرُه وَاتََّخذَ َسبِيلَُه ِفي الَْبأََرأَْيَت إِذْ أَوَْيَنا إِلَ
نَاُه َرْحَمةً ِمْن ِعْنِدَنا فََوَجَدا عَْبًدا ِمْن ِعَباِدَنا آَتْي) ٦٤(قَالَ ذَِلَك َما كُنَّا َنْبغِ فَارَْتدَّا َعلَى آثَارِِهَما قََصًصا ) ٦٣(

  ) ٦٥(َوَعلَّْمَناُه ِمْن لَُدنَّا ِعلًْما 

  :ويف احلديث . لعبده } لفتاه { 
فتاه؛ : وإمنا قيل . هو يوشع بن نون : وقيل . عبدي وأميت : ، وال يقل " ليقل أحدكم فتاي وفتايت ) "  ٦٤٣( 

من برح  -إن كان مبعىن ال أزول } ال أَْبَرحُ { : فإن قلت .  كان يأخذ منه العلم: وقيل . ألنه كان خيدمه ويتبعه 



هو مبعىن ال : ال أزال ، فال بّد من اخلرب ، قلت : وإن كان مبعىن . فقد دلّ على اإلقامة ال على السفر  -املكان 
وأّما الكالم فألن . أّما احلال فألهنا كانت حال سفر . أزال ، وقد حذف اخلرب؛ ألنّ احلال والكالم معاً يدالن عليه 

ال أبرح : غاية مضروبة وتستدعي ما هي غاية له ، فال بّد أن يكون املعىن } حىت أَْبلُغَ َمْجَمَع البحرين { : قوله 
ال يربح مسريي حىت أبلغ على أن حىت أبلغ هو : وهو أن يكون املعىن : ووجه آخر . أسري حىت أبلغ جممع البحرين 
أقيم املضاف إليه مقامه وهو ضمري املتكلم ، فانقلب الفعل عن لفظ الغائب إىل لفظ  اخلرب ، فلما حذف املضاف
ألزم املسري والطلب وال أتركه : ال أبرح ما أنا عليه ، مبعىن : املعىن . وجيوز أن يكون . املتكلم ، وهو وجه لطيف 

كان الذي وعد فيه موسى لقاء اخلضر امل: وجممع البحرين . ال أبرح املكان : وال أفارقه حىت أبلغ ، كما تقول 
ومن بدع . أفريقية : وقيل . طنجة : وقيل . عليهما السالم ، وهو ملتقى حبري فارس والروم مما يلي املشرق 

بكسر امليم ، وهي يف » جممع«: وقرىء . أن البحرين موسى واخلضر ، ألهنما كانا حبرين يف العلم : التفاسري 
. واحلقب مثانون سنة . أو أسري زماناً طويالً } أَوْ أَْمِضَى ُحقُباً { واملطلع من يفعل  الشذوذ من يفعل ، كاملشرق

وروي أنه ملا ظهر موسى على مصر مع بين إسرائيل واستقّروا هبا بعد هالك القبط ، أمره اهللا أن يذكر قومه النعمة 
قد علمنا هذا ، فأي الناس أعلم؟ : فقالوا له . إنه اصطفى نبيكم وكلمه : ، فقام فيهم خطيباً فذكر نعمة اهللا وقال 

بل أعلم منك عبٌد يل عند جممع البحرين وهو : فعتب اهللا عليه حني مل يرّد العلم إىل اهللا ، فأوحى إليه . أنا : قال 
 اخلضر ، وكان اخلضر يف أيام أفريدون قبل موسى عليه السالم ، وكان على مقدمة ذي القرنني األكرب ، وبقي إىل

فأّي عبادك : قال . أّي عبادك أحبّ إليك؟ قال الذي يذكرين وال ينساين : إنّ موسى سأل ربه : وقيل . أيام موسى 
الذي يبتغي علم الناس إىل علمه ، : فأّي عبادك أعلم؟ قال : قال . الذي يقضي باحلق وال يتبع اهلوى : أقضى؟ قال 

إن كان يف عبادك من هو أعلم مين فادللين : فقال . ردى  عسى أن يصيب كلمة تدلّه على هدى ، أو ترّده عن
  .على الساحل عند الصخرة : أين أطلبه؟ قال : قال . أعلم منك اخلضر : قال . عليه 

إذا فقدت احلوت : فقال لفتاه . تأخذ حوتاً يف مكتل ، فحيث فقدته فهو هناك : يا ربِ ، كيف يل به؟ قال : قال 
، فرقد موسى ، فاضطرب احلوت ووقع يف البحر ، فلما جاء وقت الغداء طلب موسى فأخربين ، فذهبا ميشيان 

وأين : احلوت ، فأخربه فتاه بوقوعه يف البحر ، فأتيا الصخرة ، فإذا رجل مسجى بثوبه ، فسلم عليه موسى ، فقال 
أنت ، وأنت على علم علمكه يا موسى ، أنا على علم علمنيه اهللا ال تعلمه : بأرضنا السالم ، فعّرفه نفسه ، فقال 

ما ينقص علمي : فلما ركبا السفينة جاء عصفور فوقع على حرفها فنقر يف املاء فقال اخلضر . اهللا ال أعلمه أنا 
أي نسيا تفقد أمره وما يكون } َنِسَيا حُوَتُهَما { مقدار ما أخذ هذا العصفور من البحر ] إال [ وعلمك من علم اهللا 

: وقيل . نسي يوشع أن يقّدمه ، ونسي موسى أن يأمره فيه بشيء : وقيل . على الظفر بالطلبة منه مما جعل أمارة 
إن يوشع محل احلوت واخلبز يف املكتل ، فنزال ليلة على شاطىء عني تسمى عني : وقيل . كان احلوت مسكة مملوحة 

توضأ يوشع : وقيل . هنما أكال منها أ: وروي . احلياة ، ونام موسى ، فلما أصاب السمكة برد املاء وروحه عاشت 
أمسك اهللا جرية املاء على احلوت فصار عليه } سََرباً { من تلك العني فانتضح املاء على احلوت فعاش ووقع يف املاء 

املوعد وهو الصخرة لنسيان } فَلَمَّا َجاَوَزا { مثل الطاق ، وحصل منه يف مثل السرب معجزة ملوسى أو للخضر 
: وقيل . ونسيان يوشع أن يذكر ملوسى ما رأى من حياته ووقوعه يف البحر . ر احلوت وما كان منه موسى تفقد أم

سارا بعد جماوزة الصخرة الليلة والغد إىل الظهر ، وألقي على موسى النصب واجلوع حني جاوز املوعد ، ومل ينصب 
فإن . إشارة إىل مسريمها وراء الصخرة } ا ِمن َسفَرَِنا هذ{ : وقوله . وال جاع قبل ذلك ، فتذكر احلوت وطلبه 

كيف نسي يوشع ذلك ، ومثله ال ينسى لكونه أمارة هلما على الطلبة اليت تناهضا من أجلها لكونه معجزتني : قلت 



وقياء املاء وانتصابه مثل  -ما كانت إالّ شق مسكة : وقيل  -ومها حياة السمكة اململوحة املأكول منها : ثنتني 
ذها يف مثل السرب منه؟ مث كيف استمّر به النسيان حىت خلفا املوعد وسارا مسرية ليلة إىل ظهر الغد ، الطاق ونفو

قد شغله الشيطان بوساوسه فذهب بفكره كل مذهب حىت اعتراه : وحىت طلب موسى عليه السالم احلوت؟ قلت 
العجائب ، واستأنس بإخوانه فأعان  النسيان وانضم إىل ذلك أنه ضري مبشاهدة أمثاله عند موسى عليه السالم من

{ ما وجه التئام هذا الكالم ، فإن كل واحد من : فإن قلت . مبعىن أخربين } أََرأَْيتَ { اإللف على قلة االهتمام 
ر ملا طلب موسى عليه السالم احلوت ، ذك: ال متعلق له؟ قلت } فَإِّنى َنسِيُت احلوت { و } إِذْ أََوْيَنا { و } أََرأَْيتَ 

يوشع ما رأى منه وما اعتراه من نسيانه إىل تلك الغاية ، فدهش وطفق يسأل موسى عليه السالم عن سبب ذلك ، 
  .أرأيت ما دهاين إذ أوينا إىل الصخرة؟ فإين نسيت احلوت ، فحذف ذلك : كأنه قال 

وما أنساين ذكره : أي } ْنَسانِيهُ أَ{ بدل من اهلاء يف } أَنْ أَذْكَُرُه { و . هي الصخرة اليت دون هنر الزيت : وقيل 
واختذ سبيله : يعين } َسَرباً { ثاين مفعويل اختذ ، مثل } َعَجًبا { و » أن اذكركه«: ويف قراءة عبد اهللا . إالّ الشيطان 

عجباً يف آخر كالمه ، تعجباً من حاله يف رؤية تلك العجيبة : أو قال . سبيالً عجباً ، وهو كونه شبيه السرب 
اعتراض بني املعطوف واملعطوف } أنسانيه إِالَّ الشيطان أَنْ أَذْكَُرُه { : يانه هلا أو مما رأى من املعجزتني ، وقوله ونس

إشارة إىل اختاذه سبيالً ، أي } ذلك { حكاية لتعجب موسى عليه السالم ، وليس بذاك } َعَجًبا { إن : عليه وقيل 
لغري ياء يف » نبغ«: وقرىء . ر بالطلبة من لقاء اخلضر عليه السالم ذلك الذي كنا نطلب ، ألنه أمارة الظف: 

{ الوصل ، وإثباهتا أحسن ، وهي قراءة أيب عمرو ، وأّما الوقف ، فاألكثر فيه طرح الياء اتباعاً خلط املصحف 
َرْحَمةً { ّدا مقتصني أو فارت. يتبعان آثارمها اتباعاً : يقصان قصصاً ، أي } قََصًصا { فرجعا يف أدراجهما } فارتدا 

  .مما خيتص بنا من العلم ، وهو اإلخبار عن الغيوب } ّمن لَّدُنَّا { هي الوحي والنبوة } ّمْن ِعنِدَنا 

  ) ٦٦(قَالَ لَُه ُموَسى َهلْ أَتَّبُِعَك َعلَى أَنْ ُتَعلَِّمنِ ِممَّا ُعلِّْمَت ُرْشًدا 

أما دلت : فإن قلت . علما ذا رشد ، أرشد به يف ديين :  أي» بضمة وسكون«و » بفتحتني«: قرىء } َرَشًدا { 
موسى بن ميشا ، ال موسى بن عمران ألنّ النيب جيب أن  -كما قيل  -حاجته إىل التعلم من آخر يف عهده أنه 

: ال غضاضة بالنيب يف أخذ العلم من نّيب مثله : يكون أعلم أهل زمانه وإمامهم املرجوع إليه يف أبواب الدين؟ قلت 
إن نوفا ابن امرأة كعب يزعم أنّ : وعن سعيد ابن جبري أنه قال البن عباس . وإمنا يغض منه أن يأخذه ممن دونه 

  .كذب عدّو اهللا : اخلضر ليس بصاحب موسى ، وأنّ موسى هو موسى بن ميشا ، فقال 

  ) ٦٨(ا لَمْ ُتِحطْ بِِه ُخبًْرا َوكَْيَف َتْصبُِر َعلَى َم) ٦٧(قَالَ إِنََّك لَْن َتْسَتِطيَع َمِعيَ َصبًْرا 

نفي استطاعة الصرب على وجه التأكيد ، كأهنما مما ال يصّح وال يستقيم ، وعلل ذلك بأنه يتوىل أموراً هي يف ظاهرها 
. والرجل الصاحل فكيف إذا كان نبياً ال يتمالك أن يشمئز وميتعض وجيزع إذا رأى ذلك ويأخذ يف اإلنكار . مناكري 

  .مبعىن مل ختربه ، فنصبه نصب املصدر ] أو ألن مل حتط به [ مل حيط به خربك : متييز ، أي }  ُخبْراً{ و 

  ) ٦٩(قَالَ سََتجُِدنِي إِنْ َشاَء اللَُّه َصابًِرا َولَا أَْعِصي لََك أَْمًرا 



 يف حمل ، عطفاً على أو ال. ستجدين صابراً وغري عاص : أي } َصابِراً { يف حمل النصب عطفاً على } َوالَ أَْعِصى { 
رجا موسى عليه السالم حلرصه على العلم وازدياده ، أن يستطيع معه صرباً بعد إفصاح اخلضر عن . ستجدين 

حقيقة األمر ، فوعده بالصرب معلقاً مبشيئة اهللا ، علماً منه بشّدة األمر وصعوبته ، وإن احلمية اليت تأخذ املصلح عند 
هذا مع علمه أن النّيب املعصوم الذي أمره اهللا باملسافرة إليه واتباعه واقتباسه العلم  مشاهدة الفساد شيء ال يطاق ،

منه ، بريء من أن يباشر ما فيه غميزة يف الدين ، وأنه ال بّد ملا يستسمج ظاهره من باطن حسن مجيل ، فكيف إذا 
  .مل يعلم 

  ) ٧٠(تَّى أُْحِدثَ لََك ِمْنُه ِذكًْرا قَالَ فَإِِن اتََّبعَْتنِي فَلَا َتسْأَلْنِي َعْن َشْيٍء َح

وقد علمت أنه  -فمن شرط اتباعك يل أنك إذا رأيت مين شيئاً : بالنون الثقيلة ، يعين » فال تسئلين«: قرىء 
أن ال تفاحتين بالسؤال ، وال تراجعين فيه ،  -صحيح إالّ أنه غيب عليك وجه صحته فحميت وأنكرت يف نفسك 

  .وهذا من آداب املتعلم مع العامل واملتبوع مع التابع . ح عليك حىت أكون أنا الفات

قَالَ أَلَْم أَقُلْ إِنَّكَ لَْن ) ٧١(مًْرا فَاْنطَلَقَا َحتَّى إِذَا َرِكَبا ِفي السَّفِيَنِة َخَرقََها قَالَ أََخَرقَْتَها ِلتُْغرِقَ أَْهلََها لَقَدْ جِئَْت َشْيئًا إِ
  ) ٧٢(ا َتْسَتطِيَع َمِعَي َصْبًر

مها من اللصوص ، وأمرومها باخلروج ، : على ساحل البحر يطلبان السفينة ، فلما ركبا قال أهلها } فانطلقا { 
عرفوا اخلضر فحملومها بغري نول ، فلما جلجوا أخذ اخلضر : وقيل . أرى وجوه األنبياء : فقال صاحب السفينة 

أََخَرقْتََها { : يلي املاء فجعل موسى يسّد اخلرق بثيابه ويقول  الفأس فخرق السفينة بأن قلع لوحني من ألواحها مما
أتيت } جِئَْت َشْيئًا إِْمًرا { من غرق وأهلها مرفوع » ليغرق أهلها«بالتشديد و » لتغّرق«: وقرىء } ِلُتغْرَِق أَْهلََها 

  :إذا عظم ، قال : شيئاً عظيماً ، من أَمر األمر 
  ...اً َداِهيةً َدْهَياَء إدا إْمر

  ) ٧٣(قَالَ لَا تَُؤاِخذْنِي بَِما َنِسيُت َولَا ُتْرِهقْنِي ِمْن أَْمرِي ُعسًْرا 

أو . أراد أنه نسي وصيته و ال مؤاخذة على الناسي : بالذي نسيته ، أو بشيء نسيته ، أو بنسياين } بَِما َنِسيُت { 
نسي ليبسط عذره يف اإلنكار وهو من معاريض  أخرج الكالم يف معرض النهي عن املؤاخذة بالنسيان يومهه أنه قد

أو أراد بالنسيان . هذه أخيت ، وإين سقيم : الكالم اليت يتقي هبا الكذب ، مع التوصل إىل الغرض ، كقول إبراهيم 
وال : أي . رهقه إذا غشيه ، وأرهقه إياه : يقال . ال تؤاخذين مبا تركت من وصيتك أول مّرة : الترك ، أي : 

وال تعسر عليَّ متابعتك ، ويسرها علّي باإلغضاء وترك : من أمري ، وهو اتباعه إياه ، يعين } ُعْسراً { تغشين 
  .، بضمتني » ُعسُراً«: وقرىء . املناقشة 

قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لََك إِنَّكَ ) ٧٤(ْيئًا ُنكًْرا فَاْنطَلَقَا َحتَّى إِذَا لَِقَيا غُلَاًما فَقََتلَُه قَالَ أَقََتلَْت َنفًْسا زَِكيَّةً بَِغْيرِ نَفْسٍ لَقَْد جِئْتَ َش
  ) ٧٥(لَْن َتْسَتطِيَع َمِعَي َصْبًرا 



أضجعه مث ذحبه بالسكني : ضرب برأسه احلائط ، وعن سعيد بن جبري : وقيل . كان قتله فتل عنقه : قيل } فَقََتلَُه { 
جعل : قلت } حىت إِذَا لَِقَيا غُالًَما فَقََتلَُه { بغري فاء و } قََها َحتَّى إِذَا َرِكَبا ِفى السفينة َخَر{ مل قيل : فإن قلت . 

فلم خولف : فإن قلت . } قَالَ أَقََتلَْت { خرقها جزاء للشرط ، وجعل قتله من مجلة الشرط معطوفاً عليه ، واجلزاء 
» زكية«و » زاكية«: وقرىء . ألن خرق السفينة مل يتعقب الركوب ، وقد تعقّب القتل لقاء الغالم : بينهما؟ قلت 

بَِغْيرِ { ، وهي الطاهرة من الذنوب ، إما ألهنا ظاهرة عنده ألنه مل يرها قد أذنبت ، وإما ألهنا صغرية مل تبلغ احلنث 
  :وعن ابن عباس . يعين مل تقتل نفساً فيقتص منها } َنفْسٍ 

ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن قتل كيف جاز قتله ، وقد هنى رس: أن جندة احلروري كتب إليه )  ٦٤٤( 
: وقرىء . } نُّكْراً { إن علمت من حال الولدان ما علمه عامل موسى فلك أن تقتل : الولدان؟ فكتب إليه 

: وقيل . وهو املنكر وقيل النكر أقل من اإلمر؛ ألن قتل نفس واحدة أهون من إغراق أهل السفينة » بضمتني«
فإن قلت . ّول ، ألن ذلك كان خرقاً ميكن تداركه بالسّد ، وهذا ال سبيل إىل تداركه معناه جئت شيئاً أنكر من األ

زيادة املكافحة بالعتاب على رفض الوصية ، والوسم بقلة الصرب عند الكرة : ؟ قلت } لَكَ { ما معىن زيادة : 
  .الثانية 

  ) ٧٦(َبلَْغَت ِمْن لَُدنِّي ُعذًْرا  قَالَ إِنْ سَأَلُْتَك َعْن َشْيٍء بَْعَدَها فَلَا ُتصَاِحبْنِي قَْد

. فال تقاربين ، وإن طلبت صحبتك فال تتابعين على ذلك } فَالَ ُتَصاحِْبنِى { بعد هذه الكرة أو املسألة } َبْعدََها { 
{ أي فال تصحبين إياك وال جتعلين صاحبك » فال تصحبين«: وقرىء . فال تكن صاحيب » فال تصحبين«: وقرىء 
بسكون الدال وكسر النون ، كقوهلم » ولْدنِي«، بتخفيف النون » لدين«: وقرىء . قد أعذرت } ّنى ُعذْراً ِمن لَُّد

  :وعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . عضد : يف عضد 
  :، وقال " رحم اهللا أخي موسى استحيا فقال ذلك ) "  ٦٤٥( 
  " .احبه ألبصر أعجب األعاجيب رمحة اهللا علينا وعلى أخي موسى ، لو لبث مع ص) "  ٦٤٦( 

اًرا يُرِيُد أَنْ َينْقَضَّ فَأَقَاَمُه قَالَ لَْو فَاْنطَلَقَا َحتَّى إِذَا أََتَيا أَْهلَ قَْرَيةٍ اْسَتطَْعَما أَْهلََها فَأََبْوا أَنْ ُيَضيِّفُوُهَما فََوَجَدا ِفيَها جَِد
  ) ٧٧(ِشئَْت لَاتََّخذَْت َعلَْيِه أَجًْرا 

: وقرىء . } أَن ُيَضّيفُوُهَما { األبلة ، وهي أبعد أرض اهللا من السماء : وقيل . هي إنطاكية } قََْرَيٍة  أَْهلَ{ 
زاره : مال إليه ، من ضاف السهم عن الغرض ، ونظريه : وحقيقته . ضافه إذا كان له ضيفاً : يقال » يضيفومها«

  :نيب صلى اهللا عليه وسلم أنزله وجعله ضيفه وعن ال: وأضافه وضيفه . من االزورار 
{ شر القرى اليت ال يضاف الضيف فيها وال يعرف البن السبيل حقه : وقيل " كانوا أهل قرية لئاماً ) "  ٦٤٧( 

  :قال الراعي . استعريت اإلرادة للمداناة واملشارفة ، كما استعري اهلّم والعزم لذلك } ُيرِيُد أَن َينقَضَّ 
  قَلََق الْفُئُوسِ إذَا أََرْدنَ ُنصُوالَ... َهاَماُتَها  ِفي َمْهَمٍه قَِلقَْت بِِه

  :وقال 
  َوَيْعِدلُ َعْن ِدَمارِ َبنِي َعقِيلٍ... ُيرِيُد الرُّْمحُ َصْدَر أَبِي َبَراء 

  :وقال حسان 
  لََزَمانٌ يَُهمُّ بِاإلْحَساِن... إنَّ َدْهراً َيِلفُّ َشْمِلي بِجُْملٍ 



وإذا كان القول والنطق والشكاية والصدق والكذب . أن يطفأ ، وطلب أن يطفأ  عزم السراج: ومسعت من يقول 
  :والسكوت والتمرد واإلباء والعزة والطواعية وغري ذلك مستعار للجماد وملا ال يعقل ، فما بال اإلرادة؟ قال 

َوَشكا إلَيَّ َبْعَربةٍ ... الَ َيْنطُق اللَّْهُو حَتَّى َيْنِطَق الُعوُد .. .َتقُولُ سِنِّي ِللنَّوَاِة ِطنِّي ... إذَا قَالَِت اَألْنَساعُ ِللَْبطْنِ الَْحقِ 
  ] : ١٥٤: األعراف [ } َولَمَّا َسكََت َعن مُّوَسى الغضب { ... فَإنْ َيُك ظَنِّي َصاِدقاً َوْهَو َصادِِقي ... ِ َوَتحَْمُحم 

  :ولبعضهم ... َتَمرََّد َمارٌِد َوَعزَّ اَألْبلَُق 
  َهمٌّ إذَا انْقَاِد الُْهُموُم َتَمرَّدَا... ى َعلَى أَْجفَانِِه إغْفَاَءه َيأَْب

  َمسَّ الُْبطُوِن َوأَنْ َتَمسَّ ظُُهورَا... أََبِت الرََّواِدُف َوالثُِّديُّ ِلقُْمِصَها 
ىل ممن ال يعلم ، كان جيعل ولقد بلغين أن بعض احملرفني لكالم اهللا تعا]  ١١: فصلت [ } قَالََتا أََتيَْنا طَاِئِعنيَ { 

الضمري للخضر؛ ألنّ ما كان فيه من آفة اجلهل وسقم الفهم ، أراه أعلى الكالم طبقة أدناه منزلة ، فتمحل لريّده 
إذا أسرع : وانقض . إىل ما هو عنده أصّح وأفصح ، وعنده أن ما كان أبعد من اجملاز كان أدخل يف اإلعجاز 

وقرىء . افعلّ من النقض ، كامحّر من احلمرة : وقيل . و انفعل ، مطاوع قضضته سقوطه ، من انقضاض الطائر وه
  :من انقاصت السن إذا انشقت طوالً ، قال ذو الرّمة » وأن ينقاص«من النقض ، » أن ينقض«: 

مسحه بيده فقام : يل وق. أقامه بيده : قيل } فَأَقَاَمُه { بالصاد غري معجمة ... ِمْنقَاٌص َوُمْنكَِثُب . . . . . . . . . 
كان طول اجلدار يف السماء مائة ذراع ، : وقيل . نقضه وبناه : وقيل . أقامه بعمود عمده به : وقيل . واستوى 

كانت احلال حال اضطرار وافتقار إىل املطعم ، ولقد لزهتما احلاجة إىل آخر كسب املرء وهو املسألة ، فلم جيدا 
قَالَ لَْو ِشئْتَ لَتََّخذَْت َعلَْيِه { تمالك موسى ملا رأى من احلرمان ومساس احلاجة أن مواسياً ، فلما أقام اجلدار مل ي

، والتاء يف ختذ ، أصل » لتخذت«: وطلبت على عملك جعالً حىت ننتعش ونستدفع به الضرورة وقرىء } أَجْراً 
  .كما يف تبع ، واختذ افتعل منه ، كاتبع من تبع ، وليس من األخذ يف شيء 

  ) ٧٨(الَ َهذَا ِفرَاُق َبْينِي َوَبيْنَِك َسأَُنبِّئُكَ بَِتأْوِيلِ َما لَْم َتْسَتِطْع َعلَْيِه َصبًْرا قَ

قد تصّور فراق بينهما عند حلول ميعاده على ما قال موسى عليه : إشارة إىل ماذا؟ قلت } هذا { : فإن قلت 
هذا أخوك ، : ليه وجعله مبتدأ وأخرب عنه ، كما تقول إن سألتك عن شيء بعدها فال تصاحبين ، فأشار إ: السالم 

هذا االعتراض سبب : إشارة إىل غري األخ ، وجيوز أن يكون إشارة إىل السؤال الثالث ، أي » هذا«فال يكون 
وقد قرأ به ابن أيب عبلة ، فأضيف املصدر إىل الظرف كما يضاف إىل . هذا فراق بيين وبينك : الفراق ، واألصل 

  .ل به املفعو

  ) ٧٩(أُْخذُ كُلَّ َسِفيَنٍة غَْصًبا أَمَّا السَِّفيَنةُ فَكَاَنتْ ِلَمَساِكَني َيْعَملُونَ ِفي الَْبْحرِ فَأَرَْدُت أَنْ أَِعيبََها َوكَانَ َوَراءَُهْم َمِلٌك َي

أمامهم ، كقوله } َوَراءُهم { قيل كانت لعشرة إخوة ، مخسة منهم زمىن ، ومخسة يعملون يف البحر } ملساكني { 
خلفهم ، وكان طريقهم يف رجوعهم عليه وما كان : وقيل ]  ١٠٠: املؤمنون [ } ّمن َورَاِئهِمْ َبْرَزٌخ { : تعاىل 

مسبب عن خوف } فَأََردتُّ أَنْ أَِعيَبَها { : قوله : فإن قلت . » جلندي«عندهم خربه ، فأعلم اهللا به اخلضر وهو 
النية به التأخري ، وإمنا قدم للعناية ، وألن : ر عن السبب ، فلم قّدم عليه؟ قلت الغصب عليها فكان حقه أن يتأخ

وقيل يف . زيد ظين مقيم : خوف الغصب ليس هو السبب وحده ، ولكن مع كوهنا للمساكني ، فكان مبنزلة قولك 
  .كل سفينة صاحلة : قراءة أّيب وعبد اهللا 



فَأَرَْدَنا أَنْ ُيْبِدلَُهَما رَبُُّهَما َخيًْرا ِمْنُه َزكَاةً ) ٨٠(ِمَنْينِ فََخِشيَنا أَنْ ُيْرِهقَُهَما طُْغيَاًنا َوكُفًْرا َوأَمَّا الُْغلَاُم فَكَانَ أََبوَاُه ُمْؤ
ا َوكَانَ أَُبوُهَما َصاِلًحا فَأََرادَ َوأَمَّا الْجَِداُر فَكَانَ ِلُغلَاَمْينِ َيِتيَمْينِ ِفي الَْمِديَنِة َوكَانَ َتْحَتُه كَْنٌز لَُهَم) ٨١(َوأَقَْرَب ُرْحًما 

أْوِيلُ َما لَْم َتسِْطْع َعلَْيِه َصبًْرا رَبَُّك أَنْ َيْبلَُغا أَُشدَُّهَما َوَيسَْتخْرَِجا كَْنَزُهَما َرْحَمةً ِمْن َربَِّك َوَما فََعلُْتُه َعْن أَْمرِي ذَِلَك َت
)٨٢ (  

} فََخِشيَنا أَن ُيْرِهقَُهَما طغيانا َوكُفْراً { فيه ضمري الشأن » كان«على أن » وكان أبواه مؤمنان«: وقرأ اجلحدري 
فخفنا أن يغشى الوالدين املؤمنني طغياناً عليهما ، وكفراً لنعمتهما بعقوقه وسوء صنيعه ، ويلحق هبما شراً وبالء ، 

ديهما بدائه ويضلهما بضالله أو يع. أو يقرن بإمياهنما طغيانه وكفره ، فيجتمع يف بيت واحد مؤمنان وطاغ كافر 
فريتّدا بسببه ويطغيا ويكفرا بعد اإلميان وإمنا خشي اخلضر منه ذلك؛ ألن اهللا تعاىل أعلمه حباله وأطلعه على سّر أمره 

فكره ربك كراهة : واملعىن » فخاف ربك«: ويف قراءة أّيب . وأمره إياه بقتله كاخترامه ملفسدة عرفها يف حياته . 
فكرهنا ، : حكاية لقول اهللا تعاىل ، مبعىن } فََخشِيَنا { وجيوز أن يكون قوله . اقبة األمر فغريه من خاف سوء ع

. الطهارة والنقاء من الذنوب : والزكاة . بالتشديد » يبّدهلما«: وقرىء ] .  ١٩: مرمي [ } ألَهبَ لَِك { كقوله 
ا نّيب ، فولدت نبياً هدى اهللا على يديه أّمة من األمم وروي أنه ولدت هلما جارية نزّوجه. الرمحة والعطف : والرحم 

والغالم املقتول . أصرم ، وصرمي : قيل امسا الغالمني . أبدهلما ابناً مؤمناً مثلهما : وقيل . وقيل ولدت سبعني نبياً . 
  :فيه لوح من ذهب مكتوب : وقيل . مال مدفون من ذهب وفضة : واختلف يف الكنز ، فقيل . امسه احلسني : 
عجبت ملن يؤمن بالقدر كيف حيزن ، وعجبت ملن يؤمن بالرزق كيف يتعب ، وعجبت ملن يؤمن ) (  ٦٤٨( 

وعجبت ملن يعرف الدنيا وتقلبها بأهلها كيف . باملوت كيف يفرح ، وعجبت ملن يؤمن باحلساب كيف يغفل 
وعن قتادة . أنه مال : والظاهر إلطالقه . لم صحف فيها ع: وقيل ) . ال إله إالّ اهللا حممد رسول اهللا . يطمئن إليها 

والذين َيكْنُِزونَ { : أراد قوله تعاىل : أحل الكنز ملن قبلنا وحّرم علينا ، وحّرمت الغنيمة عليهم وأّحلت لنا : 
وعن . اعتداد بصالح أبيهما وحفظ حلقه فيهما } َوكَانَ أَُبوُهَما صاحلا { ] .  ٣٤: التوبة [ } الذهب والفضة 

وعن احلسني بن علي رضي اهللا . كان بني الغالمني وبني األب الذي حفظا فيه سبعة آباء : جعفر بن حممد الصادق 
فأيب : قال . بصالح أبيهما : مب حفظ اهللا الغالمني؟ قال : تعاىل عنهما أنه قال لبعض اخلوارج يف كالم جرى بينهما 

أو مصدر منصوب بأراد ربك ، . مفعول له } َرْحَمةً { خصمون  قد أنبأنا اهللا أنكم قوم: فقال . وجّدي خري منه 
  .عن اجتهادي ورأيي ، وإمنا فعلته بأمر اهللا } َعْن أَْمرِى { وما فعلت ما رأيت } َوَما فََعلُْتُه { ألنه يف معىن رمحهما 

إِنَّا َمكَّنَّا لَُه ِفي الْأَْرضِ َوآَتْينَاُه ِمْن كُلِّ َشْيٍء سََبًبا ) ٨٣(َوَيسْأَلُوَنَك َعْن ِذي الْقَْرَنْينِ قُلْ سَأَْتلُو َعلَْيكُْم ِمْنُه ِذكًْرا 
َحتَّى إِذَا َبلَغَ َمغْرَِب الشَّْمسِ َوَجَدَها تَْغُرُب ِفي َعْينٍ َحِمئٍَة َوَوَجَد ِعْنَدَها قَْوًما قُلَْنا َيا ذَا ) ٨٥(فَأَْتَبَع َسَبًبا ) ٨٤(

قَالَ أَمَّا َمْن ظَلََم فََسْوَف نَُعذُِّبهُ ثُمَّ ُيَردُّ إِلَى َربِِّه فَُيَعذُِّبُه َعذَاًبا ) ٨٦(َعذَِّب َوإِمَّا أَنْ َتتَِّخذَ ِفيهِمْ ُحسًْنا الْقَْرَنْينِ إِمَّا أَنْ ُت
  ) ٨٨(َنا ُيْسًرا َوأَمَّا َمْن آَمَن َوَعِملَ َصاِلًحا فَلَُه َجَزاًء الُْحسَْنى َوَسَنقُولُ لَُه ِمْن أَْمرِ) ٨٧(ُنكًْرا 

منروذ ، : وكافران . ذو القرنني ، وسليمان : ملكها مؤمنان : قيل . هو اإلسكندر الذي ملك الدنيا : ذو القرنني 
كان عبداً صاحلاً ملكه اهللا األرض ، وأعطاه العلم واحلكمة ، : واختلف فيه فقيل . وخبتنصر ، وكان بعد منرود 

. نبياً : وقيل . لظلمة ، فإذا سرى يهديه النور من أمامه وحتوطه الظلمة من ورائه وألبسه اهليبة وسخر له النور وا
اللَّهم غفراً ما : يا ذا القرنني ، فقال : وعن عمر رضي اهللا عنه أنه مسع رجالً يقول . ملكاً من املالئكة : وقيل 



سخر له السحاب ، . رضي اهللا عنه رضيتم أن تتسموا بأمساء األنبياء حىت تسميتم بأمساء املالئكة ، وعن علي 
ما ذو القرنني أملك أم : وسأله ابن الكّوا . أحبه اهللا فأحبه : ومّدت له األسباب ، وبسط له النور وسئل عنه فقال 

ليس مبلك وال نّيب ، ولكن كان عبداً صاحلاً ، ضرب على قرنه األمين يف طاعة اهللا فمات ، مث بعثه اهللا : نّيب؟ فقال 
كان يدعوهم إىل التوحيد : قيل . ى قرنه األيسر فمات ، فبعثه اهللا فسمي ذو القرنني وفيكم مثله فضرب عل

  :وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم . فيقتلونه فيحييه اهللا تعاىل 
 كان له قرنان ، أي ضفريتان: وقيل " مسي ذا القرنني ألنه طاف قرين الدنيا يعين جانبيها شرقها وغرهبا ) "  ٦٤٩( 
وعنه . الروم والترك : وروي . ألنه ملك الروم وفارس : وعن وهب . انقرض يف وقته قرنان من الناس : وقيل . 

وجيوز أن . كان على رأسه ما يشبه القرنني : وقيل . كان لتاجه قرنان : وقيل . كانت صفحتا رأسه من حناس 
، وكان من الروم ولد عجوز ليس هلا ولد غريه يلقب بذلك لشجاعته كما يسمى الشجاع كبشاً ألنه ينطح أقرانه 

} َعلَْيكُْم { سأله أبو جهل وأشياعه ، واخلطاب يف : وقيل . هم اليهود سألوه على جهة االمتحان : والسائلون . 
طريقاً } َسَبباً { أي من أسباب كل شيء ، أراده من أغراضه ومقاصده يف ملكه } ِمن كُلّ َشْىء { ألحد الفريقني 

} فَأَتَْبَع َسبَباً {  إليه ، والسبب ما يتوصل به إىل املقصود من علم أو قدرة أو آلة ، فأراد بلوغ املغرب موصالً
» فأتبع«: وقرىء . يوصله إليه حىت بلغ ، وكذلك أراد املشرق ، فأتبع سبباً ، وأراد بلوغ السّدين فاتبع سبباً 

  :وعن أيب ذّر . وحامية مبعىن حاّرة . مأة ، من محئت البئر إذا صار فيها احل» محئة«: قرىء 
يا أبا ذّر ، : ( كنت رديف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على اجلمل ، فرأى الشمس حني غابت فقال )  ٦٥٠( 

، وهي قراءة ابن مسعود ) فإهنا تغرب يف عني حامية ( قال . اهللا ورسوله أعلم : فقلت ) أتدري أين تغرب هذه؟ 
حامية : وكان ابن عباس عند معاوية؛ فقرأ معاوية . محئة : وقرأ ابن عباس . ر وابن عمرو واحلسن وطلحة وابن عم
كما يقرأ أمري املؤمنني مث وجه إىل كعب : كيف تقرأ؟ قال : فقال معاوية لعبد اهللا بن عمرو . محئة : فقال ابن عباس 

  .األحبار 

يف ثأط ، فوافق قول ابن عباس ، : وروي . ده يف التوراة يف ماء وطني ، كذلك جن: كيف جتد الشمس تغرب؟ قال 
  :وكان مثة رجل فأنشد قول تبع 
  ِفي َعْينِ ِذي ُخلُبٍ وَثَاٍط َحرَْمِد... فََرأَى َمِغيَب الشّْمسِ ِعْنَد َمآبَِها 

. للوصفني مجيعاً  أي يف عني ماء ذي طني ومحإ أسود ، وال تنايف بني احلمئة واحلامية ، فجائز أن تكون العني جامعه
كانوا كفرة فخريه اهللا بني أن يعذهبم بالقتل وأن يدعوهم إىل اإلسالم ، فاختار الدعوة واالجتهاد يف استمالتهم فقال 

َوأَمَّا َمْن آَمَن { فذلك هو املعذب يف الدارين : أّما من دعوته فأىب إال البقاء على الظلم العظيم الذي هو الشرك : 
  فَلَُه َجزآًء{ قتضيه اإلميان ما ي} َوَعِملَ 
فله أن } فَلَُه َجزآًء احلسىن { خّيره بني القتل واألسر ، ومساه إحساناً يف مقابلة القتل : وقيل } حلسىن ؛١٦٤٩

فله : أي » فله جزاء احلسىن«: وقرىء . أو فله جزاء الفعلة احلسىن اليت هي كلمة الشهادة . جيازي املثوبة احلسىن 
{ ومن آمن أعطاه وكساه . كان يطبخ من كفر يف القدور ، وهو العذاب النكر : وعن قتادة .  جزاء الفعلة احلسىن

: أي ال نأمره بالصعب الشاق ، ولكن بالسهل املتيسر من الزكاة واخلراج وغري ذلك ، وتقديره } ِمْن أَْمرَِنا ُيْسراً 
  .، بضمتني » ُيسُراً«: وقرىء ]  ٢٨: اإلسراء [ } قَْوالً مَّْيُسوًرا { : ذا يسر ، كقوله 

  ) ٨٩(ثُمَّ أَْتَبَع َسَبًبا 



  :بلغ مكان مطلع الشمس ، كقوله : واملعىن . فتح الالم وهو مصدر » مطلع«: وقرىء 
بنية ، األ: والستر . هم الزنج : قيل } على قَْومٍ { كأن آثار جمّر الرامسات : يريد ... كَأَنَّ َمَجرَّ الرَّاِمسَاِت ذُيُولََها 

فإذا ارتفع النهار خرجوا إىل . أرضهم ال متسك األبنية وهبا أسراب ، فإذا طلعت الشمس دخلوها : وعن كعب 
بينك وبينهم مسرية يوم وليلة : خرجت حىت جاوزت الصني ، فسألت عن هؤالء فقيل : معايشهم ، وعن بعضهم 

جئتنا تنظر كيف تطلع : يعرف لساهنم فقالوا له ، فبلغتهم فإذا أحدهم يفرش أذنه ويلبس األخرى ، ومعي صاحب 
فبينا حنن كذلك إذ مسعنا كهيئة الصلصة فغشي علّي ، مث أفقت وهم ميسحونين بالدهن ، فلما : الشمس؟ قال 

طلعت الشمس على املاء إذا هي فوق املاء كهيئة الزيت ، فأدخلوها سرباً هلم ، فلما ارتفع النهار خرجوا إىل البحر 
من ال يلبس : وعن جماهد . الستر اللباس : وقيل . صطادون السمك ويطرحونه يف الشمس فينضج هلم فجعلوا ي

أي أمر ذي القرنني كذلك ، أي } كذلك { الثياب من السودان عند مطلع الشمس أكثر من مجيع أهل األرض 
. تكثرياً لذلك } ُخبْراً { الت وأسباب امللك من اجلنود واآل} َوقَْد أَحَطَْنا بَِما لََدْيهِ { كما وصفناه تعظيماً ألمره 

مل جنعل هلم من دوهنا ستراً مثل ذلك الستر الذي جعلنا لكم من اجلبال واحلصون واألبنية واألكنان من كل : وقيل 
تطلع على : وقيل . كما بلغ مغرهبا : بلغ مطلع الشمس مثل ذلك ، أي : وقيل . جنس ، والثياب من كل صنف 

القبيل الذي تغرب عليهم ، يعين أهنم كفرة مثلهم وحكمهم مثل حكمهم يف تعذيبه ملن بقي منهم  قوم مثل ذلك
  .على الكفر ، وإحسانه إىل من آمن منهم 

ْد أََحطَْنا بَِما لََدْيهِ كَذَِلَك َوقَ) ٩٠(َحتَّى إِذَا َبلَغَ َمطِْلَع الشَّْمسِ َوَجدََها َتطْلُُع َعلَى قَْومٍ لَْم َنجَْعلْ لَُهْم ِمْن ُدونَِها ِستًْرا 
  ) ٩٣(حَتَّى إِذَا َبلَغَ َبْيَن السَّدَّْينِ َوَجَد ِمْن ُدونِهَِما قَْوًما لَا َيكَاُدونَ َيفْقَُهونَ قَْولًا ) ٩٢(ثُمَّ أَتَْبَع َسَبًبا ) ٩١(ُخبًْرا 

ما كان من : وقيل . » بالضم والفتح«: قرىء  .بني اجلبلني ومها جبالن سّد ذو القرنني مما بينهما } َبْيَن السَّدَّْينِ { 
هو : خلق اهللا تعاىل فهو مضموم ، وما كان من عمل العباد فهو مفتوح؛ ألنّ السّد بالضم فعل مبعىن مفعول ، أي 

على أنه مفعول به } َبْيَن { وانتصب . مصدر حدث حيدثه الناس :  -بالفتح  -والسدّ . مما فعله اهللا تعاىل وخلقه 
{ : وكما ارتفع يف قوله ]  ٧٨: الكهف [ } هذا فَِراقُ َبيْنِى َوَبيْنَِك { : ، كما اجنر على اإلضافة يف قوله  مبلوغ

ألنه من الظروف اليت تستعمل أمساء وظروفاً ، وهذا املكان يف منقطع أرض ]  ٩٤: األنعام [ } لَقَد تَّقَطَّعَ َبيَْنكُمْ 
ال يكادون يفهمونه إالّ جبهد } الَّ َيكَاُدونَ َيفْقَُهونَ قَْوالً { هم الترك } َما قَْوماً ِمن ُدونِهِ{ الترك مما يلي املشرق 

أي ال يفهمون السامع كالمهم وال يبينونه ، ألنّ » يفقهون«: ومشقّة من إشارة وحنوها كما يفهم إلبكم وقرىء 
  .لغتهم غريبة جمهولة 

َج َوَمأْجُوَج ُمفِْسُدونَ ِفي الْأَْرضِ فََهلْ َنجَْعلُ لَكَ َخْرًجا َعلَى أَنْ َتجَْعلَ َبْيَنَنا وََبْينَُهْم َسدا قَالُوا َيا ذَا الْقَرَْنْينِ إِنَّ َيأْجُو
)٩٤ (  

» آجوج وماجوج«: وقرأ رؤبة . » مهموزين«: وقرىء . امسان أعجميان بدليل منع الصرف } يَأُْجوَج َومَأُْجوَج { 
: قيل } ُمفِْسُدونَ ِفى األرض { . يأجوج من الترك ، ومأجوج من اجليل والديلم : وقيل . ، ومها من ولد يافث 

كانوا خيرجون أيام الربيع فال يتركون شيئاً أخضر إالّ أكلوه ، وال يابساً إالّ احتملوه : كانوا يأكلون الناس ، وقيل 
  .، وكانوا يلقون منهم قتالً وأذى شديداً 

ال ميوت أحد منهم حىت ينظر إىل ألف ذكر من صلبه ، : " عليه وسلم يف صفتهم  وعن النّيب صلى اهللا)  ٦٥١( 



: وقرىء . هم على صنفني ، طوال مفرطو الطول ، وقصار مفرطو القصر : وقيل " كلهم قد محل السالح 
، » اسد«و » سدا«: وقرىء . النول والنوال : ونظريمها : ، أي جعالً خنرجه من أموالنا » خراجا«و » خرجاً«

  .بالفتح والضم 

آُتونِي ُزَبَر الَْحدِيِد حَتَّى إِذَا َساَوى َبْيَن ) ٩٥(قَالَ َما َمكَّنِّي ِفيِه َربِّي َخْيٌر فَأَِعيُنونِي بِقُوَّةٍ أَجَْعلْ َبيَْنكُْم َوَبْينَُهْم َرْدًما 
فََما اسْطَاُعوا أَنْ يَظَْهُروُه َوَما اْسَتطَاعُوا ) ٩٦(أُفْرِغْ َعلَْيِه ِقطًْرا الصََّدفَْينِ قَالَ اْنفُخُوا حَتَّى إِذَا َجَعلَُه نَاًرا قَالَ آتُونِي 

  ) ٩٧(لَُه َنقًْبا 

ما جعلين فيه مكيناً من كثرة املال واليسار ، خري مما تبذلون يل من اخلراج ، فال حاجة } َما َمكَّّنى ِفيِه َرّبى َخْيٌر { 
: قرىء ] .  ٣٦: النمل [ } فََما ءاتاىن اهللا خَْيٌر ّممَّا ءاتاكم { :  عليه يب إليه ، كما قال سليمان صلوات اهللا

حاجزاً حصيناً } َرْدًما { بفعله وصناع حيسنون البناء والعمل ، وباآلالت } فَأَِعينُونِى بِقُوٍَّة { . باإلدغام وبفكه 
حفر األساس حىت بلغ املاء ، : وقيل . اع ثوب مردم ، رقاع فوق رق: والردم أكرب من السّد ، من قوهلم . موثقاً 

وجعل األساس من الصخر والنحاس املذاب والبنيان من زبر احلديد ، بينهما احلطب والفحم حىت سّد ما بني 
اجلبلني إىل أعالمها ، مث وضع املنافيخ حىت إذا صارت كالنار ، صّب النحاس املذاب على احلديد احملمي فاختلط 

، و » سّوى«: وقرىء . بعد ما بني السّدين مائة فرسخ : وقيل . صار جبالً صلداً والتصق بعضه ببعض و
  :وعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . » سووى«
» قد رأيته«: قال . كيف رأيته؟ قال كالربد احملرب طريقة سوداء وطريقة محراء : أنّ رجالً أخربه به فقال )  ٦٥٢( 

و . بضمتني » الصدفني«: يتقابالن ، وقرىء : جلبلني ، ألهنما يتصادقان أي جانبا ا:  -بفتحتني  -والصدفان 
منصوب } ِقطراً { والقطر ، النحاس املذاب ألنه يقطر و . بفتحة وضمة » الصدفني«. بضمة وسكون » الصدفني«

، أي جيئوين » ئتوينقال ا«: وقرىء . بأفرغ وتقديره آتوين قطراً أفرغ عليه قطراً فحذف األول لداللة الثاين عليه 
، بقلب السني » فما اصطاعوا«: وقرىء . حبذف التاء للخفة؛ ألنّ التاء قريبة املخرج من الطاء } فََما اسطاعوا { 

ال : أي يعلوه ، أي } أَن َيظَْهُروهُ { وأما من قرأ بإدغام التاء يف الطاء ، فمالق بني ساكنني على غري احلّد . صادا 
  .الرتفاعه وامنالسه ، وال نقب لصالبته وثخانته . ود حيلة هلم فيه من صع

  ) ٩٨(قَالَ َهذَا َرْحَمةٌ ِمْن َربِّي فَإِذَا َجاَء َوْعُد َربِّي َجَعلَُه َدكَّاَء َوكَانَ َوْعُد َربِّي حَقًّا 

ر والتمكني من أو هذا اإلقدا. على عباده } َرْحَمةً { هذا السد نعمة من اهللا و : إشارة إىل السدّ أي } هذا { 
أي مدكوكاً } َدكّاً { يعين فإذا دنا جميء يوم القيامة وشارف أن يأيت جعل السد } فَإِذَا َجاء َوْعُد رَّبى { تسويته 

. املنبسط السنام : اجلمل األدك : ومنه . مبسوطاً مستوي باألرض ، وكل ما انبسط من بعد ارتفاع فقد اندك 
  .آخر حكاية قول ذي القرنني } َوكَانَ َوْعُد َرّبى حَقّاً { مستوية  أي أرضاً: باملد » دكاء«: وقرىء 

  ) ٩٩(َوَتَركَْنا بَْعضَُهْم َيْومَِئٍذ َيُموُج ِفي بَْعضٍ َونُِفَخ ِفي الصُّورِ فََجَمْعَناُهْم َجْمًعا 

. خيتلطون إنسهم وجنهم حيارى أي يضطربون و} َيمُوُج ِفى َبْعضٍ { بعض اخللق } َبْعُضُهمْ { وجعلنا } َوَتَركَْنا { 
وروي . وجيوز أن يكون الضمري ليأجوج ومأجوج ، وأهنم ميوجون حني خيرجون من وراء السّد مزدمحني يف البالد 



يأتون البحر فيشربون ماءه ويأكلون دوابه ، مث يأكلون الشجر ، ومن ظفروا به ممن مل يتحصن منهم من الناس ، : 
  .املدينة وبيت املقدس ، مث يبعث اهللا نغفاً يف أقفائهم فيدخل يف آذاهنم فيموتون وال يقدرون أن يأتوا مكة و

الَِّذيَن كَاَنتْ أَْعُينُُهْم ِفي ِغطَاٍء َعْن ِذكْرِي َوكَاُنوا لَا َيْسَتِطيُعونَ َسْمًعا ) ١٠٠(َوَعَرْضَنا َجَهنَّمَ َيْوَمِئذٍ ِللْكَافِرِيَن َعْرًضا 
)١٠١ (  

أو . عن آيايت اليت ينظر إليها فأذكر بالتعظيم } َعن ِذكْرِى { وبّرزناها هلم فرأوها وشاهدوها } هَنََّم َوَعَرضَْنا َج{ 
} َوكَاُنواْ الَ َيْسَتِطيُعونَ َسْمعاً { ] .  ١٨: البقرة [ } ُصمٌّ ُبكٌْم ُعْمٌى { عن القرآن وتأمل معانيه وتبصرها ، وحنوه 

أبلغ؛ ألنّ األصّم قد يستطيع السمع إذا صيح به ، وهؤالء كأهنم أصميت أمساعهم يعين وكانوا صماً عنه ، إالّ أنه 
  .فال استطاعة هبم للسمع 

  ) ١٠٢(زُلًا أَفََحِسَب الَِّذيَن كَفَرُوا أَنْ يَتَِّخذُوا ِعَباِدي ِمْن ُدونِي أَْوِلَياَء إِنَّا أَعَْتْدَنا َجَهنَّمَ ِللْكَافِرِيَن ُن

سبحانك أَنَت { أهنم ال يكونون هلم أولياء ، كما حكى عنهم : هم املالئكة ، يعين } ى أَْولَِياء ِعَباِدى ِمن ُدونِ{ 
، وقراءة علي رضي اهللا عنه أفحسب » أفظن الذين كفروا«: وقرأ ابن مسعود ] .  ٤١: سبأ [ } َوِليَُّنا ِمن ُدونِهِْم 

أو على الفعل والفاعل؛ ألنّ . ء على االبتداء واخلرب أفاكافيهم وحمسبهم أن يتخذوهم أوليا: الذين كفروا ، أي 
واملعىن أنّ ذلك ال يكفيهم . أقائم الزيدان : اسم الفاعل إذا اعتمد على اهلمزة ساوى الفعل يف العمل ، كقولك 

ْرُهم فََبّش{ ما يقام للنزيل وهو الضيف ، وحنوه : وهي قراءة حمكمة جيدة النزل . وال ينفعهم عند اهللا كما حسبوا 
  ] . ٢١: آل عمران [ } بَِعذَابٍ أَِليمٍ 

الَِّذيَن َضلَّ َسْعيُُهْم ِفي الْحََياِة الدُّْنَيا َوُهمْ َيْحَسُبونَ أَنَُّهمْ ُيْحِسُنونَ ُصْنًعا ) ١٠٣(قُلْ َهلْ ُننَبِّئُكُْم بِالْأَْخَسرِيَن أَْعمَالًا 
ذَِلَك ) ١٠٥(هِْم َوِلقَاِئِه فََحبِطَْت أَْعَمالُُهْم فَلَا ُنِقيمُ لَُهمْ َيْوَم الْقَِياَمِة َوزًْنا أُولَِئَك الَِّذيَن كَفَُروا بِآيَاِت َربِّ) ١٠٤(

  ) ١٠٦(َجَزاؤُُهْم جََهنَُّم بَِما كَفَرُوا َواتََّخذُوا آيَاِتي َوُرُسِلي ُهزًُوا 

]  ٣: الغاشية [ } َعاِملَةٌ نَّاِصَبة { : له عن علي رضي اهللا عنه ، كقو. ضاع وبطل وهم الرهبان } َضلَّ َسْعيُُهْم { 
وعن . منهم أهل حروراء : أنّ ابن الكّوا سأله عنهم؟ فقال : وعن علي رضي اهللا عنه . أهل الكتاب : وعن جماهد 

 فَالَ{ يأيت ناس بأعمال يوم القيامة هي عندهم يف العظم كجبال هتامة ، فإذا وزنوها مل تزن شيئاً : أيب سعيد اخلدري 
ال يقام هلم ميزان؛ ألنّ امليزان : وقيل . فنزدري هبم وال يكون هلم عندنا وزن ومقدار } ُنِقيُم لَُهْم َيْوَم القيامة َوْزناً 

الذين ضلّ سعيهم : فإن قلت . ، بالياء » فال يقيم«: وقرىء . إمنا يوضع ألهل احلسنات والسيئات من املوحدين 
. هم الذين ضلّ سعيهم؛ ألنه جواب عن السؤال : ن يكون يف حمل الرفع ، على األوجه أ: يف أي حملّ هو؟ قلت 

  .} َجَزآؤُُهْم { : عطف بيان لقوله } جََهنَّمَ { وجيوز أن يكون نصباً على الذّم ، أو جّر على البدل 

َخاِلِديَن ِفيَها لَا َيْبُغونَ َعْنَها حَِولًا ) ١٠٧(ُزلًا إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت كَاَنْت لَُهْم جَنَّاُت الِْفْردَْوسِ ُن
)١٠٨ (  



ال مزيد عليها حىت تنازعهم : عادين حبها عوداً ، يعين : حال من مكانه حوالً ، كقولك : يقال . التحّول : احلول 
نعيم كان فهو طامح وهذه غاية الوصف؛ ألن اإلنسان يف الدنيا يف أّي . أنفسهم إىل أمجع ألغراضهم وأمانيهم 

  .وجيوز أن يراد نفي التحّول وتأكيد اخللود . الطرف إىل أرفع منه 

  ) ١٠٩(بِِمثِْلِه َمدًَدا  قُلْ لَْو كَانَ الَْبْحُر ِمَداًدا ِلكَِلَماِت َربِّي لََنِفَد الَْبْحُر قَْبلَ أَنْ َتْنفََد كَِلَماتُ رَبِّي َولَْو جِئَْنا

لو : واملعىن . السماد مداد األرض : ويقال . الدواة من احلرب وما ميّد به السراج من السليط  اسم ما متدّ به: املداد 
} لَنَِفَد البحر قَْبلَ أَن َتنفَدَ { كتبت كلمات علم اهللا وحكمته وكان البحر مداداً هلا ، واملراد بالبحر اجلنس 

يل مثله : متييز ، كقولك } ِمَداداً { و . والكلمات غري نافدة  .مبثل البحر مداداً لنفد أيضاً } َولَوْ جِئَْنا { الكلمات 
مدداً ، : وقرأ األعرج . مبثله مداداً : وعن ابن عباس رضي اهللا عنه . واملدد مثل املداد ، وهو ما ميّد به . رجالً 

قال حيّي بن أخطب : وقيل . بالياء » ينفد«: وقرىء . بكسر امليم مجع مّدة ، وهي ما يستمده الكاتب فيكتب به 
َوَما أُوِتيُتم ّمن العلم { : مث تقرءون ]  ٢٦٩: البقرة [ } َوَمن ُيْؤَت الِْحكَْمةَ فَقَْد أُوِتَى خَْيًرا كَثًِريا { يف كتابكم : 

  .أنّ ذلك خري كثري ، ولكنه قطرة من حبر كلمات اهللا : فنزلت ، يعين ]  ٨٥: اإلسراء [ } إِالَّ قَِليالً 

لْ َعَملًا صَاِلًحا َولَا ُيْشرِكْ َما أََنا َبَشٌر ِمثْلُكُْم ُيوَحى إِلَيَّ أَنََّما إِلَُهكُْم إِلٌَه َواِحٌد فََمْن كَانَ َيْرُجو ِلقَاَء َربِِّه فَلَْيْعَمقُلْ إِنَّ
  ) ١١٠(بِِعَباَدةِ َربِِّه أََحًدا 

أو . وقد فسرنا اللقاء . ربه ، وأن يلقاه لقاء رضا وقبول فمن كان يؤمل حسن لقاء } فََمن كَانَ َيْرُجو ِلقَاء َرّبهِ { 
أن ال يرائي بعمله ، وأن ال يبتغي به إالّ وجه : واملراد بالنهي عن اإلشراك بالعبادة . أفمن كان خياف سوء لقائه : 

  :وقيل . ربه خالصاً ال خيلط به غريه 
إين أعمل العمل هللا ، فإذا اطلع عليه سّرين ، : وسلم نزلت يف جندب بن زهري ، قال للنيب صلى اهللا عليه )  ٦٥٣( 

  ) .إنّ اهللا ال يقبل ما شورك فيه : ( فقال 
وعنه صلى . وذلك إذا قصد أن يقتدى به " أجر السر ، وأجر العالنية : لك أجران : " وروي أنه قال )  ٦٥٤( 

  :اهللا عليه وسلم 
وعن رسول اهللا صلى اهللا عليه » الرياء«: ك األصغر؟ قال وما الشر: قالوا " اتقوا الشرك األصغر ) "  ٦٥٥( 

  :وسلم 
من قرأ سورة الكهف من آخرها كانت له نوراً من قرنه إىل قدمه ، ومن قرأها كلها كانت له نوراً من ) "  ٦٥٦( 

  :وعنه صلى اهللا عليه وسلم " األرض إىل السماء 
كان له من مضجعه نوراً يتألأل إىل مكة ، حشو } اْ َبَشٌر ّمثْلُكُمْ قُلْ إِنََّما أََن{ : من قرأ عند مضجعه ) "  ٦٥٧( 

ذلك النور مالئكة يصلون عليه حىت يقوم ، وإن كان مضجعه مبكة كان له نوراً يتألأل من مضجعه إىل البيت 
  .واهللا أعلم " املعمور حشو ذلك النور مالئكة يصلون عليه حىت يستيقظ 

  ) ٣(إِذْ َناَدى َربَّهُ نَِداًء َخِفيا ) ٢(بَِّك عَْبَدُه َزكَرِيَّا ِذكْرُ َرْحَمِت َر) ١(كهيعص 



ذَكََّر َرَمحةَ «وقرأ احلسن . قرأ بفتح اهلاء وكسر الياء محزة ، وبكسرمها عاصم ، وبضمهما احلسن } كهيعص { 
راعى سنة اهللا يف إخفاء دعوته ، . مر على األ» ذَكَّْر«: هذا املتلّو من القرآن ذَكََّر رمحةَ ربَك وقرىء : أي » رَبَِّك

وعن احلسن . ألنّ اجلهر واإلخفاء عند اهللا سيان ، فكان اإلخفاء أوىل ، ألنه أبعد من الرياء وأدخل يف اإلخالص 
أو أسره من مواليه الذين خافهم . نداء ال رياء فيه ، أو أخفاه لئال يالم على طلب الولد يف إبَّان الكربة والشيخوخة 

واختلف يف سّن زكريا . صوته خفات ، ومسعه تارات : خفت صوته لضعفه وهرمه ، كما جاء يف صفة الشيخ  أو. 
  .ستون ، ومخس وستون ، وسبعون ، ومخس وسبعون ، ومخس ومثانون : عليه السالم ، فقيل 

  ) ٤(ْن بُِدَعاِئَك َربِّ َشِقيا قَالَ َربِّ إِنِّي َوَهَن الَْعظُْم مِنِّي َواْشَتَعلَ الرَّأْسُ َشْيًبا وَلَْم أَكُ

باحلركات الثالث ، وإمنا ذكر العظم ألنه عمود البدن وبه قوامه وهو أصل بنائه ، فإذا وهن تداعى » وهن«قرىء 
ووحَّده ألن الواحد هو الدال على . وتساقطت قوته ، وألنه أشد ما فيه وأصلبه ، فإذا وهن كان ما وراءه أوهن 

صده إىل أن هذا اجلنس الذي هو العمود والقوام وأشد ما تركب منه اجلسد قد أصابه الوهن ، معىن اجلنسية ، وق
إدغام ] . واشتعل الرأس شيبا [ ولو مجع لكان قصداً إىل معىن آخر ، وهو أنه مل يهن منه بعض عظامه ولكن كلها 

انتشاره يف الشعر وفشّوه فيه وأخذه شبه الشيب بشواظ النار يف بياضه وإنارته و. السني يف الشني عن أيب عمرو 
. منه كل مأخذ ، باشتعال النار؛ مث أخرجه خمرج االستعارة ، مث أسند االشتعال إىل مكان الشعر ومنبته وهو الرأس 

اكتفاء بعلم املخاطب أنه رأس زكريا ، فمن مث فصحت هذه اجلملة وشهد : وأخرج الشيب مميزاً ومل يضف الرأس 
أنا الذي : وعن بعضهم أن حمتاجاً سأله وقال . من االستجابة ] معه [ سل إىل اهللا مبا سلف له تو. هلا بالبالغة 

  .مرحباً مبن توسل بنا إلينا ، وقضى حاجته : فقال . أحسنت إيلّ وقت كذا 

يَرِثُنِي َويَرِثُ ِمْن آلِ َيْعقُوبَ ) ٥(لِيا َوإِنِّي ِخفُْت الَْموَاِلَي ِمْن َورَاِئي َوكَاَنِت امَْرأَِتي َعاِقًرا فََهْب ِلي ِمْن لَدُْنَك َو
  ) ٦(َواْجَعلُْه َربِّ َرِضيا 

شرار بين إسرائيل ، فخافهم على الدين أن يغريوه ويبّدلوه ، وأن ال  -وهم عصبته إخوته وبنو عمه  -كان مواليه 
ِمن َوَراِئى { : الدين ويرتسم مرامسه فيه حيسنوا اخلالفة على أمته ، فطلب عقباً من صلبه صاحلاً يقتدى به يف إحياء 

لفساد املعىن ، ولكن ) خفت ( بالقصر ، وهذا الظرف ال يتعلق ب » من وراي«: وقرأ ابن كثري . بعد مويت } 
أو خفت . أي خفت فعل املوايل وهو تبديلهم وسوء خالفتهم من ورائي : أو مبعىن الوالية يف املوايل . مبحذوف 

َخفَّتِ املوايل من «وقرأ عثمان وحممد بن علي وعلي بن احلسني رضي اهللا عنهم . من ورائي  الذين يلون األمر
أي قلوا : مبعىن خلفي وبعدي ، فيتعلق الظرف باملوايل } َورَاِئى { أن يكون : وهذا على معنيني ، أحدمها » ورائي

أن يكون مبعىن قدامي ، فيتعلق : والثاين . ه وعجزوا عن إقامة أمر الدين ، فسأل ربه تقويتهم ومظاهرهتم بويلّ يرزق
تأكيد لكونه ولياً مرضياً ، } ِمن لَُّدْنكَ { خبفت ، ويريد أهنم خفوا قدامه ودرجوا ومل يبق منهم من به تقّو واعتضاد 

بال سبب كاف ، أو أراد اختراعاً منك  -فهب يل ولياً يرثين  -بكونه مضافاً إىل اهللا تعاىل وصادرا من عنده ، وإال 
[ } رِْدءاً ُيَصّدقُنِى { : وحنوه . اجلزم جواب الدعاء ، والرفع صفة } َيرِثُنِى َويَرِثُ { ألين وامرأيت ال نصلح للوالدة 

: وعن اجلحدري . يرثين وأرث آل يعقوب ، نصب على احلال : وعن ابن عباس واجلحدري ]  ٣٤: القصص 
أي : وارث من آل يعقوب : وعن علي رضي اهللا عنه ومجاعة .  أُويرث ، على تصغري وأرث ، وقال غليم صغري

يرثين به وارث ، ويسمى التجريد يف علم البيان ، واملراد باإلرث إرث الشرع والعلم ، ألنّ األنبياء ال توّرث املال 



» من«وقيل . ورثته وورثت منه لغتان : يقال . يرثين احلبورة وكان حرباً ، ويرث من آل يعقوب امللك : وقيل . 
للتبعيض ال للتعدية ، ألنّ آل يعقوب مل يكونوا كلهم أنبياء وال علماء ، وكان زكريا عليه السالم من نسل يعقوب 

يعقوب هذا وعمران أبو مرمي أخوان من نسل : وقيل . هو يعقوب بن ماتان أخو زكريا : وقيل . بن إسحاق 
  .سليمان بن داود 

  ) ٧(َك بُِغلَامٍ اْسُمُه َيْحَيى لَْم َنجَْعلْ لَُه ِمْن قَْبلُ َسِميا َيا َزكَرِيَّا إِنَّا نَُبشُِّر

قبله ، وهذا شاهد على أنّ األسامي السنع جديرة باألثرة ، وإياها كانت العرب ) حيىي ( مل يسّم أحد ب } َسِمّياً { 
  :ح قوم تنتحي يف التسمية لكوهنا أنبه وأنوه وأنزه عن النبز ، حىت قال القائل يف مد

  ُحْمرٍ َتَمسُّ اَألْرَض بِالْهْدبِ... ُسْنُع اَألَساِمي ُمْسبِِلي أُُزرٍ 
مثالً : وقيل . قصرت وعرفت : أنا ابن العجاج؛ فقال :  -وقد سأله عن نسبه  -وقال رؤبة للنسابة البكري 
ألنّ كل متشاكلني » َسمّي«قيل للمثل  وإمنا]  ٦٥: مرمي [ } َهلْ َتْعلَُم لَهُ َسِمّياً { : وشبيها عن جماهد ، كقوله 

يف » حيىي«: يسمى كل واحد منهما باسم املثل والشبيه والشكل والنظري ، فكل واحد منهما مسّي لصاحبه ، وحنو 
مل يكن : إن كانت التسمية عربية؛ وقد مسوا بيموت أيضاً وهو ميوت ابن املزرَّع ، قالوا » يعمر ، ويعيش«أمسائهم 

  .مل يعص ومل يهم مبعصية قط ، وأنه ولد بني شيخ فان وعجوز عاقر ، وأنه كان حصوراً  له مثل يف أنه

  ) ٨(قَالَ َربِّ أَنَّى َيكُونُ ِلي غُلَاٌم َوكَاَنِت امَْرأَِتي َعاِقًرا َوقَْد َبلَْغُت ِمَن الِْكَبرِ ِعِتيا 

ل أحد السببني ، أفحني اختل السببان أي كانت على صفة العقر حني أنا شاب وكهل ، فما رزقت الولد الختال
مل طلب أوالً وهو وامرأته على صفة العّيت والعقر ، فلما أسعف بطلبته استبعد واستعجب؟ : مجيعاً أُرزقه؟ فإن قلت 

ليجاب مبا أجيب به ، فيزداد املؤمنون إيقاناً ويرتدع املبطلون ، وإال فمعتقد زكريا أوالً وآخراً كان على : قلت 
وهو اليبس واجلساوة يف املفاصل والعظام كالعود : يف أنّ اهللا غين عن األسباب ، أي بلغت عتياً : احد منهاج و

أو بلغت من مدارج الكرب ومراتبه ما . عتا العود وعسا من أجل الكرب والطعن يف السن العالية : القاحل يقال 
وابن مسعود ]  ٧٠: مرمي [ } ِصِلّياً { ك وقرأ ابن وثاب ومحزة والكسائي بكسر العني ، وكذل. يسمى عتياً 

  .» ُعِسيا«وقرأ أّيب وجماهد . بفتحهما فيهما 

  ) ٩(قَالَ كَذَِلَك قَالَ َربَُّك ُهَو َعلَيَّ َهيٌِّن َوقَْد َخلَقُْتَك ِمْن قَْبلُ َولَمْ َتُك َشْيئًا 

أو نصب بقال ، وذلك إشارة إىل } بَُّك قَالَ َر{ الكاف رفع ، أي األمر كذلك تصديق له ، مث ابتدأ } كذلك { 
: احلجر [ } َوقََضْيَنآ إِلَْيِه ذَِلَك األمر أَنَّ َدابَِر َهُؤْآلء َمقْطُوٌع مُّْصبِِحنيَ { : وحنوه } ُهَو َعلَىَّ َهّيٌن { مبهم يفسره 

ت ، وهو على ذلك أي األمر كما قل: ، وال خيرج هذا إال على الوجه األول » وهو علي هني«وقرأ احلسن ]  ٦٦
حمذوف يف » قال«و. وهو أن يشار بذلك إىل ما تقدم من وعد اهللا ، ال إىل قول زكريا : ووجه آخر . يهون علي 

أنه : أي قال هو علّي هني قال وهو علّي هني ، وإن شئت مل تنوه ، ألن اهللا هو املخاطب ، واملعىن : كلتا القراءتني 
أو شيئاً يعتد به ، . ألن املعدوم ليس بشيء } َخلَقُْتَك ِمن قَْبلُ َولَْم َتُك شَْيئاً وقد { قال ذلك ووعده وقوله احلق 



  :عجبت من ال شيء ، وقوله : كقوهلم 
  .» خلقناك«وقرأ األعمش والكسائي وابن وثّاب ... إذَا َرأَى غَْيَر َشْيٍء ظَنَُّه َرُجالً 

  ) ١٠(ا ُتكَلَِّم النَّاَس ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيا قَالَ َربِّ اجَْعلْ ِلي آَيةً قَالَ آَيُتكَ أَلَّ

عالمتك أن متنع الكالم فال تطيقه ، وأنت سليم اجلوارح : قال . أي اجعل يل عالمة أعلم هبا وقوع ما بشرت به 
ر دل ذكر الليايل هنا ، واأليام يف آل عمران ، على أن املنع من الكالم استم. سوّي اخللق ما بك خرس وال بكم 

  .به ثالثة أيام ولياليهن 

  ) ١١(فََخَرَج َعلَى قَْوِمِه ِمَن الِْمحَْرابِ فَأَْوَحى إِلَيْهِْم أَنْ سَبِّحُوا ُبكَْرةً َوَعِشيا 

{ كتب هلم على األرض : وعن ابن عباس ]  ٤١: آل عمران [ } إِالَّ َرمًْزا { أشار عن جماهد ، ويشهد له : أوحى 
  .هي املفسرة : على الظاهر ، وأَنْ  صلوا ، أو} سَّبُحواْ 

  ) ١٢(َيا َيْحَيى ُخِذ الِْكَتاَب بِقُوٍَّة َوآَتيَْناُه الُْحكْمَ َصبِيا 

  :ومنه . احلكمة ) احلكم ( أي خذ التوراة جبد واستظهار بالتوفيق والتأييد 
الفهم للتوراة والفقه يف الدين عن ابن  ، وهو] حلماً [ يقال حكم حكماً كحلم ... َوآْحكُْم كَُحكْمِ فََتاِة احلَيِّ 

العقل ، : وعن معمر . ما للعب خلقنا ، عن الضحاك : دعاه الصبيان إىل اللعب وهو صيب فقال : وقيل . عباس 
  .أحكم عقله يف صباه وأوحى إليه ] تعاىل [ وقيل النبّوة ، ألنّ اهللا 

  ) ١٤(َوبَرا بَِواِلَدْيِه وَلَْم َيكُْن َجبَّاًرا َعِصيا ) ١٣(َوَحَناًنا ِمْن لَدُنَّا َوَزكَاةً َوكَانَ تَِقيا 

  :أنشد سيبويه . رمحة ألبويه وغريمها ، وتعطفاً وشفقة } حنانا { 
  أَذُو َنَسبٍ أَْم أَْنتَ بِاحلَيِّ عَارُِف... َوقَالَْت َحَنانٌ َما أََتى بَِك ههَُنا 

كما » حنان« ارتاح واشتاق ، مث استعمل يف العطف والرأفة ، وقيل هللا يف معىن: وحّن . حنانا من اهللا عليه : وقيل 
يتعطف على الناس ويتصّدق : الطهارة ، وقيل الصدقة ، أي : والزكاة . على سبيل االستعارة » رحيم«: قيل 

  .عليهم 

  ) ١٥(َوَسلَاٌم َعلَْيِه َيْوَم ُوِلَد َوَيْوَم َيُموُت َوَيْوَم ُيبَْعثُ َحيا 

  .إهنا أوحش املواطن : اهللا عليه يف هذه األحوال ، قال ابن عيينة سلم 

فَاتََّخذَْت ِمْن ُدونِهِْم ِحجَاًبا فَأَْرَسلَْنا إِلَْيَها ُروَحَنا ) ١٦(َواذْكُْر ِفي الْكَِتابِ مَْرَيَم إِِذ اْنَتَبذَْت ِمْن أَْهِلَها َمكَاًنا َشْرِقيا 
١٧(ا فََتَمثَّلَ لََها َبشًَرا َسوِي (  



وفيه أنّ املقصود بذكر مرمي ذكر . بدل االشتمال ، ألنّ األحيان مشتملة على ما فيها } َمْرَيمَ { بدل من } إِِذ { 
االعتزال واالنفراد ، ختلت للعبادة يف مكان مما يلي شرقي : واالنتباذ . وقتها هذا ، لوقوع هذه القصة العجيبة فيه 

قعدت يف مشرفة لالغتسال من احليض حمتجبة حبائط أو : وقيل . لة عن الناس بيت املقدس ، أو من دارها معتز
بشيء يسترها ، وكان موضعها املسجد ، فإذا حاضت حتوّلت إىل بيت خالتها ، فإذا طهرت عادت إىل املسجد ، 

ينتقص من  فبينا هي يف مغتسلها أتاها امللك يف صورة آدمي شاب أمرد وضيء الوجه جعد الشعر سوّي اخللق ، مل
أو حسن الصورة مستوي اخللق ، وإمنا مثل هلا يف صورة اإلنسان لتستأنس بكالمه وال تنفر . الصورة اآلدمية شيئاً 

ودلّ على عفافها وورعها أهنا تعّوذت . عنه ، ولو بدا هلا يف الصورة امللكية لنفرت ومل تقدر على استماع كالمه 
كانت : وقيل . احلسن ، وكان متثيله على تلك الصفة ابتالء هلا وسرباً لعفتها باهللا من تلك الصورة اجلميلة الفائقة 

يف منزل زوج أختها زكريا وهلا حمراب على حدة تسكنه ، وكان زكريا إذا خرج أغلق عليها الباب ، فتمنت أن 
وقيل . تاها امللك جتد خلوة يف اجلبل لتفلي رأسها ، فانفجر السقف هلا فخرجت فجلست يف املشرفة وراء اجلبل فأ

إنّ النصارى اختذت املشرق قبله : وقيل . قام بني يديها يف صورة ترب هلا امسه يوسف من خدم بيت املقدس : 
أو مساه اهللا روحه على اجملاز حمبة له وتقريباً ، . جربيل ، ألنّ الدين حييا به وبوحيه : النتباذ مرمي مكاناً شرقياً الروح 

بالفتح؛ ألنه سبب ملا فيه َروح العباد ، وإصابة الرَّوح » رَْوحنا«: وقرأ أبو حيوة . ت روحي أن: كما تقول حلبيبك 
أو ألنه من ]  ٨٩: الواقعة [ } فَأَمَّا إِن كَانَ ِمَن املقربني فََرْوٌح َوَرْيَحانٌ { : عند اهللا الذي هو عّدة املقّربني يف قوله 

  .بنا وذا روحنا املقّربني وهم املوعودون بالروح ، أي مقّر

  ) ١٨(قَالَْت إِنِّي أَُعوذُ بِالرَّْحَمنِ ِمْنَك إِنْ كُْنَت تَِقيا 

{ : ، فإين عائذة به منك كقوله تعاىل ] به [ أرادت إن كان يرجى منك أن تتقي اهللا وختشاه وحتفل باالستعاذة 
  ] . ٨٦: هود [ } َبِقيَُّت اهللا خَْيٌر لَّكُْم إِن كُنُتم مُّْؤِمنَِني 

  ) ١٩(قَالَ إِنََّما أََنا َرُسولُ رَبِِّك ِلأََهَب لَِك غُلَاًما َزِكيا 

ويف بعض املصاحف . ألكون سبباً يف هبة الغالم بالنفخ يف الدرع } ألَهبَ لَِك { أي إمنا أنا رسول من استعذت به 
  .أو هي حكاية لقول اهللا تعاىل . إمنا أنا رسول ربك أمرين أن أهب لك : 

قَالَ كَذَِلِك قَالَ رَبُِّك ُهَو َعلَيَّ َهيٌِّن َوِلَنْجَعلَُه آَيةً ) ٢٠(الَْت أَنَّى َيكُونُ ِلي غُلَاٌم َولَْم يَْمَسسْنِي َبَشٌر وَلَْم أَُك بَِغيا قَ
  ) ٢١(ِللنَّاسِ َوَرْحَمةً ِمنَّا َوكَانَ أَمًْرا َمقْضِيا 

]  ٢٣٧: البقرة [ } ِمن قَْبلِ أَن تََمسُّوُهنَّ { : كناية عنه ، كقوله تعاىل  جعل املّس عبارة عن النكاح احلالل ، ألنه
فجرهبا وخبث هبا وما أشبه ذلك ، : والزنا ليس كذلك ، إمنا يقال فيه ]  ٤٣: النساء [ } أَْو المستم النساء { 

ل ، وهي فعول عند املربد الفاجرة اليت تبغي الرجا: والبغّي . وليس بقمن أن تراعى فيه الكنايات واآلداب 
كما » بغّو«: هي فعيل ، ولو كانت فعوالً لقيل : وقال ابن جين يف كتاب التمام . فأدغمت الواو يف الياء » بغوي«

أو هو . ولنجعله آية للناس فعلنا ذلك : تعليل معلله حمذوف أي } وَِلَنْجَعلَُه ءاَيةً { فالن هنّو عن املنكر : قيل 
َوَخلََق اهللا السماوات واألرض باحلق { : وحنوه . مضمر ، أي لنبني به قدرتنا ولنجعله آية معطوف على تعليل 



[ } وكذلك َمكَّنَّا ِليُوُسَف ِفى االرض َوِلُنَعلَّمُه { : وقوله ]  ٢٢: اجلاثية [ } ولتجزى كُلُّ َنفْسٍ بَِما كََسَبْت 
أو كان أمراً حقيقاً بأن يكون . وح ال بّد لك من جريه عليه مقدراً مسطوراً يف الل} مَّقِْضّياً { ] .  ٢١: يوسف 

الشرائع واأللطاف : وبالرمحة ] . تعاىل [ العربة والربهان على قدرة اهللا : واملراد باآلية . ويقضي لكونه آية ورمحة 
  .، وما كان سبباً يف قّوة االعتقاد والتوصل إىل الطاعة والعمل الصاحل ، فهو جدير بالتكوين 

  ) ٢٢(فََحَملَْتُه فَاْنَتَبذَْت بِِه َمكَاًنا قَصِيا 

: وقيل . فاطمأنت إىل قوله فدنا منها فنفخ يف جيب درعها ، فوصلت النفخة إىل بطنها فحملت : عن ابن عباس 
مثانية ، ومل يعش مولود : وقيل . سبعة أشهر : وعن عطاء وأيب العالية والضحاك . كانت مّدة احلمل ستة أشهر 

محلته يف ساعة ، وصّور يف ساعة ، : وقيل . ثالث ساعات : وقيل . وضع لثمانية إال عيسى عليه الصالة والسالم 
كانت مدة احلمل ساعة واحدة ، كما محلته : وعن ابن عباس . ووضعته يف ساعة ، حني زالت الشمس من يومها 

. ر ، وقد كانت حاضت حيضتني قبل أن حتمل بنت عش: وقيل . محلته وهي بنت ثالث عشرة سنة : وقيل . نبذته 
  :أي اعتزلت وهو يف بطنها ، كقوله } فانتبذت بِهِ { ما من مولود إال يستهلّ غريه : وقالوا 

[ } َتنُبُت بالدهن { : أي تدوس اجلَماجم وحنن على ظهورها ، وحنوه قوله تعاىل ... َتدُوُس بَِنا اجلَْماجَِم َوالتَّرِيَبا 
. بعيداً من أهلها وراء اجلبل } قَِصّياً { اجلار واجملرور يف موضع احلال : أي تنبت ودهنها فيها ]  ٢٠: املؤمنون 

محلت من الزنا ، خاف عليها قتل : كانت مسيت البن عم هلا امسه يوسف ، فلما قيل : وقيل . أقصى الدار : وقيل 
إنه من روح القدس ] : له [ تلها ، فأتاه جربيل فقال امللك ، فهرب هبا فلما كان ببعض الطريق حدّثته نفسه بأن يق

  .فال تقتلها ، فتركها 

  ) ٢٣(فَأََجاَءَها الَْمخَاُض إِلَى جِذْعِ النَّْخلَِة قَالَتْ َيا لَيَْتنِي ِمتُّ قَْبلَ َهذَا َوكُْنتُ َنسًْيا َمْنِسيا 

جئت : أال تراك تقول .  بعد النقل إىل معىن اإلجلاء منقول من جاء ، إال أن استعماله قد تغري: أجاء } فَأََجاءَها { 
أتيت : حيث مل يستعمل إال يف اإلعطاء ، ومل تقل » آيت«ونظريه . بلغته وأبلغنيه : املكان وأجاءنيه زيد ، كما تقول 

اً ، وهو خمضت احلامل خماضا وِمخاض: يقال . بالكسر » اِملخَاُض«قرأ ابن كثري يف رواية . املكان وآتانيه فالن 
  .متخض الولد يف بطنها 

طلبت اجلذع لتستتر به وتعتمد عليه عند الوالدة ، وكان جذع خنلة يابسة يف الصحراء ليس هلا رأس وال مثرة وال 
إّما أن يكون من تعريف األمساء الغالبة كتعريف النجم والصعق ، : خضرة ، وكان الوقت شتاء ، والتعريف ال خيلو 

جذع النخلة فهم منه ذلك دون غريه من : ن فيها جذع خنلة متعامل عند الناس ، فإذا قيل كأن تلك الصحراء كا
جذع هذه الشجرة خاصة ، كأن اهللا تعاىل إمنا أرشدها إىل : وإّما أن يكون تعريف اجلنس ، أي . جذوع النخل 

ل شيء صرباً على الربد ، ومثارها وألن النخلة أق. النخلة ليطعمها منها الرطب الذي هو حرسة النفساء املوافقة هلا 
} قَالَْت ياليتين ِمتُّ قَْبلَ هذا { . [ إمنا هي من مجارها ، فلموافقتها هلا مع مجع اآليات فيها اختارها هلا وأجلأها إليها 

ما من حقه أن يطرح وينسى ، كخرقة : النسّي . مات ميوت ومات ميات : بالضم والكسر ، يقال » ِمتُّ«قرىء ] 
 ١٠٧: الصافات [ } وفديناه بِِذْبحٍ َعظِيمٍ { : اسم ما من شأنه أن يذبح يف قوله تعاىل : مث وحنوها ، كالذبح الطا

الشيء اليسري حنو العصا والقدح : انظروا أنساءكم ، أي : العرب إذا ارحتلوا عن الدار قالوا : وعن يونس ] 
شأنه وحقه أن ينسى يف العادة وقد نسي وطرح فوجد فيه والشظاظ ، متنت لو كانت شيئاً تافها ال يؤبه له ، من 



النسيان الذي هو حقه ، وذلك ملا حلقها من فرط احلياء والتشّور من الناس على حكم العادة البشرية ، ال كراهة 
 حلكم اهللا ، أو لشّدة التكليف عليها إذا هبتوها وهي عارفة برباءة الساحة وبضّد ما قرفت به ، من اختصاص اهللا

أن تعرف اغتباطك بأمر عظيم وفضل باهر : إياها بغاية اإلجالل واإلكرام ألنه مقام دحض قلما تثبت عليه األقدام 
تستحق به املدح وتستوجب التعظيم ، مث تراه عند الناس جلهلهم به عيباً يعاب به ويعنف بسببه ، أو خلوفها على 

مها لغتان : قال الفراء . بالفتح » نسياً«ألعمش ومحزة وحفص وقرأ ابن َوثَّاب وا. الناس أن يعصوا اهللا بسببها 
» نسأ«وقرأ حممد بن كعب القرظي . كاحلمل . وجيوز أن يكون مسمى باملصدر . كالوتر والوتر ، واجلسر واجلسر 

ع ، بالكسر على اإلتبا» منسيا«وقرأ األعمش . باهلمز وهو احلليب املخلوط باملاء ، ينسؤه أهله لقلته ونزارته 
  .كاملغرية واملنخر 

  ) ٢٤(فََناَداَها ِمْن َتْحِتَها أَلَّا َتحَْزنِي قَدْ َجَعلَ َربُّكِ َتْحَتِك َسرِيا 

هو عيسى ، وهي قراءة عاصم : وقيل . كان يقبل الولد كالقابلة : قيل . هو جربيل عليه السالم } ِمن َتحِْتَها { 
: وقيل ]  ٢٥: البقرة [ } َتْجرِى ِمن َتْحِتَها األهنار { : مكاهنا ، كقوله  أسفل من} َتْحِتَها { : وقيل . وأيب عمرو 

ويف ناداها ضمري » ِمْن حتتها«كان أسفل منها حتت األكمة ، فصاح هبا ال حتزين وقرأ نافع ومحزة والكسائي وحفص 
  .ا من حتتها فخاطبه: وقرأ زّر وعلقمة . الضمري يف حتتها للنخلة : وعن قتادة . امللك أو عيسى 

  :قال لبيد » ُهَو اجلدولُ«: ُسئل النيبُّ صلى اهللا عليه وسلم عن السرّي فقال )  ٦٥٨( 
  َمْسُجوَرةً ُمَتَجاوِر قُالَّمهَا... فََتَوسَّطَا ُعْرَض السَّرِيِّ فََصدََّعا 

ما كان حزهنا لفقد الطعام : فإن قلت . كان واهللا عبداً سرياً : عيسى وعن احلسن : واملراد . هو من السرو : وقيل 
مل تقع التسلية هبما من حيث أهنما طعام وشراب ، ولكن من حيث : والشراب حىت تسلى بالسري والرطب؟ قلت 

أهنما معجزتان تريان الناس أهنا من أهل العصمة والبعد من الريبة ، وأن مثلها مما قرفوها به مبعزل ، وأن هلا أموراً 
  .خارقة ملا ألفوا واعتادوا ، حىت يتبني هلم أنّ والدها من غري فحل ليس ببدع من شأهنا  إهلية خارجة عن العادات

فَكُِلي َواشَْربِي َوقَرِّي َعيًْنا فَإِمَّا َتَريِنَّ ِمَن الَْبَشرِ أََحًدا ) ٢٥(َوُهزِّي إِلَْيِك بِجِذْعِ النَّْخلَِة ُتَساِقطْ َعلَْيِك ُرطًَبا َجنِيا 
  ) ٢٦(ي َنذَْرُت ِللرَّْحَمنِ َصوًْما فَلَْن أُكَلَِّم الَْيْوَم إِْنِسيا فَقُوِلي إِنِّ

] التاء [ بطرح » تساقط«و. بإظهار التاءين » تتساقط«و. بإدغام التاء » تساقط«: فيه تسع قرآت } تساقط { 
التاء » يسقط«، و» تسقط«، و» يسقط«و» تسقط«و» تساقط«و. ، بالياء وإدغام التاء » يساقط«و. الثانية 

) هّزي ( جواز انتصابه ب : وعن املربد . ورطباً متييز أو مفعول على حسب القراءة . للنخلة ، والياء للجذع 
[ } َوالَ ُتلْقُواْ بِأَْيدِيكُْم إِلَى التهلكة { : صلة للتأكيد ، كقوله تعاىل } بِجِذْعِ النخلة { والباء يف . وليس بذاك 

  :افعلي اهلّز به ، كقوله : معىن أو على ]  ١٩٥: البقرة 
كان من : التمر للنفساء عادة من ذلك الوقت ، وكذلك التحنيك ، وقالوا : قالوا ... َيْجَرُح ِفي َعَراِقيبَِها َنْصلي 

إذا عسر والدها مل يكن هلا : ما للنفساء خري من الرطب ، وال للمريض خري من العسل ، وقيل : وقيل . العجوة 
بكسر اجليم لإلتباع ، أي مجعنا لك يف السرّي والرطب فائدتني ، } َجنِّياً { عن طلحة بن سليمان . ب خري من الرط

فَكُِلى واشرىب َوقَّرى { : وهو معىن قوله . األكل والشرب ، والثانية سلوة الصدر؛ لكوهنما معجزتني : إحدامها 
فَإِمَّا { بالكسر لغة جند : » ِقرِّي«وقرئ و. أَهَمَِّك أي وطييب نفساً وال تغتمي وارفضي عنك ما أحزنك و} َعْيناً 



لبأت باحلج ، وحألت السويق ، وذلك : وهذا من لغة من يقول : عن أيب عمرو . ابن الرومي : باهلمز } َتَريِنَّ 
مالك وعن أنس بن . صمتاً : ويف مصحف عبد اهللا . صمتاً } َصْوماً { لتآخٍ بني اهلمزة وحرف اللني يف اإلبدال 

  صياماً ، إال أهنم كانوا ال يتكلمون يف صيامهم ، وقد: وقيل . مثله 
، ألنه نسخ يف أمته ، أمرها اهللا بأن تنذر » هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن صومِ الصمت«)  ٦٥٩( 

يه يكفيها الكالم مبا أن عيسى صلوات اهللا عل: الصوم لئال تشرع مع البشر املتهمني هلا يف الكالم ملعنيني ، أحدمها 
ومن أذل . وفيه أن السكوت عن السفيه واجب . كراهة جمادلة السفهاء ومناقلتهم : والثاين . يربيء به ساحتها 

} إِنِسّياً { سوغ هلا ذلك بالنطق : وقيل . أخربهتم بأهنا نذرت الصوم باإلشارة : قيل . سفيه مل جيد مسافها : الناس 
  .نس أي أكلم املالئكة دون اإل

َيا أُْخَت َهاُرونَ َما كَانَ أَُبوِك امَْرأَ َسْوٍء َوَما كَاَنتْ ) ٢٧(فَأََتْت بِِه قَْوَمَها َتْحِملُُه قَالُوا َيا مَْرَيمُ لَقَْد جِئِْت َشيْئًا فَرِيا 
  ) ٢٨(أُمُِّك َبغِيا 

هو : وقيل . يها من أمثل بين إسرائيل كان أخاها من أب} يا اأخت هارون { البديع ، وهو من فري اجللد : الفرّي 
  :وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم . أخو موسى صلوات اهللا عليهما 

وعن السدي . وكانت من أعقابه يف طبقة اإلخوة ، بينها وبينه ألف سنة وأكثر " إنَّما عنوا هرونَ النيب ) "  ٦٦٠( 
رجل : وقيل . يا واحداً منهم : يا أخا مهدان ، أي :  يا أخت هرون ، كما يقال: وإمنا قيل . كانت من أوالده : 

كنت عندنا مثله يف الصالح ، أو شتموها به ، ومل ترد إخوة النسب ، : صاحل أو طاحل يف زماهنا ، شبهوها به ، أي 
هذا  كنا نشبهك هبرون: ذكر أن هرون الصاحل تبع جنازته أربعون ألفاً كلهم يسمي هرون تربكا به وبامسه ، فقالوا 

وقيل احتمل يوسف النجار مرمي وابنها إىل غار ، فلبثوا فيه » ما كان أباك امرؤ سوء«، وقرأ عمر بن جلأ التيمي 
يا أماه ، أبشري فإين عبد اهللا : أربعني يوماً حىت تعلت من نفاسها ، مث جاءت حتمله فكلمها عيسى يف الطريق فقال 

مهوا برمجها حىت تكلم : وقيل . بيت صاحلون تباكوا وقالوا ذلك ومسيحه ، فلما دخلت به على قومها وهم أهل 
  .فتركوها . عيسى عليه السالم 

  ) ٢٩(فَأََشاَرْت إِلَْيِه قَالُوا كَْيَف ُنكَلُِّم َمْن كَانَ ِفي الْمَْهِد َصبِيا 

وعن . ى زكريا عليه السالم كان املستنطق لعيس: وقيل . أي هو الذي جييبكم إذا ناطقتموه } فَأَشَاَرْت إِلَْيِه { 
وروي أنه كان يرضع ، فلما مسع . لسخريتها بنا أشّد علينا من زناها : ملا أَشارت إليه غضبوا وقالوا : السدي 

كلمهم بذلك ، مث مل يتكلم : وقيل . ذلك ترك الرضاع وأقبل عليهم بوجهه ، واتكأ على يساره وأشار بسبابته 
إليقاع مضمون اجلملة يف زمان ماض مبهم يصلح لقريبه وبعيده ، وهو } كَانَ { بيان حىت بلغ مبلغاً يتكلم فيه الص

حكاية } ُنكَلُّم { أن يكون : ووجه آخر . ههنا لقريبه خاصة ، والدال عليه مبىن الكالم ، وأنه مسوق للتعجب 
  .زمان حىت نكلم هذا كيف عهد قبل عيسى أن يكلم الناس صبياً يف املهد فيما سلف من ال: حال ماضية ، أي 

َوَجَعلَنِي ُمبَاَركًا أَْيَن َما كُْنُت َوأَْوَصانِي بِالصَّلَاِة َوالزَّكَاِة َما ُدْمتُ ) ٣٠(قَالَ إِنِّي َعْبُد اللَِّه آَتانَِي الِْكتَاَب َوَجَعلَنِي َنبِيا 
  ) ٣٣(َوالسَّلَاُم َعلَيَّ َيْوَم ُوِلْدُت وََيْوَم أَُموُت َوَيْوَم أُْبَعثُ حَيا ) ٣٢( وََبرا بَِواِلدَِتي وَلَْم َيْجَعلْنِي جَبَّاًرا َشِقيا) ٣١(َحيا 



أعطيها يف : واختلفوا يف نبّوته ، فقيل . هو اإلجنيل } الكتاب { أنطقه اهللا أّوالً بأنه عبد اهللا رداً لقول النصارى و 
أو جعل . معناه إنّ ذلك سبق يف قضائه : وقيل . ظاهر اآلية أكمل اهللا عقله ، واستنبأه طفالً نظراً يف : طفوليته 

  :عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم } َوَجَعلَنِى ُمَباَركاً أَْيَن َما كُنُت { اآليت ال حمالة كأنه قد وجد 
أو . را لفرط بره عن أيب هنيك ، جعل ذاته ب» َوبِرَّاً«وقرىء . معلماً للخري : وقيل " نفَّاَعا حيثُ كنُت ) "  ٦٦١( 

أدخل الم : قيل } والسالم َعلَىَّ { نصبه بفعل يف معىن أوصاين وهو كلفين؛ ألن أوصاين بالصالة وكلفنيها واحد 
ذلك السالم املوجه إىل : جاءنا رجل ، فكان من فعل الرجل كذا ، واملعىن : التعريف لتعرفه بالذكر قبله ، كقولك 

والصحيح أن يكون هذا التعريف تعريضاً باللعنة على متهمي مرمي عليها السالم . يلّ حيىي يف املواطن الثالثة موجه إ
وجنس السالم علّي خاصة فقد عرض بأن ضّده : وحتقيقه أن الالم للجنس ، فإذا قال . ، وأعدائها من اليهود 

العذاب على من كذب  يعين أنّ]  ٤٧: طه [ } والسالم على َمنِ اتبع اهلدى { : ونظريه قوله تعاىل . عليكم 
  .وتوىل ، وكان املقام مقام مناكرة وعناد ، فهو مئنة لنحو هذا من التعريض 

  ) ٣٤(ذَِلَك ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم قَْولَ الَْحقِّ الَِّذي ِفيِه َيْمَتُرونَ 

قُولُ «: سن وعن احل. وقال اهللا » قالُ احلق«وعن ابن مسعود . بالنصب } قَْولَ احلق { قرأ عاصم وابن عامر 
والقول والقال والقول مبعىن واحد ، ]  ٧٣: األنعام [ } قَْولُُه احلق { ، بضم القاف ، وكذلك يف األنعام » احلق

وأما انتصابه فعلى . وارتفاعه على أنه خرب بعد خرب ، أو بدل ، أو خرب مبتدأ حمذوف . كالرَّْهبِ والرََّهبِ والرُّْهبِ 
هو : ، وعلى أنه مصدر مؤكد ملضمون اجلملة إن أريد قول الثبات والصدق ، كقولك املدح إن فسر بكلمة اهللا 

ألنه مل يولد إال بكلمة اهللا وحدها ، » قول احلق«و» كلمة اهللا«واحلق ال الباطل ، وإمنا قيل لعيسى . عبد اهللا حقاً 
بالسماء ، والشحم بالندا من غري واسطة أب ، تسمية للمسبب باسم السبب ، كما مسى العشب » كن«وهي قوله 

اسم اهللا عز وجل ، وأن يكون مبعىن الثبات والصدق ، ] عيسى ، أن يكون احلق [ وحيتمل إذا أريد بقول احلق . 
. الشك : واملرية . يشكون } َيمَْتُرونَ { أي أمره حق يقني وهم فيه شاكون } الذى ِفيِه َيْمُتُرونَ { : ويعضده قوله 

وقرأ علي بن أيب . ابن اهللا وثالث ثالثة : ساحر كذاب ، وقالت النصارى : ن ، قالت اليهود يتالحو: أو يتمارون 
  .» قول احلق الذي كان الناس فيه يتمرون«: وعن أّيب بن كعب . ، على اخلطاب » متترون«: طالب رضي اهللا عنه 

  ) ٣٥(ْمًرا فَإِنََّما َيقُولُ لَُه كُْن فََيكُونُ َما كَانَ ِللَِّه أَنْ َيتَِّخذَ ِمْن َولٍَد ُسْبَحاَنُه إِذَا قََضى أَ

كذب النصارى وبكتهم بالداللة على انتفاء الولد عنه ، وأنه مما ال يتأتى وال يتصور يف العقول وليس مبقدور عليه ، 
د شيئاً من إذ من احملال غري املستقيم أن تكون ذاته كذات من ينشأ منه الولد ، مث بّين إحالة ذلك بأن من إذا أرا

أنّ إرادته : والقول ههنا جماز ، ومعناه . ، كان منزها من شبه احليوان الوالد ) كن ( األجناس كلها أوجده ب 
  .للشيء يتبعها كونه ال حمالة من غري توقف ، فشبه ذلك بأمر اآلمر املطاع إذا ورد على املأمور املمتثل 

  ) ٣٦(وُه َهذَا ِصرَاطٌ ُمْسَتقِيٌم َوإِنَّ اللََّه َربِّي َوَربُّكُْم فَاْعُبُد



َوأَنَّ املساجد ِللَِّه فَالَ َتْدُعواْ َمعَ اهللا { : وألنه ريب وربكم فاعبدوه ، كقوله : قرأ املدنيون وأبو عمرو بفتح إن ومعناه 
سر بغري واو ، ، بالك» إن اهللا«ويف حرف أيبّ . واالستار وأبو عبيد بالكسر على االبتداء ]  ١٨: اجلن [ } أََحداً 

  .بسبب ذلك فاعبدوه : ، أي » بأن اهللا«و

  ) ٣٧(فَاْخَتلََف الْأَحَْزاُب ِمْن َبيْنِهِْم فَوَْيلٌ ِللَِّذيَن كَفَُروا ِمْن َمْشَهِد َيْومٍ َعِظيمٍ 

 .نسطورية ويعقوبية وملكانية : وقيل النصارى لتحزهبم ثالث فرق . اليهود والنصارى عن الكليب } االحزاب { 
ِمن مَّْشهِدِ َيْومٍ { الذين حتزبوا على األنبياء ملا قص عليهم قصة عيسى اختلفوا فيه من بني الناس : وعن احلسن 

أو من وقت . أي من شهودهم هول احلساب واجلزاء يف يوم القيامة أو من مكان الشهود فيه وهو املوقف } َعِظيمٍ 
هد عليهم املالئكة واألنبياء وألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بالكفر الشهود ، أو من شهادة ذلك اليوم عليهم ، وأن تش

  .هو ما قالوه وشهدوا به يف عيسى وأمه : وقيل . أو من مكان الشهادة أو وقتها . وسوء األعمال 

ْنِذْرُهْم َيْوَم الَْحْسَرةِ إِذْ قُِضيَ الْأَْمُر َوُهمْ َوأَ) ٣٨(أَْسِمْع بِهِْم وَأَْبِصْر َيْوَم َيأْتُوَنَنا لَِكنِ الظَّاِلُمونَ الَْيْوَم ِفي َضلَالٍ ُمبِنيٍ 
  ) ٤٠(إِنَّا َنْحُن َنرِثُ الْأَْرَض َوَمْن َعلَْيَها َوإِلَْيَنا ُيْرَجُعونَ ) ٣٩(ِفي غَفْلٍَة َوُهْم لَا ُيْؤِمُنونَ 

جب منهما بعد ما كانوا صما ال يوصف اهللا تعاىل بالتعجب وإمنا املراد أن أمساعهم وأبصارهم يومئذ جدير بأن يتع
معناه التهديد مبا سيسمعون ويبصرون مما يسوءهم ويصدع قلوهبم أوقع الظاهر أعين : وقيل . وعمياً يف الدنيا 

إشعاراً بأن ال ظلم أشد من ظلمهم ، حيث أغفلوا االستماع والنظر حني جيدي عليهم : الظاملني موقع الضمري 
فرغ من احلساب وتصادر الفريقان } قُِضَى األمر { إغفال النظر واالستماع : ني واملراد بالضالل املب. ويسعدهم 

  :فقال  -أي عن قضاِء األمرِ -وعن النيبِّ صلى اهللا عليه وسلم أنه سُئلُ عنه . إىل اجلنة والنار 
ُهْم ِفى غَفْلٍَة َو{ أو منصوب باحلسرة . وإذ بدل من يوم احلسرة » حني ُيذبحُ الكبُش والفريقان ينظران « )  ٦٦٢

وأنذرهم على هذه : أو هو متعلق بأنذرهم ، أي . اعتراض : وأنذرهم . متعلق بقوله يف ضالل مبني عن احلسن } 
  .احلال غافلني غري مؤمنني حيتمل أنه مييتهم وخيرب ديارهم ، وأنه يفين أجسادهم ويفين األرض ويذهب هبا 

إِذْ قَالَ ِلأَبِيِه َيا أََبِت ِلَم َتعُْبُد َما لَا َيْسَمُع َولَا يُْبِصُر وَلَا ُيغْنِي ) ٤١(نَُّه كَانَ ِصدِّيقًا َنبِيا َواذْكُْر ِفي الْكَِتابِ إِبَْراِهيمَ إِ
َيا أََبِت لَا َتْعُبدِ ) ٤٣(َيا أََبِت إِنِّي قَْد َجاَءنِي ِمَن الِْعلْمِ َما لَمْ َيأِْتَك فَاتَّبِعْنِي أَْهِدَك ِصَراطًا َسوِيا ) ٤٢(َعْنَك َشْيئًا 

َيا أََبِت إِنِّي أََخافُ أَنْ َيَمسََّك َعذَاٌب ِمَن الرَّْحَمنِ فََتكُونَ ِللشَّْيطَانِ ) ٤٤(الشَّْيطَانَ إِنَّ الشَّْيطَانَ كَانَ ِللرَّْحَمنِ َعِصيا 
  ) ٤٥(َوِليا 

راد ، فرط صدقه وكثرة ما صّدق به من غيوب اهللا وامل. ونظريه الضحيك والنطيق . من أبنية املبالغة : الصّديق 
كان مصدقاً جبميع األنبياء : وآياته وكتبه ورسله ، وكان الرجحان والغلبة يف هذا التصديق للكتب والرسل أي 

غاً أو كان بلي]  ٣٧: الصافات [ } َبلْ َجاء باحلق َوَصدََّق املرسلني { : وكتبهم ، وكان نبياً يف نفسه ، كقوله تعاىل 
يف الصدق ، ألن مالك أمر النبوة الصدق ، ومصدق اهللا بآياته ومعجزاته حريّ أن يكون كذلك ، وهذه اجلملة 

. رأيت زيداً ، ونعم الرجل أخاك : حنو قولك } إِذْ قَالَ { و . وقعت اعتراضاً بني املبدل منه وبدله ، أعين إبراهيم 
كان جامعاً خلصائص الصديقني واألنبياء حني خاطب : ، أي ) بياً صديقاً ن( أو ب ) كان ( وجيوز أن يتعلق إذ ب 



: واملراد بذكر الرسول إياه وقصته يف الكتاب أن يتلو ذلك على الناس ويبلغه إياهم ، كقوله . أباه تلك املخاطبات 
يا أبت { التاء يف . تنزيله وإال فاهللا عز وجل هو ذاكره ومورده يف ]  ٦٩: الشعراء [ } واتل َعلَْيهِْم َنَبأَ إبراهيم { 
يا أبتا ، لكون األلف : وقيل . يا أبيت ، لئال جيمع يب العوض واملعوض منه : عوض من ياء اإلضافة ، وال يقال } 

انظر حني أراد أن ينصح أباه . بدالً من الياء ، وشبه ذلك سيبويه بأينق ، وتعويض الياء فيه عن الواو الساقطة 
طاً فيه من اخلطأ العظيم واالرتكاب الشنيع الذي عصا فيه أمر العقل وانسلخ عن قضية ويعظه فيما كان متوّر

كيف رتب الكالم معه يف أحسن اتساق ، وساقه أرشق مساق ، مع : التمييز ، ومن الغباوة اليت ليس بعدها غباوة 
 ذلك بنصيحة ربه عز وعال ، استعمال اجملاملة واللطف والرفق واللني واألدب اجلميل واخللق احلسن ، منتصحاً يف

  :حّدث أبو هريرة قال 
إنك خليلي ، حسن : أوحى اهللا إىل إبراهيم عليه السالم « قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم )  ٦٦٣( 

أُظله حتت عرشي ، وأُسكنه : خلقك ولو مع الكفار ، تدخل مداخل األبرار ، فإن كلميت سبقت ملن حسن خلقه 
وذلك أنه طلب منه أوال العلة يف خطئه طلب منبه على متاديه ، موقظ » ، وأُدنيه من َجواري  حظرية القدس

إلفراطه وتناهيه ، ألن املعبود لو كان حياً مميزاً ، مسيعاً بصرياً ، مقتدراً على الثواب والعقاب ، نافعاً ضاراً ، إال أنه 
وبية ، ولسجل عليه بالغيّ املبني والظلم العظيم وإن كان الستخّف عقل من أهله للعبادة ووصفه بالرب: بعض اخللق 

َوالَ َيأُْمَركُْم أَن تَتَِّخذُواْ املالئكة والنبيني أَْربَاًبا { : أشرف اخللق وأعالهم منزلة كاملالئكة والنبيني قال اهللا تعاىل 
لك أن العبادة هي غاية التعظيم ، فال حتق ، إال ملن وذ]  ٨٠: آل عمران [ } أََيأُْمرُكُم بالكفر َبْعدَ إِذْ أَنُتم مُّْسِلُمون 

فإذا . وهو اخلالق الرازق ، احمليي املميت ، املثيب املعاقب ، الذي منه أصول النعم وفروعها : له غاية اإلنعام 
جحوداً ، مل يكن إال ظلماً وعتواً وغياً وكفراً و -وتعاىل علواً كبرياً أن تكون هذه الصفة لغريه  -وجهت إىل غريه 

وخروجاً عن الصحيح النري إىل الفاسد املظلم ، فما ظنك مبن وجه عبادته إىل مجاد ليس به حس وال شعور؟ فال 
  .ذكرك له وثناءك عليه ، وال يرى هيآت خضوعك وخشوعك له  -يا عابده  -يسمع 

 بدعوته إىل احلق مترفقاً به مث ثىن. فضالً أن يغين عنك بأن تستدفعه بالء فيدفعه ، أو تسنح لك حاجة فيكفيكها 
إن معي طائفة من العلم وشيئاً منه ليس : متلطفاً فلم يسم أباه باجلهل املفرط ، وال نفسه بالعلم الفائق ، ولكنه قال 

معك ، وذلك علم الداللة على الطريق السوي فال تستنكف ، وهب أين وإياك يف مسري وعندي معرفة باهلداية 
الذي استعصى  -بأن الشيطان : مث ثلث بتثبيطه وهنيه عما كان عليه . من أن تضل وتتيه  دونك ، فاتبعين أُجنك

على ربك الرمحن الذي مجيع ما عندك من النعم من عنده ، وهو عدّوك الذي ال يريد بك إال كل هالك وخزي 
ينها لك ، فأنت إن هو الذي وّرطك يف هذه الضاللة وأمرك هبا وز -ونكال وعدو أبيك آدم وأبناء جنسك كلهم 

حققت النظر عابد الشيطان ، إال أن إبراهيم عليه السالم إلمعانه يف اإلخالص والرتقاء مهته يف الربانية مل يذكر من 
جناييت الشيطان إال اليت ختتص منهما برب العزة من عصيانه واستكباره ، ومل يلتفت إىل ذكر معاداته آلدم وذّريته 

مث ربع بتخويفه سوء العاقبة ومبا جيرُّه ما هو . كب من ذلك غمر فكره وأطبق على ذهنه كأن النظر يف عظم ما ارت
فيه من التبعة والوبال ، ومل خيل ذلك من حسن األدب ، حيث مل يصرح بأن العقاب الحق له وأن العذاب الصق به 

ة الشيطان ودخوله يف أخاف أن ميسك عذاب ، فذكر اخلوف واملس ونكر العذاب ، وجعل والي: ، ولكنه قال 
مجلة أشياعه وأوليائه أكرب من العذاب ، وذلك أن رضوان اهللا أكرب من الثواب نفسه ، ومساه اهللا تعاىل املشهود له 

فكذلك والية ]  ٧٢: التوبة [ } ورضوان ّمَن اهللا أَكَْبُر ذلك ُهَو الفوز العظيم { : بالفوز العظيم حيث قال 
وان اهللا ، أكرب من العذاب نفسه وأعظم ، وصّدر كل نصيحة من النصائح األربع الشيطان اليت هي معارضة رض



جيوز أن تكون موصولة } َما لَْم يَأِْتكَ { و } َما الَ َيْسَمُع { يف } َما { توسالً إليه واستعطافاً ف } يا أبت { : بقوله 
} َشْيئاً { ليس به استماع وال إبصار : نوي ، كقولك منسي غري م} الَ َيْسَمُع َوالَ يَْبِصرُ { وموصوفة ، واملفعول يف 
شيئاً من الغناء ، وجيوز أن يقدر حنوه مع الفعلني : أن يكون يف موضع املصدر ، أي : حيتمل وجهني ، أحدمها 

فيه } َيأِْتَك إِّنى قَْد َجاءنِى ِمَن العلم َما لَْم { أغن عين وجهك : أن يكون مفعوالً به من قوهلم : والثاين . السابقني 
  .جتدد العلم عنده 

  ) ٤٦(قَالَ أََراِغٌب أَْنَت َعْن آِلَهِتي َيا إِبَْراهِيُم لَِئْن لَْم َتْنَتِه لَأَْرُجَمنََّك َواْهجُْرنِي َمِليا 

ملا أطلعه على مساجة صورة أمره ، وهدم مذهبه باحلجج القاطعة ، وناصحه املناصحة العجيبة مع تلك املالطفات ، 
، وقّدم اخلرب على ) يابّين ( ب } يا أبت { قبل عليه الشيخ بفظاظة الكفر وغلظة العناد ، فناداه بامسه ، ومل يقابل أ

ألنه كان أهّم عنده وهو عنده أعين ، وفيه ضرب من التعجب } أََراِغٌب أَنَت َعْن اِلهَِتى ياإبراهيم { : املبتدأ يف قوله 
ويف هذا سلوان وثلج لصدر رسول اهللا . آهلته ، ما ينبغي أن يرغب عنها أحد  واإلنكار لرغبته عن آهلته ، وأن

ألرمينك بلساين ، يريد الشتم } َألْرُجَمنََّك { صلى اهللا عليه وسلم عما كان يلقى من مثل ذلك من كفار قومه 
وأصل الرجم . رمياً باحلجارة أو ألطردنك . أو ألقتلنك ، من رجم الزاين . املرمّي باللعن ) الرجيم ( والذّم ، ومنه 

أو ملياً بالذهاب عين واهلجران قبل أن أثخنك بالضرب ، حىت : زمانا طويالً من املالوة } َمِلّياً { الرمي بالرجام : 
؟ } واهجرىن { عالم عطف : فإن قلت . فالن ملّي بكذا ، إذا كان مطيقاً له مضطلعاً به : يقال . ال تقدر أن تربح 

هتديد } َألْرُجَمنَّكَ { أي فاحذرين واهجرين ، ألن } َألْرُجمَنََّك { عطوف عليه حمذوف يدل عليه على م: قلت 
  .وتقريع 

َسى أَلَّا َوأَْعتَزِلُكُْم َوَما َتْدُعونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه وَأَْدُعو رَبِّي َع) ٤٧(قَالَ َسلَاٌم َعلَْيَك َسأَْسَتغِْفُر لَكَ رَبِّي إِنَُّه كَانَ بِي َحفِيا 
  ) ٤٨(أَكُونَ بُِدَعاِء َربِّي شَِقيا 

لََنا أعمالنا وَلَكُْم أعمالكم سالم َعلَْيكُْم الَ نَْبَتِغى { : سالم توديع ومتاركة ، كقوله تعاىل } قَالَ سالم َعلَْيَك { 
وهذا دليل على ]  ٦٣: الفرقان [ } وَإِذَا خَاطَبَُهُم اجلاهلون قَالُواْ َسالَماً { : وقوله ]  ٥٥: القصص [ } اجلاهلني 

أال ترى أنه وعده . وجيوز أن يكون قد دعا له بالسالمة استمالة له . واحلال هذه ] له [ جواز متاركة املنصوح 
قالوا أراد اشتراط التوبة عن الكفر : كيف جاز له أن يستغفر للكافر وأن يعده ذلك؟ قلت : فإن قلت . االستغفار 

ر والنواهي الشرعية على الكفار واملراد اشتراط اإلميان ، وكما يؤمر احملدث والفقري بالصالة ، كما ترد األوام
[ } واغفر ألَِبِى إِنَُّه كَانَ ِمَن الضالني { : إمنا استغفر له بقوله : وقالوا . والزكاة ويراد اشتراط الوضوء والنصاب 

َوَما كَانَ استغفار إبراهيم ألَِبِيِه إِالَّ َعن { : قوله تعاىل واستشهدوا عليه ب. ألنه وعده أن يؤمن ]  ٨٦: الشعراء 
إنّ الذي منع من االستغفار للكافر إمنا هو السمع ، فأّما : ولقائل أن يقول ]  ١١٤: التوبة [ } مَّْوِعَدٍة َوَعَدَها إِيَّاُه 

بل ورود السمع ، بناء على قضية العقل ، القضية العقلية فال تأباه ، فيجوز أن يكون الوعد باالستغفار والوفاء به ق
فلو كان شارطاً ]  ٤: املمتحنة [ } إِالَّ قَْولَ إبراهيم ألَِبِيِه َألْسَتْغِفَرنَّ لََك { : والذي يدل على صحته قوله تعاىل 

براهيم ال فالواعد هو إ) عن موعدة وعدها إياه ( وأّما . لإلميان مل يكن مستنكراً ومستثىن عما وجبت فيه األسوة 
. وعدها أباه : وتشهد له قراءة محاد الراوية ) ألستغفرنّ لك : ( إال عن قوله ) واغفر أليب : ( ما قال : آزر ، أي 
أراد باالعتزال املهاجرة إىل } َوأَْعَتزِلُكُمْ { البليغ يف الرب واإللطاف ، حفي به وحتفى به : احلفّي } َحِفّياً { واهللا أعلم 



  :ومنه قوله صلى اهللا عليه وسلم . املراد بالدعاء العبادة ، ألنه منها ومن وسائطها ] عو ريب وأد. [ الشام 
وجيوز أن يراد } فَلَمَّا اعتزهلم َوَما يَْعُبُدونَ ِمن ُدوِن اهللا { : ويدل عليه قولُه تعاىل » الدعاُء ُهَو العبادةُ « )  ٦٦٤( 

عسى أَالَّ أَكُونَ بُِدَعآِء َربِّى { : ّرض بشقاوهتم بدعاء آهلتهم يف قوله ع. الدعاء الذي حكاه اهللا يف سورة الشعراء 
  .وما فيه من هضم النفس } َعَسى { مع التواضع هللا بكلمة } َشِقيا 

َوَوَهْبَنا لَُهْم ِمْن َرْحمَِتَنا ) ٤٩(بِيا فَلَمَّا اْعَتَزلَُهْم َوَما يَْعُبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه َوَهْبَنا لَُه إِْسحَاَق َوَيْعقُوَب َوكُلًّا َجَعلَْنا َن
  ) ٥٠(َوَجَعلَْنا لَُهْم ِلَسانَ ِصْدقٍ َعِليا 

هي النبّوة عن } ِمن رَّْحَمتَِنا { . ما خسر على اهللا أحد ترك الكفار الفسقة لوجهه ، فعّوضه أوالداً مؤمنني أنبياء 
الثناء احلسن : لسان الصدق . ة يف كل خري ديين ودنيوي أوتوه املال والولد ، وتكون عاّم: وعن الكليب . احلسن 

  :قال . وعرب باللسان عما يوجد باللسان كما عرب باليد عما يطلق باليد وهي العطية . 
ى واجعل لّ{ استجاب اهللا دعوته . لغتهم وكالمهم : ولسان العرب . يريد الرسالة ... إنِّي أتَْتنِي ِلَسانٌ الَ أَُسرُّ بَِها 
{ : وقال عز وجل . فصريه قدوة حىت اّدعاه أهل األديان كلهم ]  ٨٤: الشعراء [ } ِلَسانَ ِصْدقٍ ِفى األخرين 

ثُمَّ أَْوَحْيَنا إِلَْيَك أَِن اتبع ِملَّةَ { ، ]  ١٣٥: البقرة [ } ِملَّةَ إبراهيم َحنِيفاً { و ]  ٧٨: احلج [ } ّملَّةَ أَبِيكُْم إبراهيم 
  .وأعطى ذلك ذّريته فأعلى ذكرهم وأثىن عليهم ، كما أعلى ذكره وأثىن عليه ]  ١٢٣: النحل [ } يفًا إبراهيم َحنِ

  ) ٥١(َواذْكُْر ِفي الْكَِتابِ ُموَسى إِنَُّه كَانَ ُمْخلًَصا َوكَانَ َرسُولًا نَبِيا 

: وبالفتح . وجهه هللا  أو أخلص نفسه وأسلم. الذي أخلص العبادة عن الشرك والرياء :  -بالكسر  -املخلص 
والنيبّ الذي ينىبء عن اهللا عز وجل وإن مل يكن معه : الذي معه كتاب من األنبياء : الرسول . الذي أخلصه اهللا 

  .كتاب كيوشع 

  ) ٥٢(َوَنادَْيَناُه ِمْن جَانِبِ الطُّورِ الْأَْيَمنِ َوقَرَّبَْناُه َنجِيا 

شبهه مبن قربه بعض العظماء . أو من اليمن صفة للطور ، أو للجانب .  أي من ناحيته اليمىن: األمين من اليمني 
  .وعن أيب العالية قّربه حىت مسع صريف القلم الذي كتبت به التوراة . للمناجاة ، حيث كلمه بغري واسطة ملك 

  ) ٥٣(َوَوَهْبَنا لَُه ِمْن َرْحَمتَِنا أَخَاُه َهاُرونَ َنبِيا 

َوَوَهْبَنا لَْهمْ { : أو بعض رمحتنا ، كما يف قوله . وهبنا له هرون : أجل رمحتنا له وترأفنا عليه من } ِمن رَّْحَمِتَنا { 
. رأيت رجالً أخاك زيداً : عطف بيان ، كقولك } هارون { و . على هذا الوجه بدل } أََخاهُ { و . } ّمن رَّْحَمِتَنا 

  .موازرته كذا عن ابن عباس رضي اهللا عنه وكان هرون أكرب من موسى ، فوقعت اهلبة على معاضدته و

َوكَانَ َيأُْمُر أَْهلَُه بِالصَّلَاِة َوالزَّكَاِة َوكَانَ ) ٥٤(َواذْكُْر ِفي الْكَِتابِ إِْسَماِعيلَ إِنَُّه كَانَ َصاِدَق الَْوْعِد َوكَانَ َرسُولًا َنبِيا 
  ) ٥٥(ِعْنَد َربِِّه مَْرِضيا 



بصدق الوعد وإن كان ذلك موجوداً يف غريه من األنبياء ، تشريفاً له وإكراماً ، ذكر إمساعيل عليه السالم 
: احلليم ، واألّواه ، والصّديق؛ وألنه املشهور املتواصف من خصاله عن ابن عباس رضي اهللا عنه : كالتلقيب بنحو 

لصرب على الذبح فوىف ، حيث وناهيك أنه وعد من نفسه ا. أنه وعد صاحباً له أن ينتظره يف مكان ، فانتظره سنة 
كان يبدأ بأهله يف األمر بالصالح والعبادة ]  ١٠٢: الصافات [ } سََتجُِدنِى إِن َشاء اهللا ِمَن الصابرين { : قال 

{ ، ]  ٢١٤: الشعراء [ } وَأَنِذْر َعشَِريَتَك األقربني { ليجعلهم قدوة ملن وراءهم ، وألهنم أوىل من سائر الناس 
أال ترى أهنم أحق ]  ٦: التحرمي [ } قُواْ أَنفَُسكُْم َوأَْهِليكُْم نَاراً { ، ]  ١٣٢: طه [ } لََك بالصالة َوأُْمْر أَْه

أمته كلهم من القرابة وغريهم؛ ألنّ أمم النبيني يف عداد } أَْهلَُه { : وقيل . بالتصّدق عليهم؛ فاإلحسان الديين أوىل 
 يألو نصحاً لألجانب فضالً عن األقارب واملتصلني به ، وأن حيظيهم بالفوائد وفيه أنّ من حق الصاحل أن ال. أهاليهم 

  .الدينية وال يفرط يف شيء من ذلك 

  ) ٥٧(َوَرفَْعَناُه َمكَاًنا َعِليا ) ٥٦(َواذْكُْر ِفي الْكَِتابِ إِْدرِيَس إِنَُّه كَانَ ِصدِّيقًا َنبِيا 

عّز وجل ، وكان امسه أخنوخ ، وهو غري صحيح؛ ألنه لو كان أفعيالً مسي إدريس لكثرة دراسته كتاب اهللا : قيل 
وكذلك . من الدرس مل يكن فيه إال سبب واحد وهو العلمية ، فكان منصرفاً؛ فامتناعه من الصرف دليل العجمة 

وليس من اإلبالس كما يزعمون ، وال يعقوب من العقب ، وال إسرائيل بإسرال كما زعم ابن . إبليس أعجمي 
يف } إِْدرِيَس { وجيوز أن يكون معىن . السكيت ، ومن مل حيقق ومل يتدّرب بالصناعة كثرت منه أمثال هذه اهلنات 

شرف النبّوة : املكان العلي . } َوَرفَْعَناُه َمكَاناً َعِلّياً { تلك اللغة قريباً من ذلك ، فحسبه الراوي مشتقاً من الدرس 
عليه ثالثني صحيفة ، وهو أول من خط بالقلم ونظر يف علم النجوم واحلساب ، والزلفى عند اهللا وقد أنزل اهللا 

  وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه يرفعه. وأّول من خاط الثياب ولبسها ، وكانوا يلبسون اجللود 
 وعن احلسن. إىل السماء السادسة : وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما » إنه رفع إىل السماء الرابعة « )  ٦٦٥( 

أنه ملا أنشد عند رسول اهللا صلى اهللا عليه : وعن النابغة اجلعدي . إىل اجلنة ال شيء أعلى من اجلنة : رضي اهللا عنه 
  :وسلم الشعر الذي آخره 

  وَإِنَّا لََنْرُجو فَْوَق ذَِلَك َمظَْهرَا... َبلَْغَنا السََّماَء َمْجُدَنا َوَسَناؤَُنا 
  :م قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل

  .إىل اجلنِة : قالَ » إىل أيَن يا أبا لَيلَى « )  ٦٦٦( 

 ذُرِّيَّةِ إِبَْراهِيَم َوإِْسرَائِيلَ َوِممَّْن أُولَِئَك الَِّذيَن أَْنَعمَ اللَُّه َعلَْيهِْم ِمَن النَّبِيَِّني ِمْن ذُرِّيَِّة آَدَم َوِممَّْن َحَملَْنا َمَع ُنوحٍ َوِمْن
  ) ٥٨(َنا إِذَا ُتْتلَى َعلَْيهِْم آيَاُت الرَّْحَمنِ َخرُّوا ُسجًَّدا وَُبِكيا َهَدْيَنا َواجَْتَبْي

} ّمَن النبيني { يف » من«و. إشارة إىل املذكورين يف السورة من لدن زكريا إىل إدريس عليه السالم } أولئك { 
: الفتح [ } واْ َوَعِملُواْ الصاحلات مِْنُهم مَّْغِفَرةً َوَعَد اهللا الذين ءاَمُن{ للبيان مثلها يف قوله تعاىل يف آخر سورة الفتح 

ومن الثانية للتبعيض ، وكان إدريس من ذرية آدم لقربه منه ألنه جد أيب نوح . ألن مجيع األنبياء منعم عليهم ]  ٢٩
وموسى . هيم وإبراهيم عليه السالم من ذرية من محل مع نوح ألنه من ذرية سام بن نوح ، وإمساعيل من ذرية إبرا. 

حيتمل العطف على } َوِممَّْن َهدَْيَنا { وكذلك عيسى؛ ألنّ مرمي من ذّريته . وهارون وزكريا وحيىي من ذرية إسرائيل 
وإن جعلته صفة له كان . كالماً مستأنفاً } إِذَا تتلى { إن جعلت الذين خرباً ألولئك كان . األوىل والثانية ) من ( 



مجع باك ، : بالتذكري؛ ألن التأنيث غري حقيقي مع وجود الفاصل البكي » يتلى«املكي قرأ شبل بن عباد . خرباً 
  :عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . كالسجود والقعود يف مجع ساجد وقاعد 

على  قرأُت القرآنَ: وعن صاحل املري رضي اهللا عنه " فإنْ ملَ تبكُوا فََتباكَوا . اْتلُوا القرآنَ وابكُوا ) "  ٦٦٧( 
؟ وعن ابن عباس رضي } ِهِذِه القراءةُ يا صاحلُ ، فأيَن البكاُء { : رسولِ اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف املنام فقال يل 

وعن . إذا قرأُتم سجدةَ سبحانَ فال تعجلُوا بالسجوِد حىت تبكُوا ، فإنْ مل تبِك عُني أحدكم فليبِك قلُبُه : اهللا عنهما 
  :عليه وسلم  رسولِ اللَِّه صلى اهللا

يدعو يف سجدة التالوة مبا يليق بآيتها ، فإن قرأ : وقالوا " إن القرآنَ أُْنزِلَ حبزٍن فإذَا قرأمتُوُه فتحاَزنُوا ) "  ٦٦٨( 
اللهم اجعلين من الساجدين لوجهك املسبحني حبمدك ، وأعوذ بك أن أكون من : آية تنزيل السجدة قال 

وإن قرأ هذه . اللهم اجعلين من الباكني إليك اخلاشعني لك : دة سبحان قال وإن قرأ سج. املستكربين عن أمرك 
  .اللهم اجعلين من عبادك املنعم عليهم املهتدين ، الساجدين لك ، الباكني عند تالوة آياتك : قال 

  ) ٥٩(ْونَ غَيا فََخلََف ِمْن َبْعِدِهْم َخلٌْف أََضاُعوا الصَّلَاةَ َواتََّبُعوا الشََّهوَاِت فََسْوَف َيلْقَ

خلف ، بالسكون ، كما قالوا : بالفتح ، ويف عقب السوء » خلف«إذا عقبه ، مث قيل يف عقب اخلري : خلفه 
هم اليهود ، تركوا الصالة : عن ابن عباس رضي اهللا عنه . يف ضمان الشر » عيد«يف ضمان اخلري ، و» وعد«

أضاعوها : وعن إبراهيم وجماهد رضي اهللا عنهما . ن األب املفروضة ، وشربوا اخلمر ، واستحلوا نكاح األخت م
واتبعوا { : وعن علي رضي اهللا عنه يف قوله . يعين الكفار } إِالَّ َمن َتاَب َوءاَمَن { : وينصر األول قوله . بالتأخري 

. ذه األمة هو يف ه: وعن قتادة رضي اهللا عنه . من بين الشديد ، وركب املنظور ، ولبس املشهور } الشهوات 
  .باجلمع » الصلوات«: وقرأ ابن مسعود واحلسن والضحاك رضي اهللا عنهم 

  :قال املرقش . رشاد : غّي ، وكل خري : كل شر عند العرب 
  َوَمْن َيْغَو الَ َيْعَدْم َعلَى الَغيِّ الَِئمَا... فََمْن َيلَْق َخْيراً َتْحَمدِ النَّاسَ أْمَرُه 

أو غياً عن طريق اجلنة . أي جمازاة أثام ]  ٦٨: الفرقان [ } َيلَْق أَثَاماً { : كقوله تعاىل جزاء غّي ، : وعن الزجاج 
  .» يلقون«وقرأ األخفش . واد يف جهنم تستعيذ منه أوديتها » غّي«: وقيل . 

  ) ٦٠(َشيْئًا  إِلَّا َمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِملَ َصاِلًحا فَأُولَِئَك َيْدُخلُونَ الَْجنَّةَ َولَا ُيظْلَُمونَ

أي ال ينقصون شيئاً من جزاء أعماهلم وال مينعونه ، بل يضاعف هلم ، بياناً ألن » ويدخلون» «يدخلون«: قرىء 
ما منعك ، أو ال يظلمون : ما ظلمك أن تفعل كذا ، مبعىن : تقّدم الكفر ال يضرهم إذا تابوا من ذلك ، من قولك 

  .البتة ، أي شيئاً من الظلم 

  ) ٦١(َعْدنٍ الَِّتي َوَعَد الرَّْحَمُن ِعَباَدهُ بِالْغَْيبِ إِنَُّه كَانَ َوْعُدُه َمأِْتيا َجنَّاِت 

معرفة » عدن«و. أبصرت دارك القاعة والعاليل : ملا كانت اجلنة مشتملة على جنات عدن أبدلت منها ، كقولك 
الفينة : أعالماً ملعاين  -فيمن مل يصرفه  -علم ، مبعىن العدن وهو اإلقامة ، كما جعلوا فينة ، وسحر ، وأمس 

أو هو علم ألرض اجلنة؛ لكوهنا مكان إقامة ، ولوال ذلك ملا ساغ . والسحر ، واألمس ، فجرى جمرى العدن لذلك 



وجنةُ » «جنات عدن«وقرىء . اإلبدال؛ ألن النكرة ال تبدل من املعرفة إال موصوفة ، وملا ساغ وصفها باليت 
أو . أو هم غائبون عنها ال يشاهدوهنا . وعدها وهي غائبة عنهم غري حاضرة : أي . االبتداء  بالرفع على» عدن

أو هو . والوجه أنّ الوعد هو اجلنة وهم يأتوهنا . مفعول مبعىن فاعل } َمأِْتّياً { قيل يف . بتصديق الغيب واإلميان به 
  . كان وعده مفعوالً منجزاً: أتى إليه إحساناً ، أي : من قولك 

  ) ٦٢(لَا َيْسَمُعونَ ِفيَها لَْغًوا إِلَّا َسلَاًما َولَُهْم رِْزقُُهْم ِفيَها ُبكَْرةً َوَعِشيا 

وفيه تنبيه ظاهر على وجوب جتنب اللغو واتقائه ، حيث نزه اهللا عنه الدار . فضول الكالم وماال طائل حتته : اللغو 
وَإِذَا َسِمعُواْ { ]  ٧٢: الفرقان [ } إِذَا َمرُّواْ بِاللَّْغوِ َمرُّواْ ِكراماً َو{ وما أحسن قوله سبحانه . اليت ال تكليف فيها 

نعوذ باهللا ]  ٥٥: القصص [ } اللغو أَعَْرُضواْ َعْنُه َوقَالُواْ لََنا أعمالنا وَلَكُمْ أعمالكم سالم َعلَْيكُْم الَ َنْبَتِغى اجلاهلني 
إن كان تسليم بعضهم على بعض أو تسليم املالئكة عليهم لغواً ، : ، أي من اللغو واجلهل واخلوض فيما ال يعنينا 

  :فال يسمعون لغواً إال ذلك ، فهو من وادي قوله 
  بِهِنَّ فُلُولٌ ِمْن ِقَراعِ الْكََتاِئبِ... َوالَ َعْيَب ِفيهِْم غَْيَر أنَّ ُسُيوفَُهم 

أو ألن معىن السالم هو . صة ، على االستثناء املنقطع أو ال يسمعون فيها إال قوالً يسلمون فيه من العيب والنقي
هي دار السالمة ، وأهلها عن الدعاء بالسالمة أغنياء ، فكان ظاهره من باب : ودار السالم . الدعاء بالسالمة 

  .اللغو وفضول احلديث ، لوال ما فيه من فائدة اإلكرام 
وهي  -ومنهم من يتغدى ويتعشى . هي عادة املنهومني و -ومنهم من يأكل مىت وجد . من الناس من يأكل الوجبة 

العادة الوسطى احملمودة ، وال يكون مث ليل وال هنار ، ولكن على التقدير؛ وألن املتنعم عند العرب من وجد غداء 
: أنا عند فالن صباحاً ومساء وبكرة وعشياً ، يريد : أراد دوام الرزق ودروره ، كما تقول : وقيل . وعشاء 
  .ومة ، وال تقصد الوقتني املعلومني الدمي

  ) ٦٣(ِتلَْك الَْجنَّةُ الَِّتي نُورِثُ ِمْن ِعَباِدَنا َمْن كَانَ َتِقيا 

نبقي عليه اجلنة كما نبقي على الوارث مال املوّرث وألن األتقياء : استعارة ، أي » نوّرث«وقرىء } ُنورِثُ { 
مثرهتا باقية وهي اجلنة ، فإذا أدخلهم اجلنة فقد أورثهم من تقواهم كما يلقون رهبم يوم القيامة قد انقضت أعماهلم و

  .أورثوا من اجلنة املساكن اليت كانت ألهل النار لو أطاعوا : وقيل . يوّرث الوارث املال من املتويف 

  ) ٦٤(ْيَن ذَِلَك َوَما كَانَ َربُّكَ َنِسيا َوَما َنَتنَزَّلُ إِلَّا بِأَْمرِ َربِّكَ لَُه َما َبْيَن أَْيدِيَنا َوَما َخلْفََنا َوَما َب

  روي. حكاية قول جربيل صلوات اهللا عليه حني استبطأه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم } َوَما َنَتنَزَّلُ { 
مخسة عشر يوماً ، وذلك حني سئل عن قصة أصحاب الكهف وذي : وقيل . أنه احتبس أربعني يوماً )  ٦٦٩( 

: ، فلم يدر كيف جييب ورجا أن يوحى إليه فيه ، فشق ذلك عليه مشقة شديدة وقال املشركون  القرنني والروح
أبطأت حىت ساء ظين واشتقتُ «: وّدعه ربه وقاله فلما نزل جربيل عليه السالم قال له النيب صلى اهللا عليه وسلم 

وأنزل اهللا سبحانه » وإذا حُْبسُت احتبسُت إّني كنُت أشوَق ولكين عبُد مأموٌر ، إذا ُبعثُت نزلُت ،: قال . إليَك 
  :معىن النزول على مهل ، ومعىن النزول على اإلطالق ، كقوله : والتنزل على معنيني . هذه اآلية وسورة الضحى 



  تََنزَّلَ ِمْن َجوِّ السََّماِء َيصُوُب... فَلَْسَت ِإلنِسي وَلَِكْن ِلَمَألٍك 
أنزل ، ومبعىن التدريج ، والالئق هبذا املوضع هو النزول على مهل واملراد أن ألنه مطاوع نزل ، ونزل يكون مبعىن 

من } َوَما َخلْفََنا { نزولنا يف األحايني وقتاغب وقت ليس إال بأمر اهللا ، وعلى ما يراه صواباً وحكمة ، وله ما قدامنا 
ل من جهة إىل جهة ومكان إىل مكان إال بأمر وما حنن فيها فال نتمالك أن ننتق} َوَما َبْيَن ذلك { اجلهات واألماكن 

املليك ومشيئته ، وهو احلافظ العامل بكل حركة وسكون ، وما حيدث ويتجدد من األحوال ، ال جيوز عليه الغفلة 
ما : وقيل . والنسيان ، فأىن لنا أن نتقلب يف ملكوته إال إذا رأى ذلك مصلحة وحكمة ، وأطلق لنا اإلذن فيه 

ما : وقيل . ما بني النفختني وهو أربعون سنة : دنيا وما يستقبل من أمر اآلخرة ، وما بني ذلك سلف من أمر ال
األرض اليت : وقيل . ما قبل وجودنا وما بعد فنائنا : وقيل . مضى من أعمارنا وما غرب منها ، واحلال اليت حنن فيها 

أنه احمليط بكل شيء ال ختفى عليه : ء واألرض ، واملعىن بني أيدينا إذا نزلنا ، والسماء اليت وراءنا ، وما بني السما
خافية وال يعزب عنه مثقال ذرة ، فكيف نقدم على فعل حندثه إال صادراً عما توجبه حكمته ويأمرنا به ويأذن لنا 

[ } رَبَُّك َوَما قلى  َما َودََّعَك{ : وما كان تاركاً لك ، كقوله تعاىل } َوَما كَانَ َربُّكَ َنِسّياً { معىن : وقيل . فيه 
وأما احتباس الوحي فلم يكن عن ترك اهللا لك . ما كان امتناع النزول إال المتناع األمر به : أي ]  ٣: الضحى 

وما ننزل : هي حكاية قول املتقني حني يدخلون اجلنة ، أي : وتوديعه إياك ، ولكن لتوقفه على املصلحة ، وقيل 
واملترقبة . ا بثواب أعمالنا وأمرنا بدخوهلا ، وهو املالك لرقاب األمور كلها السالفة اجلنة إال بأن َمنَّ اهللا علين

وما كان :  -تقريراً لقوهلم  -واحلاضرة ، الالطف يف أعمال اخلري واملوفق هلا واجملازي عليها ، مث قال اهللا تعاىل 
النسيان والغفلة على ذي ملكوت السماء  ربك نسياً ألعمال العاملني غافالً عما جيب أن يثابوا به ، وكيف جيوز

فحني عرفته على هذه الصفة ، فأقبل على العمل : واألرض وما بينهما؟ مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
بالياء على احلكاية عن جربيل » وما يتنزل«وقرأ األعرج رضي اهللا عنه . يثبك كما أثاب غريك من املتقني : واعبده 

جيب أن يكون اخلالف يف النسي » إال بقول ربك«: وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه . الضمري للوحي عليه السالم و
  .مثله يف البغي 

  ) ٦٥(َربُّ السََّماَواِت وَالْأَْرضِ َوَما َبْيَنُهَما فَاْعُبْدُه وَاْصطَبِْر لِِعَباَدِتِه َهلْ َتْعلَُم لَهُ َسِميا 

ن ربك ، وجيوز أن يكون خرب مبتدأ حمذوف ، أي هو رب السموات واألرض بدل م} َربُّ السماوات واألرض { 
  :كقوله } فاعبده { 

من كالم ]  ٦٤: مرمي [ } َوَما كَانَ َربَُّك َنِسّياً { وعلى هذا الوجه جيوز أن يكون ... َوقَاَِئلٍَة َخْوالَنُ فَاْنِكْح فَتَاتَُهْم 
{ : بعلى اليت هي صلته ، كقوله تعاىل } وَاْْصطَبِر { هال عّدي : قلت  فإن. املتقني ، وما بعده من كالم رب العزة 

اصطرب لقرنك ، : ألن العبادة جعلت مبنزلة القرن يف قولك للمحارب : ؟ قلت ]  ١٣٢: طه [ } واصطرب َعلَْيَها 
الهتن ، وال يضق أي اثبت له فيما يورد عليك من شداته أريد أن العبادة تورد عليك شدائد ومشاق ، فاثبت هلا و

. صدرك عن إلقاء عداتك من أهل الكتاب إليك األغاليط ، وعن احتباس الوحي عليك مدة ومشاتة املشركني بك 
مل يسم شيء باهللا قط ، وكانوا يقولون ألصنامهم آهلة ، والعزى إله وأما الذي عوض فيه األلف والالم من : أي 

ال يسمى أحد الرمحن غريه : وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما . فيه  اهلمزة ، فمخصوص به املعبود احلق غري مشارك
هل تعلم من مسي بامسه على احلق دون الباطل ، ألن التسمية على الباطل يف كوهنا غري معتّد هبا كال : ووجه آخر . 



ده ، مل يكن بد من إذا صح أن ال معبود يوجه إليه العباد العبادة إال هو وح: مثالً وشبيهاً ، أي : وقيل . تسمية 
  .عبادته واالصطبار على مشاقها وتكاليفها 

  ) ٦٧(أََولَا َيذْكُُر الْإِْنَسانُ أَنَّا َخلَقَْناُه ِمْن قَْبلُ وَلَْم َيكُ َشْيئًا ) ٦٦(َوَيقُولُ الْإِْنَسانُ أَإِذَا َما ِمتُّ لََسْوفَ أُخَْرُج حَيا 

مل جازت إرادة األناسي : فإن قلت . يراد بعض اجلنس وهم الكفرة  حيتمل أن يراد باإلنسان اجلنس بأسره ، وأن
ملا كانت هذه املقالة موجودة فيمن هو من جنسهم ، صح إسناده إىل : كلهم ، وكلهم غري قائلني ذلك؟ قلت 

  :قال الفرزدق . بنو فالن قتلوا فالناً ، وإمنا القاتل رجل منهم : مجيعهم ، كما يقولون 
  َنَبا بَِيَدْي َوْرقَاَء َعْن رَأْسِ خَاِلِد... عَْبسٍ َوقَْد ضََرُبوا بِِه فََسْيُف َبنِي 

مب : فإن قلت . وهو ورقاء بن زهري بن جذمية العبسي » نبا بيدي ورقاء«: فقد أسند الضرب إىل بين عبس مع قوله 
بفعل مضمر يدل عليه : ائم؟ قلت اليوم لزيد ق: ممتنع ألجل الالم؛ ال تقول ) أخرج ( وانتصابه ب } إِذَا { انتصب 
الم االبتداء الداخلة على املضارع تعطي معىن احلال ، فكيف جامعت حرف االستقبال؟ قلت : فإن قلت . املذكور 

{ يف » ما«و. مل جتامعها إال خملصة للتوكيد كما أخلصت اهلمزة يف يا أَهللا للتعويض واضمحلّ عنها معىن التعريف : 
أحقاً أنا سنخرج أحياء حني يتمكن فينا املوت واهلالك؟ على وجه : كيد أيضاً ، فكأهنم قالوا للتو} أَِءذَا َما 

خرج فالن عاملاً ، : أو هو من قوهلم . واملراد اخلروج من األرض ، أو من حال الفناء . االستنكار واالستبعاد 
: وقرأ احلسن وأبو حيوة . سبيل اهلزؤ  سأخرج حياً نادراً على: إذا كان نادراً يف ذلك ، يريد : وخرج شجاعاً 

كقراءة ابن مسعود رضي اهللا عنه » لسأخرج«وعن طلحة بن مصرف رضي اهللا عنه » لسوف أخرج«
وتقدمي الظرف وإيالؤه حرف اإلنكار من قبل أن ما بعد املوت هو وقت كون احلياة منكرة ، ومنه » ولسيعطيك«

أََوالَ { الواو عطفت . أحني متت عليك نعمة فالن أسأت إليه : ن جاء إنكارهم ، فهو كقولك للمسيء إىل احملس
أيقول ذاك وال يتذكر : ووسطت مهزة اإلنكار بني املعطوف عليه وحرف العطف ، يعين } َيقُولُ { على } َيذْكُرُ 

واهر حال النشأة األوىل حىت ال ينكر األخرى فإن تلك أعجب وأغرب وأدلّ على قدرة اخلالق؟؟ حيث أخرج اجل
واألعراض من العدم إىل الوجود ، مث أوقع التأليف مشحوناً بضروب احلكم اليت حتار الفطن فيها ، من غري حذو 

وأما الثانية فقد . ولكن اختراعاً وإبداعاً من عند قادر جلت قدرته ودقت حكمته . على مثال واقتداء مبؤلف 
س فيها إال تأليف األجزاء املوجودة الباقية وتركيبها ، وّردها تقدمت نظريهتا وعادت هلا كاملثال احملتذى عليه ، ولي

دليل على هذا املعىن ، وكذلك } َولَْم َيُك شَْيئاً { : وقوله تعاىل . إىل ما كانت عليه جمموعة بعد التفكيك والتفريق 
النشأتان ، ال يتفاوت يف قدرته  على أن رب العّزة سواء عليه]  ٢٧: الروم [ } َوُهَو أَْهَونُ َعلَْيِه { : قوله تعاىل 

الصعب والسهل ، وال حيتاج إىل احتذاء على مثال؛ وال استعانة حبكيم ، وال نظر يف مقياس ، ولكن يواجه جاحد 
بالتشديد إال نافعاً } ال يذكر { القراء كلهم على . البعث بذلك دفعاً يف حبر معاندته ، وكشفاً عن صفحة جهله 

من قبل احلالة اليت هو فيها } ِمن قَْبلُ { » يتذكر«ويف حرف أّيب . ي اهللا عنهم ، فقد خففوا وابن عامر وعاصماً رض
  .وهي حالة بقائه 

أََشدُّ َعلَى ثُمَّ لََنْنزَِعنَّ ِمْن كُلِّ ِشيَعٍة أَيُُّهْم ) ٦٨(فََوَربِّكَ لََنْحشَُرنَُّهْم َوالشََّياِطنيَ ثُمَّ لَُنْحضَِرنَُّهمْ َحْولَ َجَهنَّمَ جِِثيا 
  ) ٧٠(ثُمَّ لََنْحُن أَْعلَُم بِالَِّذيَن ُهمْ أَوْلَى بَِها ِصِليا ) ٦٩(الرَّْحَمنِ ِعِتيا 



تفخيم لشأن رسول اهللا ورفع : يف إقسام اهللا تعاىل بامسه تقدست أمساؤه مضافاً إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
]  ٢٣: الذاريات [ } فََوَرّب السماء واألرض إِنَُّه لََحقٌّ { : وله تعاىل منه ، كما رفع من شأن السماء واألرض يف ق

أهنم حيشرون مع : واملعىن . أوقع » مع«جيوز أن تكون للعطف ، ومبعىن مع ، وهي مبعىن } والشياطني { والواو يف 
ذا إذا أريد باإلنسان ه: فإن قلت . قرنائهم من الشياطني الذين أغووهم ، يقرن كل كافر مع شيطان يف سلسلة 

إذا حشر مجيع الناس : الكفرة خاصة ، فإن أريد األناسّي على العموم فكيف يستقيم حشرهم مع الشياطني؟ قلت 
هال : فإن قلت . فقد حشروا مع الشياطني كم حشروا الكفرة . حشراً واحداً وفيهم الكفرة مقرونني بالشياطني 

مل يفّرق بينهم وبينهم يف احملشر ، : عزلوا عنهم يف اجلزاء؟ قلت  عزل السعداء عن األشقياء يف احلشر كما
وأحضروا حيث جتاثوا حول جهنم ، وأوردوا معهم النار ليشاهد السعداء األحوال اليت جناهم اهللا منها وخلصهم ، 

م وحسرهتم وما فيزدادوا لذلك غبطة إىل غبطة وسروراً إىل سرور ، ويشمتوا بأعداء اهللا وأعدائهم ، فتزداد مساءهت
أما إذا فسر اإلنسان : ما معىن إحضارهم جثياً؟ قلت : فإن قلت . يغيظهم من سعادة أولياء اهللا ومشاتتهم هبم 

باخلصوص ، فاملعىن أهنم يقبلون من احملشر إىل شاطىء جهنم عتال على حاهلم اليت كانوا عليها يف املوقف ، جثاة 
وترى كُلَّ أُمَّةٍ { : قال اهللا تعاىل . ذلك أن أهل املوقف وصفوا باجلثّو على ركبهم ، غري مشاة على أقدامهم ، و

على العادة املعهودة يف مواقف املقاوالت واملناقالت ، من جتاثي أهلها على الركب ، ملا ]  ٢٨: اجلاثية [ } َجاِثَيةً 
من شّدة األمر اليت ال يطيقون معها أو ملا يدمههم . يف ذلك من االستيفاز والقلق وإطالق احلبا وخالف الطمأنينة 

وإن فسر بالعموم ، فاملعىن أهنم يتجاثون عند موافاة شاطيء جهنم . القيام على أرجلهم ، فيحبون على ركبهم حبواً 
حال مقدرة كما كانوا يف املوقف متجاثني؛ ألنه من توابع التواقف للحساب قبل التوصل إىل ) جثياً ( ، على أن 

. الطائفة اليت شاعت ، أي تبعت غاوياً من الغواة  -كفرقة وفتية » فعلة«وهي  -واملراد بالشيعة  الثواب والعقاب
منتاز من كل طائفة من طوائف : يريد ]  ١٥٩: األنعام [ } إِنَّ الذين فَرَّقُواْ دِيَنُهْم َوكَاُنواْ ِشَيًعا { : قال اهللا تعاىل 

نقدم أوالهم . فإذا اجتمعوا طرحناهم يف النار على الترتيب . أعتاهم الغّي والفساد أعصاهم فأعصاهم ، وأعتاهم ف
مث لنحن أعلم بتصلية هؤالء ، : املنتزعني كما هم ، كأنه قال : أو أراد بالذين هم أوىل به صلياً . بالعذاب فأوالهم 

رؤساء : د بأشدّهم عتياً وجيوز أن يري. وهم أوىل بالصلي من بني سائر الصالني ، ودركاهتم أسفل ، وعذاهبم أشّد 
الذين كَفَُرواْ َوَصدُّواْ َعن َسبِيلِ اهللا { : قال اهللا تعاىل . الشيع وأئمتهم ، لتضاعف جرمهم بكوهنم ضالالً ومضلني 

  }زدناهم َعذَاًبا فَْوقَ العذاب بَِما كَانُواْ ُيفِْسُدونَ 

أَيُُّهْم أََشدُّ { واختلف يف إعراب ]  ١٣: العنكبوت [ } الً مََّع أَثْقَاِلهِمْ وَلََيْحِملُنَّ أَثْقَالَُهْم َوأَثْقَا{ ، ]  ٨٨: النحل [ 
لننزعّن الذين يقال فيهم أيهم أشد ، وسيبويه على أنه مبين على : تقديره . فعن اخلليل أنه مرتفع على احلكاية } 

وجيوز أن يكون . هو أشد  أيهم: وقيل . الضم لسقوط صدر اجلملة اليت هي صلته ، حىت لو جيء به ألعرب 
أي لننزعن ]  ٥٠: مرمي [ } َوَوهَْبَنا لَْهْم ّمن رَّْحَمِتَنا { : ، كقوله سبحانه } ِمن كُلِّ ِشيَعٍة { النزع واقعاً على 

بالنصب عن طلحة بن مصرِّف : وأيهم أشد . أيهم أشد عتياً : من هم؟ فقيل : بعض كل شيعة ، فكأنّ قائالً قال 
مب يتعلق على والباء ، فإنّ تعلقهما باملصدرين ال سبيل إليه؟ : فإن قلت . مسلم اهلراء أستاذ الفراء  وعن معاذ بن

هو : عتّوهم أشّد على الرمحن ، وصليهم أوىل بالنار ، كقوهلم : أو يتعلقان بأفعل ، أي . مها للبيان ال الصلة : قلت 
  .أشد على خصمه ، وهو أوىل بكذا 

  ) ٧٢(ثُمَّ نَُنجِّي الَِّذيَن اتَّقَْوا وََنذَُر الظَّاِلِمَني ِفيَها جِِثيا ) ٧١(لَّا َوارِدَُها كَانَ َعلَى َربِّكَ َحْتًما َمقْضِيا َوإِنْ ِمْنكُمْ إِ



أو خطاب » وإن منهم«: التفات إىل اإلنسان ، يعضده قراءة ابن عباس وعكرمة رضي اهللا عنهما } َوإِن مِّنكُْم { 
التفات إىل املذكور ، فإن أريد اجلنس كله فمعىن الورود دخوهلم فيها وهي خامدة ، فيعربها املؤمنون  للناس من غري
  .وعن جابر بن عبد اهللا . وروي دواية . يردوهنا كأهنا إهالة : عن ابن عباس رضي اهللا عنه . وتنهار بغريهم 

إذا دخلَ أهلُ اجلنِة اجلنةَ قالَ بعضُُهْم لبعضٍ : " أنه سألَ رسولَ اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن ذلك؟ فقال )  ٦٧٠( 
وعنه رضي اهللا عنه أنه سُِئل عن هذه " قْد وردمتُوها وهي خامدةٌ : أليَس قْد وعَدَنا َربنا أنْ نرَد الناَر ، فيقالُ لَُهْم : 

  :اآلية؟ فقال 
، ال يبقَى َبٌر وال فاجٌر إالَّ دخلها ،  الورودُ الدخولُ: " مسْعُت رسولَ اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول )  ٦٧١( 

{ : وأما قوله تعاىل " فتكونُ على املؤمنَِني برَداً وسالَماً كَما كاَنْت على إبراهيَم ، حتَّى إنَّ للنارِ ضجيَجاً ِمْن بردِها 
هو اجلواز على : سن وقتادة وعن ابن مسعود واحل. فاملراد عن عذاهبا ]  ١٠١: األنبياء [ } أُْولَِئَك َعْنَها ُمْبَعُدونَ 

َولَمَّا { : قد يرد الشيُء الشيَء وال يدخله ، كقوله تعاىل : وعن ابن عباس . الصراط؛ ألنّ الصراط ممدود عليها 
ورود : وعن جماهد . ووردت القافلة البلد ، وإن مل تدخله ولكن قربت منه ]  ٢٣: القصص [ } َوَرَد َماء َمْدَيَن 
  :مس احلمى جسده يف الدنيا ، بقوله عليه الصالة والسالم املؤمن النار هو 

  ويف احلديث" احلّمى من فيح جهنم ) "  ٦٧٢( 
وإن أريد الكفار خاصة ، . جثوّهم حوهلا : وجيوز أن يراد بالورود " احلّمى حظ كل مؤمن من النار ) "  ٦٧٣( 

  .فاملعىن بيِّن 
خلق اهللا ، : مصدر حتم األمر إذا أوجبه ، فسمى به املوجب ، كقوهلم : احلتم }  كَانَ َعلَى َربِّكَ َحْتماً مَّقْضِّياً: { 

{ كان ورودهم واجباً على اهللا ، أوجبه على نفسه وقضى به ، وعزم على أن ال يكون غريه : وضرب األمري ، أي 
إن أريد اجلنس . لى ما مل يسم فاعله ع» ينجى«و» ينجى«و» ننجى«و} ُنَنجِّى { قرىء } ثُّم نَُنجِّي ا لَِّذيَن ا تَّقَواْ 

أنّ املتقني يساقون إىل اجلنة عقيب } ثُمَّ نَُنجِّى الذين اتقوا { بأسره فهو ظاهر ، وإن أريد الكفرة وحدهم فمعىن 
ثَمَّ «ويف قراءة ابن مسعود وابن عباس واجلحدري وابن أيب ليلى . ورود الكفار ، ال أهنم يواردوهنم مث يتخلصون 

دليل على أنّ املراد بالورود اجلثوّ حواليها ، } وََّنذَُر الظاملني ِفيَها جِثِّياً { : وقوله . بفتح الثاء ، أي هناك » ننجى
  .وأن املؤمنني يفارقون الكفرة إىل اجلنة بعد جتاثيهم ، وتبقى الكفرة يف مكاهنم جاثني 

  ) ٧٣(ِذيَن كَفَُروا ِللَِّذيَن آَمُنوا أَيُّ الْفَرِيقَْينِ خَْيٌر َمقَاًما َوأَْحَسُن َنِديا َوإِذَا ُتْتلَى َعلَْيهِْم آيَاُتَنا َبيِّنَاٍت قَالَ الَّ

إما حمكمات أو متشاهبات ، قد تبعها البيان : مبينات املقاصد : مرتالت األلفاظ ، ملخصات املعاين } بينات { 
أو حججاً . إلعجاز حتّدى هبا فلم يقدر على معارضتها أو ظاهرات ا. أو بتبيني الرسول قوالً أو فعالً . باحملكمات 

ألن آيات اهللا ال ]  ٩١: البقرة [ } َوُهَو احلق ُمَصّدقًا { : والوجه أن تكون حاالً مؤكدة كقوله تعاىل . وبراهني 
وأهنم يفوهون به حيتمل أهنم يناطقون املؤمنني بذلك ويواجهوهنم به ، } ِللَِّذيَن ءامنوا اْ { تكون إال واضحة وحججاً 

: األحقاف [ } َوقَالَ الذين كَفَرُواْ ِللَِّذيَن ءاَمُنواْ لَْو كَانَ َخْيراً مَّا َسَبقُوَنا إِلَْيهِ { : ألجلهم ويف معناهم ، كقوله تعاىل 
اد بالضم وهو موضع اإلقامة واملنزل ، والباقون بالفتح وهو موضع القيام ، واملر» مقاماً«قرأ ابن كثري ] .  ١١

أهنم إذا مسعوا اآليات وهم جهلة ال : واملعىن . اجمللس وجمتمع القوم ، وحيث ينتدون : والندّى . املكان واملوضع 
أّي الفريقني من املؤمنني باآليات واجلاحدين هلا : يعلمون إال ظاهراً من احلياة الدنيا وذلك مبلغهم من العلم ، قالوا 

عياراً على الفضل والنقص ، والرفعة والضعة؟ ويروى أهنم كانوا يرجلون أوفر حظاً من الدنيا حىت جيعل ذلك 



شعورهم ويدهنون ويتطيبون ويتزينون بالزين الفاخرة ، مث يدعون مفتخرين على فقراء املسلمني أهنم أكرم على اهللا 
  .منهم 

  ) ٧٤(َوكَْم أَْهلَكَْنا قَْبلَُهْم ِمْن قَْرٍن ُهْم أَْحَسُن أَثَاثًا َورِئًْيا 

كثرياً من القرون أهلكنا ، وكل أهل عصر قرن ملن : تبيني إلهبامها ، أي } مِّن { و } أَْهلَكَْنا { مفعول } كَْم { 
مل } ُهْم { أال ترى أنك لو تركت ) . كم ( يف حمل النصب صفة ل } ُهْم أَْحَسُن { و . بعدهم ألهنم يتقدموهنم 
  .فية على الوص} أَْحَسُن { يكن لك بّد من نصب 

  :وأنشد احلسن بن علي الطوسي . ما لُبَس منها : واخلرثي . هو ماجدَّ من الفرش : وقيل . متاع البيت : األثاث 
  َدْهراً َوصَاَر أثَاثُ الَْبْيتِ ُخرِْثيَّا... َتقَاَدَم الَْعْهُد ِمْن أُمِّ الَْولِيِد َبَنا 

راء : على القلب كقوهلم » وريئاً«فعل مبعىن مفعول ، من رأيت وهو املنظر واهليئة } رِءْياً { قرىء على مخسة أوجه 
. ريان من النعيم : على قلب اهلمزة ياء واإلدغام ، أو من الرّي الذي هو النعمة والترفه ، من قوهلم » ورياً«يف رأي 

ا على الياء حبذف مهزته وإلقاء حركته» رئياً«على حذف اهلمزة رأساً ، ووجهه أن خيفف املقلوب وهو » ورياً«
  .أحسن من هؤالء : واشتقاقه من الزّي وهو اجلمع؛ ألن الزّي حماسن جمموعة ، واملعىن » وزياً«الساكنة قبلها 

فََسَيْعلَُمونَ َمْن ُهَو  إِمَّا السَّاَعةَقُلْ َمْن كَانَ ِفي الضَّلَالَِة فَلَْيْمُددْ لَُه الرَّْحَمُن َمدا َحتَّى إِذَا َرأَْوا َما ُيوَعُدونَ إِمَّا الَْعذَاَب َو
  ) ٧٥(َشرٌّ َمكَاًنا وَأَْضَعُف جُْنًدا 

أمهله وأملى له يف العمر ، فأخرج على لفظ األمر إيذاناً بوجوب ذلك ، وأنه مفعول ال : أي مّد له الرمحن ، يعين 
} ْم ُنَعّمرْكُْم مَّا َيَتذَكَُّر ِفيِه َمن َتذَكََّر أََو لَ{ حمالة ، كاملأمور به املمتثل ، لتقطع معاذير الضالّ ، ويقال له يوم القيامة 

َمن كَانَ ِفى { أو ]  ١٧٨: آل عمران [ } إِنََّما ُنْمِلى لَُهْم ِليَْزَدادُواْ إِثَْماً { : أو كقوله تعاىل ]  ٣٧: فاطر [ 
يف هذه اآلية وجهان ، أحدمها . مّدة حياته  يف معىن الدعاء بأن ميهله اهللا وينفس يف} الضاللة فَلَْيْمُدْد لَُه الرمحن َمّداً 

أيّ الفريقني خري مقاماً وأحسن : أن تكون متصلة باآلية اليت هي رابعتها ، واآليتان اعتراض بينهما ، أي قالوا : 
أن يشاهدوا أي ال يربحون يقولون هذا القول ويتولعون به ال يتكافون عنه إىل } حىت إِذَا َرأَْواْ َما ُيوَعُدونَ { . ندياً 

يف الدنيا وهو غلبة املسلمني عليهم وتعذيبهم إياهم قتالً وأسراً وإظهار اهللا دينه } إِمَّا العذاب { املوعود رأي عني 
وإما يوم القيامة وما يناهلم من اخلزي والنكال ، فحينئذ يعلمون عند املعاينة أن األمر . على الدين كله على أيديهم 
وأن املؤمنني على خالف . م شر مكاناً وأضعف جنداً ، ال خري مقاماً وأحسن ندياً على عكس ما قدروه ، وأهن

أن الذين يف الضاللة ممدود هلم يف ضاللتهم ، واخلذالن الصق هبم : واملعىن . أن تتصل مبا يليها : والثاين . صفتهم 
ما دعاهم من جهلهم وغلّوهم يف : لضاللة واملراد با. لعلم اهللا هبم ، وبأن األلطاف ال تنفع فيهم وليسوا من أهلها 

وال ينفكون عن ضاللتهم إىل أن يعاينوا نصرة اهللا املؤمنني أو يشاهدوا الساعة . كفرهم إىل القول الذي قالوه 
هي اليت حتكى بعدها اجلمل أال ترى اجلملة الشرطية واقعة : هذه ما هي؟ قلت ) حىت : ( فإن قلت . ومقّدماهتا 

َخْيٌر مَّقَاماً { يف مقابلة } فََسَيْعلَُمونَ َمْن ُهَو َشرٌّ مَّكَاناً وَأَْضَعُف جُنداً . . . إِذَا َرأَْواْ َما ُيوَعُدونَ { : ه بعدها وهي قول
. اجمللس اجلامع لوجوه قومهم وأعواهنم وأنصارهم : والندّي . ألن مقامهم هو مكاهنم ومسكنهم } َوأَْحَسُن َندِّياً 

  .نصار واألعوان هم األ: واجلند 



  ) ٧٦(َوَيزِيُد اللَُّه الَِّذيَن اهَْتَدْوا ُهًدى َوالَْباِقَياتُ الصَّاِلحَاُت خَْيٌر ِعْنَد َربَِّك ثََواًبا َوَخْيٌر َمرَدا 

من كان يف الضاللة مّد أو ميّد له : ؛ ألنه واقع موقع اخلرب ، تقديره ) فليمدد ( معطوف على موضع } َويَزِيُد { 
} والباقيات الصاحلا ُت { أي يزيد يف ضالل الضالّ خبذالنه ، ويزيد املهتدين هداية بتوفيقه : ويزيد . رمحن ال

سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب ، أي هي َخْيرٌ : وقيل . الصلوات : وقيل . أعمال اآلخرة كلها 
  :ليس هلذا األمر مرّد : أي مرجعاً وعاقبة ، أو منفعة ، من قوهلم } اً َوَخْيٌر مَّرَّد{ ثَوَاباً من مفاخرات الكفار 

كيف قيل خري ثواباً كأنّ ملفاخراهتم ثواباً ، حىت جيعل ثواب الصاحلات خرياً : فإن قلت ... َوَهلْ َيُردُّ ُبكاى زَْنَدا 
  :على طريقة قوله . ثواهبم النار : كأنه قيل : منه؟ قلت 

  :وقوله ... يْلَمِ فَأَْعَتُبوا بِالصَّ
  أُُصالً إذَا رَاَح الُْمِطيُّ ِعرَاثَا... َشْجَعاَء جِرَّتَُها الذَّمِيلُ َتلُوكُُه 

  :وقوله 
وفيه ضرب من التهكم الذي هو أغيظ للمتهدد من أن يقال له . مث بىن عليه خري ثواباً ... َتِحيَّةُ َبْينِهِْم َضْرٌب َوجِيُع 

هذا من وجيز كالمهم ، : فما وجه التفضيل يف اخلري كأن ملفاخرهم شركاً فيه؟ قلت :  فإن قلت. عقابك النار : 
  .من الشتاء يف برده ] يف َحرِّه [ أبلغ : الصيف أحّر من الشتاء ، أي : يقولون 

كَلَّا َسَنكُْتُب ) ٧٨(أَمِ اتََّخذَ عِْنَد الرَّْحَمنِ َعْهًدا  أَطَّلََع الَْغْيَب) ٧٧(أَفَرَأَْيَت الَِّذي كَفََر بِآَياتَِنا َوقَالَ لَأُوَتَينَّ َمالًا وََولًَدا 
  ) ٨٠(وََنرِثُُه َما َيقُولُ َويَأِْتيَنا فَرًْدا ) ٧٩(َما َيقُولُ َوَنُمدُّ لَُه ِمَن الَْعذَابِ َمدا 

يف معىن » أرأيت«وا ملا كانت مشاهدة األشياء ورؤيتها طريقاً إىل اإلحاطة هبا علماً وصحة اخلرب عنها ، استعمل
أخرب أيضاً بقصة هذا الكافر ، واذكر حديثه : والفاء جاءت إلفادة معناها الذي هو التعقيب ، كأنه قال » أخرب«

  :قال جرير . إذا ارتقى إىل أعاله وطلع الثنية : أطلع اجلبل : من قوهلم } أَطَّلََع الغيب { عقيب حديث أولئك 
مّر مطلعاً لذلك األمر ، أي عالياً له مالكاً له ، والختيار هذه الكلمة : ويقولون ... ُوُعوَرا  الَقَْيُت ُمطَّلََع الْجِبَالِ

أن ما : واملعىن . أو قد بلغ من عظمة شأنه أن ارتقى إىل علم الغيب الذي توحد به الواحد القهار : شأن ، يقول 
إما علم الغيب ، وإما عهد من عامل الغيب ، : قني ادعى أن يؤتاه وتأىل عليه ال يتوصل إليه إال بأحد هذين الطري

أو مبعىن الولد كالعرب يف . وهو مجع ولد ، كأسد يف أسد » ولداً«: فبأيهما توصل إىل ذلك؟ قرأ محزة والكسائي 
هل له عمل صاحل : وعن قتادة . كلمة الشهادة : وقيل يف العهد . بالكسر » ولداً«: وعن حيىي بن يعمر . العرب 
نزلت يف : هل عهد اهللا إليه أنه يؤتيه ذلك؟ عن احلسن رمحه اهللا : ه فهو يرجو بذلك ما يقول؟ وعن الكليب قّدم

  :قال خباب بن األرت . الوليد بن املغرية ، واملشهور أهنا يف العاصي بن وائل 
ال أكفر مبحمد حياً وال ال واهللا : قلت . ال واهللا حىت تكفر مبحمد : كان يل عليه دين فاقتضيته ، فقال )  ٦٧٤( 

إذا بعثت جئتين وسيكون يل مثَّ مال وولد : قال . نعم : فإين إذا مت بعثت؟ قلت : قال . ميتاً وال حني تبعث 
  :فأعطيك وقيل 

إنكم تزعمون أنكم تبعثون ، وأن يف اجلنة ذهباً وفضة : صاغ له خباب حلياً فاقتضاه األجر ، فقال «)  ٦٧٥( 
هو خمطيء فيما يصّوره : ردع وتنبيه على اخلطأ أي } كَالَّ { ضيك ثَمَّ فإين أوتى ماالً وولداً حينئذ وحريراً ، فأنا أق

بسني التسويف ، وهو كما قاله كتب من غري } َسَنكُْتُب { : كيف قيل : فإن قلت . لنفسه ويتمناه فلريتدع عنه 



: فيه وجهان ، أحدمها : ؟ قلت ]  ١٨: ق [ } لََدْيهِ َرِقيٌب َعِتيدٌ  مَّا َيلِْفظُ ِمن قَْولٍ إِالَّ{ : تأخري ، قال اهللا تعاىل 
  :سنظهر له ونعلمه أنا كتبنا قوله ، على طريقة قوله 

أن املتوعد يقول للجاين : والثاين . أي تبني وعلم باالنتساب أين لست بابن لئيمة ... إذَا َما انَْتَسْبَنا لَْم َتِلْدنِي ِلئيَمةٌ 
َوَنُمدُّ { . م منك ، يعين أنه ال خيل باالنتصار وإن تطاول به الزمان واستأخر ، فجرد ههنا ملعىن الوعيد سوف أنتق: 

أو . أي نطّول له من العذاب ما يستأهله ونعذبه بالنوع الذي يعذب به الكفار املستهزؤن } لَُه ِمَن العذاب َمّداً 
ومند له : ( وأمده مبعىن ، وتدل عليه قراءة علّي بن أيب طالب  مده: يقال . نزيده من العذاب ونضاعف له من املدد 

  .بالضم ، وأكد ذلك باملصدر ، وذلك من فرط غضب اهللا ، نعوذ به من التعّرض ملا نستوجب به غضبه ) 

ومعىن . ل واملعىن مسمى ما يقو. أي نزوي عنه ما زعم أنه يناله يف اآلخرة ونعطيه من يستحقه } َونَرِثُُه َما َيقُولُ { 
ويل فوق ما تقول ، وحيتمل أنه قد متىن : أنا أملك كذا ، فتقول له : يقول الرجل . وهو املال والولد } َما َيقُولُ { 

ألنه جواب } ُألوَتَينَّ { : وطمع أن يؤتيه اهللا يف الدنيا ماالً وولداً ، وبلغت به أشعبيته أن تأىلَّ على ذلك يف قوله 
هب أنا أعطيناه ما اشتهاه ، إما نرثه منه يف العاقبة : على اهللا يكذبه ، فيقول اهللا عز وجل  قسم مضمر ، ومن يتألَّ

فما ]  ٩٤: األنعام [ اآلية } . . . . َولَقَْد جِئُْتُموَنا فرادى { : ويأتينا فرداً غداً بال مال وال ولد ، كقوله عز وجل 
ا يقوله ما دام حياً ، فإذا قبضناه حلنا بينه وبني أن يقوله ، ويأتينا وحيتمل أن هذا القول إمن. جيدي عليه متنيه وتأليه 

رافضاً له منفرداً عنه غري قائل له ، أو ال ننسى قوله هذا وال نلغيه ، بل نثبته يف صحيفته لنضرب به وجهه يف 
نوله سؤله ومل نؤته متمناه ، فيجتمع  من املال والولد ، مل} فَرْداً { على فقره ومسكنته } وََيأْتِيَنا { املوقف ونعريه به 

فادخلوها { حال مقدرة حنو : فرداً على الوجه األول . تبعة قوله ووباله ، وفقد املطموع فيه : عليه اخلطبان 
  .ألنه وغريه سواء يف إتيانه فرداً حني يأيت ، مث يتفاوتون بعد ذلك ]  ٧٣: الزمر [ } خالدين 

  ) ٨٢(كَلَّا سََيكْفُُرونَ بِِعَباَدِتهِْم َوَيكُوُنونَ َعلَْيهِْم ِضدا ) ٨١(ِه آِلَهةً لَِيكُوُنوا لَُهْم ِعزا َواتََّخذُوا ِمْن ُدوِن اللَّ

ردع هلم وإنكار } كَالَّ { أي ليتعززوا بآهلتهم حيث يكونون هلم عند اهللا شفعاء وأنصاراً ينقذوهنم من العذاب 
أي سيجحدون كال سيكفرون بعبادهتم ، كقولك } َسَيكْفُُرونَ بِِعَباَدتِهِْم { » كال«وقرأ ابن هنيك . لتعززهم باآلهلة 

كال بفتح الكاف والتنوين ، وزعم أن معناه كل هذا الرأي : ويف حمتسب ابن جين . زيداً مررت بغالمه : 
لواقف عليها ألفها اليت هي للردع ، قلب ا) كال ( إن صحت هذه الرواية فهي : ولقائل أن يقول . واالعتقاد كال 

واهللا ما : سيجحدون عبادهتم وينكروهنا ويقولون : لآلهلة ، أي } سََيكْفُُرونَ { والضمري يف . نوناً كما يف قواريراً 
َنا الذين َوإِذَا َرءا الذين أَْشَركُواْ ُشَركَآءُهْم قَالُواْ َربََّنا ها ا ُؤآلِء ُشَركَآُؤ{ : قال اهللا تعاىل . عبدمتونا وأنتم كاذبون 

أي ينكرون لسوء : أو للمشركني ]  ٨٦: النحل [ } كُنَّا َنْدُعْوا ِمن ُدونَِك فَألْقَْوا إِلَْيهُِم القول إِنَّكُْم لكاذبون 
[ } ُمْشرِِكنيَ ثُمَّ لَْم َتكُْن ِفْتنَُتُهْم إِالَّ أَن قَالُواْ واهللا رَّبَنا َما كُنَّا { : قال اهللا تعاىل . العاقبة أن يكونوا قد عبدوها 

يكونون عليهم : واملراد ضّد العز وهو الذل واهلوان ، أي } لَُهْم ِعّزاً { يف مقابلة } َعلَْيهِْم ِضّداً { ]  ٢٣: األنعام 
. العون : ويكونون عليهم ذالً ، ال هلم عزاً أو يكونون عليهم عوناً ، والضّد : ضداً ملا قصدوه وأرادوه ، كأنه قيل 

مل : فإن قلت . أي أعوانكم وكأن العون مسي ضداً ألنه يضاّد عدّوك وينافيه بإعانته لك عليه : ادكم يقال من أضد
  :وحد توحيده قوله عليه الصالة والسالم : وحد؟ قلت 

التفاق كلمتهم ، وأهنم كشيء واحد لفرط تضامهم وتوافقهم ومعىن كون " وهم يٌد على من سواهم ) "  ٦٧٦( 



أهنم وقود النار وَحَصُب جهنم ، وألهنم عذبوا بسبب عبادهتا وإن رجعت الواو يف سيكفرون : م اآلهلة عوناً عليه
كفرة هبم ، بعد أن كانوا : ضداً ، أي  -أي أعداءهم  -ويكونون عليهم : ويكونون إىل املشركني ، فإن املعىن 

  .يعبدوهنا 

  ) ٨٣(فِرِيَن َتُؤزُُّهْم أَزا أَلَْم َتَر أَنَّا أَْرَسلَْنا الشََّياِطَني َعلَى الْكَا

تغريهم على املعاصي وهتيجهم هلا : أخوات ، ومعناها التهييج وشدة اإلزعاج ، أي : األز ، واهلّز ، واالستفزاز 
خلينا بينهم وبينهم ومل مننعهم ولو شاء ملنعهم قسراً ، واملراد تعجيب رسول اهللا : واملعىن . بالوساوس والتسويالت 

ليه وسلم بعد اآليات اليت ذكر فيها العتاة واملردة من الكفار ، وأقاويلهم ، ومالحتهم ، ومعاندهتم صلى اهللا ع
من متاديهم يف الغيِّ وإفراطهم يف العناد ، وتصميمهم على الكفر ، واجتماعهم على : للرسل ، واستهزاؤهم بالدين 

  .اتباع الشياطني وما تسوِّل هلم دفع احلق بعد وضوحه وانتفاء الشّك عنه ، وإهنماكهم لذلك يف 

  ) ٨٤(فَلَا َتْعَجلْ َعلَْيهِمْ إِنََّما نَُعدُّ لَُهْم َعدا 

ال تعجل عليهم بأن يهلكوا ويبيدوا ، حىت تستريح أنت واملسلمون : إذا استعجلته منه ، أي : عجلت عليه بكذا 
من هالكهم إال أيام حمصورة وأنفاس  من شرورهم ، وتطهر األرض بقطع دابرهم ، فليس بينك وبني ما تطلب

[ } َوالَ َتْستَْعجِل لَُّهْم { : وحنوه قوله تعاىل . معدودة ، كأهنا يف سرعة تقضيها الساعة اليت تعّد فيها لو عّدت 
وعن ابن ]  ٣٥: األحقاف [  }كَأَنَُّهْم َيْوَم َيَرْونَ َما ُيوَعُدونَ لَْم َيلَْبثُواْ إِالَّ َساَعةً مِّن نََّهارٍ { ، ]  ٣٥: األحقاف 

آخر العدد خروج نفسك ، آخر العدد فراق أهلك ، آخر : أنه كان إذا قرأها بكى وقال : عباس رضي اهللا عنه 
إذا كانت األنفاس بالعدد ومل يكن هلا : أنه كان عند املأمون فقرأها ، فقال : وعن ابن السَّمَّاك . العدد دخول قربك 

  . مدد ، فما أسرع ما تنفد

  ) ٨٥(َيْوَم َنْحُشُر الُْمتَِّقَني إِلَى الرَّْحَمنِ َوفًْدا 

. أو اذكر يوم حنشر . نفعل بالفريقني ما ال حييط به الوصف : ونسوق } َنْحُشرُ { مبضمر ، أي يوم } َيْوَم { نصب 
الذي غمرهم برمحته وهو أهنم جيمعون إىل رهبم . ذكر املتقون بلفظ التبجيل ) . الميلكون ( وجيوز أن ينتصب ب 

  .وخصهم برضوانه وكرامته ، كما يفد الوفاد على امللوك منتظرين للكرامة عندهم ، وعن علّي رضي اهللا عنه 
  .ما حيشرون واهللا على أرجلهم ، ولكنهم على نوق رحاهلا ذهب ، وعلى جنائب سروجها ياقوت )  ٦٧٧( 

  ) ٨٦(َوَنسُوُق الُْمْجرِِمَني إِلَى َجهَنََّم وِرًْدا 

العطاش ألنّ : والورود . وذكر الكافرون بأهنم يساقون إىل النار بإهانة واستخفاف كأهنم نعم عطاش تساق إىل املاء 
  :املسري إىل املاء ، قال : من يرد املاء اليرده إال لعطش وحقيقة الورد 

  كُْدرِيٍَّة أْعجََبَها َبْردُ الْمَا... رِِدي رِِدي وِْرَد قَطَاةٍ َصمَّا 
  .» يساق اجملرمون«، و» حيشر املتقون«وقرأ احلسن . فسمى به الواردون 



  ) ٨٧(لَا َيْمِلكُونَ الشَّفَاَعةَ إِلَّا َمنِ اتََّخذَ عِْنَد الرَّْحَمنِ َعْهًدا 

. مة إن جعل ضمرياً فهو للعباد ، ودل عليه ذكر املتقني واجملرمني ألهنم على هذه القس} الَّ َيْمِلكُونَ { الواو يف 
{ ألنه يف معىن اجلمع ، وحمل } َمنِ اختذ { والفاعل » أكلوين الرباغيث«وجيوز أن تكون عالمة للجمع ، كاليت يف 

وجيوز أن ينتصب على تقدير حذف املضاف ، أي إال شفاعة من . رفع على البدل ، أو على الفاعلية } َمنِ اختذ 
وعن ابن مسعود أن النيبَّ . االستظهار باإلميان والعمل : ذ العهد ال ميلكون أن يشفع هلم ، واختا: واملراد . اختذ 

  .صلى اهللا عليه وسلم قال ألصحابه ذات يوم 
يقولُ كلَّ «: وكيَف ذَلََك؟ قالَ : أَيعجُز أحُدكُْم أَنْ يتخذَ كلَّ صباحٍ ومساٍء عندَ اللَِّه عهداً ، قالوا ) "  ٦٧٨( 

اِت واألرضِ عاملَ الغيبِ والشهادِة إنِّي أعهُد إلْيكَ بأنِّي أشهُد أَنْ الَ إله إالَّ انتَ اللهمَّ فاطَر السمو: صباحٍ ومساٍء 
وحَدكَ ال شريَك لَك وأَنَّ حممداً عبدك ورسولَُك ، وأنََّك إِنْ تكلين إىل نفِسي تقّرُبين مَن الشرِّ وتباعدوين مَن اخلريِ ، 

فإذَا قالَ ذَلََك طَُبَع عليِه . عَندَك عَهداً توفينيِه يوَم القياَمِة إِنَِّك ال ختلُف املعياَد وأَنِّي الَ أِثُق إالَّ برمحِتُك فاجعلْ يل 
" أيَن الِذيَن لَهُم عنَد الرمحن عهٌد ، فيدخلونَ اجلنة : بطابعٍ ووضَع حتَت العرشِ ، فإذَا كَانَ يوَم القيامةِ ناَدى مناٍد 

إذا أمره به ، أي ال يشفع إال املأمور بالشفاعة . د األمري إىل فالن بكذا أو يكون ِمْن عه. كلمة الشهادة : وقيل 
َوكَْم ّمن مَّلٍَك ِفى السماوات الَ تُْغنِى شفاعتهم َشْيئاً إِالَّ ِمن َبْعِد أَن { : وتعضده مواضع يف التنزيل . املأذون له فيها 

، و ]  ٢٣: سبأ [ }  َتنفَُع الشفاعة ِعنَدُه إِالَّ ِلَمْن أَِذنَ لَُه َوالَ{ ، ]  ٢٦: النجم [ } َيأْذَنَ اهللا ِلَمن َيَشاء ويرضى 
  ] . ١٠٩: طه [ } َيْومَِئٍذ الَّ َتنفَُع الشفاعة إِالَّ َمْن أَِذنَ لَُه الرمحن َوَرِضَى لَُه قَْوالً { 

َتكَادُ السََّماوَاُت َيَتفَطَّْرنَ ِمْنُه َوَتْنَشقُّ الْأَْرُض وََتِخرُّ ) ٨٩(لَقَْد جِئُْتْم َشْيئًا إِدا ) ٨٨(َوقَالُوا اتََّخذَ الرَّْحَمُن وَلًَدا 
  ) ٩١(أَنْ َدَعْوا ِللرَّْحَمنِ َولًَدا ) ٩٠(الْجِبَالُ َهدا 

. الشّدة : واإلّدة . العظيم املنكر : وقيل . العجب : اإلّد واألّد : قال ابن خالويه . بالكسر والفتح » إِدَّا«قرىء 
ِمْن : األنفطار » ينفطرن«وقرىء . قراءة الكسائي ونافع بالياء » يكاُد«أثقلين وعظم علّي إّداً : األمر وآدين  وأدَني

أي هتّد هّداً ، أو » ينصدعن«: وقرأ ابن مسعود . من فطره إذا شققه وكرر الفعل فيه : والتفطر . فطره إذا شقه 
ما معىن انفطار السموات وانشقاق األرض وخرور اجلبال؟ : لت فإن ق. ألهنا هتّد : أي : مهدودة ، أو مفعول له 

كدت أفعل هذا : أن اهللا سبحانه يقول : فيه وجهان ، أحدمها : ومن أين تؤثر هذه الكلمة يف اجلمادات؟ قلت 
بالسموات واألرض واجلبال عند وجود هذه الكلمة غضباً مين على من تفّوه هبا ، لوال حلمي ووقاري ، وأين ال 

إِنَّ اهللا ُيْمِسكُ السماوات واألرض أَن َتزُوالَ َولَِئن َزالََتا إِنْ أَْمَسكَُهَما ِمْن أََحٍد ّمن َبْعِدهِ { : عجل بالعقوبة كما قال أ
أن يكون استعظاماً للكلمة ، وهتويالً من فظاعتها ، وتصويراً : والثاين ]  ٤١: فاطر [ } إِنَُّه كَانَ َحِليماً غَفُوراً 

أن يصيب هذه األجرام العظيمة : ا يف الدين وهدمها ألركانه وقواعده ، وأن مثال ذلك األثر يف احملسوسات ألثره
وما فيه من املخاطبة بعد الغيبة ، وهو الذي } لَقَدْ جِئُْتْم { اليت هي قوام العامل ما تنفطر منه وتنشق وختّر ويف قوله 

ليهم باجلرأة على اهللا ، والتعّرض لسخطه ، وتنبيه على عظم ما يسمى االلتفات يف علم البالغة زيادة تسجيل ع
  :أن يكون جمروراً بدالً من اهلاء يف منه ، كقوله : ثالثة أوجه } أَن َدَعْوا { يف . قالوا 

  َعلَى ُجوِِدِه لََضنَّ بِالَْماِء حَاِتُم... َعلَى َحالٍَة لَْو أَنَّ ِفي الْقَْومِ حَاِتَماً 
. هذا ألن دعوا ، علل اخلرور باهلّد ، واهلّد بُِدَعاِء الولد للرمحن : ر سقوط الالم وإفضاء الفعل ، أي ومنصوباً بتقدي



ويف اختصاص الرمحن وتكريره مرات من الفائدة أنه هو . ومرفوعاً بأنه فاعل هّداً ، أي هدها دعاء الولد للرمحن 
خلق العاملني ، وخلق هلم مجيع : صول النعم وفروعها منه من قبل أنّ أ. الرمحن وحده ، ال يستحق هذا االسم غريه 

فمن أضاف إليه ولداً . فأنت ومجيع ما عندك عطاؤه . فلينكشف عن بصرك غطاؤه : ما معهم ، كما قال بعضهم 
هو من دعا مبعىن مسى املتعدي إىل مفعولني ، . فقد جعله كبعض خلقه وأخرجه بذلك عن استحقاق اسم الرمحن 

أو من دعا مبعىن نسب ، الذي . ى أحدمها الذي هو الثاين ، طلباً للعموم واإلحاطة بكل ما دعى له ولداً فاقتصر عل
  .مطاوعه ما يف قوله عليه السالم 

  :وقول الشاعر " َمْن ادَّعى إىل غريِ مواليه ) "  ٦٧٩( 
  .أي ال ننتسب إليه ... إنَّا َبنِي َنْهَشلٍ الَ َندَِّعي ألبٍ 

  ) ٩٢(ِغي ِللرَّْحَمنِ أَنْ يَتَِّخذَ َولًَدا َوَما َيْنَب

ما يتأتى له اختاذ الولد وما يتطلب لو طلب مثالً ، ألنه حمال غري داخل : إذا طلب ، أي » بغي«مطاوع : انبغى 
 وأما التبين فال يكون إال فيما هو من جنس املتبىن ،. أما الوالدة املعروفة فال مقال يف استحالتها . حتت الصحة 

  .وليس للقدمي سبحانه جنس ، تعاىل عما يقول الظاملون علواً كبرياً 

َوكُلُُّهْم آِتيِه َيْوَم ) ٩٤(لَقَْد أَْحَصاُهْم َوَعدَُّهْم َعدا ) ٩٣(إِنْ كُلُّ َمْن ِفي السََّماَواِت َوالْأَْرضِ إِلَّا آِتي الرَّْحَمنِ َعْبًدا 
  ) ٩٥(الِْقَياَمِة فَرًْدا 

  :وقعت بعد كل نكرة ، وقوعها بعد رب يف قوله  موصوفة ألهنا
  ُربَّ َمْن أَْنَضْجُت غَْيظاً َصْدرَُه

حصرهم : اإلحصاء احلصر والضبط يعين . على أصله قبل اإلضافة » آت الرمحن«وقرأ ابن مسعود وأبوحيوة 
م أوالد اهللا ، كانوا بني كفرين ، الذين اعتقدوا يف املالئكة وعيسى وعزير أهن} َوَعدَُّهْم َعّداً { بعلمه وأحاط هبم 

إشراك الذين زعموهم هللا أوالداً يف عبادته ، كما خيدم : والثاين . القول بأن الرمحن يصح أن يكون والداً : أحدمها 
. الناس أبناء امللوك خدمتهم آلبائهم ، فهدم اهللا الكفر األول فيما تقدم من اآليات؛ مث عقبه هبدم الكفر اآلخر 

يأوي إليه : ما من معبود هلم يف السموات واألرض من املالئكة ومن الناس إال وهو يأيت الرمحن ، أي : واملعىن 
ويلتجيء إىل ربوبيته عبداً منقاداً مطيعاً خاشعاً خاشياً راجياً ، كما يفعل العبيد وكما جيب عليهم ، ال يدعي لنفسه 

لئك الذين َيْدُعونَ َيْبَتُغونَ إىل رَّبهُِم الوسيلة أَيُُّهْم أَقَْربُ أو{ : وحنوه قوله تعاىل . ما يدعيه له هؤالء الضالل 
وكلهم متقلبون يف ملكوته مقهورون بقهره وهو مهيمن ]  ٥٧: اإلسراء [ } َوَيْرُجونَ َرْحَمَتُه وخيافون َعذَاَبُه 

هلم ، وكل واحد منهم يأتيه عليهم حميط هبم وجيمل أمورهم وتفاصيلها وكيفيتهم وكميتهم؛ ال يفوته شيء من أحوا
  .يوم القيامة منفرداً ليس معه من هؤالء املشركني أحد وهم برآء منهم 

  ) ٩٦(إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت َسَيجَْعلُ لَُهُم الرَّْحَمُن ُودا 

يزرعها هلم فيها من غري توّدد منهم سيحدث هلم يف القلوب موّدة و: بالكسر ، واملعىن » وِّداً«قرأ جناح بن حبيش 
وال تعّرض لألسباب اليت توجب الود ويكتسب هبا الناس مودات القلوب ، من قرابة أو صداقة أو اصطناع مبربة أو 



غري ذلك ، وإمنا هو اختراع منه ابتداء اختصاصاً منه ألوليائه بكرامة خاصة ، كما قذف يف قلوب أعدائهم الرعب 
والسني إما ألن السورة مكية وكان املؤمنون حينئذ ممقوتني بني الكفرة فوعدهم . م وإجالال ملكاهنم واهليبة إعظاماً هل

إىل خلقه مبا يعرض من حسناهتم ] اهللا [ وإما أن يكون ذلك يوم القيامة حيببهم . اهللا تعاىل ذلك إذا دجا اإلسالم 
  :وسلم قال لعلي رضي اهللا عنه  وروي أنّ النيبَّ صلى اهللا عليه. وينشر من ديوان أعماهلم 

. فأنزل اهللا هذه اآلية " اللهمَّ اجعلْ ِلي عنَدَك عهَداً ، واجعلْ ِلي يف صدورِ املؤمنَني موّدة : يا عليُّ قلْ ) "  ٦٨٠( 
  :وعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . يعين حيبهم اهللا وحيببهم إىل خلقه : وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما 

قدْ أحبْبُت فالَناً فأحبُُّه ، فيحبُُّه جربيل ، مث ينادي يف أهل السماء ، إنَّ : يقولُ اللَُّه عزَّ وجلَّ يا جربيلُ ) "  ٦٨١( 
ما أقبلَ العبدُ إىل : وعن قتادة " اللََّه قْد أحبَّ فالَناً فأحبُّوُه ، فيحّبُه أهلُ السماِء ، مثَّ يضُع لَهُ احملبة يف أهلِ األرضِ 

  .ِه إالَّ أقبلَ اللَُّه بقلوبِ العبادِ إليه اللَّ

َوكَْم أَهْلَكَْنا قَْبلَُهْم ِمْن قَْرٍن َهلْ ُتِحسُّ مِْنُهْم ِمْن ) ٩٧(فَإِنََّما َيسَّْرَناهُ بِِلَسانَِك لُِتَبشِّرَ بِِه الُْمتَِّقَني وَُتْنِذَر بِِه قَْوًما لُدا 
  ) ٩٨(أََحٍد أَْو َتْسَمعُ لَُهمْ رِكًْزا 

أي بلغتك } بِِلَسانَِك { بلغ هذا املنزل أو بشر به وأنذر ، فإمنا أنزلناه : هذه خامتة السورة ومقطعها ، فكأنه قال 
الشداد اخلصومة بالباطل ، اآلخذون يف : واللّد . وتنذر } لُِتَبشَِّر بِهِ { وهو اللسان العريب املبني ، وسهلناه وفصلناه 

  .ملراء واجلدال لفرط جلاجهم ، يريد أهل مكة كل لديد؛ أي يف كل شق من ا
. ومنه احلواس واحملسوسات . من حسه إذا شعر به » َتُحسُّ«وقرىء . ختويف هلم وإنذار } َوكَْم أَْهلَكَْنا { : وقوله 

. ركز الرمح إذا غيب طرفه يف األرض : ومنه . الصوت اخلفي : والركز . مضارع أمسعت » ُتسمع«وقرأ حنظلة 
  .املال املدفون : از والرك

  :عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
َمْن قرأَ سورةَ مرمي أعطَي عشَر حسناٍت بعدِد َمْن كذَّب زكريا وصدق به ، وحيَىي ومرَمي وعيَسى ) "  ٦٨٢( 

 الدنيا وإبراهيَم وإسحاَق ويعقوَب وموَسى وهارون وإمساعيل وإدريَس ، وعشَر حسناٍت بعدِد َمْن َدَعا اللََّه يف
  " .وبعدِد َمْن ملْ يدع اللََّه 

َتنْزِيلًا ِممَّْن َخلََق الْأَْرَض وَالسََّماَواِت الُْعلَى ) ٣(إِلَّا َتذِْكَرةً ِلَمْن َيْخَشى ) ٢(َما أَنَْزلَْنا َعلَْيَك الْقُْرآنَ لَِتْشقَى ) ١(طه 
)٤ (  

ء وفخمها ابن كثري وابن عامر على األصل ، والباقون وأمال اهلا. أبو عمرو فخم الطاء الستعالئها } )  ١( طه { 
طه ، وفسر بأنه أمر بالوطء ، وأن النيبَّ صلى اهللا عليه وسلم كانَ يقوم يف : أمالومها وعن احلسن رضي اهللا عنه 

ت ألفا يف يطأ هتجِدِه على إحدى رجليه فأُِمَر بأَنْ يطأَ األرَض بقدَمْيِه معاً وأن األصل طأ ، فقلبت مهزته هاء أو قلب
  :فيمن قال 

مث بين عليه األمر ، واهلاء للسكت وجيوز أن يكتفي بشطري االمسني ومها الداالن بلفظهما على ... الَ َهَناَك الَْمْرَتُع 
» يا هذا«يف لغة عك يف معىن يا رجل ، ولعل عكاً تصرفوا يف » طاها«إن : املسميني ، واهللا أعلم بصحة ما يقال 

، واختصروا هذا فاقتصروا على ها ، وأثر الصنعة ظاهر » طا«: » يا«م قالبون الياء طاء ، فقالوا يف كأهنم يف لغته
  :ال خيفى يف البيت املستشهد به 



  الَقَدََّس اللَُّه أخالََق الَْمالَعِنيِ... إنَّ السَّفَاَهةَ طَاَها يف َخالَئِِقكُم 
يف أول الكاشف عن حقائق التنزيل ، هي اليت يعّول عليها األلباء أعين اليت قدمتها : األقوال الثالثة يف الفواتح 

. تعديداً ألمساء احلروف على الوجه السابق ذكره فهو ابتداء كالم } )  ١( طه { إن جعلت } َمآ أَنََزلَْنا { املتقنون 
ظاهر أوقع موقع }  القرءان{ وإن جعلتها امساً للسورة احتملت أن تكون خرباً عنها وهي يف موضع املبتدأ ، و 

لتتعب بفرط } لتشقى { » ما نزل عليك القرآن«وقرىء . الضمري ألهنا قرآن ، وأن يكون جواباً هلا وهي قسم 
]  ٣: الشعراء [ } لََعلََّك باخع نَّفَْسكَ { : تأسفك عليهم وعلى كفرهم ، وحتسرك على أن يؤمنوا كقوله تعاىل 

أشقى من رائض مهر ، أي ما عليك إال أن تبلغ وتذكر ، ومل يكتب : ملثل ومنه ا. والشقاء جييء يف معىن التعب 
إن أبا جهل والنضر بن احلرث : وقيل . عليك أن يؤمنوا ال حمالة ، بعد أن مل تفرط يف أداء الرسالة واملوعظة احلسنة 

هو السلم إىل نيل كل  إنك شقى ألنك تركت دين آبائك ، فأريد رّد ذلك بأن دين اإلسالم وهذا القرآن: قاال له 
  .وروي . فوز ، والسبب يف درك كل سعادة ، وما فيه الكفرة هو الشقاوة بعينها 

أبقِ على : أنه عليه الصالة والسالم صلى بالليل حىت امسغَدْت قدماُه ، فقالَ لَُه جربيلُ عليه السالُم )  ٦٨٣( 
نفسك بالعبادة وتذيقها املشقة الفادحة ، وما بعثت إال باحلنيفية ما أنزلناه لتنهك : أي . نفِسَك فإنَّ هلَا علَيَك َحقاً 
علة للفعل ، إال أن األول وجب جميئه مع الالم ألنه ليس } َتذِْكَرةً { و } لتشقى { السمحة ، وكل واحد من 

جماعه الشرائط لفاعل الفعل املعلل ففاتته شريطة االنتصاب على املفعولية ، والثاين جاز قطع الالم عنه ونصبه الست
[ } أَن َتْحَبطَ أعمالكم { : ما أنزلنا عليك القرآن أن تشقى ، كقوله تعاىل : أما جيوز أن تقول : فإن قلت . 

  بلى ، ولكنها نصبة طارئة ، كالنصبة يف: ؟ قلت ]  ٢: احلجرات 

 ضربت زيداً ، ألنه أحد فهي كاليت يف) تذكرة ( وأما النصبة يف ]  ١٥٥: األعراف [ } واختار موسى قَْوَمُه { 
لتشقى { بدال من حمل } َتذِْكَرةً { هل جيوز أن يكون : فإن قلت . املفاعيل اخلمسة اليت هي أصول وقوانني لغريها 

وحيتمل أن » لكن«فيه مبعىن » إال«ال ، الختالف اجلنسني ، ولكنها نصب على االستثناء املنقطع الذي : ؟ قلت } 
نا عليك القرآن لتحتمل متاعب التبليغ ومقاولة العتاة من أعداء اإلسالم ومقاتلتهم وغري ذلك إنا أنزل: يكون املعىن 

وعلى هذا الوجه جيوز . من أنواع املشاّق وتكاليف النبّوة ، وما أنزلنا عليك هذا املتعب الشاق إال ليكون تذكرة 
اخلشية ، وملن يعلم اهللا منه أنه يبدل بالكفر  ملن يؤول أمره إىل} لَِّمن خيشى { أن يكون تذكرة حاالً ومفعول له 

أن يكون بدالً من تذكرة إذا جعل حاالً ، ال إذا كان مفعوالً : وجوه } َتنزِيالً { يف نصب . إمياناً وبالقسوة خشية 
: ة ما أنزلناه إال تذكر: له؛ ألن الشيء ال يعلل بنفسه ، وأن ينصب بنزل مضمراً ، وأن ينصب بأنزلنا؛ ألن معىن 

أَنزله اهللا تذكرة ملن : أي . مفعوالً به ) خيشى ( أنزلنا تذكرة ، وأن ينصب على املدح واالختصاص وأن ينصب ب 
َتنزِيالً { ما بعد . بالرفع على خرب مبتدأ حمذوف » تنزيل«وقرىء . خيشى تنزيل اهللا ، وهو معىن حسن وإعراب بيِّن 

يم وتفخيم لشأن املنزل ، لنسبته إىل من هذه أفعاله وصفاته ، وال خيلو من تعظ} لَهُ األمساء احلسىن { : إىل قوله } 
ما فائدة النقلة من لفظ : فإن قلت . نفسه فيقع صلة له ، وإما حمذوفاً فيقع صفة له } َتنزِيالً { أن يكون متعلقه إما 

ومنها . ما يعطيه من احلسن والروعة عادة االفتنان يف الكالم و: منها : غري واحدة : املتكلم إىل لفظ الغائب؟ قلت 
ففخم باإلسناد إىل ضمري الواحد } أَنَزلَْنا { : ومنها أنه قال أّوالً . أنّ هذه الصفات إمنا تسردت مع لفظ الغيبة 

{ وجيوز أن يكون : املطاع ، مث ثىن بالنسبة إىل املختص بصفات العظمة والتمجيد فضوعفت الفخامة من طريقني 
داللة على : وصف السموات بالعلى } والسموات العلى { . حكاية لكالم جربيل واملالئكة النازلني معه  }أَنَزلَْنا 

  .عظم قدرة من خيلق مثلها يف علوها وبعد مرتقاها 



  ) ٦(تَ الثََّرى لَُه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي الْأَْرضِ َوَما َبْيَنُهَما َوَما َتْح) ٥(الرَّْحَمُن َعلَى الْعَْرشِ اْسَتَوى 

هو الرمحن ، : جمروراً صفة ملن خلق والرفع أحسن ، ألنه إما أن يكون رفعاً على املدح على تقدير » الرمحن«قرىء 
إذا  -ما حملها } َعلَى العرش استوى { اجلملة اليت هي : فإن قلت . وإما أن يكون مبتدأ مشاراً بالمه إىل من خلق 

إذا جررت فهي خرب مبتدأ حمذوف ال غري وإن رفعت جاز أن تكون : ملدح؟ قلت جررت الرمحن أو رفعته على ا
كذلك وأن تكون مع الرمحن خربين للمبتدأ ملا كان االستواء على العرش وهو سرير امللك مما يردف امللك ، جعلوه 

، وقالوه أيضاً  استوى فالن على العرش يريدون ملك وإن مل يقعد على السرير البتة: كناية عن امللك فقالوا 
يد : وحنوه قولك . لشهرته يف ذلك املعىن ومساواته ملك يف مؤّداه وإن كان أشرح وأبسط وأدل على صورة األمر 
حىت أنّ من مل . فالن مبسوطة ، ويد فالن مغلولة ، مبعىن أنه جواد أو خبيل ، ال فرق بني العبارتني إال فيما قلت 

ومنه قول اهللا . هو جواد : يد رأساً قيل فيه يده مبسوطة ملساواته عندهم قوهلم  يبسط يده قط بالنوال أو مل تكن له
: املائدة [ } َبلْ َيَداُه َمْبسُوطََتان { أي هو خبيل ، ]  ٦٤: املائدة [ } َوقَالَِت اليهود َيُد اهللا َمْغلُولَةٌ { : عز وجل 

فسري بالنعمة والتمحل للتثنية من ضيق الطعن أي هو جواد ، من غري تصّور يد وال غل وال بسط ، والت]  ٦٤
عن حممد بن كعب وعن . ما حتت سبع األرضني } َوَما َتْحَت الثرى { واملسافرة عن علم البيان مسرية أعوام 

  .هو الصخرة اليت حتت األرض السابعة : السدي 

  ) ٨(لَُّه لَا إِلَهَ إِلَّا ُهَو لَُه الْأَْسَماُء الُْحْسَنى ال) ٧(َوإِنْ َتْجَهْر بِالْقَْولِ فَإِنَُّه َيْعلَُم السِّرَّ َوأَخْفَى 

منه } َوأَخْفَى { أي يعلم ما أسررته إىل غريك وأخفى من ذلك ، وهو ما أخطرته ببالك ، أو ما أسررته يف نفسك 
العباد  أنه يعلم أسرار: يعىن ] ماضي ، ال أفعل تفضيل [ أن أخفى فعل : وعن بعضهم . وهو ما ستسره فيها 

 ١١٠: طه [ } َيعْلَُم َما َبْيَن أَْيدِيهِْم َوَما َخلْفَُهْم َوالَ ُيِحيطُونَ بِِه ِعلْماً { : وأخفى عنهم ما يعلمه ، هو كقوله تعاىل 
معناه وإن جتهر بذكر اهللا من دعاء أو غريه فأعلم أنه : فإن قلت كيف طابق اجلزاء الشرط؟ قلت . وليس بذاك ] 

واذكر رَّبََّك ِفي نَفِْسَك َتَضرًُّعا َوِخيفَةً َوُدونَ اجلهر { : ، فإماأن يكون هنياً عن اجلهر كقوله تعاىل غّين عن جهرك 
} احلسىن { وإما تعليماً للعباد أنّ اجلهر ليس إلمساع اهللا وإمنا هو لغرض آخر ]  ٢٠٥: األعراف [ } ِمَن القول 

مآرِبُ أخرى { اجلماعة احلسىن ، ومثلها : حكم املؤنث كقولك  تأنيث األحسن ، وصفت هبا األمساء ألنّ حكمها
سائر ] على [ والذي فضلت به أمساؤه يف احلسن ] .  ٢٣: طه [ } ِمْن ءاياتنا الكربى { ، و ]  ١٨: طه [ } 

  . داللتها على معاين التقديس والتمجيد والتعظيم والربوبية ، واألفعال اليت هي النهاية يف احلسن: األمساء 

إِذْ رَأَى نَاًرا فَقَالَ ِلأَْهِلِه اْمكُثُوا إِنِّي آَنْسُت نَاًرا لََعلِّي آتِيكُْم ِمنَْها بِقََبسٍ أَْو أَجُِد َعلَى ) ٩(َوَهلْ أََتاَك َحِديثُ مُوَسى 
  ) ١٠(النَّارِ ُهًدى 

الصرب على مقاساة الشدائد ، حىت قفاه بقصة موسى عليه السالم ليتأسى به يف حتمل أعباء النبّوة وتكاليف الرسالة و
{ حني : ظرفاً للحديث ، ألنه حدث أو ملضمر ، أي } إِذْ { جيوز أن ينتصب . ينال عند اهللا الفوز واملقام احملمود 

استأذن موسى شعيباً عليهما السالم يف اخلروج إىل أمه وخرج ) ذكر ( أو مفعوالً ل . كان كيت وكيت } َرَءا نَاراً 
د له يف الطريق ابن يف ليلة شاتية مظلمة مثلجة ، وقد ضلّ الطريق وتفّرقت ماشيته والماء عنده ، وقدح بأهله ، فول

اإلبصار البني : اإليناس . أقيموا يف مكانكم } امكثوا اْ { كانت ليلة مجعة : قيل . فصلد زنده فرأى النار عند ذلك 



: لظهورهم ، كما قيل اجلّن الستتارهم وقيل : لشيء ، واإلنس الذي ال شبهة فيه ، ومنه إنسان العني ألنه يتبني به ا
ليوطن أنفسهم ، وملا » إنّ«ملا وجد منه اإليناس فكان مقطوعاً متيقناً ، حققه هلم بكلمة . هو إبصار ما يؤنس به 

ومل يقطع } ى لعل{ كان اإلتيان بالقبس ووجود اهلدى مترقبني متوقعني ، بين األمر فيهما على الرجاء والطمع وقال 
النار املقتبسة يف رأس عود أو فتيلة أو غريمها : القبس . لئال يعد ما ليس مبستيقن الوفاء به } َءاِتيكُْم { إين : فيقول 

أي قوماً يهدونين الطريق أو ينفعونين هبداهم يف } ُهًدى { املقبسة ، ملا يقتبس فيه من سعفة أو حنوها : ومنه قيل . 
جماهد وقتادة؛ وذلك ألنّ أفكار األبرار مغمورة باهلمة الدينية يف مجيع أحواهلم ال يشغلهم عنها أبواب الدين ، عن 

أنّ أهل النار } َعلَى النار { ومعىن االستعالء يف . و إذا وجد اهلداة فقدوجد اهلدى . ذوي هدى : واملعىن . شاغل 
أو ألنّ املصطلني . انه لصوق مبكان يقرب من زيد : يستعلون املكان القريب منها ، كما قال سيبويه يف مررت بزيد 

  :هبا واملستمتعني هبا إذا تكنفوها قياماً وقعوداً كانوا مشرفني عليها ، ومنه قول األعشى 
  ...َوَباَت َعلَى النَّارِ النََّدى َوالُْمَحلَُّق 

وَأََنا اْختَْرُتَك فَاْسَتِمعْ ) ١٢(َنْعلَْيَك إِنََّك بِالْوَاِد الْمُقَدَّسِ طًُوى  إِنِّي أََنا رَبَُّك فَاْخلَْع) ١١(فَلَمَّا أََتاَها ُنوِديَ َيا ُموَسى 
  ) ١٤(إِنَّنِي أََنا اللَُّه لَا إِلََه إِلَّا أََنا فَاْعُبدْنِي َوأَِقمِ الصَّلَاةَ ِلذِكْرِي ) ١٣(ِلَما ُيوَحى 

نودي فقيل يا موسى : وكسر الباقون ، أي } أََناْ َربُّكَ {  نودي بأين: بالفتح ، أي » أَّني«قرأ أبو عمرو وابن كثري 
لتوكيد الداللة وحتقيق املعرفة } إىن أََناْ َربُّكَ { تكرير الضمري يف . ، أو ألنّ النداء ضرب من القول فعومل معاملته 

، وأن } إىن أََناْ َربُّكَ {  :من املتكلم؟ فقال له اهللا عز وجل : قال } ياموسى { روي أنه ملا نودي . وإماطة الشبهة 
أنا عرفت أنه كالم اهللا بأين أمسعه من مجيع جهايت : فقال . لعلك تسمع كالم شيطان : إبليس وسوس إليه فقال 

أنه حني انتهى رأى شجرة خضراء ، من أسفلها إىل أعالها كأهنا نار : وروي . الست ، وأمسعه جبميع أعضائي 
الئكة ، ورأى نوراً عظيماً فخاف وهبت ، فألقيت عليه السكينة مث نودي ، وكانت ومسع تسبيح امل. بيضاء تتقد 

ملا دنا : وعن ابن إسحاق . كلما دنا أو بعد مل خيتلف ما كان يسمع من الصوت : الشجرة عوسجة ، وروي 
أُمر : قيل . استأخرت عنه ، فلما رأى ذلك رجع وأوجس يف نفسه خيفة ، فلما أراد الرجعة دنت منه ، مث كلم 

ليباشر الوادي بقدميه متربكاً : وقيل . خبلع النعلني ألهنما كانتا من جلد محار ميت غري مدبوغ عن السدي وقتادة 
ألن احلفوة تواضع هللا ، ومن مث طاف السلف بالكعبة حافني ، ومنهم من استعظم دخول املسجد بنعليه : وقيل . به 

دق ، والقرآن يدل على أن ذلك احترام للبقعة وتعظيم هلا وتشريف لقدسها ، وكان إذا ندر منه الدخول منتعالً تص
بالضم والكسر منصرف وغري منصرف بتأويل املكان } طًُوى { أنه خلع نعليه وألقامها من وراء الوادي : وروي . 

اصطفيتك } تك َوأََنا اختر{ مرتني ، حنو ثىن أي نودي نداءين أو قدس الوادي كرة بعد كرة : وقيل . والبقعة 
{ تعلق الالم باستمع ، أو باخترتك . أو للوحي . ِلَما يوحى ا للذي يوحى » وإنا اخترناك«وقرأ محزة . للنبّوة 

أو . أو لتذكرين فيها الشتمال الصالة على األذكار عن جماهد . لتذكرين فإن ذكري أن أعبد ويصلى يل } لذكرى 
أو لذكري خاصة ال . ألن أذكرك باملدح والثناء وأجعل لك لسان صدق أو . ألين ذكرهتا يف الكتب وأمرت هبا : 

أو لتكون يل ذاكراً . تشوبه بذكر غريي أو إلخالص ذكري وطلب وجهي ال ترائي هبا وال تقصد هبا غرضاً آخر 
لْهِيهِمْ الَّ ُت{ : غري ناس فعل املخلصني يف جعلهم ذكر رهبم على بال منهم وتوكيل مهمهم ، وأفكارهم به ، قال 

إن الصالة { : أو ألوقات ذكري وهي مواقيت الصالة ، كقوله تعاىل ]  ٣٧: النور [ } جتارة َوالَ َبْيٌع َعن ِذكْرِ اهللا 
جئتك لوقت كذا ، وكان ذلك : والالم مثلها يف قولك ]  ١٠٣: النساء [ } كانت على املؤمنني كتاباً موقوتاً 



وقد محل على ذكر الصالة بعد ]  ٢٤: الفجر [ } اليتىن قَدَّْمُت ِلَحيَاِتى ي{ : وقوله تعاىل . لست ليال خلون 
  :السالم ] الصالة و [ نسياهنا من قوله عليه 

لذكرها ، كما قال : وكان حق العبارة أن يقال " من ناَم عْن صالِة أو نسَيها فليصِلها إذَا ذكَرَها ) "  ٦٨٤( 
أو بتقدير . إذا ذَكَر الصالةَ فقْد ذكَر اللََّه : ومن يتمحلُ له يقول » كَرهاإذَا ذ«رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

وقرأ رسولُ اهللا صلى . أو ألن الذكر والنسيان من اهللا عز وجل يف احلقيقة . لذكر صاليت : حذف املضاف ، أي 
  .» للذكرى«اهللا عليه وسلم 

  ) ١٥(كُلُّ نَفْسٍ بَِما َتْسَعى  إِنَّ السَّاَعةَ آِتَيةٌ أَكَاُد أُخِْفيَها ِلُتْجَزى

أي أكاد أخفيها فال أقول هي آتية لفرط إراديت إخفاءها؛ ولوال ما يف اإلخبار بإتياهنا مع تعمية وقتها من اللطف ملا 
معناه أكاد أخفيها من نفسي ، وال دليل يف الكالم على هذا احملذوف ، وحمذوف ال دليل عليه : وقيل . أخربت به 

أكاد أخفيها من : ويف بعض املصاحف . أكاد أخفيها من نفسي : لذي غرهم منه أن يف مصحف أّيب وا. مطرح 
قرب : بالفتح ، من خفاه إذا أظهره ، أي » أخْفَيهَا«نفسي فكيف أظهركم عليها وعن أيب الدرداء وسعيد بن جبري 

وبه فسر . أخفاه مبعىن خفاه : ض اللغات وقد جاء يف بع]  ١: القمر [ } اقتربت الساعة { : إظهارها كقوله تعاىل 
  :بيت امرىء القيس 

  َوإنْ َتْبَعثُوا الَْحْرَب ال َنقُْعِد... فَإنْ َتْدِفُنوا الدَّاَء الَْنخِفِه 
  .بسعيها } بَِما تسعى { متعلق بآية } لتجزى { فأكاد أخفيها حمتمل للمعنيني 

  ) ١٦(َها َواتََّبَع َهَواُه فََترَْدى فَلَا َيُصدَّنََّك َعْنَها َمْن لَا ُيْؤِمُن بِ

العبارة لنهي من ال يؤمن : فإن قلت . ال يصّدنك عن تصديقها والضمري للقيامة ، وجيوز أن يكون للصالة : أي 
عن صّد موسى ، واملقصود هني موسى عن التكذيب بالبعث أو أمره بالتصديق فكيف صلحت هذه العبارة ألداء 

فذكر السبب ليدل . أن صّد الكافر عن التصديق هبا سبب للتكذيب : ه وجهان ، أحدمها في: هذا املقصود؟ قلت 
والثاين أن صّد الكافر مسبب عن رخاوة الرجل يف الدين ولني شكيمته ، فذكر املسبب ليدل على . على املسبب 

ب رؤيته إياه ، فكان ذكر وذلك سب. ال أرينك ههنا ، املراد هنيه عن مشاهدته والكون حبضرته : السبب ، كقوهلم 
فكن شديد الشكيمة صليب املعجم حىت ال يتلّوح منك ملن يكفر بالبعث : املسبب دليالً على السبب ، كأنه قيل 

أن من ال يؤمن باآلخرة هم اجلّم الغفري إذ ال شيء أطّم على الكفرة وال : أنه يطمع يف صّدك عما أنت عليه ، يعين 
، فال يهولنك وفور دمهائهم وال عظم سوادهم ، وال جتعل الكثرة مزلة قدمك ، واعلم  هم أشد له نكرياً من البعث

ويف هذا حثّ عظيم على . أهنم وإن كثروا تلك الكثرة فقدوهتم فيما هم فيه هو اهلوى واتباعه ، ال الربهان وتدبره 
  .يد وأهله العمل بالدليل ، وزجر بليغ عن التقليد ، وإنذار بأن اهلالك والردى مع التقل

  ) ١٨(قَالَ ِهَي َعَصاَي أََتَوكَّأُ َعلَْيَها َوأَُهشُّ بَِها َعلَى غََنِمي وَِلَي ِفيَها مَآرُِب أُْخَرى ) ١٧(َوَما ِتلَْك بَِيِمينَِك َيا ُموَسى 

انتصاب احلال مبعىن  يف]  ٧٢: هود [ } وهذا َبعِْلى شَْيًخا { : كقوله تعاىل } )  ١٧( َوَما ِتلَْك بَِيمِينَِك ياموسى { 
إمنا سأله لرييه عظم ما خيترعه عّز وعال يف } بَِيِمينَِك { امساً موصوالً صلته } ِتلْكَ { وجيوز أن تكون : اإلشارة 



اخلشبة اليابسة من قلبها حية نضناضة وليقرر يف نفسه املباينة البعيدة بني املقلوب عنه واملقلوب إليه ، وينبهه على 
زبرة حديد ، مث يريك بعد : ما هي؟ فتقول : ونظريه أن يريك الزّراد زبرة من حديد ويقول لك . قدرته الباهرة 

قرأ ابن أيب . هي تلك الزبرة صريهتا إىل ما ترى من عجيب الصنعة وأنيق السرد : أيام لبوساً مسرداً فيقول لك 
ا كسر ما قبل ياء املتكلم فلم أرادو]  ١٩: يوسف [ } يا بشرى { ومثله . على لغة هذيل » عصّي«إسحاق 

بكسر الياء اللتقاء الساكنني ، وهو مثل » عصاي«يقدروا عليه ، فقبلوا األلف إىل أخت الكسرة وقرأ احلسن 
أعتمد عليها } أََتَوكَُّؤا َعلَْيَها { سكون الياء : وعن ابن أيب إسحاق ]  ٢٢: إبراهيم [ } بُِمْصرِِخىَّ { قراءة محزة 

: خبطه أي : هّش الورق ) ] وأهش هبا على غنمي . [ ( وقفت على رأس القطيع وعند الطفرة إذا أعييت أو 
أكلت حقاً وابن لبون وجذع ، وهشة خنب وسيالً دفع ، : وعن لقمان ابن عاد . أخبطه على رؤس غنمي تأكله 

ويف قراءة . كثري السدر  واد قريب من الطائف: وخنب . واحلمد هللا من غري شبع ، مسعته من غري واحد من العرب 
: أهس بالسني ، أي : وعن عكرمة . إذا كان ينكسر هلشاشته : أهّش ، وكالمها من هّش اخلبز يهش : النخعي 

ذكر على التفصيل واإلمجال املنافع ] } َوِلَى ِفيَها مَئَارُِب أخرى { . [ زجر الغنم : واهلس . أحنى عليها زاجراً هلا 
ما هي إال عصا ال تنفع إال : ه أحس مبا يعقب هذا السؤال من أمر عظيم حيدثه اهللا تعاىل فقال املتعلقة بالعصا ، كأن

ليكون جوابه مطابقاً للغرض الذي فهمه من فحوى كالم ربه ، وجيوز أن . منافع بنات جنسها وكما تنفع العيدان 
ويستعظمها ، مث يريه على عقب ذلك اآلية يريد عّز وجلّ أن يعّدد املرافق الكثرية اليت علقها بالعصا ويستكثرها 

أين أنت عن هذه املنفعة العظمى واملأربة الكربى املنسية عندها كل منفعة ومأربة كنت : العظيمة ، كأنه يقول له 
إمنا أمجل موسى ليسأله عن تلك املآرب : وقالوا . إمنا سأله ليبسط منه ويقلل هيبته : تعتّد هبا وحتتفل بشأهنا؟ وقالوا 

كانت ذات : وقيل يف املآرب . اسم العصا نبعة : انقطع لسانه باهليبة فأمجل ، وقالوا : فيزيد يف إكرامه ، وقالوا 
شعبتني وحمجن ، فإذا طال الغصن حناه باحملجن ، وإذا طلب كسره لواه بالشعبتني ، وإذا سار ألقاها على عاتقه 

ا ، وإذا كان يف الربية ركزها وعرض الزندين على شعبتيها فعلق هبا أدواته من القوس والكنانة واحلالب وغريه
كان فيها من : وقيل . وألقى عليها الكساء واستظلّ وإذا قصر رشاؤه وصله هبا ، وكان يقاتل هبا السباع عن غنمه 

عدّو  املعجزات أنه كان يستقي هبا فتطول بطول البئر وتصري شعبتاها دلواً ، وتكونان مشعتني بالليل ، وإذا ظهر
حاربت عنه ، وإذا اشتهى مثرة ركزها فأورقت وأمثرت ، وكان حيمل عليها زاده وسقاءه فجعلت متاشيه ، ويركزها 

  .فينبع املاء ، فإذا رفعها نضب ، وكانت تقيه اهلوام 
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لكشاف: كتاب    ا
لزخمشري: املؤلف  ا بن أمحد،  بن عمرو  لقاسم حممود  بو ا  أ

  ) ٢٠(فَأَلْقَاَها فَإِذَا ِهَي َحيَّةٌ َتسَْعى ) ١٩(قَالَ أَلْقَِها َيا ُموَسى 

: باحلية ، واجلانّ ، والثعبان؟ قلت : كيف ذكرت بألفاظ خمتلفة : فإن قلت . املشي بسرعة وخفة حركة : السعي 
ألنّ الثعبان : وأّما الثعبان واجلانّ فبينهما تناف . ية فاسم جنس يقع على الذكر واألنثى والصغري والكبري أّما احل

أحدمها أهنا كانت وقت انقالهبا حيه تنقلب حية صفراء : ويف ذلك وجهان . العظيم من احليات ، واجلان الدقيق 
أهنا كانت يف : الثاين . ريد باجلان ، أّول حاهلا ، وبالثعبان مآهلا دقيقة ، مث تتوّرم ويتزايد جرمها حىت تصري ثعباناً ، فأ

] .  ١٠: النمل [ } فَلَمَّا َرَءاَها َتهَْتزُّ كَأَنََّها جآنٌّ { : والدليل عليه قوله تعاىل . شخص الثعبان وسرعة حركة اجلان 
  . كان بني حلييها أربعون ذراعاً: وقيل . كان هلا عرف كعرف الفرس : وقيل 

  ) ٢١(قَالَ ُخذَْها َولَا َتَخْف َسُنعِيُدَها ِسَريتََها الْأُولَى 

: ملا رأى ذلك األمر العجيب اهلائل ملكه من الفزع والنفاز ما ميلك البشر عند األهوال واملخاوف وعن ابن عباس 
إمنا خافها ألنه : هم وعن بعض. انقلبت ثعباناً ذكراً يبتلع الصخر والشجر ، فلما رآه يبتلع كل شيء خاف ونفر 

بلغ من ذهاب خوفه وطمأنينة نفسه أن أدخل يده } الَ َتَخفْ { : ملا قال له ربه : وقيل . عرف ما لقي آدم منها 
سار فالن سرية حسنة ، مث : يقال . من السري ، كالركبة من الركوب : السرية } ِسَريتََها { . يف فمها وأخذ بلحيها 

: سري األّولني ، فيجوز أن ينتصب على الظرف ، أي :  املذهب والطريقة ، وقيل اتسع فيها فنقلت إىل معىن
. مبعىن عاد إليه » عاده«منقوالً من ) أعاد ( يف حال ما كانت عصا ، وأن يكون : سنعيدها يف طريقتها األوىل ، أي 

  :ومنه بيت زهري 
مستقالً بنفسه } َسُنعِيُدَها { وهو أن يكون : ووجه ثالث حسن . فيتعدى إىل مفعولني ... َوَعاَدَك أَنْ ُتالَِقَيَها ِعَداًء 

غري متعلق بسريهتا ، مبعىن أهنا أنشئت أّول ما أنشئت عصا ، مث ذهبت وبطلت بالقلب حية ، فسنعيدها بعد ذهاهبا 
سريهتا األوىل يعين سنعيدها سائرة : تسري سريهتا األوىل : ونصب سريهتا بفعل مضمر ، أي . كما أنشأناها أّوالً 

  .حيث كنت تتوكأ عليها ولك فيها املآرب اليت عرفتها 

  ) ٢٣(لُِنرَِيَك ِمْن آَياِتَنا الْكُْبَرى ) ٢٢(َواضُْمْم َيَدَك إِلَى َجنَاِحكَ َتْخُرْج َبْيَضاَء ِمْن غَْيرِ ُسوٍء آَيةً أُْخَرى 

جنباه ، واألصل املستعار منه جناحاً : إلنسان جناحان ، كجناحي العسكر جملنبتيه ، وجناحا ا: قيل لكل ناحيتني 
} َتْخُرجْ { : واملراد إىل جنبك حتت العضد ، دل على ذلك قوله . مسيا جناحني ألنه جينحهما عند الطريان . الطائر 
الرداءة والقبح يف كل شيء ، فكين به عن الربص كما كىن عن العورة بالسوأة ، وكان جذمية صاحب : السوء 
وهبم عنه نفرة عظيمة ، وأمساعهم المسه جماجة . والربص أبغض شيء إىل العرب . برص فكنوا عنه باألبرش الزباء أ

: يروي . ، فكان جديراً بأن يكىن عنه ، وال نرى أحسن وال ألطف وال أحز للمفاصل من كنايات القرآن وآدابه 
حاالن } ءَاَيةً { و } بَْيضآَء { . شي البصر أنه كان آدم فأخرج يده من مدرعته بيضاء هلا شعاع كشعاع الشمس يع

} َءاَيةً { ابيضت من غري سوء ، ويف نصب : ، كما تقول ) بيضاء ( صلة ل ) من ( } ِمْن غَْيرِ سوا ٍء { و . معاً 



حذف لداللة الكالم ، وقد تعلق هبذا . خذ ، ودونك ، وما أشبه ذلك : وجه آخر ، وهو أن يكون بإضمار حنو 
أو . أي خذ هذه اآلية أيضاً بعد قلب العصا حية لنريك هباتني اآليتني بعض آياتنا الكربى } ِلُنرَِيَك { احملذوف 

  .أو لنريك من آياتنا الكربى فعلنا ذلك . لنريك هبما الكربى من آياتنا 

وَاْحلُلْ ُعقَْدةً ِمْن ِلسَانِي ) ٢٦(ِلي أَمْرِي  وََيسِّْر) ٢٥(قَالَ َربِّ اشَْرْح ِلي َصْدرِي ) ٢٤(اذَْهْب إِلَى ِفْرَعْونَ إِنَُّه طََغى 
وَأَْشرِكُْه ِفي ) ٣١(اْشُدْد بِهِ أَْزرِي ) ٣٠(َهاُرونَ أَِخي ) ٢٩(وَاْجَعلْ ِلي َوزِيًرا ِمْن أَْهِلي ) ٢٨(َيفْقَُهوا قَوِْلي ) ٢٧(

  ) ٣٥(إِنََّك كُْنَت بَِنا َبصًِريا ) ٣٤(َوَنذْكَُرَك كَِثًريا ) ٣٣(كَيْ ُنسَبَِّحَك كَِثًريا ) ٣٢(أَْمرِي 

ملا أمره بالذهاب إىل فروعون الطاغي لعنه اهللا عرف أنه كلف أمراً عظيماً وخطباً جسيماً حيتاج معه إىل احتمال ما 
ال حيتمله إال ذو جأش رابط وصدر فسيح ، فاستوهب ربه أن يشرح صدره ويفسح قلبه ، وجيعله حليماً محوالً 

رد عليه من الشدائد اليت يذهب معها صرب الصابر جبميل الصرب وحسن الثبات ، وأن يسهل عليه يستقبل ما عسى ي
فإن . يف اجلملة أمره الذي هو خالفة اهللا يف أرضه وما يصحبها من مزاولة معاظم الشؤون ومقاساة جالئل اخلطوب 

: ما جدواه والكالم بدونه مستتب؟ قلت } )  ٢٦( اشرح ِلى َصْدرِى وََيسِّْر ىل أَْمرِى { : يف قوله } ِلى { : قلت 
اشرح يل ويسر يل ، فعلم أن مث مشروحاً وميسراً ، مث بني ورفع اإلهبام بذكرمها ، فكان : قد أهبم الكالم أوالً فقيل 

اشرح صدري ويسر أمري على اإليضاح الساذج ، : آكد لطلب الشرح والتيسري لصدره وأمره ، من أن يقول 
كان يف لسانه رتة ملا روي من حديث : عن ابن عباس . معىن الواحد من طريقي اإلمجال والتفصيل ألنه تكرير لل

إىل أي رب تدعوين؟ : أن يده احترقت ، وأن فرعون اجتهد يف عالجها فلم تربأ ، وملا دعاه قال : اجلمرة ويروي 
ه لئال يدخلها مع فرعون يف قصعة واحدة إمنا مل تربأ يد: وعن بعضهم . إىل الذي أبرأ يدي وقد عجزت عنها : قال 

{ : ذهب بعضها وبقي بعضها ، لقوله تعاىل : واختلف يف زوال العقدة بكماهلا فقيل . فتنعقد بينهما حرمة املواكلة 
]  ٥٢: الزخرف [ } َوالَ َيكَاُد ُيبِنيُ { : وقوله تعاىل ]  ٣٤: القصص [ } َوأَِخى َهُرونُ ُهَو أَفَْصُح ِمّنى ِلَساناً 

ورثَها مْن « )  ٦٨٥: ( وكان يف لسان احلسني بن علي رضي اهللا عنهما رتة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 -ويف تنكري العقدة ]  ٣٦: طه [ } قَْد أُوِتيَت سُْؤلََك ياموسى { : زالت بكماهلا لقوله تعاىل : وقيل » عِمِه ِموَسى 

حلّ بعضها إرادة أن يفهم عنه فهماً جيداً ، ومل يطلب الفصاحة الكاملة ، و أنه طلب :  -وإن مل يقل عقدة لساين 
  .عقدة من عقد لساين : صفة للعقدة كأنه قيل } مِّن لِّسَانِى { 
أو من الوزر ، . الوزير من الوزر ، ألنه يتجمل عن امللك أوزاره ومؤنه } واجعل يل وزيراً من أهلي هارون أخي { 

وكان : عن األصمعي قال . أو من املؤازرة وهي املعاونة . أموره ] يف [ يه ويلجيء إليه ألن امللك يعتصم برأ
عشري : القياس أزيراً ، فقلبت اهلمزة إىل الواو ، ووجه قلبها أنّ فعيالً جاء يف معىن مفاعل جميئاً صاحلاً ، كقوهلم 

الشيء على نظريه ليس بعزيز ، ونظراً  وجليس وقعيد وخليل وصديق وندمي ، فلما قلبت يف أخيه قلبت فيه ومحل
قدم ثانيهما على أوهلما عناية } واجعل { مفعوالً قوله } هارون { و } َوزِيراً { . إىل يوازر وأخواته ، وإىل املوازرة 

  .مفعواله ، وهارون عطف بيان للوزير } لّى َوزِيراً { أو . بأمر الوزارة 

} { اشدد { قرؤوا مجيعاً . وإن جعل عطف بيان آخر جاز وحسن  يف الوجهني بدل من هارون ،} أَِخى { و 
أخي «ويف مصحف ابن مسعود . على اجلواب » أُشركه«و» اشُدد«وابن عامر وحده . على الدعاء } َوأَْشرِكْهُ 
أَِخى { أن جيعل : وجيوز فيمن قرأ على لفظ األمر » أشركه يف أمري واشدد به أزري«وعن أّيب بن كعب » واشدد



: قّواه ، أي : وأزره . القّوة : األزر } هارون { خربه ، ويوقف على } اشدد بِِه { و : مرفوعاً على االبتداء  }
يتزايد به اخلري  -ألنه مهيج الرغبات  -اجعله شريكي يف الرسالة حىت نتعاون على عبادتك وذكرك ، فإن التعاون 

أي عاملاً بأحوالنا وبأن التعاضد مما يصلحنا ، وأن هارون نعم املعني } )  ٣٥( إِنََّك كُنَت بَِنا َبِصرياً { ويتكاثر 
  .والشاّد لعضدي ، بأنه أكرب مين سناً وأفصح لساناً 

  ) ٣٦(قَالَ قَْد أُوتِيَت ُسؤْلََك َيا مُوَسى 

  .وأكل ، مبعىن مأكول . خبز ، مبعىن خمبوز : الطِّلبة ، فعل مبعىن مفعول ، كقولك : السؤل 

أَنِ اقِْذِفيِه ِفي التَّابُوِت فَاقِْذِفيِه ِفي الَْيمِّ فَلُْيلِْقِه ) ٣٨(إِذْ أَْوحَْيَنا إِلَى أُمَِّك َما ُيوَحى ) ٣٧(َمَننَّا َعلَْيَك مَرَّةً أُخَْرى  َولَقَْد
  ) ٣٩(َوِلُتْصَنَع َعلَى َعْينِي  الَْيمُّ بِالسَّاِحلِ َيأُْخذُْه َعُدوٌّ ِلي َوَعُدوٌّ لَُه وَأَلْقَْيُت َعلَْيَك َمَحبَّةً ِمنِّي

املائدة [ } َوإِذْ أَْوَحْيتُ إِلَى احلواريني { : إما أن يكون على لسان نيبّ يف وقتها ، كقوله تعاىل : الوحي إىل أم موسى 
 أو يريها ذلك يف املنام فتتنبه عليه أو. أو يبعث إليها ملكا ال على وجه النبوة ، كما بعث إىل مرمي ]  ١١١: 

أي أوحينا إليها أمراً ال سبيل إىل التوصل إليه ]  ٦٨: النحل [ } وأوحى َربَُّك إىل النحل { : يلهمها كقوله تعاىل 
هو مما يوحى ال حمالة وهو أمر : وال إىل العلم به إال بالوحي ، وفيه مصلحة دينية فوجب أن يوحي وال خيلّ به ، أي 

القذف مستعمل يف معىن اإللقاء والوضع . املفسرة ألن الوحي مبعىن القول هي } أَِن { عظيم ، مثله حيق بأن يوحي 
  :وكذلك الرمي قال ]  ٢٦: األحزاب [ } َوقَذََف ِفى قُلُوبِهُِم الرعب { : ومنه قوله تعاىل . 

ورجوع . إىل موسى أي حصل فيه احلسن ووضعه فيه ، والضمائر كلها راجعة ... غُالٌَم َرَماُه اللَُّه بِالُْحْسنِ َياِفَعا 
املقذوف يف البحر هو : فإن قلت . فيه هجنة ، ملا يؤدي إليه من تنافر النظم : بعضها إليه وبعضها إىل التابوت 

املقذوف وامللقى هو موسى يف جوف التابوت؟ : ما ضّرك لو قلت : قلت . التابوت ، وكذلك امللقى إىل الساحل 
ظم الذي هو أم إعجاز القرآن والقانون الذي وقع عليه التحّدي ، ومراعاته حىت ال تفرق الضمائر فيتنافر عليك الن

ملا كانت مشيئة اهللا تعاىل وإرادته أن ال ختطيء جرية ماء اليم الوصول به إىل الساحل . أهم ما جيب على املفسر 
{ مر وميتثل رمسه ، فقيل وألقاه إليه ، سلك يف ذلك سبيل اجملاز ، وجعل اليم كأنه ذو متييز ، أمر بذلك ليطيع األ

روي أهنا جعلت يف التابوت قطناً حملوجاً ، فوضعته فيه وجصصته وقريته ، مث ألقته يف اليم } فَلُْيلِْقِه اليم بالساحل 
وكان يشرع منه إىل بستان فرعون هنر كبري ، فبينا هو جالس على رأس بركة مع آسية إذا بالتابوت ، فأمر به 

[ وظاهر اللفظ . ّيب أصبح الناس وجهاً ، فأحبه عدوّ اهللا حباً شديداً ال يتمالك أن يصرب عنه فأخرج ففتح ، فإذا ص
ألنّ املاء يسحله أي يقشره وقذف به مثة فالتقط من الساحل ، إال أن : أنّ البحر ألقاه بساحله وهو شاطئه ] على 

وألقيت عليك حمبة [ اه النهر إىل حيث الربكة يكون قد ألقاه اليم مبوضع من الساحل فيه فّوهة هنر فرعون ، مث أّد
وإما . أين أحببتك ومن أحبه اهللا أحبته القلوب : ال خيلو إما أن يتعلق بألقيت ، فيكون املعىن على } مِّنِّى { ] مين 

 حمبة حاصلة أو واقعة مين ، قد ركزهتا أنا يف القلوب وزرعتها فيها ،: أن يتعلق مبحذوف هو صفة حملبة ، أي 
أنه كانت على وجهه مسحة مجال ، ويف عينيه مالحة ، ال يكاد : روي . فلذلك أحبك فرعون وكل من أبصرك 

لترىب وحيسن إليك وأنا مراعيك وراقبك ، كما يراعي الرجل الشيء } َولُِتصَْنَع على عيىن { يصرب عنه من رآه 
: ولتصنع . إليك لئال ختالف به عن مرادي وبغييت  اصنع هذا على عيين أنظر: بعينيه إذا اعتىن به ، وتقول للصانع 

. ولتصنع فعلت ذلك : أو حذف معلله ، أي . ليتعطف عليك وترأم وحنوه : معطوف على علة مضمرة ، مثل 



بفتح التاء » ولتصنع«: واجلزم على أنه أمر وقرىء . ، بكسر الالم وسكوهنا ) لتصنع ( و » ولتصنع«: وقريء 
  .ون عملك وتصرفك على عني مين وليك: والنصب ، أي 

ا َتْحَزنَ َوقََتلَْت َنفًْسا فََنجَّيَْناكَ إِذْ َتْمِشي أُْخُتَك فََتقُولُ َهلْ أَُدلُّكُْم َعلَى َمْن َيكْفُلُُه فََرَجْعَناَك إِلَى أُمَِّك كَيْ َتقَرَّ َعْيُنَها وَلَ
  ) ٤١(َواصْطََنْعُتكَ ِلَنفِْسي ) ٤٠(ي أَْهلِ َمْدَيَن ثُمَّ جِئَْت َعلَى قََدرٍ َيا مُوَسى ِمَن الَْغمِّ َوفََتنَّاَك فُتُوًنا فَلَبِثَْت ِسنَِني ِف

كيف يصح : فإن قلت } إِذْ أَْوَحيَْنآ { وجيوز أن يكون بدالً من ) لتصنع ( أو ) ألقيت ( } إِذْ متشى { العامل يف 
: أن يقول لك الرجل  -تسع الوقت وتباعد طرفاه وإن ا -كما يصح : البدل والوقتان خمتلفان متباعدان؟ قلت 

يروى أن أخته وامسها . ورمبا لقيه هو يف أّوهلا وأنت يف آخرها . وأنا لقيته إذ ذاك : لقيت فالناً سنة كذا ، فتقول 
: مرمي جاءت متعّرفة خربه ، فصادفتهم يطلبون له مرضعة يقبل ثديها ، وذلك أنه كان ال يقبل ثدي امرأة فقالت 

ويروى أن آسية استوهبته من فرعون وتبنته ، وهي اليت أشفقت عليه . هل أدلكم؟ فجاءت باألّم فقبل ثديها 
  .وطلبت له املراضع 

اغتّم بسبب : قتله وهو ابن اثنيت عشرة سنة . هي نفس القبطي الذي استغاثه عليه اإلسرائيلي } َوقََتلَْت َنفْساً { 
َرّب إِّنى ظَلَْمُت نَفِْسى فاغفر { تصاص فرعون ، فغفر اهللا له باستغفاره حني قال القتل خوفاً من عقاب اهللا ومن اق

جيوز أن يكون } فُُتوناً { وجناه من فرعون أن ينشب فيه أظفاره حني هاجر به إىل مدين ]  ١٦: القصص [ } ِلى 
على ترك االعتداد بتاء التأنيث ،  ومجع فنت أو فتنة ،. مصدراً على فعول يف املتعّدي ، كالثبور والشكور والكفور 

سأل سعيد بن جبري بن عباس رضي اهللا عنه ، . أي فتناك ضروباً من الفنت : كحجوز وبدور ، يف حجزة وبدرة 
وألقته أّمه يف البحر . ولد يف عام كان يقتل فيه الولدان ، فهذه فتنة يا ابن جبري : خلصناك من حمنة بعد حمنة : فقال 

وضلّ الطريق وتفّرقت غنمه يف ليلة مظلمة ، وكان . وقتل قبطياً وأجر نفسه عشر سنني . قتله وهّم فرعون ب. 
احملنة ، وكل ما يشق على اإلنسان وكل ما يبتلي اهللا به : فهذه فتنة يا ابن جبري ، والفتنة : يقول عند كل واحدة 

. على مثاين مراحل من مصر } َمْدَيَن { ] .  ٣٥: نبياء األ[ } وََنْبلُوكُم بالشر واخلري ِفْتَنةً { : فتنة قال : عباده 
ثَمَّ جِئَْت على قََدرٍ { أنه لبث عند شعيب مثانياً وعشرين سنة ، منها مهر ابنته ، وقضى أوىف األجلني : وعن وهب 

 أي سبق يف قضائي وقدري أن أكلمك وأستنبئك ويف وقت بعينه قد وقته لذلك ، فما جئت إال على} يا موسى 
على مقدار من الزمان يوحي فيه إىل األنبياء ، وهو رأس أربعني سنة : وقيل . ذلك القدر غري مستقدم وال مستأخر 

مثل حاله حبال من يراه بعض . هذا متثيل ملا خّوله من منزلة التقريب والتكرمي والتكليم . } واصطنعتك ِلنَفِْسى { 
يكون أحد أقرب منزلة منه إليه ، وال ألطف حمالً ، فيصطنعه امللوك جلوامع خصال فيه وخصائص ، أهالً لئال 

بالكرامة واألثرة ، ويستخلصه لنفسه ، وال يبصر وال يسمع إال بعينه وأذنه ، وال يأمتن على مكنون سره إال سواء 
  .ضمريه 

فَقُولَا لَُه قَْولًا لَيًِّنا لََعلَُّه يََتذَكَّرُ ) ٤٣(ْونَ إِنَُّه طََغى اذَْهَبا إِلَى ِفْرَع) ٤٢(اذَْهْب أَْنَت وَأَُخوَك بِآيَاِتي َولَا تَنَِيا ِفي ِذكْرِي 
  ) ٤٤(أَْو َيْخَشى 

ال تنسياين وال أزال منكما على : بكسر حرف املضارعة لإلتباع ، أي » تنيا«وقرىء . الفتور والتقصري . الوىن 
ذلك العون والتأييد مين ، معتقدين أن أَمراً من ذكر حيثما تقلبتما ، واختذا ذكري جناحاً تصريان به مستمدين ب

وجيوز أن يريد بالذكر تبليغ الرسالة ، فإن الذكر يقع على سائر العبادات ، . األمور ال يتمشى ألحد إال بذكري 



ون أن اهللا تعاىل أوحى إىل هار: روي . وتبليغ الرسالة من أجلِّها وأعظمها ، فكان جديراً بأن يطلق عليه اسم الذكر 
حنو . بالتخفيف والقول اللني » لينا«قرىء . أهلم ذلك : وقيل . مسع مبقبله : وقيل . وهو مبصر أن يتلقى موسى 

ألنّ ظاهره االستفهام ]  ١٨: النازعات [ } َهل لََّك إىل أَن تزكى َوأَْهِدَيَك إىل رَّبَك فتخشى { : قوله تعاىل 
عداه شباباً ال يهرم بعده ، وملكاً ال ينزع منه إال باملوت ، : وقيل . واملشورة ، وعرض ما فيه من الفوز العظيم 

ال جتبهاه مبا يكره ، وألطفاً له يف القول ، ملا له من : وقيل . وأن تبقى له لذة املطعم واملشرب واملنكح إىل حني موته 
كنياه وهو من ذوي الكىن :  وقيل. ، وملا ثبت له من مثل حق األّبوة ] عليه الصالة والسالم [ حق تربية موسى 

اذهبا على رجائكما وطمعكما ، وباشرا األمر : أبو العباس ، وأبو الوليد ، وأبو مّرة والترجي هلما ، أي : الثالث 
وجدوى . فهو جيتهد بطوقه ، وحيتشد بأقصى وسعه . مباشرة من يرجو ويطمع أن يثمر عمله وال خييب سعيه 

َولَْو أَنَّآ أهلكناهم بَِعذَابٍ مِّن قَْبِلِه لَقَالُواْ َربََّنا لَْوآل { يؤمن إلزام احلجة وقطع املعذرة  إرساهلما إليه مع العلم بأن لن
{ يتذكر ويتأّمل فيبذل النصفة من نفسه واإلذعان للحق : أي ]  ١٣٤: طه [ } أَْرَسلَْت إِلَْيَنا َرُسوالً فََنتَّبَِع ءاياتك 

  .تصفان ، فيجّره إنكاره إىل اهللكة  أن يكون األمر كما} أَْو خيشى 

  ) ٤٥(قَالَا رَبََّنا إِنََّنا َنَخافُ أَنْ َيفُْرطَ َعلَْيَنا أَوْ أَنْ َيطَْغى 

خناف أن يعجل علينا : يسبق اخليل ، أي : وفرس فرط . الذي يتقّدم الواردة : ومنه الفارط . سبق وتقّدم : فرط 
خافا أن حيمله حامل على املعاجلة . من أفرطه غريه إذا محله على العجلة  »يفرط«وقرىء . بالعقوبة ويبادرنا هبا 

أو من حبه الرياسة ، أو من قومه القبط . بالعقاب من شيطان ، أو من جربوته واستكباره واّدعائه بالربوبية 
[ } الَ املأل ِمن قَْوِمِه قَ{ ]  ٦٠: األعراف [ } قَالَ املال ِمن قَْوِمِه { املتمّردين الذين حكى عنهم رّب العّزة 

. خناف أن حيول بيننا وبني تبليغ الرسالة باملعاجلة : من اإلفراط يف األذية ، أي » يفرط«وقرىء ]  ٣٣: املؤمنون 
بالتخطي إىل أن } أَْو أَن يطغى { أو جياوز احلّد يف معاقبتنا إن مل يعاجل ، بناء على ما عرفا وجرّبا من شرارته وعتّوه 

باب من : ويف اجمليء به هكذا على اإلطالق وعلى سبيل الرمز . ك ما ال ينبغي ، جلرأته عليك وقسوة قلبه يقول في
  .حسن األدب وحتاش عن التفّوه بالعظيمة 

ا بَنِي إِْسرَاِئيلَ َولَا ُتَعذِّبُْهْم قَْد فَأِْتَياُه فَقُولَا إِنَّا َرسُولَا َربَِّك فَأَْرِسلْ َمعََن) ٤٦(قَالَ لَا َتَخافَا إِنَّنِي مََعكَُما أَْسَمُع َوأََرى 
  ) ٤٨(إِنَّا قَدْ أُوِحَي إِلَْيَنا أَنَّ الَْعذَاَب َعلَى َمْن كَذََّب َوَتوَلَّى ) ٤٧(جِئَْناكَ بِآَيٍة ِمْن َربَِّك َوالسَّلَاُم َعلَى َمنِ اتََّبَع الُْهَدى 

ما جيري بينكما وبينه من قول وفعل ، فأفعل ما يوجبه } ى أَْسَمُع وأر{ أي حافظكما وناصركما } َمَعكَُما { 
أنا حافظ لكما : حفظي ونصريت لكما ، فجائز أن يقّدر أقوالكم وأفعالكم ، وجائز أن ال يقّدر شيء ، وكأنه قيل 

. وإذا كان احلافظ والناصر كذلك ، متّ احلفظ وصحت النصرة ، وذهبت املباالة بالعدّو . وناصر سامع مبصر 
من احلفر والبناء ونقل احلجارة ، : انت بنو إسرائيل يف ملكة فرعون والقبط ، يعذبوهنم بتكليف األعمال الصعبة ك

مجلة جارية من اجلملة } قَْد جئناك بِئَاَيٍة ّمن رَّبَِّك { والسخرة يف كل شيء ، مع قتل الولدان ، واستخدام النساء 
رى البيان والتفسري ، ألنّ دعوى الرسالة التثبت إال ببينتها اليت هي اجمليء باآلية جم} إِنَّا َرسُوالَ َربَِّك { األوىل وهي 

قد : ألنّ املراد يف هذا املوضع تثبيت الدعوى بربهاهنا ، فكأنه قال : ومل يثن ومعه آيتان } بآية { ، إمنا وحد قوله 
: األعراف [ } جِئُْتكُْم بَِبّيَنٍة ّمن رَّّبكُمْ  قَْد{ جئناك مبعجزة وبرهان وحجة على ما ادعيناه من الرسالة ، وكذلك 

: الشعراء [ } أَْو لَْو جِئُْتَك بَِشىء مُّبِنيٍ { ، ]  ١٥٤: الشعراء [ } فأت بآية إن كنت من الصادقني { ، ]  ١٠٥



توبيخ خزنة وسالم املالئكة الذين هم خزنة اجلنة على املهتدين ، و: يريد ] والسالم على من أتبع اهلدى ] [  ٣٠
  .النار والعذاب على املكذبني 

  ) ٥٠(قَالَ َربَُّنا الَِّذي أَْعطَى كُلَّ َشْيٍء َخلْقَُه ثُمَّ َهَدى ) ٤٩(قَالَ فََمْن َربُّكَُما َيا ُموَسى 

وحيتمل أن . خاطب االثنني ، ووجه النداء إىل أحدمها وهو موسى؛ ألنه األصل يف النبّوة ، وهارون وزيره وتابعه 
ملا عرف من فصاحة هارون والرتة يف لسان . مله خبثه ودعارته على استدعاء كالم موسى دون كالم أخيه حي

} َخلَقَهُ { ]  ٥٢: الزخرف [ } أم أنا خري من هذا الذى هو مهني وال يكاد يبني { : ويدل عليه قوله . موسى 
أعطى كل شيء : أو ثانيهما ، أي . قون به أعطى خليقته كل شيء حيتاجون إليه ويرتف: أول مفعويل أعطى ، أي 

صورته وشكله الذي يطابق املنفعة املنوطة به ، كما أعطى العني اهليئة اليت تطابق اإلبصار ، واألذن الشكل الذي 
كل واحد منها مطابق ملا علق به من املنفعة ، غري ناب : يوافق االستماع ، وكذلك األنف واليد والرجل واللسان 

زوجني ، والبعري والناقة ، . أعطى كل حيوان نظريه يف اخللق والصورة ، حيث جعل احلصان واِحلجر أو . عنه 
صفة للمضاف أو » َخلَقَُه«وقرىء . والرجل واملرأة ، فلم يزاوج منها شيئاً غري جنسه وما هو على خالف خلقه 

أي عرف كيف يرتفق مبا أعطى ، } مَّ هدى ثُ{ كل شيء خلقه اهللا مل خيله من عطائه وإنعامه : للمضاف إليه ، أي 
وهللا دّر هذا اجلواب ما أخصره وما أمجعه ، وما أبينه ملن ألقى الذهن ونظر بعني اإلنصاف . وكيف يتوصل إليه 
  .وكان طالباً للحق 

الَِّذي جََعلَ لَكُمُ ) ٥٢(رَبِّي َولَا يَْنَسى  قَالَ ِعلُْمَها ِعْنَد رَبِّي ِفي ِكتَابٍ لَا َيِضلُّ) ٥١(قَالَ فََما َبالُ الْقُُروِن الْأُولَى 
كُلُوا َواْرَعْوا ) ٥٣(َشتَّى الْأَْرَض مَْهًدا َوَسلََك لَكُْم ِفيَها ُسُبلًا َوأَْنَزلَ ِمَن السََّماِء َماًء فَأَْخَرجَْنا بِِه أَزَْواًجا ِمْن َنَباٍت 

  ) ٥٤(َهى أَْنَعاَمكُْم إِنَّ ِفي ذَِلكَ لَآَياتٍ ِلأُوِلي النُّ

سأله عن حال من تقدم وخال من القرون ، وعن شقاء من شقي منهم وسعادة من سعد ، فأجابه بأنّ هذا سؤال عن 
الغيب ، وقد استأثر اهللا به ال يعلمه إال هو ، وما أنا إال عبد مثلك ال أعلم منه إال ما أخربين به عالم الغيوب ، 

ضللت : يقال . للوح احملفوظ ، ال جيوز على اهللا أن خيطيء شيئاً أو ينساه وعلم أحوال القرون مكتوب عند اهللا يف ا
. من أضله إذا ضيعه » يضل«وقرىء . ضللت الطريق واملنزل : الشيء إذا أخطأته يف مكانه فلم هتتد له ، كقولك 

أن يكون فرعون قد وجيوز . ال يترك من كفر به حىت ينتقم منه ، وال يترك من وحده حىت جيازيه : وعن ابن عباس 
ما تقول يف سوالف القرون ، ومتادي كثرهتم ، : نازعه يف إحاطة اهللا بكل شيء وتبينه لكل معلوم ، فتعنت ، وقال 

وتباعد أطراف عددهم ، كيف أحاط هبم وبأجزائهم وجواهرهم؟ فأجاب بأنّ كل كائن حميط به علمه ، وهو مثبت 
ال : نسيان ، كما جيوزان عليك أيها العبد الذليل والبشر الضئيل ، أي عنده يف كتاب ، وال جيوز عليه اخلطأ وال

. مرفوع صفة لريب } الذى جََعلَ { يضلّ كما تضل أنت ، وال ينسى كما تنسى يا مدعي الربوبية باجلهل والوقاحة 
مهدها : فة ، أي قراءة أهل الكو} َمْهداً { أو خرب مبتدأ حمذوف أو منصوب على املدح ، وهذا من مظانه وجمازه 

[ } َما َسلَكَكُْم ِفى َسقََر { : من قوله تعاىل } َوسَلََك { أو يتمهدوهنا فهي هلم كاملهد وهو ما ميهد للصيب . مهداً 
أي حصل ]  ١٢: احلجر [ } َنْسلُكُُه ِفى قُلُوبِ اجملرمني { ، ]  ٢٠٠: الشعراء [ } َسلَكَْناهُ { ، ]  ٤٢: املدثر 

انتقل فيه من لفظ الغيبة إىل لفظ املتكلم املطاع } فَأَخَْرْجَنا { ووسطها بني اجلبال واألودية والرباري لكم فيها سبالً 
، ملا ذكرت من االفتنان واإليذان بأنه مطاع تنقاد األشياء املختلفة ألمره ، وتذعن األجناس املتفاوتة ملشيئته ، ال 



األنعام [ } ُهَو الذى أَنَزلَ ِمَن السماء َماء فَأَْخَرْجَنا بِِه َنبَاَت كُلّ َشْىء َو{ : ومثله قوله تعاىل . ميتنع شيء عن إرادته 
أَمَّنْ { ، ]  ٢٧: فاطر [ } أَلَْم َتَر أَنَّ اهللا أَنَزلَ ِمَن السماء َماء فَأَْخَرْجَنا بِِه ثَمََراٍت مُّْخَتِلفاً أَلْوَاُنَها { ، ]  ٩٩: 

وفيه ]  ٦٠: النمل [ } نَزلَ لَكُْم ّمَن السماء مآء فَأَنَبْتَنا بِِه َحدَاِئَق ذَاَت بَْهَجٍة َخلَقَْنا السماوات واالرض وَأَ
أصنافاً ، مسيت بذلك ألهنا } أزواجا { ختصيص أيضاً بأنا حنن نقدر على مثل هذا ، وال يدخل حتت قدرة أحد 

وجيوز أن يكون صفة . مريض ومرضى صفة لألزواج ، مجع شتيت ، ك} شىت { مزدوجة ومقترنة بعضها مع بعض 
والنبات مصدر مسي به النابت كما مسي بالنبت ، فاستوى فيه الواحد واجلمع ، يعين أهنا شىت خمتلفة النفع . للنبات 

من نعمته عّز وعال أن أرزاق : قالوا . والطعم واللون والرائحة والشكل ، بعضها يصلح للناس وبعضها للبهائم 
{ : وقد جعل اهللا علفها مما يفضل عن حاجتهم وال يقدرون على أكله ، أي قائلني . بعمل األنعام العباد إمنا حتصل 

أخرجنا أصناف النبات آذنني يف االنتفاع هبا ، مبيحني أن : املعىن } فَأَخَْرْجَنا { حال من الضمري يف } كُلُواْ وارعوا 
  .تأكلوا بعضها وتعلفوا بعضها 

  ) ٥٥(ِفيَها ُنعِيُدكُْم َوِمنَْها ُنْخرُِجكُمْ َتاَرةً أُخَْرى ِمْنَها َخلَقَْناكُْم َو

إنّ امللك لينطلق فيأخذ من تربة املكان : وقيل . أراد خبلقهم من األرض خلق أصلهم هو آدم عليه السالم منها 
يؤلف أجزاءهم وأراد بإخراجهم منها أنه . الذي يدفن فيه فيبّددها على النطفة فيخلق من التراب والنطفة معاً 

} َيْوَم َيْخُرُجونَ ِمَن األجداث ِسَراعاً { املتفرقة املختلطة بالتراب ، ويردّهم كما كانوا أحياء ، وخيرجهم إىل احملشر 
عّدد اهللا عليهم ما علق باألرض من مرافقهم ، حيث جعلها هلم فراشاً ومهاداً يتقبلون عليها ، ]  ٤٣: املعارج [ 

يترّددون فيها كيف شاؤوا ، وأنبت فيها أصناف النبات اليت منها أقواهتم وعلوفات هبائمهم  وسّوى هلم فيها مسالك
، وهي أصلهم الذي منه تفرعوا ، وأمهم اليت منها ولدوا ، مث هي كفاهتم إذا ماتوا ومن مث قال رسول اهللا صلى اهللا 

  :عليه وسلم 
  .» متّسحوا باألرضِ فإّنها بِكُْم بّرةٌ « )  ٦٨٦( 

  ) ٥٦(لَقَْد أََريَْناُه آيَاِتَنا كُلََّها فَكَذََّب وَأََبى َو

َوَجَحُدواْ بَِها واستيقنتها { : وإمنا كذب لظلمه ، كقوله تعاىل . بصرناه أو عرفناه صحتها ويقناه هبا } أريناه { 
أَنَزلَ هَُؤالء إِالَّ َربُّ السماوات واألرض لَقَْد َعِلْمَت َما { : وقوله تعاىل ]  ١٤: النمل [ } أَنفُُسُهْم ظُلْماً َوُعلُّواً 

أن حيذي هبذا التعريف : وجهان ، أحدمها } كُلََّها فَكَذَّبَ { : ويف قوله تعاىل ]  ١٠٢: اإلسراء [ } َبصَاِئَر 
اإلضايف حذو التعريف بالالم لو قيل اآليات كلها ، أعين أهنا كانت ال تعطي إال تعريف العهد ، واإلشارة إىل 

العصا ، واليد ، وفلق البحر ، واحلجر ، : آليات املعلومة اليت هي تسع اآليات املختصة مبوسى عليه السالم 
أن يكون موسى قد أراه آياته وعّدد عليه ما أوتيه : والثاين . واجلراد ، والقمل ، والضفادع ، والدم ، ونتق اجلبل 

{ صادق ال فرق بني ما خيرب عنه وبني ما يشاهد به ، فكذهبا مجيعاً غريه من األنبياء من آياهتم ومعجزاهتم ، وهو نيبّ 
  .فكذب اآليات وأىب قبول احلق : وقيل . أن يقبل شيئاً منها } وأىب 

ا

  ) ٥٧(قَالَ أَجِئَْتَنا ِلُتْخرَِجَنا ِمْن أَْرِضَنا بِِسْحرَِك َيا ُموَسى 



أن فرائصه كانت ترعد خوفاً مما جاء به موسى عليه } ْرضَِنا بِِسحْرَِك أَجِئَْتَنا لُِتخْرَِجَنا ِمْن أَ{ : يلوح من جيب قوله 
السالم ، لعلمه وإيقانه أنه على احلق ، وأن احملق لو أراد قود اجلبال النقادت وأن مثله ال خيذل وال يقل ناصره ، 

عليه أن ساحراً ال يقدر أن خيرج تعلل وحتري وإال فكيف خيفى } بِِسحْرَِك { : وقوله . وأنه غالبه على ملكه ال حمالة 
  .ملكاً مثله من أرضه ويغلبه على ملكه بالسحر؟ 

قَالَ َمْوِعدُكُْم َيْوُم الزِّيَنِة ) ٥٨(ى فَلََنأِْتَينَّكَ بِِسْحرٍ ِمثِْلِه فَاْجَعلْ َبْينََنا َوَبيَْنَك َمْوِعًدا لَا ُنْخِلفُُه َنْحُن َولَا أَْنَت َمكَاًنا ُسًو
  ) ٦٠(فََتوَلَّى ِفْرَعْونُ فََجَمَع كَْيَدُه ثُمَّ أََتى ) ٥٩(َشَر النَّاسُ ُضًحى َوأَنْ ُيْح

فإن جعلته زماناً . من أن جيعل زماناً أو مكاناً أو مصدراً } فاجعل َبيَْنَنا َوبَْيَنَك َمْوِعداً { : ال خيلو املوعد يف قوله 
مطابق له ، لزمك شيئان أن جتعل الزمان خملفاً ، وأن يعضل عليك } ينة َمْوِعُدكُْم َيْوُم الز{ : نظراً يف أن قوله تعاىل 

أيضاً أن توقع اإلخالف على املكان ، وأن . لزمك } َمكَاناً ُسًوى { : وإن جعلته مكاناً لقوله تعاىل : ناصب مكاناً 
} َيْوُم الزينة { وزمانا مجيعاً ، ألنه قرأ  وقراءة احلسن غري مطابقة له مكاناً} َمْوِعدُكُْم َيْوُم الزينة { : ال يطابق قوله 

{ مكان موعد ، وجيعل الضمري يف : بالنصب ، فبقي أن جيعل مصدراً مبعىن الوعد ، ويقدر مضاف حمذوف ، أي 
}  َمْوِعُدكُمْ َيْوُم الزينة{ : فكيف طابقه قوله : فإن قلت . بدل من املكان احملذوف } َمكَاناً { للموعد و } ُنْخِلفُُه 

هو مطابق معىن وإن مل يطابق لفظاً ، : وال بد من أن جتعله زماناً ، والسؤال واقع عن املكان العن الزمان؟ قلت 
ألهنم ال بّد هلم من أن جيتمعوا يوم الزينة يف مكان بعينه ، مشتهر باجتماعهم فيه يف ذلك اليوم ، فبذكر الزمان علم 

وطباق هذا أيضاً من . إجناز وعدكم يوم الزينة : واملعىن . مصدر ال غري  وأما قراءة احلسن فاملوعد فيها. املكان 
فيم : فإن قلت . اجعل بيننا وبينك وعدا ال خنلفه : وجيوز أن ال يقدر مضاف حمذوف ، ويكون املعىن . طريق املعىن 

أما على : واب؟ قلت فكيف يطابقه اجل: فإن قلت . أو بفعل يدل عليه املصدر . باملصدر : ينتصب مكاناً؟ قلت 
وجيوز على قراءة احلسن أن . وعدكم وعد يوم الزينة : وأما على قراءة العامة فعلى تقدير . قراءة احلسن فظاهر 

. خربه ، على نية التعريف فيه ألنه ضحى ذلك اليوم بعينه } ُضًحى { و . مبتدأ ، مبعىن الوقت » موعدكم«يكون 
، ويوم الّنريوز ، ويوم عيد كان هلم يف كل عام ، ويوم كانوا يتخذون فيه سوقاً  يوم عاشوراء: وقيل يف يوم الزينة 

» سوى«وقرىء . وباجلزم على جواب األمر . بالرفع على الوصف للموعد » خنلفه«قرىء . ويتزينون ذلك اليوم 
وهو من االستواء؛ ألنّ منصفاً بيننا وبينك عن جماهد ، : ومعناه . وسوى ، بالكسر والضم ، ومنّوناً وغري منّون 

قرىء . ومن مل ينّون فوجهه أن جيري الوصل جمرى الوقف . املسافة من الوسط إىل الطرفني مستوية ال تفاوت فيها 
وجيوز أن يكون فيه ضمري . وأن حيشر اليوم . وأن حتشر يا فرعون : يريد . بالتاء والياء » وأن حتشر الناس«: 

{ وجعل } َمْوِعُدكُْم { : ى العادة اليت خياطب هبا امللوك ، أو خاطب القوم بقوله فرعون ذكره بلفظ الغيبة إما عل
وإمنا واعدهم ذلك اليوم : الرفع أو اجلّر ، عطفاً على اليوم أو الزينة } َوأَن ُيْحَشَر { وحمل . لفرعون } ُيْحَشُر 

وس األشهاد ويف اجملمع الغاّص لتقوى ليكون علّو كلمة اهللا وظهور دينه وكبت الكافر ، وزهوق الباطل على رؤ
رغبة من رغب يف اتباع احلق ، ويكلّ حّد املبطلني وأشياعهم ، ويكثر احملدث بذلك األمر العلم يف كل بدو وحضر 

  .، ويشيع يف مجيع أهل الوبر واملدر 

  ) ٦١(بَِعذَابٍ َوقَْد خَاَب َمنِ افَْتَرى قَالَ لَُهْم مُوَسى َويْلَكُْم لَا َتفَْترُوا َعلَى اللَِّه كَِذًبا فَُيْسِحَتكُْم 



. والسحت لغة أهل احلجاز ) فَُيْسحَِتكُم ( أي ال تدعو آياته ومعجزاته سحراً قرىء } الَ َتفَْتُرواْ َعلَى اهللا كَذِباً { 
  :ومنه قول الفرزدق . لغة أهل جند وبين متيم : واإلسحات 
  .يف بيت ال تزال الركب تصطكّ يف تسوية إعرابه ...  إالَّ ُمْسِحَتاً أْو ُمَجلُّف. . . . . . 

قَالُوا إِنْ َهذَاِن لََساِحَراِن ُيرِيَداِن أَنْ ُيْخرَِجاكُْم ِمْن أَْرِضكُْم بِِسْحرِِهَما ) ٦٢(فََتَناَزُعوا أَْمَرُهْم َبْينَُهْم َوأََسرُّوا النَّْجَوى 
  ) ٦٤(ْجِمُعوا كَْيَدكُْم ثُمَّ ائُْتوا َصفًّا َوقَْد أَفْلَحَ الَْيْوَم َمنِ اْسَتْعلَى فَأَ) ٦٣(َوَيذَْهَبا بِطَرِيقَِتكُُم الُْمثْلَى 

إن كان ساحراً فسنغلبه وإن كان من السماء : وعن قتادة . إن غلبنا موسى اتبعناه : إن جنواهم : عن ابن عباس 
ا قال . فله أمر  والظاهر أهنم تشاوروا يف السر . قول ساحر ما هذا ب: اآلية قالوا } َوْيلَكُمْ { : وعن وهب مل

فكانت جنواهم يف تلفيق هذا الكالم وتزويره ، خوفاً من . إن هذان لساحران : وجتاذبوا أهداب القول ، مث قالوا 
وابن . على اجلهة الظاهرة املكشوفة » إن هذين لساحران«: قرأ أبو عمرو . غلبتهما ، وتثبيطاً للناس عن اتباعهما 

والالم هي الفارقة بني إن النافية واملخففة من . إنْ زيد ملنطلق : على قولك » إنْ هذان لساحران«حفص كثري و
بفتح أن وبغري الم ، بدل من » أن هذان ساحران«وقرأ ابن مسعود » إن ذان إال ساحران«وقرأ أّيب . الثقيلة 

غة بلحرث بن كعب ، جعلوا االسم املثىن حنو هي ل} إِنْ هاذان لساحران { وقيل يف القراءة املشهورة . النجوى 
. مبعىن نعم } إِنْ { : وقال بعضهم . األمساء اليت آخرها ألف ، كعصا وسعدى ، فلم يقلبوها ياء يف اجلر والنصب 

وقد أعجب به أبو . هلما ساحران : خرب مبتدأ حمذوف ، والالم داخلة على اجلملة تقديره } لسا حرا ِن { و 
أرادوا أهل : وقيل . والسنة الفضلى ، وكل حزب مبا لديهم فرحون } املثلى { ذهبهم الطريقة إسحاق مسوا م

اسم لوجوه » الطريقة«: وقيل } فَأَْرِسلْ َمَعَنا بىن إسرا ءيلَ { : طريقتهم املثلى ، وهم بنو إسرائيل ، لقول موسى 
{ : هو طريقة قومه : ويقال للواحد أيضاً . هم طريقة قومهم : يقال . الناس وأشرافهم الذين هم قدوة لغريهم 

أي أزمعوه واجعلوه جممعاً عليه ، } فَأَْجِمُعواْ كَْيدَكُْم { وقرىء ) فجمع كيده : ( يعضده قوله } فَأَْجِمُعواْ كَْيدَكُْم 
يف صدور  أمروا بأن يأتوا صفاً ألنه أهيب. حىت ال ختتلفوا وال خيلف عنه واحد منكم ، كاملسألة اجملمع عليها 

وعن أيب عبيدة . أهنم كانوا سبعني ألفاً مع كل واحد منهم حبل وعصا وقد أقبلوا إقبالة واحدة : وروي . الرائني 
ووجه صحته أن يقع علماً ملصلى . أنه فسر الصف باملصلى ، ألن الناس جيتمعون فيه لعيدهم وصالهتم مصطفني 

وقد : يعين . اعتراض } َوقَْد أَفْلََح اليوم َمنِ استعلى { ى من املصليات ائتوا مصل. بعينه ، فأمروا بأن يأتوه أو يراد 
  .فاز من غلب 

قَالَ َبلْ أَلْقُوا فَإِذَا ِحبَالُُهْم َوِعِصيُُّهْم ُيخَيَّلُ إِلَْيِه ِمنْ ) ٦٥(قَالُوا َيا مُوَسى إِمَّا أَنْ ُتلِْقَي َوإِمَّا أَنْ َنكُونَ أَوَّلَ َمْن أَلْقَى 
  ) ٦٦(ِهْم أَنََّها َتْسَعى ِسْحرِ

اختر أحد األمرين؛ أو : معناه . أو مرفوع بأنه خرب مبتدإ حمذوف . مع ما بعده إما منصوب بفعل مضمر } أَن { 
وهذا التخيري منهم استعمال أدب حسن معه ، وتواضع له وخفض جناح ، وتنبيه على . األمر إلقاؤك أو إلقاؤنا 

وكأن اهللا عّز وعال أهلمهم ذلك ، وعلم موسى صلوات اهللا عليه اختيار إلقائهم أوالً  إعطائهم النصفة من أنفسهم ،
ويستنفدوا أقصى طوقهم ، وجمهودهم . ، مع ما فيه من مقابلة أدب بأدب ، حىت يربزوا ما معهم من مكايد السحر 

على السحر فمحقته ، وكانت أظهر اهللا سلطانه وقذف باحلق على الباطل فدمغه ، وسلط املعجزة : ، فإذا فعلوا 
إذا املفاجأة والتحقيق فيها أهنا إذا الكائنة مبعىن : هذه } إِذَا { يقال يف . آية نرية للناظرين ، وعربة بينة للمعتربين 



الوقت ، الطالبة ناصباً هلا ومجلة تضاف إليها ، خصت يف بعض املواضع بأن يكون ناصبها فعالً خمصوصاً وهو فعل 
ففاجأ موسى وقت ختييل سعي } فَإِذَا ِحبَالُُهْم وَِعِصيُُّهْم { : جلملة ابتدائية ال غري ، فتقدير قوله تعاىل املفاجأة وا

» ُعصيهم«: وقرىء . على مفاجأته حباهلم وعصيهم خميلة إليه السعي : واملعىن . وهذا متثيل . حباهلم وعصيهم 
على إسناده إىل ضمري » ختيل«] وقرىء [ ، وقُِسّي وِقِسّي  ُديلّ وِديلّ: بالضم وهو األصل بالكسر إتباع وحنوه 

أعجبين زيد كرمه ، وختيل : من الضمري بدل االشتمال ، كقولك } أَنََّها تسعى { : احلبال والعصي وإبدال قوله 
 تعاىل هو على أنّ اهللا: وخنيل . وطريقه طريق ختيل . مبعىن تتخيل . وختيل . على كون احلبال والعصي خميلة سعيها 

فخيلت . أهنم لطخوها بالزئبق ، فلما ضربت عليها الشمس اضطربت واهتزت : يروى . املخيل للمحنة واالبتالء 
  .ذلك 

وا إِنََّما َوأَلْقِ َما ِفي َيِمينَِك َتلْقَْف َما َصَنُع) ٦٨(قُلَْنا لَا َتَخْف إِنَّكَ أَْنتَ الْأَْعلَى ) ٦٧(فَأَْوَجَس ِفي نَفِْسِه ِخيفَةً ُموَسى 
  ) ٦٩(َصَنعُوا كَْيُد سَاِحرٍ وَلَا ُيفِْلُح السَّاِحرُ َحْيثُ أََتى 

تسمع نبأة يسرية منه ، وكان ذلك لطبع اجلبلة : إضمار شيء منه ، وكذلك توجس الصوت : إجياس اخلوف 
} إِنََّك أَنَت األعلى { ه خاف أن خياجل الناس شك فال يتبعو: وقيل . البشرية ، وأنه ال يكاد ميكن اخللّو من مثله 

فيه تقرير لغلبته وقهره ، وتوكيد باالستئناف وبكلمة التشديد وبتكرير الضمري وبالم التعريف وبلفظ العلّو وهو 
ال تبال : جائز أن يكون تصغرياً هلا ، أي : ومل يقل عصاك } َما ِفى َيمِينَِك { وقوله . الغلبة الظاهرة وبالتفضيل 

صيهم ، وألق العويد الفرد الصغري اجلرم الذي يف ميينك ، فإنه بقدرة اهللا يتلقفها على وحدته بكثرة حباهلم وع
ال حتتفل هبذه األجرام الكبرية الكثرية ، فإن يف ميينك : وكثرهتا ، وصغره وعظمها ، وجائز أن يكون تعظيماً هلا أي 

َتلْقَْف { وقرىء . فألقه يتلقفها بإذن اهللا وميحقها  شيئاًأعظم منها كلها ، وهذه على كثرهتا أقل شيء وأنزره عنده ،
ههنا مبعىن } َصَنُعواْ { . بالتخفيف » تلقف«ألقها متلقفة وقرىء : بالرفع على االستئناف أو على احلال ، أي } 

بالرفع والنصب } كَْيُد سا ِحرٍ { قرىء ]  ١١٧: األعراف [ } َتلْقَُف َما َيأِْفكُونَ { : زّوروا وافتعلوا كقوله تعاىل 
ذي سحر ، أو : مبعىن » كيد سحر«: وقرىء . ومن نصب فعلى أهنا كافة . موصولة ) ما ( فمن رفع فعلى أنّ . 

أو بني الكيد ، ألنه يكون سحراً وغري سحر . أو هم لتوغلهم يف سحرهم كأهنم السحر بعينه وبذاته . ذوي سحر 
ألنّ القصد يف : مل وحد ساحر ومل جيمع؟ قلت : فإن قلت . ، وعلم حنو علم فقه : وحنوه . ، كما تبني املائة بدرهم 

َوالَ { : أال ترى إىل قوله . هذا الكالم إىل معىن اجلنسية ، ال إىل معىن العدد ، فلو مجع ، خليل أنّ املقصود هو العدد 
إمنا نكر من أجل تنكري املضاف ، : فلم نكر أوالً وعرف ثانياً؟ قلت : فإن قلت . أي هذا اجلنس } ُيفِْلُح الساحر 

  :ال من أجل تنكريه يف نفسه كقول الَعجَّاج 
ال يف أمر دنيا وال يف أمر آخرة املراد تنكري األمر : ويف حديث عمر رضي اهللا عنه ... يف َسْعي ُدْنَيا طَالََما قَْد َمدَّْت 

حيث : كقوهلم } َحْيثُ أتى { وأخروي  وأمر دنيوي. ويف سعي دنيوي . إن ما صنعوا كيد سحري : ، كأنه قيل 
  .سري ، وأية سلك ، وأينما كان 

  ) ٧٠(فَأُلِْقَي السََّحَرةُ ُسجًَّدا قَالُوا آَمنَّا بَِربِّ هَاُرونَ َوُموَسى 



قد ألقوا حباهلم وعصيهم للكفر واجلحود مث ألقوا رؤوسهم بعد ساعة للشكر . سبحان اهللا ما أعجب أمرهم 
أهنم مل يرفعوا رؤوسهم حىت رأو اجلنة والنار ورأوا ثواب أهلها : عظم الفرق بني اإللقاءين وروي والسجود ، فما أ

  .ملا خّروا سجداً أراهم اهللا يف سجودهم منازهلم اليت يصريون إليها يف اجلنة : وعن عكرمة . 

لََّمكُُم السِّْحَر فَلَأُقَطَِّعنَّ أَْيدَِيكُْم َوأَْرُجلَكُْم ِمْن ِخلَاٍف وَلَأَُصلَِّبنَّكُْم قَالَ آَمْنُتْم لَُه قَْبلَ أَنْ آذَنَ لَكُْم إِنَُّه لَكَبُِريكُُم الَِّذي َع
  ) ٧١(ِفي ُجذُوعِ النَّْخلِ وَلََتْعلَُمنَّ أَيَُّنا أََشدُّ َعذَاًبا َوأَبْقَى 

علمكم ، من قول أهل مكة للمعلم أو مل. أنه أسحرهم وأعالهم درجة يف صناعتهم : لعظيمكم ، يريد } لَكَبُِريكُمُ { 
» فألقطعّن«قرىء . كذا يريدون معلمهم وأستاذهم يف القرآن ويف كل شيء : أمرين كبريي ، وقال يل كبريي : 
أن تقطع اليد اليمىن والرجل اليسرى؛ ألنّ كل واحد من العضوين : بالتخفيف والقطع من خالف » وألصلنب«

البتداء الغاية؛ ألن القطع مبتدأ وناشيء » من«و. ، وهذا ميني وذاك مشال  خالف اآلخر ، بأن هذا يد وذاك رجل
ألقطعنها خمتلفات؛ ألهنا : وحمل اجلار واجملرور النصب على احلال ، أي . من خمالفة العضو العضو ، ال من وفاقه إياه 

لشيء املوعى يف وعائه ، شبه متكن املصلوب يف اجلذع بتمكن ا. إذا خالف بعضها بعضاً فقد اتصفت باالختالف 
َءاَمنُتمْ { : يريد نفسه لعنه اهللا وموسى صلوات اهللا عليه بدليل قوله } أَيَُّنآ { . } ِفى ُجذُوعِ النخل { : فلذلك قيل 

]  ٦١: التوبة [ } ُيْؤِمُن باهللا َوُيْؤِمُن ِللُْمْؤِمنَِني { : والالم مع اإلميان يف كتاب اهللا لغري اهللا تعاىل ، كقوله تعاىل } لَُه 
وتوضيع ملوسى عليه السالم ، . من تعذيب الناس بأنواع العذاب : وفيه نفاجة باقتداره وقهره ، وما ألفه وضرى به 

  .واستضعاف له مع اهلزء به؛ ألن موسى مل يكن قط من التعذيب يف شيء 

إِنَّا ) ٧٢(فَطََرَنا فَاقْضِ َما أَْنَت قَاضٍ إِنََّما تَقِْضي َهِذِه الْحََياةَ الدُّْنَيا  قَالُوا لَْن نُْؤِثَرَك َعلَى َما َجاءََنا ِمَن الْبَيَِّناِت وَالَِّذي
فَإِنَّ لَهُ إِنَُّه َمْن يَأِْت َربَُّه ُمْجرًِما ) ٧٣(آَمنَّا بِرَبَِّنا ِلَيْغِفرَ لََنا َخطَايَاَنا َوَما أَكْرَْهَتَنا َعلَْيِه ِمَن السِّْحرِ وَاللَُّه َخْيٌر وَأَْبقَى 

َجنَّاُت ) ٧٥(َوَمْن َيأِْتِه ُمْؤِمًنا قَْد َعِملَ الصَّاِلحَاِت فَأُولَِئَك لَُهُم الدََّرَجاتُ الُْعلَى ) ٧٤(َجهَنََّم لَا َيُموُت ِفيَها َولَا َيحَْيى 
  ) ٧٦(ى َعْدٍن َتْجرِي ِمْن َتحِْتَها الْأَْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها وَذَِلَك َجَزاُء َمْن َتَزكَّ

ووجهها أن احلياة يف القراءة } َتقِْضى هذه احلياوة الدنيآ { قرىء . عطف على ما جاءنا أو قسم } والذى فَطَرََنا { 
: » صمت يوم اجلمعة«املشهورة منتصبة على الظرف ، فاتسع يف الظرف بإجرائه جمرى املفعول به ، كقولك يف 

االثنان من القبط ، والسائر من : كانوا اثنني وسبعني  - رؤوسهم يعين -أن السحرة : وروي » صيم يوم اجلمعة«
أرنا موسى نائماً ففعل ، : أهنم قالوا لفرعون : وروي . بين إسرائيل ، وكان فرعون أكرههم على تعلّم السحر 

{ ارضوه ما هذا بسحر الساحر؛ ألن الساحر إذا نام بطل سحره ، فأىب إال أن يع: فوجدوه حترسه عصاه ، فقالوا 
هي حكاية : قيل يف هذه اآليات الثالث . قال ال إله إال اهللا : وعن ابن عباس . تطهر من أدناس الذنوب } تزكى 
  .خرب من اهللا ال على وجه احلكاية : وقيل . قوهلم 

فَأَْتبََعُهمْ ) ٧٧(يََبًسا لَا َتخَاُف َدَركًا َولَا َتْخَشى َولَقَْد أَْوَحْيَنا إِلَى ُموَسى أَنْ أَْسرِ بِِعَباِدي فَاضْرِْب لَُهْم طَرِيقًا ِفي الَْبْحرِ 
  ) ٧٩(َوأََضلَّ ِفْرَعْونُ قَْوَمُه َوَما َهَدى ) ٧٨(ِفْرَعْونُ بُِجُنوِدِه فََغِشَيُهْم ِمَن الَْيمِّ َما غَشَِيُهْم 



مصدر : اليبس . عمله : اللنب وضرب . ضرب له يف ماله سهما : فاجعل هلم ، من قوهلم } فاضرب لَُهْم طَرِيقاً { 
: شاتنا يبس ، : ومن مث وصف به املؤنث فقيل . العدم والعدم : يبس يبساً ويبساً وحنومها : يقال . وصف به 

أو صفة . وال خيلو اليبس من أن يكون خمففاً عن اليبس » يابساً«و» يبساً«: وقرىء . إذا جف لبنها : وناقتنا يبس 
  :، كصاحب وصحب ، وصف به الواحد تأكيداً ، كقوله  أو مجع يابس. على فعلٍ 

) فاضرب ( حال من الضمري يف } الَ َتَخافَآ { جعله لفرط جوعه كجماعة جياع ... َوِمعى جياعاً . . . . . . 
: امسان من اإلدراك ، أي : والدرك والدرك . بالسكون » َدْركاً«وقرأ أبو حيوة . على اجلواب » ال ختف«وقرىء 
أن يستأنف ، : ثالثة أوجه » ال ختف«: إذا قرىء } َوالَ ختشى { يف . ركك فرعون وجنوده وال يلحقونك ال يد

ومن شأنك أنك آمن ال ختشى ، وأن ال تكون األلف املنقلبة عن الياء هي الم : كأنه قيل وأنت ال ختشى ، أي 
َوتَظُنُّونَ باهللا { ، ]  ٦٧: األحزاب [ } ا السبيال فَأََضلُّوَن{ : الفعل ولكن زائدة لإلطالق من أجل الفاصلة ، كقوله 

  :وأن يكون مثله قوله ]  ١٠: األحزاب [ } الظنونا 
ومن جوامع الكلم اليت تستقل مع قلتها . من باب االختصار } َما غَِشَيُهمْ { ... كَأَنْ لَْم تََرى قَْبِلي أسرياً َيَما نَِيا 

التغطية : والتغشية » فغشاهم من اليم ما غشاهم«: وقرىء . ال يعلم كنهه إال اهللا غشيهم ما : باملعاين الكثرية ، أي 
: وقوله . أو فرعون؛ ألنه الذي وّرط جنوده وتسبب هلالكهم . أو ما غشاهم . إما اهللا سبحانه : وفاعل غشاهم . 
. ٢٩: غافر [ } َوَما أَْهدِيكُْم إِالَّ سَبِيلَ الرشاد { : هتكم به يف قوله } َوَما هدى {   [  

كُلُوا ) ٨٠(كُُم الَْمنَّ َوالسَّلَْوى َيا بَنِي إِْسرَاِئيلَ قَدْ أَْنَجيَْناكُْم ِمْن َعُدوِّكُْم َوَواَعْدَناكُْم جَانَِب الطُّورِ الْأَْيَمَن َوَنزَّلَْنا َعلَْي
  ) ٨١(غََضبِي َوَمْن َيْحِللْ َعلَْيِه غََضبِي فَقَْد َهَوى  ِمْن طَيَِّباِت َما َرَزقَْناكُْم وَلَا َتطَْغْوا ِفيِه فََيِحلَّ َعلَْيكُْم

هو للذين كانوا منهم يف عهد : خطاب هلم بعد إجنائهم من البحر وإهالك آل فرعون ، وقيل } يابىن إسراءيل { 
 إسرائيل ، قلنا يا بين: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مّن اهللا عليهم مبا فعل بآبائهم والوجه هو األّول ، أي 

األمين { وقرىء . ، وعلى لفظ الوعد واملواعدة ) رزقتكم ( إىل » أجنيتكم«وقرىء . وحذف القول كثري يف القرآن 
ذكرهم النعمة يف جناهتم وهالك عدوهم ، وفيما واعد موسى . » جحر ضب خرب«باجلر على اجلوار ، حنو } 

وإمنا عّدى املواعدة إليهم ألهنا البستهم . لتوراة يف األلواح صلوات اهللا عليه من املناجاة جبانب الطور ، وكتب ا
واتصلت هبم حيث كانت لنبيهم ونقبائهم ، وإليهم رجعت منافعها اليت قام هبا دينهم وشرعهم ، وفيما أفاض عليهم 

وها ويشغلهم اللهو أن يتعّدوا حدود اهللا فيها بأن يكفر: طغياهنم يف النعمة ] وال تطغوا فيه [ من سائر نعمه وأرزاقه 
وأن يزووا حقوق الفقراء فيها ، وأن يسرفوا يف إنفاقها وأن : والتنعم عن القيام بشكرها ، وأن ينفقوها يف املعاصي 

املكسور يف معىن } َوَمن َيْحِللْ { » ال حيلن«وعن عبد اهللا } فََيِحلَّ { قرىء . يبطروا فيها ويأشروا ويتكربوا 
]  ١٩٦: البقرة [ } حىت َيْبلُغَ اهلدى َمِحلَُّه { : ومنه قوله تعاىل . حيل إذا وجب أداؤه الوجوب ، من حل الّدين 
وأصله أن يسقط من . هلك } هوى { عقوباته ولذلك وصف بالنزول : وغضب اهللا . واملضموم يف معىن النزول 

  .جبل فيهلك 
  :قالت 

  بِدُْهفَفُتَِّت َتْحَتَها كَ... َهَوى ِمْن َرأْسِ َمْرقََبٍة 
  .أو سقط سقوطاً ال هنوض بعده . هوت أّمه : ويقولون 



  ) ٨٢(َوإِنِّي لََغفَّارٌ ِلَمْن َتاَب َوآَمَن َوَعِملَ صَاِلًحا ثُمَّ اْهَتَدى 

إنّ { : هو االستقامة والثبات على اهلدى املذكور وهو التوبة واإلميان والعمل الصاحل ، وحنوه قوله تعاىل : االهتداء 
وكلمة التراخي دلت على تباين املنزلتني داللتها على تباين ]  ٣٠: فصلت [ } الوا ربنا اهللا مث استقاموا الذين ق

أعين أنّ منزلة االستقامة على اخلري مباينة ملنزلة اخلري نفسه؛ ألهنا أعلى منها » جاءين زيد مث عمرو«الوقتني يف 
  .وأفضل 

  ) ٨٤(قَالَ ُهْم أُولَاِء َعلَى أَثَرِي َوَعجِلُْت إِلَْيكَ َربِّ ِلتَْرَضى ) ٨٣( َوَما أَْعَجلََك َعْن قَْوِمَك َيا ُموَسى

أي شيء عجل بك عنهم على سبيل اإلنكار ، وكان قد مضى مع النقباء إىل الطور على املوعد } َوَما أَْعجَلََك { 
ده وظنه أن ذلك أقرب إىل رضا اهللا مث تقدمهم شوقاً إىل كالم ربه وتنجز ما وعد به ، بناء على اجتها. املضروب 

وزل عنه أنه عز وجل ما وقت أفعاله إال نظراً إىل دواعي احلكمة ، وعلماً باملصاحل املتعلقة بكل وقت ، . تعاىل 
وليس لقول من جّوز أن يراد مجيع قومه وأن يكون قد فارقهم قبل امليعاد وجه صحيح ، . النقباء : فاملراد بالقوم 

بالضم » أُثرى«بالكسر وعن عيسى بن عمر » إثري«وعن أيب عمرو ويعقوب } ُهْم أُْوالء على أَثَرِى { : يأباه قوله 
وأما األثر فمسموع يف فرند السيف مدّون يف األصول . واإلثر أفصح من األثر . بالقصر » أوىل«: وعنه أيضاً . 

سؤال عن سبب العجلة فكان } َما أَْعَجلََك َو{ : فإن قلت . إثر السيف وأثره ، وهو مبعىن األثر غريب : يقال 
ُهْم { : وقوله . طلب زيادة رضاك أو الشوق إىل كالمك وتنجز موعدك : الذي ينطبق عليه من اجلواب أن يقال 

إنكار : قد تضمن ما واجهه به رب العزة شيئني ، أحدمها : قلت . كما ترى غري منطبق عليه } أُْوالء على أَثَرِى 
السؤال عن سبب املستنكر واحلامل عليه ، فكان أهّم األمرين إىل موسى بسط العذر : والثاين . نفسها العجلة يف 

. ومتهيد العلة يف نفس ما أنكر عليه ، فاعتلّ بأنه مل يوجد مين إال تقّدم يسري ، مثله ال يعتد به يف العادة وال حيتفل به 
مبثلها الوفد رأسهم ومقدمهم ، مث عقبه جبواب السؤال عن السبب  وليس بيين وبني من سبقته إال مسافة قريبة يتقّدم

حار ملا ورد عليه من التهيب لعتاب اهللا ، فأذهله ذلك : ولقائل أن يقول } َوَعجِلُْت إِلَْيكَ َرّب لترضى { : فقال 
  .عن اجلواب املنطبق املرتب على حدود الكالم 

  ) ٨٥(َبْعِدَك َوأََضلَُّهُم السَّامِرِيُّ قَالَ فَإِنَّا قَْد فََتنَّا قَْوَمَك ِمْن 

. الذي خلفهم مع هارون وكانوا ستمائة ألف ماجنا من عبادة العجل منهم إال اثنا عشر ألفاً : أراد بالقوم املفتونني 
عدة ، قد أكملنا ال: يف القصة أهنم أقاموا بعد مفارقته عشرين ليلة ، وحسبوها أربعني مع أيامها ، وقالوا : فإن قلت 

؟ } فإِنَّا قَْد فََتنَّا قَْوَمكَ { مث كان أمر العجل بعد ذلك ، فكيف التوفيق بني هذا وبني قوله تعاىل ملوسى عند مقدمه 
أو افترص السامري غيبته فعزم . بلفظ املوجودة الكائنة على عادته . قد أخرب اهللا تعاىل عن الفتنة املترقبة : قلت 

أي هو » َوأََضلُُّهُم السَّامِرِيُّ«: قرىء . فكان بدء الفتنة موجوداً . ، وأخذ يف تدبري ذلك على إضالهلم غبَّ انطالقه 
السامرة قوم : وقيل . ألنه ضال مضل ، وهو منسوب إىل قبيلة من بين إسرائيل يقال هلا السامرة : أشّدهم ضالالً 

وامسه موسى بن . كان علجاً من كرمان : قيل و. وقيل كان من أهل باجرما : من اليهود خيالفوهنم يف بعض دينهم 
  .ظفر ، وكان منافقاً قد أظهر اإلسالم ، وكان من قوم يعبدون البقر 



ُتْم أَنْ َيِحلَّ كُمُ الْعَْهُد أَْم أََرْدفََرَجَع ُموَسى إِلَى قَْوِمِه غَْضَبانَ أَسِفًا قَالَ َيا قَْومِ أَلَْم َيِعدْكُْم َربُّكُْم َوْعًدا َحَسًنا أَفَطَالَ َعلَْي
قَالُوا َما أَْخلَفَْنا َمْوِعَدَك بَِملْكَِنا َولَِكنَّا ُحمِّلَْنا أَْوزَاًرا ِمْن زِيَنِة الْقَْومِ ) ٨٦(َعلَْيكُْم غََضٌب ِمْن رَبِّكُْم فَأَْخلَفُْتْم َمْوِعِدي 

ِعْجلًا َجَسًدا لَهُ ُخوَاٌر فَقَالُوا َهذَا إِلَُهكُْم وَإِلَُه ُموَسى فََنِسيَ فَأَْخَرجَ لَُهْم ) ٨٧(فَقَذَفَْناَها فَكَذَِلَك أَلْقَى السَّاِمرِيُّ 
)٨٨ (  

  .السالم يف موت الفجأة ] الصالة و [ ومنه قوله عليه . الشديد الغضب : األسف 
ما بعد : مىت رجع إىل قومه؟ قلت : فإن قلت . احلزين : وقيل " رمحة للمؤمن وأخذة أسف للكافر ) "  ٦٨٦( 

وعدهم اهللا سبحانه أن يعطيهم التوراة اليت فيها هدى ونور ، وال . ذا القعدة وعشر ذي احلجة : استوىف األربعني 
{ وعد أحسن من ذاك وأمجل ، حكي لنا أهنا كانت ألف سورة كل سورة ألف آية ، حيمل أسفارها سبعون مجالً 

وعدوه أن . طال زماين بسبب مفارقتك : عهدي بك ، أي  طال: يقال . مدة مفارقته هلم : الزمان ، يريد } العهد 
قرىء باحلركات الثالث } بَِملِْكَنا { يقيموا على أمره وما تركهم عليه من اإلميان ، فأخلفوا موعده بعبادهتم العجل 

لبنا من جهة لو ملكنا أمرنا وخلينا وراءنا ملا أخلفناه ، ولكنا غ: ما أخلفنا موعدك بأن ملكنا أمرنا ، أي : ، أي 
أهنا آثام وتبعات ، : أو أرادوا باألوزار . محلنا أمحاالً من حلّي القبط اليت استعرناها منهم : أي . السامري وكيده 

وليس للمستأمن أن يأخذ مال احلريب ، على أن الغنائم مل تكن . ألهنم كانوا معهم يف حكم املستأمنني يف دار احلرب 
{ » محلنا«: يف نار السامري ، اليت أوقدها من احلفرة وأمرنا أن نطرح فيها احللي وقرىء }  فَقَذَفَْناَها{ حتل حينئذ 

وإمنا ألقى التربة اليت أخذها من موطيء حيزوم . أراهم أنه يلقي حلياً يف يده مثل ما ألقوا } فَكَذَِلَك أَلْقَى السامرى 
السامري من احلفرة } فَأَْخَرَج لَُهْم { ا صار حيواناً أوحى إليه وليه الشيطان أهنا إذا خالطت موات. فرس جربيل 

كيف أثرت تلك التربة يف إحياء : فإن قلت . عجالً خلقه اهللا من احللّي اليت سبكتها النار خيور كما ختور العجاجيل 
. كرامات أما يصحّ أن يؤثر اهللا سبحانه روح القدس هبده الكرامة اخلاصة كما آثره بغريها من ال: املوات؟ قلت 

وهي أن يباشر فرسه حبافره تربة إذا القت تلك التربة مجاداً أنشأه اهللا إن شاء عند مباشرته حيواناً أال ترى كيف 
فلم خلق اهللا العجل من احللّي حىت صار فتنة لبين : فإن قلت . أنشأ املسيح من غري أب عند نفخه يف الدرع 

اهللا هبا عباده ليثبت اهللا الذين آمنوا بالقول الثابت يف احلياة الدنيا ويف  ليس بأّول حمنة حمن: إسرائيل وضالالً؟ قلت 
فَإِنَّا { : واملراد بقوله . ومن عجب من خلق العجل ، فليكن من خلق إبليس أعجب . اآلخرة ويضل اهللا الظاملني 

هم السامري على الضالل ، وأوقعهم امتحناهم خبلق العجل ومحل: هو خلق العجل لالمتحان ، أي } قَْد فََتنَّا قَْوَمَك 
. فنسي موسى أن يطلبه ههنا ، وذهب يطلبه عند الطور : أي } هذا إهلكم وإله موسى فََنِسَى { : فيه حني قال هلم 

  .أي ترك ما كان عليه من اإلميان الظاهر : أو فنسي السامري 

َولَقَْد قَالَ لَُهْم هَاُرونُ ِمْن قَْبلُ َيا قَْومِ إِنََّما فُِتنُْتْم بِِه ) ٨٩(ِلُك لَُهمْ َضرا َولَا َنفًْعا أَفَلَا َيَرْونَ أَلَّا يَْرجُِع إِلَْيهِْم قَوْلًا َولَا َيْم
  ) ٩١(وَسى قَالُوا لَْن َنبَْرَح َعلَْيِه َعاِكِفَني َحتَّى يَْرجَِع إِلَْيَنا ُم) ٩٠(َوإِنَّ رَبَّكُُم الرَّْحَمُن فَاتَّبُِعونِي َوأَِطيعُوا أَمْرِي 

من قبل أن } ِمن قَْبلُ { من رفعه فعلى أنّ أن خمففة من الثقيلة ومن نصب فعلى أهنا الناصبة لألفعال } يَْرَجُع { 
يقول هلم السامري ما قال ، كأهنم أّول ما وقعت عليه أبصارهم حني طلع من احلفرة افتتنوا به واستحسنوه ، فقبل 

  .} إِنََّما فُِتنُتْم بِِه َوإِنَّ رَبَّكُمُ الرمحن { : يه السالم بقوله أن ينطق السامري بادرهم هارون عل

  ) ٩٣(أَلَّا َتتَّبَِعنِ أَفََعصَْيَت أَْمرِي ) ٩٢(قَالَ َيا َهاُرونُ َما َمنََعَك إِذْ َرأَْيَتُهمْ َضلُّوا 



عاصي؟ وهال قاتلت من كفر مبن واملعىن ما منعك أن تتبعين يف الغضب هللا وشدة الزجر عن الكفر وامل. ال مزيدة 
  .آمن؟ ومالك مل تباشر األمر كما كنت أباشره أنا لو كنت شاهداً؟ أو مالك مل تلحقين 

  ) ٩٤(لَْم َتْرقُْب قَوِْلي قَالَ َيْبَنُؤمَّ لَا َتأُْخذْ بِِلْحَيِتي َولَا بَِرأِْسي إِنِّي َخِشيُت أَنْ َتقُولَ فَرَّقَْت َبْيَن َبنِي إِسَْرائِيلَ َو

بفتح الالم وهي لغة أهل احلجاز ، كان موسى صلوات اهللا عليه رجالً حديداً جمبوالً على } بِِلْحيَِتى { : قرىء 
احلدة واخلشونة والتصلب يف كل شيء ، شديد الغضب هللا ولدينه ، فلم يتمالك حني رأى قومه يعبدون عجالً من 

ألواح التوارة ملا غلب ذهنه من الدهشة العظيمة ، غضبا هللا  دون اهللا بعد ما رأوا من اآليات العظام ، أن ألقى
 -واستنكافاً ومحية ، وعنف بأخيه وخليفته على قومه ، فأقبل عليه إقبال العدّو املكاشف قابضاً على شعر رأسه 

كون لو قاتلت بعضهم ببعض لتفرقوا وتفانوا ، فاستأنيتك أن ت: أي . وعلى شعر وجهه جيّره إليه  -وكان أفرع 
أنت املتدارك بنفسك ، املتاليف برأيك؛ وخشيت عتابك على إطراح ما وصيتين به من ضم النشر وحفظ الدمهاء ومل 

  .يكن يل بد من رقبة وصيتك والعمل على موجبها 

أَثَرِ الرَُّسولِ فََنَبذُْتَها وَكَذَِلَك  قَالَ َبُصْرُت بَِما لَْم يَْبُصرُوا بِِه فَقََبْضُت قَْبَضةً ِمْن) ٩٥(قَالَ فََما َخطُْبَك َيا َساِمرِيُّ 
  ) ٩٦(َسوَّلَتْ ِلي نَفِْسي 

{ : ما طلبك له؟ قرىء : ما خطبك؟ فمعناه : مصدر خطب األمر إذا طلبه ، فإذا قيل ملن يفعل شيئاً : اخلطب 
قَْبَضةً { قرأ احلسن . ا مل تفطنوا له علمت ما مل تعلموه ، وفطنت م: بالكسر ، واملعىن } َبصُْرُت بَِما لَْم يَْبُصُرواْ بِِه 

وأما القبضة فاملرة من القبض ، وإطالقها على املقبوض من . بضم القاف وهي اسم املقبوض ، كالغرفة واملضغة } 
جبميع الكف : فقبصت قبصة ، بالصاد املهملة الضاد : وقرأ أيضاً . تسمية املفعول باملصدر ، كضرب األمري 

: قرأ ابن مسعود : اخلاء جبميع الفم؛ والقاف مبقدمه : اخلضم ، والقضم : وحنومها . صابع بأطراف األ: والصاد 
حني حل ميعاد الذهاب إىل : مل مساه الرسول دون جربيل وروح القدس؟ قلت : فإن قلت » من أثر فرس الرسول«

إنّ هلذا شأناً ، : امرُي فقال الطور أرسل اهللا إىل موسى جربيل راكب حيزوم فرس احلياة ليذهب به ، فأبصره الس
قبضت من أثر فرس املرسل إليك يوم حلول امليعاد : فقبض قبضة من تربة موطئه ، فلما سأله موسى عن قصته قال 

  .ولعله مل يعرف أنه جربيل . 

ْخلَفَُه َواْنظُْر إِلَى إِلَهِكَ الَِّذي ظَلَْت َعلَْيِه قَالَ فَاذَْهْب فَإِنَّ لََك ِفي الَْحَياِة أَنْ َتقُولَ لَا ِمسَاَس َوإِنَّ لََك َمْوِعًدا لَْن ُت
  ) ٩٧(َعاِكفًا لَُنَحرِّقَنَُّه ثُمَّ لََنْنسِفَنَُّه ِفي الَْيمِّ َنْسفًا 

عوقب يف الدنيا بعقوبة ال شيء أطم منها وأوحش ، وذلك أنه منع من خمالطة الناس منعاً كلياً ، وحرم عليهم 
عته ومواجهته وكل ما يعايش به الناس بعضهم بعضاً ، وإذا اتفق أن مياس أحداً رجالً أو امرأة مالقاته ومكاملته ومباي

ال مساس ، وعاد يف الناس أوحش من القاتل : ، حم املاس واملمسوس ، فتحامى الناس وحتاموه ، وكان يصيح 
الَ { : وقرىء . هم ذلك إىل اليوم إن قومه باق في: ويقال . الالجىء إىل احلرم ، ومن الوحشي النافر يف الربية 

وهي أعالم : إذا وردت املاء فال عباب ، وإن فقدته فال أباب . وحنوه قوهلم يف الظباء . بوزن فجار } ِمَساسَ 
أي لن خيلفك اهللا موعده الذي وعدك على } لَّن ُتْخلَفَُه { للمسة والعبة واألبة ، وهي املرة من األب وهو الطلب 



يف األرض ، ينجزه لك يف اآلخرة بعد ما عاقبك بذلك يف الدنيا ، فأنت ممن خسر الدنيا واآلخرة ،  الشرك والفساد
  :وهذا من أخلفت املوعد إذا وجدته خلفاً قال األعشى » لن ختلفه«: وقرىء . ذلك هو اخلسران املبني 
  ةَ َمْوِعداًفََمضى َوأْخلََف ِمْن قَِتيلَ... أثَْوى َوأقَْصَر لَْيلَُه ِلُيَزوََّدا 

مرمي [ } ِالَهَب لَِك { لن خيلفه اهللا ، كأنه حكى قوله عز وجل كما مر يف : بالنون ، أي » خنلفه«وعن ابن مسعود 
وظلت ، وظللت واألصل ظللت ، فحذفوا الالم األوىل ونقلوا حركتها إىل الظاء ، ومنهم من } ظَلَْت { ] .  ١٩: 

القراءتان » لنحرقنه«و» لنحرقنه«، و» لنذحبنه«ويف حرف ابن مسعود . قنه ولنحرقنه ولنحر} لَُّنَحّرقَنَُّه { مل ينقل 
وعليه . وذكر أبو علي الفارسي يف لنحرِّقنه أنه جيوز أن يكون حّرق مبالغة يف حرق إذا برد باملربد . من اإلحراق 

بكسر السني وضمها ، وهذه عقوبة ثالثة }  لَنَنِسفَنَُّه{ القراءة الثالثة ، وهي قراءة علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه 
: آل عمران [ } َوَمكَرُواْ َوَمكَرَ اهللا واهللا َخْيُر املاكرين { وهي إبطال ما افتنت به وفنت ، وإهدار سعيه ، وهدم مكره 

٥٤ . [  

   )٩٨(إِنََّما إِلَُهكُُم اللَُّه الَِّذي لَا إِلََه إِلَّا ُهَو َوِسَع كُلَّ َشْيٍء ِعلًْما 

: وعن جماهد وقتادة } َوِسَع كُلَّ َشْىء ِعلْماً { ] الكرمي [ اهللا الذي ال إله إال هو الرمحن رب العرش : قرأ طلحة 
وهو . فانتصابه على التمييز } ِعلْماً { وأّما ) . كل شيء ( وسع ، ووجهه أن وسع متعدّ إىل مفعول واحد ، وهو 

دية إىل مفعولني ، فنصبهما معاً على املفعولية ألنّ املميز فاعل يف املعىن ، كما يف املعىن فاعل ، فلما ثقل نقل إىل التع
  .خوَّفت زيداً عمراً ، فترد بالنقل ما كان فاعالً مفعوالً » خاف زيد عمراً«تقول يف 

َمْن أَعَْرَض َعْنُه فَإِنَُّه َيْحِملُ َيْوَم الِْقَياَمةِ ) ٩٩(كَذَِلَك َنقُصُّ َعلَْيَك ِمْن أَْنَباِء َما قَْد َسَبَق َوقَْد آَتْينَاَك ِمْن لَدُنَّا ِذكًْرا 
  ) ١٠١(خَاِلِديَن ِفيِه َوَساَء لَُهْم َيْوَم الِْقَياَمةِ ِحْملًا ) ١٠٠(وِْزًرا 

مثل ذلك : منصوب احملل ، وهذا موعد من اهللا عّز وجل لرسوله صلى اهللا عليه وسلم ، أي } كذلك { الكاف يف 
و ما اقتصصنا عليك قصة موسى وفرعون ، نقّص عليك من سائر أخبار األمم وقصصهم وأحواهلم ، االقتصاص وحن

وتتأكد احلجة على من . تكثرياً لبيناتك ، وزيادة يف معجزاتك ، وليعترب السامع ويزداد املستبصر يف دينه بصرية 
األقاصيص واألخبار احلقيقة بالتفكر  عاند وكابر ، وأن هذا الذكر الذي آتيناك يعين القرآن مشتمالً على هذه

. واالعتبار ، لذكر عظيم وقرآن كرمي ، فيه النجاة والسعادة ملن أقبل عليه ، ومن أعرض عنه فقد هلك وشقي 
العقوبة الثقيلة الباهظة ، مساها وزراً تشبيها يف ثقلها على املعاقب وصعوبة احتماهلا باحلمل الذي : يريد بالوزر 

{ . مجع » حيمل«: وقرىء . أو ألهنا جزاء الوزر وهو اإلمث : وينقض ظهره ، ويلقي عليه هبره يفدح احلامل ، 
وتوحيد الضمري يف أعرض وما بعده للحمل على . على املعىن ، ألنّ من مطلق متناول لغري معرض واحد } خالدين 
أي } ِفيِه { ]  ٢٣: اجلن [ } نَاَر َجهَنََّم خالدين ِفيَها  َوَمن يَْعصِ اهللا َوَرسُولَُه فَإِنَّ لَُه{ : وحنوه قوله تعاىل . اللفظ 

حِْمالً { والضمري الذي فيه جيب أن يكون مبهماً يفسره . يف حكم بئس } وَساء { أو يف احتماله . يف ذلك الوزر 
{ : تعاىل  ساء محال وزرهم ، كما حذف يف قوله: واملخصوص بالذم حمذوف لداللة الوزر السابق عليه ، تقديره } 

[ } َوَساءْت َمصِرياً { : ومنه قوله تعاىل . أيوب هو املخصوص باملدح ]  ٤٤،  ٣٠: ص [ } نِْعَم العبد إِنَُّه أَوَّابٌ 
هي للبيان : ما هي؟ ومب تتعلق؟ قلت ) هلم ( الالم يف : فإن قلت . أي وساءت مصرياً جهنم ]  ١١٥،  ٩٧النساء 

ال يصح : ما أنكرت أن يكون يف ساء ضمري الوزر؟ قلت : فإن قلت ] .  ٢٣: وسف ي[ } َهْيَت لََك { ، كما يف 



فال يكن ساء الذي حكمه حكم بئس : أن يكون يف ساء وحكمه حكم بئس ضمري شيء بعينه غري مبهم فإن قلت 
: أهم وأحزن؟ قلت مبعىن ]  ٢٧: امللك [ } ِسيئَْت ُوجُوُه الذين كَفَرُواْ { : ، وليكن ساء الذي منه قوله تعاىل 

وأحزن الوزر هلم يوم القيامة محالً ، وذلك بعد أن خترج عن عهدة : كفاك صاّداً عنه أن يؤول كالم اهللا إىل قولك 
  .هذا الالم وعهدة هذا املنصوب 

َنْحُن أَْعلَمُ ) ١٠٣(ْم إِنْ لَبِثُْتْم إِلَّا َعْشًرا َيَتَخافَُتونَ َبيَْنُه) ١٠٢(َيْوَم ُيْنفَُخ ِفي الصُّورِ وََنْحُشُر الُْمْجرِِمنيَ َيْوَمِئذٍ ُزْرقًا 
  ) ١٠٤(بَِما َيقُولُونَ إِذْ َيقُولُ أَْمثَلُُهْم طَرِيقَةً إِنْ لَبِثُْتْم إِلَّا َيْوًما 

ا من أو ألن املالئكة املقّربني وإسرافيل منهم باملنزلة اليت هم هب. بالنون » ننفخ«: أسند النفخ إىل اآلمربه فيمن قرأ 
بلفظ ما مل يسم » ينفخ«: وقرىء . رب العزة ، فصح لكرامتهم عليه وقرهبم منه أن يسند ما يتولونه إىل ذاته تعاىل 

وأما حيشر . وحيشر ، بالياء املفتوحة على الغيبة والضمري هللا عز وجل أو إلسرافيل عليه السالم . وينفخ . فاعله 
: قوالن ، أحدمها : بفتح الواو مجع صورة ، ويف الصور ) يف الصور : ( وقرىء . اجملرمون فلم يقرأ به إال احلسن 

أن الزرقة أبغض : يف الزرق قوالن ، أحدمها : قيل . أنه القرن : والثاين . أنه مبعىن الصور وهذه القراءة تدل عليه 
أسود الكبد ، : ة العدّو شيء من ألوان العيون إىل العرب ألنّ الروم أعداؤهم وهم زرق العيون ولذلك قالوا يف صف

] يتخافتون [ أنّ املراد العمى؛ ألنّ حدقة من يذهب نور بصره تزراّق : والثاين . أصهب السبال ، أزرق العني 
إما ملا يعاينون من الشدائد اليت : ختافتهم ملا ميأل صدورهم من الرعب واهلول ، يستقصرون مّدة لبثهم يف الدنيا 

ور فيتأسفون عليها ويصفوهنا بالقصر ألنّ أيام السرور قصار ، وإما ألهنا ذهبت عنهم تذكرهم أيام النعمة والسر
كفى » «أطال اهللا بقاءك«وتقضت ، والذاهب وإن طالت مّدته قصري باالنتهاء ومنه توقيع عبد اهللا بن املعتز حتت 

دنيا ، ويتقال لبث أهلها فيها بالقياس وإما الستطالتهم اآلخرة وأهنا أبد سرمد يستقصر إليها عمر ال» باالنتهاء قصراً
إِذْ َيقُولُ أَْمثَلُُهْم طَرِيقَةً إِن { : وقد استرجح اهللا قول من يكون أشّد تقاوالً منهم يف قوله تعاىل . إىل لبثهم يف اآلخرة 

قَالُواْ لَبِثَْنا َيوًْما أَْو َبْعضَ َيْومٍ فَاْسأَلِ  قال كَْم لَبِثُْتْم ِفى األرض َعَدَد ِسنَِني{ : وحنوه قوله تعاىل } لَّبِثُْتْم إِالَّ َيْوماً 
َوَيْوَم َتقُوُم { : ويعضده قوله عز وجل . املراد لبثهم يف القبور : وقيل ]  ١١٣ - ١١٢: املؤمنون [ } العادين 

َوقَالَ الذين أُوُتواْ العلم { ، ]  ٥٥: وم الر[ } الساعة ُيقِْسُم اجملرمون َما لَبِثُواْ غَْيَر َساَعٍة كَذَِلَك كَاُنواْ ُيؤْفَكُونَ 
  ] . ٥٦: الروم [ } واإلميان لَقَدْ لَبِثُْتْم ِفى كتاب اهللا إىل َيْومِ البعث 

ا أَمًْتا لَا َتَرى ِفيَها ِعَوًجا َولَ) ١٠٦(فََيذَُرَها قَاًعا صَفَْصفًا ) ١٠٥(َوَيسْأَلُوَنَك َعنِ الْجَِبالِ فَقُلْ َيْنسِفَُها َربِّي َنْسفًا 
)١٠٧ (  

أي فيذر مقاّرها } فََيذَُرَها { جيعلها كالرمل ، مث يرسل عليها الرياح فتفّرقها كما يذّرى الطعام } يَنِسفَُها { 
: فاطر [ } َما تََرَك على ظَْهرَِها ِمن َدابَّةٍ { : أو جيعل الضمري لألرض وإن مل جير هلا ذكر ، كقوله تعاىل . ومراكزها 

والعوج بالفتح يف األعيان ، . العوج بالكسر يف املعاين : قد فّرقوا بني العوج والعوج ، فقالوا : قلت فإن ] .  ٤٥
اختيار هذا اللفظ له موقع حسن بديع يف وصف األرض : واألرض عني ، فكيف صح فيها املكسور العني؟قلت 

ك لو عمدت إىل قطعة أرض فسوّيتها باالستواء واملالسة ، ونفي االعوجاج عنها على أبلغ ما يكون ، وذلك أن
وبالغت يف التسوية على عينك وعيون البصراء من الفالحة ، واتفقتم على أنه مل يبق فيها اعوجاج قط ، مث 

استطلعت رأي املهندس فيها وأمرته أن يعرض استواءها على املقاييس اهلندسية ، لعثر فيها على عوج يف غري موضع 



ر ولكن بالقياس اهلندسي ، فنفى اهللا عّز وعال ذلك العوج الذي دّق ولطف عن ، ال يدرك ذلك حباسة البص
اإلدراك ، اللهمَّ إال بالقياس الذي يعرفه صاحب التقدير واهلندسة ، وذلك االعوجاج ملا مل يدرك إال بالقياس دون 

  .حبله حىت ما فيه أمت  مّد: األمت النتّو اليسري ، يقال . عوج بالكسر : اإلحساس حلق باملعاين ، فقيل فيه 

َيْومَِئٍذ لَا َتْنفَُع الشَّفَاَعةُ إِلَّا ) ١٠٨(َيْوَمِئٍذ َيتَّبُِعونَ الدَّاِعَي لَا ِعَوجَ لَُه َوَخشََعِت الْأَصَْواُت ِللرَّْحَمنِ فَلَا َتْسَمُع إِلَّا َهْمًسا 
  ) ١٠٩(َمْن أَِذنَ لَُه الرَّْحَمُن َوَرِضَي لَُه قَْولًا 

أي يوم إذ نسفت ، وجيوز أن يكون بدالً بعد بدل من يوم } َيْومَِئٍذ { : ليوم إىل وقت نسف اجلبال يف قوله أضاف ا
هو إسرافيل قائماً على صخرة بيت املقدس يدعو الناس ، فيقبلون من : قالوا . الداعي إىل احملشر : واملراد . القيامة 

أي ال يعوّج له مدعّو ، بل يستوون إليه من غري احنراف متبعني  }الَ ِعَوَج لَُه { كل أوب إىل صوبه ال يعدلون 
ومنه . وهو الركز اخلفي } فَالَ َتْسَمُع إِالَّ َهْمساً { خفضت األصوات من شدة الفزع وخفتت : أي . لصوته 

م ال يسمع إال خفق األقدا: هو من مهس اإلبل وهو صوت أخفافها إذا مشت ، أي : وقيل . احلروف املهموسة 
يصلح أن يكون مرفوعاً ومنصوباً ، فالرفع على البدل من الشفاعة بتقدير حذف املضاف } َمْن { ونقلها إىل احملشر 

} َوَرِضَى لَُه { ومعىن أذن له . والنصب على املفعولية } أَِذنَ لَُه الرمحن { ال تنفع الشفاعة إال شفاعة من : ، أي 
َوقَالَ الذين كَفَُرواْ ِللَِّذيَن { : وحنو هذه الالم الالم يف قوله تعاىل . جله أذن للشافع ورضي قوله أل: أي . ألجله 

  ] . ١١: األحقاف [ } ءاَمُنواْ لَْو كَانَ َخْيراً مَاَسَبقُوَنا إِلَْيِه 

  ) ١١٠(َيْعلَُم َما َبْيَن أَْيِديهِْم َوَما َخلْفَُهْم َولَا ُيِحيطُونَ بِِه ِعلًْما 

  .م من األحوال وما يستقبلونه ، وال حييطون مبعلوماته علماً أي يعلم ما تقّدمه

  ) ١١١(َوَعَنِت الُْوُجوُه ِللَْحيِّ الْقَيُّومِ َوقَْد خَاَب َمْن َحَملَ ظُلًْما 

اخليبة والشقوة وسوء احلساب ، صارت ،  -يوم القيامة  -املراد بالوجوه وجوه العصاة ، وأهنم إذا عاينوا 
فَلَمَّا َرأَْوُه ُزلْفَةً ِسيَّئَْت { : وحنوه قوله تعاىل . ذليلة خاشعة ، مثل وجوه العناة وهم األسارى وجوههم عانية ، أي 
َوقَْد خَابَ { : وقوله تعاىل ] .  ٢٤: القيامة [ } َوُوُجوهٌ َيْوَمِئٍذ َباسَِرةٌ { ، ]  ٢٧: امللك [ } ُوُجوِه الذين كَفَُرواْ 

  .وكلّ من ظلم فهو خائب خاسر . خابوا وخسروا : وما بعده اعتراض ، كقولك } 

  ) ١١٢(َوَمْن َيْعَملْ ِمَن الصَّاِلَحاِت َوُهَو ُمْؤِمٌن فَلَا َيَخاُف ظُلًْما َولَا َهْضًما 

أن يكسر من حق أخيه فال يوفيه له ، كصفة املطففني الذين إذا : واهلضم . أن يأخذ من صاحبه فوق حقه : الظلم 
فال خياف جزاء ظلم وال : أي . وإذا كالوهم أو وزنوهم خيسرون . يستوفون ويسترجحون  اكتالوا على الناس

  .على النهي » فال خيف«: وقرىء . هضم ، ألنه مل يظلم ومل يهضم 

  ) ١١٣(لَُهْم ذِكًْرا َوكَذَِلَك أَْنَزلْنَاُه قُْرآًنا َعَربِيا َوَصرَّفَْنا ِفيِه ِمَن الَْوِعيِد لََعلَُّهْم َيتَّقُونَ أَوْ ُيْحِدثُ 



ومثل ذلك اإلنزال ، وكما أنزلنا عليك هؤالء اآليات املضمنة : أي ) كذلك نقص ( عطف على } وكذلك { 
مكّررين فيه آيات الوعيد ليكونوا حبيث يراد منهم ترك املعاصي أو . للوعيد أنزلنا القرآن كله على هذه الوترية 

بالنون » حتدث«و» حندث«وقرىء . يطلق على الطاعة والعبادة  -نا كما ذكر -والذكر . فعل اخلري والطاعة 
  :وسكن بعضهم الثاء للتخفيف ، كما يف . حتدث أنت : والتاء ، أي 

  إمثاً ِمَن اللَِّه َوالَ َواِغلِ... فَالَْيْوَم أَشَْرْب غَْيَر ُمسَتْحِقبٍ 

  ) ١١٤(قُْرآِن ِمْن قَْبلِ أَنْ ُيقَْضى إِلَْيَك َوْحُيُه َوقُلْ َربِّ زِْدنِي ِعلًْما فََتَعالَى اللَُّه الَْمِلكُ الَْحقُّ َولَا تَْعَجلْ بِالْ

استعظام له وملا يصرِّف عليه عباده من أوامره ونواهيه ووعده ووعيده واإلدارة بني ثوابه } فتعاىل اهللا امللك احلق { 
وملا ذكر القرآن وإنزاله قال على سبيل  وعقابه على حسب أعماهلم ، وغري ذلك مما جيري عليه أمر ملكوته

مث أقبل عليه . وإذا لقنك جربيل ما يوحى إليك من القرآن ، فتأنّ عليك ريثما يسمعك ويفهمك : االستطراد 
[ } الَ ُتَحّرْك بِهِ ِلسَاَنكَ ِلتَْعَجلَ بِهِ { : وحنوه قوله تعاىل . وال تكن قراءتك مساوقة لقراءته . بالتحفظ بعد ذلك 

. » حىت تقضى إليك وحيه«: وقرىء . ال تبلغ ما كان منه جممالً حىت يأتيك البيان : وقيل معناه ]  ١٦: لقيامة ا
متضمن للتواضع هللا تعاىل والشكر له عندماعلم من ترتيب التعلم ، أي علمتين يا } رَّّب زِْدنِى ِعلْماً { : وقوله تعاىل 

. فزدين علماً إىل علم ، فإنّ لك يف كل شيء ، حكمة وعلماً . كان عندي  رب لطيفة يف باب التعلم وأدباً مجيالً ما
  .بطلب الزيادة يف شيء إال يف العلم ] صلى اهللا عليه وسلم [ ما أمر اهللا رسوله : وقيل 

  ) ١١٥(َولَقَْد َعهِْدَنا إِلَى آَدَم ِمْن قَْبلُ فََنِسَي وَلَْم َنجِدْ لَُه َعْزًما 

تقّدم امللك إىل فالن وأوعز إليه ، وعزم عليه ، وعهد إليه عطف اهللا سبحانه قصة : ك ووصاياهم يقال يف أوامر امللو
وأقسم قسماً لقد أمرنا أباهم : واملعىن ]  ١١٣: طه [ } َوَصرَّفَْنا ِفيِه ِمَن الوعيد لََعلَُّهْم َيتَّقُونَ { : آدم على قوله 

لدخول يف مجلة الظاملني إن قرهبا ، وذلك من قبل وجودهم ومن آدم ووصيناه أن ال يقرب الشجرة ، وتوعدناه با
قبل أن نتوعدهم ، فخالف إىل ما هني عنه ، وتوعد يف ارتكابه خمالفتهم ، ومل يلتفت إىل الوعيد كما ال يلتفتون ، 

ت جيوز أن ما املراد بالنسيان؟ قل: فإن قلت . إنّ أساس أمر بين آدم على ذلك ، وعرقهم راسخ فيه : كأنه يقول 
يراد النسيان الذي هو نقيض الذكر ، وأنه مل يعن بالوصية العناية الصادقة ، ومل يستوثق منها بعقد القلب عليها 

وأن يراد الترك وأنه ترك ما وصى به من االحتراس عن الشجرة . وضبط النفس ، حىت تولد من ذلك النسيان 
التصميم واملضّي على ترك األكل ، وأن يتصلب يف : العزم  .نساه الشيطان : أي » فنسى«وقرىء . وأكل مثرهتا 

وأن } لَُه َعْزماً { جيوز أن يكون مبعىن العلم ، ومفعواله : والوجود . ذلك تصلباً يؤيس الشيطان من التسويل له 
  .وعدمنا له عزماً : يكون نقيض العدم كأنه قال 

  ) ١١٦(َسَجدُوا إِلَّا إِْبِليَس أََبى َوإِذْ قُلَْنا ِللَْملَاِئكَِة اْسُجُدوا ِلآَدَم فَ

واذكر وقت ما جرى عليه من معاداة إبليس ووسوسته إليه وتزيينه له األكل من : منصوب مبضمر ، أي } إِذْ { 
الشجرة ، وطاعته له بعد ما تقدّمت معه النصيحة واملوعظة البليغة والتحذير من كيده ، حىت يتبني لك أنه مل يكن 

[ } كَانَ ِمَن اجلن فَفََسَق َعْن أَْمرِ َرّبِه { : إبليس كان جنياً بدليل قوله تعاىل : فإن قلت . م والثبات من أويل العز



فمن أين تناوله األمر وهو للمالئكة خاصة؟ قلت كان يف صحبتهم ، وكان يعبد اهللا تعاىل عبادهتم ]  ٥٠: الكهف 
، كان اجلين الذي معهم أجدر بأن يتواضع ، كما لو قام ملقبل ، فلما أمروا بالسجود آلدم والتواضع له كرامة له 

. على اجمللس علية أهله وسراهتم ، كان القيام على واحد بينهم هو دوهنم يف املنزلة أوجب ، حىت إن مل يقم عنف 
عن فكيف صّح استثناؤه وهو جين : قد قام فالن وفالن ، فمن أنت حىت تترفع عن القيام؟ فإن قلت : وقيل له 

عمل على حكم التغليب يف إطالق اسم املالئكة عليهم وعليه ، فأخرج االستثناء على ذلك ، : املالئكة؟ قلت 
مل مل يسجد؟ : مجلة مستأنفة ، كأنه جواب قائل قال } أىب { خرجوا إال فالنة ، المرأة بني الرجال : كقولك 

وأن يكون معناه أظهر اإلباء } فََسَجُدواْ { : قوله والوجه أن ال يقّدر له مفعول ، وهو السجود املدلول عليه ب
  .وتوقف وتثبط 

  ) ١١٧(فَقُلَْنا َيا آَدُم إِنَّ َهذَا َعُدوٌّ لََك َوِلزَْوجَِك فَلَا ُيْخرِجَنَّكَُما ِمَن الَْجنَِّة فََتشْقَى 

فعل الشقاء دون حّواء بعد إشراكهما  وإمنا أسند إىل آدم وحده. فال يكونن سبباً إلخراجكما } فَالَ ُيخْرَِجنَّكَُما { 
يف اخلروج؛ ألنّ يف ضمن شقاء الرجل وهو قيم أهله وأمريهم شقاءهم ، كما أنّ يف ضمن سعادته سعادهتم ، 

أو أريد بالشقاء التعب يف طلب القوت ، وذلك . مع احملافظة على الفاصلة . فاختصر الكالم بإسناده إليه دوهنا 
وروي أنه أهبط إىل آدم ثور أمحر فكان حيرث عليه وميسح العرق من جبينه . اجع إليه معصوب برأس الرجل وهو ر

.  

  ) ١١٩(َوأَنََّك لَا َتظَْمأُ ِفيَها َولَا َتْضَحى ) ١١٨(إِنَّ لََك أَلَّا َتجُوَع ِفيَها َولَا َتْعَرى 

إنّ ال تدخل على أن ، فال : فإن قلت . » أن ال جتوع«ووجه الفتح العطف على . بالكسر والفتح » وإنك«قرىء 
الواو مل توضع لتكون أبداً : إنّ أن زيداً منطلق ، والواو نائبة عن إنّ وقائمة مقامها فلم أدخلت عليها؟ قلت : يقال 

مل ميتنع اجتماعهما  -كإن  -نائبة عن إنّ ، إمنا هي نائبة عن كل عامل ، فلما مل تكن حرفاً موضوعاً للتحقيق خاصة 
  .اجتماع إنّ وأن كما امتنع 

هي األقطاب اليت يدور عليها كفاف اإلنسان ، فذكره استجماعها له يف اجلنة ، : الشبع والرّي والكسوة والكّن 
وأنه مكفّي ال حيتاج إىل كفاية كاف وال إىل كسب كاسب كما حيتاج إىل ذلك أهل الدنيا ، وذكرها بلفظ النفي 

والضحو ، ليطرق مسعه بأسامي أصناف الشقوة اليت حذره منها ، حىت لنقائضها اليت هي اجلوع والعري والظمأ 
  .يتحامى السبب املوقع فيها كراهة هلا 

  ) ١٢٠(فََوْسَوَس إِلَْيِه الشَّيْطَانُ قَالَ َيا آَدُم َهلْ أَدُلَُّك َعلَى َشَجَرِة الُْخلِْد َوُملْكٍ لَا َيْبلَى 

وأخرى بإىل ]  ٢٠: األعراف [ } فََوسَْوَس لَُهَما الشيطان { : ه كيف عدى وسوس تارة بالالم يف قول: فإن قلت 
وسوسة الشيطان كولولة الثكلى ووعوعة الذئب ووقوقة الدجاجة ، يف أهنا حكايات لألصوات وحكمها : قلت 

  :وأنشد ابن األعرايب . والفتح حلن . وسوس املربسم ، وهو موسوس بالكسر : ومنه . حكم صوت وأجرس 
  :وسوس له ، فمعناه ألجله ، كقوله : فإذا قلت ... َيدُعو ُمخِْلصاً َربَّ الْفَلَْق  َوْسَوَس

أضاف . حّدث إليه وأسّر إليه . أهنى إليه الوسوسة ، كقولك » وسوس إليه«ومعىن ... أَجرِْس لََها َيا اْبَن أَيب ِكبَاشِ 



فرس احلياة ، ألنّ من باشر أثره : ما قيل حليزوم الشجرة إىل اخللد وهو اخللود ، ألن من أكل منها خلد بزعمه ، ك
[ } إِال أَن َتكُوَنا َملَكَْينِ { : دليل عى قراءة احلسن بن علي وابن عباس رضي اهللا عنهم } َوُملٍْك الَّ يبلى { حيي 

  .بالكسر ]  ٢٠: األعراف 

  ) ١٢١(َعلَْيهَِما ِمْن َوَرقِ الَْجنَِّة َوَعَصى آَدُم َربَُّه فََغَوى فَأَكَلَا ِمْنَها فََبَدْت لَُهَما َسْوآُتُهَما َوطَِفقَا َيْخِصفَاِن 

وحكمها حكم كاد يف وقوع اخلرب فعالً مضارعاً ، وبينها . جعل يفعل ، وأخذ ، وأنشأ : مثل » طفق يفعل كذا«
للتكثري والتكرير } فَانِ َيْخِص{ قرىء . وكاد ملشارفته والدنّو منه . وبينه مسافة قصرية هي للشروع يف أّول األمر 

وقيل . يلزقان الورق بسوآهتما للتستر وهو ورق التني : ، من خصف النعل وهو أن خيرز عليها اخلصاف ، أي 
وقيل كان لباسهما الظفر ، فلما أصابا اخلطيئة نزع عنهما . كان مدوراً فصار على هذا الشكل من حتت أصابعهما 

ال شبهة يف أنّ آدم مل ميتثل ما رسم اهللا له ، وختطى فيه : بع ، عن ابن عباس وتركت هذه البقايا يف أطراف األصا
رشداً وخرياً ، فكان غيا ال حمالة؛ ] فعالً [ وملا عصى خرج فعله من أن يكون . ساحة الطاعة ، وذلك هو العصيان 

: وهبذا التصريح ، وحيث مل يقل هبذا اإلطالق } وعصى ءاَدُم َربَُّه فغوى { : ألنّ الغي خالف الرشد ، ولكن قوله 
فيه لطف باملكلفني ومزجرة بليغة وموعظة : وزل آدم وأخطأ وما أشبه ذلك ، مما يعرب به عن الزالت والفرطات 

انظروا واعتربوا كيف نعيت على النيب املعصوم حبيب اهللا الذي ال جيوز عليه إال اقتراف : كافة ، وكأنه قيل هلم 
لته هبذه الغلطة و هبذا اللفظ الشنيع ، فال تتهاونوا مبا يفرط منكم من السيآت والصغائر ، الصغرية غري املنفرة ز

وإن صح على  -فبشم من كثرة األكل ، وهذا ) فغوى ( وعن بعضهم . فضالً أن جتسروا على التوّرط يف الكبائر 
  .تفسري خبيث  -وهم بنوطي » وبقا فنا ،«: » فين ، وبقي«لغة من يقلب الياء املكسور ما قبلها ألفاً فيقول يف 

  ) ١٢٢(ثُمَّ اْجَتبَاُه َربُُّه فَتَاَب َعلَْيِه َوَهَدى 

: ونظريه . مث قبله بعد التوبة وقّربه إليه ، من جىب إيلّ كذا فاجتبيته : ؟ قلت } ثُمَّ اجتباه َربُّهُ { ما معىن : فإن قلت 
 ٢٠٣: األعراف [ } َوإِذَا لَْم تَأِْتهِم بآية قَالُواْ لَْوالَ اجتبيتها  {ومنه قوله عز وجل . جليت علّي العروس فاجتليتها 

اجتبت الفرس نفسها إذا اجتمعت نفسها : ويقولون . وأصل الكلمة اجلمع . أي هال جبيت إليك فاجتبيتها ] 
  .من أسباب العصمة والتقوى . أي وفقه حلفظ التوبة وغريه } ُهًدى { و . راجعة بعد النفار 

  ) ١٢٣(َيِضلُّ َولَا َيْشقَى  الَ اْهبِطَا ِمنَْها َجِميًعا بَْعُضكُْم ِلبَْعضٍ َعُدوٌّ فَإِمَّا َيأِْتَينَّكُْم ِمنِّي ُهًدى فََمنِ اتََّبَع ُهَداَي فَلَاقَ

 جعال كأهنما البشر يف: ملا كان آدم وحواء عليهما السالم أصلي البشر ، والسببني اللذين منها نشؤا وتفرعوا 
ونظريه إسنادهم الفعل إىل السبب ، . على لفظ اجلماعة } فَإِمَّا َيأِْتيَنَّكُم { : أنفسهما ، فخوطبا خماطبتهم ، فقيل 

ضمن اهللا ملن اتبع القرآن أن ال يضل يف : وعن ابن عباس . كتاب وشريعة } ُهًدى { وهو يف احلقيقة للمسبب 
واملعىن أن الشقاء يف اآلخرة هو } فََمنِ اتبع ُهَداَى فَالَ َيِضلُّ َوالَ يشقى { : الدنيا وال يشقى يف اآلخرة ، مث تال قوله 

عقاب من ضلّ يف الدنيا عن طريق الدين فمن اتبع كتاب اهللا وامتثل أوامره وانتهى عن نواهيه جنا من الضالل ومن 
  .عقابه 



قَالَ َربِّ ِلمَ َحشَْرتَنِي أَْعَمى َوقَدْ ) ١٢٤(ْحُشُرُه َيْوَم الِْقَياَمِة أَعَْمى َوَمْن أَْعَرَض َعْن ِذكْرِي فَإِنَّ لَُه َمِعيَشةً َضْنكًا وََن
  ) ١٢٦(قَالَ كَذَِلكَ أَتَْتَك آيَاُتَنا فََنِسيَتَها َوكَذَِلَك الَْيْوَم ُتْنَسى ) ١٢٥(كُْنُت َبصًِريا 

أن مع : ومعىن ذلك . لى فعلى ع» ضنكى«: وقرىء . مصدر يستوي يف الوصف به املذكر واملؤنث : الضنك 
الدين التسليم والقناعة والتوكل على اهللا وعلى قسمته؛ فصاحبه ينفق ما رزقه بسماح ، وسهولة ، فيعيش عيشاً 

واملعرض عن الدين ، مستول عليه احلرص ]  ٩٧: النحل [ } فَلَُنحْيَِينَُّه حياة طَّيَبةً { : رافعاً؛ كما قال عز وجل 
مح به إىل االزدياد من الدنيا ، مسلط عليه الشح الذي يقبض يده عن اإلنفاق ، فعيشه ضنك الذي ال يزال يط

ومن . ال يعرض أحد عن ذكر ربه إال أظلم عليه وقته وتشّوش عليه رزقه : وحاله مظلمة ، كما قال بعض املتصّوفة 
رَِبْت َعلَْيهُِم الذلة واملسكنة َوَباءوا بَِغَضبٍ َوُض{ : قال اهللا تعاىل . الكفرة من ضرب اهللا عليه الذلة واملسكنة لكفره 

َولَْو أَنَُّهمْ أَقَاُمواْ التوراة واإلجنيل َوَما { : وقال ]  ٦١: البقرة [ } ّمَن اهللا ذلك بِأَنَُّهْم كَاُنواْ َيكْفُُرونَ بآيات اهللا 
َولَوْ أَنَّ أَْهلَ القرى ءاَمُنواْ { : وقال ]  ٦٦: املائدة [ } أَْرُجلِهِم  أُنزِلَ إِلَيهِْم ّمن رَّّبهِمْ َألكَلُواْ ِمن فَْوِقهِْم َوِمن َتْحِت
استغفروا َربَّكُْم إِنَُّه كَانَ غَفَّاراً { : وقال ]  ٩٦: األعراف [ } واتقوا لَفََتْحَنا َعلَْيهِم بركات ّمَن السماء واألرض 

اجلن [ } وَأَلَّوِ استقاموا َعلَى الطريقةألسقيناهم مَّاء غََدقاً { : وقال  ] ١١: نوح [ } ُيْرِسلِ السماء َعلَْيكُْم مُّْدرَاراً 
  :وعن أيب سعيد اخلدري . هو الضريع والزقوم يف النار : وعن احلسن ]  ١٦: 
شرط ألنه جواب ال} فَإِنَّ لَُه َمِعيَشةً ضَنكاً { باجلزم عطفاً على حمل } وََنْحُشُرُه { وقرىء » عذاب القرب«)  ٦٨٧( 
وََنْحُشُرُهمْ َيْوَم القيامة على ُوُجوِههِمْ { : بسكون اهلاء على لفظ الوقف ، وهذا مثل قوله » وحنشره«: وقرىء . 

أي مثل ذلك فعلت أنت ، مث فسر } كذلك { وكما فسر الزرق بالعمى ]  ٩٧: اإلسراء [ } ُعْمًيا َوُبكًْما َوُصّما 
وتركتها وعميت عنها ، فكذلك اليوم . تنظر إليها بعني املعترب ومل تتبصر بأن آياتنا أتتك واضحة مستنرية ، فلم 

  .نتركك على عماك وال نزيل غطاءه عن عينيك 

  ) ١٢٧(َوكَذَِلَك َنْجزِي َمْن أَسَْرَف َولَمْ ُيْؤِمْن بِآَياتِ َربِِّه َولََعذَاُب الْآِخَرِة أََشدُّ َوأَبْقَى 

ختم آيات الوعيد  -املعيشة الضنك يف الدنيا ، وحشره أعمى يف اآلخرة :  ملا توعد املعرض عن ذكره بعقوبتني
وللحشر على العمى الذي ال يزول أبداً أشّد من ضيق العيش : كأنه قال } َولََعذَاُب األخرة أََشدُّ وأبقى { : بقوله 

  .ولتركنا إياه يف العمى أشّد وأبقى من تركه آلياتنا : أو أراد . املنقضي 

  ) ١٢٨(َهى َيْهدِ لَُهْم كَْم أَْهلَكَْنا قَْبلَُهْم ِمَن الْقُُروِن يَْمُشونَ ِفي َمَساِكنِهِْم إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآَياٍت ِلأُوِلي النُّ أَفَلَْم

ى َوَتَركَْنا َعلَْيِه ِف{ : أمل يهد هلم هذا مبعناه ومضمونه ونظريه قوله تعاىل : اجلملة بعده يريد } لَّمْ َيْهدِ { فاعل 
وجيوز أن يكون فيه ضمري . أي تركنا عليه هذا الكالم ]  ٧٩: الصافات [ } األخرين سالم على ُنوحٍ ِفى العاملني 

يريد أنّ قريشاً يتقلبون يف بالد عاد ومثود } َيْمُشونَ { : وقرىء . اهللا أو الرسول ، ويدل عليه القراءة بالنون 
  .هم ويعاينون آثار هالك} ِفى مساكنهم { وميشون 

  ) ١٢٩(َولَْولَا كَِلَمةٌ َسَبقَْت ِمْن رَبَِّك لَكَانَ لَِزاًما وَأََجلٌ ُمسَمى 



لوال هذه العدة لكان مثل إهالكنا عاداً ومثوداً الزماً : هي العدة بتأخري جزائهم إىل اآلخرة ، يقول : الكلمة السابقة 
عال مبعىن مفعل ، أي ملزم ، كأنه آلة اللزوم لفرط إما مصدر الزم وصف به ، وإما ف: واللزام . هلؤالء الكفرة 

أو على الضمري يف } كَِلَمةٌ { ال خيلو من أن يكون معطوفاً على } وَأََجلٌ مَُّسمى { لزاز خصم : لزومه ، كما قالوا 
املسمى  أي لكان األخذ العاجل وأجل مسمى الزمني هلم كم كانا الزمني لعاد ومثود ، ومل ينفرد األجل} كَانَ { 

  .دون األخذ العاجل 

 فََسبِّْح َوأَطَْراَف النَّهَارِ فَاْصبِْر َعلَى َما َيقُولُونَ َوسَبِّْح بَِحْمِد َربَِّك قَْبلَ طُلُوعِ الشَّْمسِ َوقَْبلَ غُُروبَِها َوِمْن آَناِء اللَّْيلِ
  ) ١٣٠(لََعلََّك تَْرَضى 

ت حامد لربك على أن وفقك للتسبيح وأعانك عليه واملراد بالتسبيح وأن: يف موضع احلال ، أي } بَِحْمِد َرّبَك { 
صل هللا قبل طلوع : أو على ظاهره قدم الفعل على األوقات أّوالً ، واألوقات على الفعل آخراً فكأنه قال . الصالة 

ار بني زوال الشمس يعين الفجر ، وقبل غروهبا يعين الظهر والعصر ، ألهنما واقعتان يف النصف األخري من النه
الشمس وغروهبا ، وتعمد آناء الليل وأطراف النهار خمتصاً هلما بصالتك ، وذلك أن أفضل الذكر ما كان بالليل ، 

[ } إِنَّ نَاِشئَةَ اليل ِهَى أََشدُّ َوطْأً َوأَقَْوُم ِقيالً { : وقال اهللا عز وجل . الجتماع القلب وهّدو الرجل واخللّو بالرب 
وألنّ الليل وقت السكون والراحة ]  ٩: الزمر [ } أَمَّْن ُهَو قَانٌِت ءاَناء اليل ساجدا َوقَاِئماً { : ال وق]  ٦: املزمل 

، فإذا صرف إىل العبادة كانت على النفس أشد وأشق؛ وللبدن أتعب وأنصب ، فكانت أدخل يف معىن التكليف 
تمة ، ويف أطراف النهار صالة املغرب وصالة الفجر وقد تناول التسبيح يف آناء الليل صالة الع. وأفضل عند اهللا 

البقرة [ } حافظوا َعلَى الصلوات والصالة الوسطى { : على التكرار ، إرادة االختصاص ، كما اختصت يف قوله 
على اجلمع ، وإمنا مها طرفان كما } َوأَطْرَاَف النهار { : ما وجه قوله : فإن قلت . عند بعض املفسرين ]  ٢٣٨: 
ونظري . الوجه أمن اإللباس ، ويف التثنية زيادة بيان : ؟ قلت ]  ١١٤: هود [ } أَِقمِ الصالة طََرفَىِ النهار { :  قال

  :جميئهما يف قوله : جميء األمرين يف اآليتني 
ولعل ] .  لعلك ترضى[ عطفاً على آناء الليل » وأطراف النهار«: وقرىء ... ظَْهَراُهَما مِثْلَ ظُهُورِ التُّْرَسْيْن 

. اذكر اهللا يف هذه األوقات ، طمعاً ورجاء أن تنال عند اهللا ما به ترضي نفسك ويسر قلبك : للمخاطب ، أي 
  .أي يرضيك ربك » ترضى«: وقرىء 

  ) ١٣١(ْم ِفيِه َورِْزُق َربِّكَ َخْيٌر وَأَْبقَى َولَا َتُمدَّنَّ َعْينَْيَك إِلَى َما َمتَّْعَنا بِِه أَزَْواًجا ِمْنُهْم زَْهَرةَ الَْحَياِة الدُّْنَيا ِلَنفِْتنَُه

تطويله ، وأن ال يكاد يرده ، استحساناً للمنظور إليه وإعجاباً : ومّد النظر : أي نظر عينيك } َوالَ َتُمدَّنَّ َعيَْنْيَك { 
[ } ِتَى قارون إِنَّهُ لَذُو َحظّ َعظِيمٍ ياليت لََنا ِمثْلَ َما أُو{ : به ، ومتنياً أن يكون له ، كما فعل نظارة قارون حني قالوا 

[ } َويْلَكُْم ثََوابُ اهللا َخْيٌر لَّمْن ءاَمَن َوَعِملَ صاحلا { حىت واجههم أولو العلم واإلميان ب ]  ٧٩: القصص 
وفيه أن النظر غري املمدود معفو عنه ، وذلك مثل نظر من باده الشيء بالنظر مث غض الطرف ، ]  ٨٠: القصص 

كان النظر إىل الزخارف كاملركوز يف الطباع ، وأنّ من أبصر منها شيئاً أحب أن ميّد إليه نظره وميأل منه عينيه  وملا
أي ال تفعل ما أنت معتاد له وضار به ، ولقد شّدد العلماء من أهل التقوى يف وجوب } َوالَ تَُمدَّنَّ َعْيَنْيكَ { : قيل 

ة يف اللباس واملراكب وغري ذلك ، ألهنم إمنا اختذوا هذه األشياء لعيون غض البصر عن أبنية الظلمة وعدد الفسق
أصنافاً من الكفرة وجيوز أن } أزواجا ّمنُْهْم { النظارة؛ فالناظر إليها حمصل لغرضهم ، وكاملغري هلم على اختاذها 



عنا به وهو أصناف بعضهم إىل الذي مت: كأنه قال } ِمْنُهمْ { ينتصب حاالً من هاء الضمري ، والفعل واقع على 
على الذم وهو النصب على : على أحد أربعة أوجه : ؟ قلت } زَْهَرةَ { عالم انتصب : فإن قلت . وناساً منهم 
وعلى إبداله من حمل اجلار . معىن أعطينا وخّولنا ، وكونه مفعوالً ثانياً له } َمتَّْعَنا { وعلى تضمني . االختصاص 

معىن : ما معىن الزهرة فيمن حّرك؟ قلت : فإن قلت . من أزواجاً ، على تقدير ذوي زهرة وعلى إبداله . واجملرور 
وأن ] .  ١٥٣: النساء [ } أَرَِنا اهللا { : وقرىء . الزهرة بعينه وهو الزينة والبهجة ، كما جاء يف الَْجْهَرة الَْجهََرة 
لواهنم مما يلهون ويتنعمون؛ وهتلل وجوههم وهباء تكون مجع زاهر ، وصفاً هلم بأهنم زاهرو هذه الدنيا ، لصفاء أ

لنبلوهم } ِلنَفِْتنَُهْم { من شحوب األلوان والتقشف يف الثياب : زيهم وشارهتم خبالف ما عليه املؤمنون والصلحاء 
له من هو ما اّدخر } َورِْزقُ رَّبَك { أو لنعذهبم يف اآلخرة بسببه . حىت يستوجبوا العذاب ، لوجود الكفران منهم 
أو ألن أمواهلم الغالب . وأو ما رزقه من نعمة اإلسالم والنبّوة . ثواب اآلخرة الذي هو خري منه يف نفسه وأدوم 

ألن اهللا ال ينسب إىل نفسه إال ما حل } خَْيٌر وأبقى { عليها الغصب والسرقة واحلرمة من بعض الوجوه ، واحلالل 
  :رافع قال ] أيب [ زقاً أصالً وعن يزيد بن عبد اهللا بن قسيط عن وطاب دون ما حرم وخبث ، واحلرام ال يسمى ر

قلْ لَُه يقولُ لَكَ رسولُ اللَِّه أقرْضين إىل « : بعثين رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل يهودي وقال )  ٦٨٨( 
إنِّي ألمُني يف السماِء « ] يه وسلم صلى اهللا عل[ واللَِّه ال أقرضُته إالّ َبْرَهَن ، فقالَ رسولُ اللَِّه : ، فقالَ » رجب 

  .فنزلَْت وال متّدنَ عينيك » وإنِّي ألمني يف األرضِ ، امحلْ إليِه درِعي احلديدِ 

  ) ١٣٢(َوأُْمْر أَْهلََك بِالصَّلَاِة وَاْصطَبِْر َعلَْيَها لَا َنسْأَلُكَ رِْزقًا َنْحُن نَْرُزقَُك وَالَْعاِقَبةُ ِللتَّقَْوى 

أي وأقبل أنت مع أهلك على عبادة اهللا والصالة؛ واستعينوا هبا على خصاصتكم؛ وال هتتم } هْلََك بالصالة َوأُْمْر أَ{ 
بأمر الرزق واملعيشة ، فإنّ رزقك مكفى من عندنا ، وحنن رازقوك وال نسألك أن ترزق نفسك وال أهلك ففّرغ 

وعن عروة بن الزبري أنه كان . كان اهللا يف عمله  من كان يف عمل اهللا: ويف معناه قول الناس . بالك ألمر اآلخرة 
وعن بكر بن عبد اهللا . مث ينادي الصالة الصالة رمحكم اهللا } َوالَ َتُمدَّنَّ َعْينَْيَك { : إذا رأى ما عند السالطني قرأ 

  . قوموا فصلوا ، هبذا أمر اهللا رسوله ، مث يتلو هذه اآلية: املزين كان إذا أصابت أهله خصاصة قال 

  ) ١٣٣(َوقَالُوا لَْولَا يَأِْتيَنا بِآَيٍة ِمْن َربِِّه أََولَْم َتأْتِهِْم َبيَِّنةُ َما ِفي الصُُّحفِ الْأُولَى 

أو مل تأتكم آية هي أّم اآليات وأعظمها يف باب اإلعجاز : اقترحوا على عادهتم يف التعنت آية على النبّوة ، فقيل هلم 
قرآن برهان ما يف سائر الكتب املنزلة ودليل صحته ألنه معجزة ، وتلك ليست يعين القرآن ، من قبل أنّ ال

» الصحف«: وقرىء . مبعجزات ، فهي مفتقرة إىل شهادته على صحة ما فيها ، افتقار احملتج عليه إىل شهادة احلجة 
  .ذكر الضمري الراجع إىل البينة ألهنا يف معىن الربهان والدليل . بالتخفيف 

  ) ١٣٤(قَْبلِ أَنْ َنِذلَّ وََنْخَزى ا أَْهلَكَْناُهْم بَِعذَابٍ ِمْن قَْبِلِه لَقَالُوا َربََّنا لَْولَا أَْرَسلَْت إِلَْيَنا َرسُولًا فََنتَّبَِع آَياِتَك ِمْن َولَْو أَنَّ

  .على لفظ ما مل يسم فاعله } نَِّذلَّ وخنزى { قرىء 

  ) ١٣٥(ْعلَُمونَ َمْن أَْصحَاُب الصَِّراِط السَّوِيِّ َوَمنِ اْهَتَدى قُلْ كُلٌّ ُمَترَبٌِّص فََترَبَُّصوا فََسَت



مبعىن » السواء«: وقرىء . للعاقبة وملا يؤول إليه أمرنا وأمركم } مُّتََرّبٌص { أي كل واحد منا ومنكم } كُلٌّ { 
قال » فسوف تعلمون فتمتعوا«: وقرىء . أو املستوى والسوء والسوأي والسوي تصغري السوء . الوسط واجليد 

  .حفظْتُه من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أبو رافع 
  :عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  :وقالَ . " َمْن قرأ سورةَ طَه أُعطَي يوَم القيامِة ثوابَ املهاجريَن واألنصار ) "  ٦٨٩( 
  " .ال يقرأُ أهلُ اجلنِة ِمَن القرآِن إالَّ طَه ويَس ) "  ٦٩٠( 

  ) ١(اقَْتَرَب ِللنَّاسِ ِحسَابُُهْم َوُهْم ِفي غَفْلٍَة ُمْعرُِضونَ 

أزف للحيّ «: ال ختلو من أن تكون صلة القترب ، أو تأكيداً إلضافة احلساب إليهم ، كقوهلم : هذه الالم 
بويه يف وحنوه ما أورده سي. األصل أزف رحيل احلّي مث أزف للحيّ الرحيل ، مث أزف للحّي رحيلهم » رحيلهم

ال أبالك ألنّ : ومنه قوهلم . وفيك زيد راغب فيك . عليك زيد حريص عليك » باب ما يثين فيه املستقّر توكيداً«
واملراد اقتراب الساعة ، وإذا اقتربت الساعة فقد . الالم مؤكدة ملعىن اإلضافة ، وهذا الوجه أغرب من األّول 

 ٩٧: األنبياء [ } واقترب الوعد احلق { : وحنوه . اب وغري ذلك اقترب ما يكون فيها من احلساب والثواب والعق
هو مقترب عند : كيف وصف باالقتراب وقد عّدت دون هذا القول أكثر من مخسمائة عام؟ قلت : فإن قلت ] 

ْوماً عِنَد رَّبَك كَأَلْفِ َسَنةٍ وََيْستَْعجِلُوَنَك بالعذاب َولَن ُيْخِلَف اهللا َوْعَدُه َوإِنَّ َي{ : اهللا والدليل عليه قوله عّز وجلّ 
قريب ، إمنا البعيد هو الذي  -وإن طالت أوقات استقباله وترقبه  -وألنّ كلّ آت ]  ٤٧: احلج [ } ّممَّا َتُعدُّونَ 

وجد وانقرض ، وألنّ ما بقي يف الدنيا أقصر وأقل مما سلف منها ، بدليل انبعاث خامت النبيني املوعود مبعثه يف آخر 
وإذا كانت بقية الشيء وإن . حذاء ، ومل تبق إال صبابة كصبابة اإلناء : وقال عليه الصالة والسالم . ان الزم

وعن ابن عباس رضي . كثرت يف نفسها قليلة باإلضافة إىل معظمه ، كانت خليقة بأن توصف بالقلة وقصر الذرع 
وهو ما يتلوه . م اجلنس على بعضه للدليل القائم وهذا من إطالق اس. املشركون : أنّ املراد بالناس : اهللا عنهما 

أهنم غافلون عن حساهبم ساهون ، ال يتفكرون : وصفهم بالغفلة مع اإلعراض ، على معىن . من صفات املشركني 
. يف عاقبتهم ، وال يتفطنون ملا ترجع إليه خامتة أمرهم ، مع اقتضاء عقوهلم أنه ال بّد من جزاء للمحسن واملسيء 

أعرضوا وسدوا . رعت هلم العصا ونبهوا عن سنة الغفلة وفطنوا لذلك مبا يتلى عليهم من اآليات والنذر وإذا ق
  .أمساعهم ونفروا 

يَن ظَلَُموا َهلْ لَاِهَيةً قُلُوبُُهْم وَأََسرُّوا النَّْجَوى الَِّذ) ٢(َما َيأْتِيهِْم ِمْن ِذكْرٍ ِمْن َربِّهِْم ُمْحَدٍث إِلَّا اْسَتَمُعوُه َوُهمْ َيلَْعُبونَ 
  ) ٣(َهذَا إِلَّا َبَشٌر ِمثْلُكُْم أَفََتأُْتونَ السِّْحَر َوأَْنُتْم ُتْبِصُرونَ 

بأنّ اهللا جيّدد هلم الذكر وقتاً فوقتاً ، وحيدث هلم اآلية بعد اآلية : قّرر إعراضهم عن تنبيه املنبه وإيقاظ املوقظ 
تنبيه واملوعظة لعلهم يتعظون ، فما يزيدهم استماع اآلي والسور وما والسورة بعد السورة ، ليكّرر على أمساعهم ال

هو : إال لعباً وتلهياً واستسخاراً والذكر  -اليت هي أحق احلق وأجّد اجلدّ  -فيها من فنون املواعظ والبصائر 
َوُهْم َيلَْعُبونَ الَِهَيةً { : قوله . بالرفع صفة على احملل } مُّْحَدثٍ { وقرأ ابن أيب عبلة . الطائفة النازلة من القرآن 

خرب } الَِهَيةً قُلُوُبُهمْ { بالرفع فاحلال واحدة ، ألن } الَِهَيةً { : حاالن مترادفتان أو متداخلتان ومن قرأ } قُلُوُبُهْم 
ى فطنتهم من هلا عنه إذا ذهل وغفل ، يعين أهنم وإن فطنوا فهم يف قلة جدو: والالهية } وَُهْم { : بعد خرب ، لقوله 



) ] وأسروا النجوى [ ( كأهنم مل يفطنوا أصالً ، وثبتوا على رأس غفلتهم ، وذهوهلم عن التأّمل والتبصر بقلوهبم 
معناه وبالغوا : ؟ قلت } َوأََسرُّواْ { : النجوى وهي اسم من التناجي ال تكون إال خفية ، فما معىن قوله : فإن قلت 

من واو } الذين ظَلَُمواْ { فطن أحد لتناجيهم وال يعلم أهنم متناجون ، أبدل أو جعلوها حبيث ال ي. يف إخفائها 
أو » أكلوين الرباغيث«أو جاء على لغة من قال . وأسرّوا ، إشعاراً بأهنم املوسومون بالظلم الفاحش فيما أسّروا به 

. وهؤالء أسروا النجوى : واملعىن . ه قّدم علي} وَأََسرُّواْ النجوى { أو هو مبتدأ خربه . هو منصوب احملل على الذم 
َهلْ هذا إِالَّ َبَشٌر ّمثْلُكُمْ أَفََتأُْتونَ السحر َوأَنُتْم تُْبِصُرونَ { فوضع املظهر موضع املضمر تسجيالً على فعلهم بأنه ظلم 

: لوا مضمراً وجيوز أن يتعلق بقا. وأسروا هذا احلديث : هذا الكالم كله يف حمل النصب بدالً من النجوى ، أي } 
اعتقدوا أنّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال يكون إال ملكاً ، وأن كل من اّدعى الرسالة من البشر وجاء باملعجزة 

أفتحضرون السحر وأنتم تشاهدون وتعاينون أنه : هو ساحر ومعجزته سحر ، فلذلك قالوا على سبيل اإلنكار 
كان ذلك شبه التشاور فيما بينهم ، والتحاور : غوا يف إخفائه؟ قلت مل أسروا هذا احلديث وبال: فإن قلت . سحر 

يف طلب الطريق إىل هدم أمره ، وعمل املنصوبة يف التثبيط عنه وعادة املتشاورين يف خطب أن ال يشركوا أعداءهم 
  :ومنه قول الناس . يف شوراهم ، ويتجاهدوا يف طّي سرّهم عنهم ما أمكن واستطيع 

وجيوز أن يسّروا . وَُيرفع إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم " نوا على حوائجكم بالكتمان استعي) "  ٦٩٢( 
  .إن كان ما تدعونه حقاً فأخربونا مبا أسررنا : جنواهم بذلك مث يقولوا لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واملؤمنني 

  ) ٤(َو السَّمِيُع الَْعلِيُم قَالَ رَبِّي َيْعلَُم الْقَْولَ ِفي السََّماِء َوالْأَْرضِ َوُه

القول عام يشمل السرّ : قلت ]  ٣: األنبياء [ } وَأََسرُّواْ النجوى { : يعلم السر لقوله : هال قيل : فإن قلت 
يعلم السرّ : واجلهر؟ فكان يف العلم به العلم بالسّر وزيادة ، فكان آكد يف بيان االطالع على جنواهم من أن يقول 

مث بني ذلك بأنه السميع العليم لذاته فكيف ختفى . يعلم سرهم : يعلم السّر ، آكد من أن يقول : له ، كما أنّ قو
قُلْ أَنَزلَُه الذى َيْعلَُم السر ِفى السماوات { : فلم ترك هذا اآلكد يف سورة الفرقان يف قوله : فإن قلت . عليه خافية 

ولكن جييء بالوكيد تارة . يء باآلكد يف كل موضع ليس بواجب أن جي: ؟ قلت ]  ٦: الفرقان [ } واالرض 
وباآلكد أخرى ، كما جييء باحلسن يف موضع وباألحسن يف غريه ليفّنت الكالم افتناناً ، وجتمع الغاية وما دوهنا ، 

: فكأنه أراد أن يقول . على أن أسلوب تلك اآلية خالف أسلوب هذه ، من قبل أنه قدم ههنا أهنم أسروا النجوى 
ريب يعلم ما أسروه ، فوضع القول موضع ذلك للمبالغة ، ومث قصد وصف ذاته بأن أنزله الذي يعلم السر يف  إن

قَالَ { وقرىء ]  ٣: سبأ [ } عامل الغيب الَ َيعُْزُب َعْنُه ِمثْقَالُ ذَرٍَّة { السموات واألرض ، فهو كقوله عالم الغيوب 
  .ه وسلم هلم حكاية لقول رسول اهللا صلى اهللا علي} رَّبى 

  ) ٥(َبلْ قَالُوا أَْضَغاثُ أَْحلَامٍ َبلِ افْتََراُه َبلْ ُهَو َشاِعٌر فَلَْيأِْتَنا بِآَيٍة كََما أُْرِسلَ الْأَوَّلُونَ 

أضربوا عن قوهلم هو سحر إىل أنه ختاليط أحالم ، مث إىل أنه كالم مفترى من عنده ، مث إىل أنه قول شاعر ، وهكذا 
وجيوز أن يكون تنزيالً من اهللا تعاىل ألقواهلم يف . واملبطل متحري رجاع غري ثابت على قول واحد الباطل جللج ، 

وأن قوهلم الثاين أفسد من األول ، والثالث أفسد من الثاين ، وكذلك الرابع من الثالث ، صحة : درج الفساد 
كما أتى األّولون باآليات ، ألنّ إرسال الرسل  :من حيث أنه يف معىن } كََما أُْرِسلَ األولون { : التشبيه يف قوله 



أتى : أرسل حممد صلى اهللا عليه وسلم ، وبني قولك : متضمن لإلتيان باآليات أال ترى أنه ال فرق بني أن تقول 
  .حممد باملعجزة 

  ) ٦(َما آَمَنْت قَْبلَُهْم ِمْن قَْرَيٍة أَْهلَكَْناَها أَفَُهْم ُيْؤِمُنونَ 

فيه أهنم أعىت من الذين اقترحوا على أنبيائهم اآليات وعاهدوا أهنم يؤمنون عندها ، فلما جاءهتم } ِمُنونَ أَفَُهمْ ُيْؤ{ 
  .فلو أعطيناهم ما يقترحون لكانوا أنكث وأنكث . نكثوا و خالفوا ، فأهلكهم اهللا 

  ) ٧(الذِّكْرِ إِنْ كُنُْتْم لَا َتْعلَُمونَ  َوَما أَْرَسلَْنا قَْبلََك إِلَّا رِجَالًا نُوِحي إِلَيْهِْم فَاسْأَلُوا أَْهلَ

أمرهم أن يستعلموا أهل الذكر وهم أهل الكتاب ، حىت يعلموهم أن رسل اهللا املوحى إليهم كانوا بشراً ومل يكونوا 
ه مالئكة كما اعتقدوا ، وإمنا أحاهلم على أولئك ألهنم كانوا يشايعون املشركني يف معاداة رسول اهللا صلى اهللا علي

آل [ } َولََتْسَمُعنَّ ِمَن الذين أُوُتواْ الكتاب ِمن قَْبِلكُْم َوِمَن الذين أَْشَركُواْ أَذًى كَثِرياً { : قال اهللا تعاىل . وسلم 
  .فال يكاذبوهنم فيما هم فيه ردء لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ]  ١٨٦: عمران 

  ) ٨(َعاَم َوَما كَانُوا خَاِلِديَن َوَما َجَعلَْناُهْم َجَسًدا لَا َيأْكُلُونَ الطَّ

ووحد . وما جعلنا األنبياء عليهم السالم قبله ذوي جسد غري طاعمني : صفة جلسداً واملعىن } الَّ َيأْكُلُونَ الطعام { 
[ } َما هلذا الرسول َيأْكُلُ الطعام { ذوي ضرب من األجساد وهذا رّد لقوهلم : اجلسد إلرادة اجلنس ، كأنه قال 

نعم قد رّد إنكارهم أن يكون الرسول بشراً يأكل ويشرب مبا ذكرت ، فماذا رّد من : فإن قلت ] .  ٧: لفرقان ا
. حيتمل أن يقولوا إنه بشر مثلنا يعيش كما نعيش وميوت كما منوت : ؟ قلت } َوَما كَاُنواْ خالدين { : قوهلم بقوله 

أو مسمني حياهتم املتطاولة وبقاءهم . قدين أن املالئكة ال ميوتون إما معت: أو يقولوا هال كان ملكاً ال يطعم وخيلد 
  .املمتّد خلوداً 

  ) ٩(ثُمَّ َصَدقَْناُهُم الْوَْعَد فَأَْنَجْيَناُهْم َوَمْن َنَشاُء َوأَْهلَكَْنا الُْمْسرِِفَني 

وصدقين . قوهم القتال صد: ومنه . ومن قومه : واألصل يف الوعد . مثل واختار موسى قومه } صدقناهم الوعد { 
  .هم املؤمنون ومن يف بقائه مصلحة } َوَمن نََّشاء { سّن بكره 

  ) ١٠(لَقَْد أَْنزَلَْنا إِلَْيكُْم ِكتَاًبا ِفيِه ِذكُْركُْم أَفَلَا َتْعِقلُونَ 

أو . أو موعظتكم ]  ٤٤: الزخرف [ } وَإِنَُّه لَِذكٌْر لََّك َوِلقَْوِمكَ { : شرفكم وصيتكم ، كما قال } ِذكُْركُمْ { 
فيه مكارم األخالق اليت كنتم تطلبون هبا الثناء أو حسن الذكر كحسن اجلوار ، والوفاء بالعهد ، وصدق احلديث ، 

  وأداء األمانة ، والسخاء؛ وما أشبه ذلك



) ١٢(فَلَمَّا أََحسُّوا بَأَْسَنا إِذَا ُهْم مِْنَها َيرْكُُضونَ ) ١١(َوكَْم قََصْمَنا ِمْن قَْرَيٍة كَاَنْت ظَاِلَمةً َوأَْنَشأَْنا َبْعدََها قَْوًما آَخرِيَن 
فََما ) ١٤(قَالُوا َيا َوْيلََنا إِنَّا كُنَّا ظَاِلِمَني ) ١٣(لَا َترْكُُضوا وَاْرجِعُوا إِلَى َما أُْترِفُْتْم ِفيِه َوَمَساِكنِكُْم لََعلَّكُْم ُتْسأَلُونَ 

  ) ١٥(ى َجَعلَْناُهْم َحِصيًدا َخاِمِديَن زَالَْت ِتلَْك َدْعَواُهْم حَتَّ

واردة عن غضب شديد ومنادية على سخط عظيم؛ ألنّ القصم أفظع الكسر وهو الكسر } َوكَْم قََصْمَنا ِمن قَْرَيٍة { 
رِيَن قَْوماً ءاَخ{ : أهلها ، ولذلك وصفها بالظلم ، وقال : وأراد بالقرية . الذي يبني تالؤم األجزاء ، خبالف الفصم 

قريتان باليمن ، » سحول«وهي و» حضور«أهنا : وعن ابن عباس . أهلكنا قوماً وأنشأنا قوماً آخرين : ألن املعىن } 
  .ويف احلديث . تنسب إليهما الثياب 

بعث اهللا إليهم نبياً . » حضوَرْيني«وروي " كُفَن رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ثوَبْينِ سحولَيْين ) "  ٦٩٣( 
أهنم ملا أخذهتم السيوف : وروي . قتلوه ، فسلط اهللا عليهم خبتنصر كما سلطه على أهل بيت املقدس فاستأصلهم ف

وظاهر اآلية على . وذلك حني مل ينفعهم الندم . ونادى مناد من السماء يا لثارات األنبياء ندموا واعترفوا باخلطأ 
فلما علموا شّدة عذابنا . رى اليت أرادها اهللا هبذه اآلية بأهنا إحدى الق» حضور«ولعل ابن عباس ذكر . الكثرة 

ومنه قوله . ضرب الدابة بالرجل : وبطشتنا علم حس ومشاهدة ، مل يشكوا فيها ، ركضوا من ديارهم ، والركض 
فيجوز أن يركبوا دواهبم يركضوهنا هاربني منهزمني من قريتهم ملا ]  ٤٢: ص [ } اركض بِرِْجِلكَ { : تعاىل 
وجيوز أن يشبهوا يف سرعة عدوهم على أرجلهم بالراكبني الراكضني لدواهبم ، فقيل هلم . ركتهم مقدمة العذاب أد
من القائل؟ قلت حيتمل أن يكون بعض املالئكة أو من مث من : فإن قلت . والقول حمذوف } الَ َترْكُُضواْ { ، 

أو . أو يقوله رب العزة ويسمعه مالئكته لينفعهم يف دينهم . املؤمنني أو جيعلوا خلقاء بأن يقال هلم ذلك وإن مل يقل 
: واإلتراف . من العيش الرافه واحلال الناعمة } وارجعوا إىل َما أُْترِفُْتْم ِفيِه { يلهمهم ذلك فيحدثوا به نفوسهم 

مكم ومساكنكم لعلكم ارجعوا إىل نعي: هتكم هبم وتوبيخ ، أي } لََعلَّكُْم ُتْسأَلُونَ { إبطار النعمة وهي الترفة 
أو ارجعوا . تسئلون غداً عما جرى عليكم ونزل بأموالكم ومساكنكم ، فتجيبوا السائل عن علم ومشاهدة 

وترتبوا يف مراتبكم حىت يسألكم عبيدكم وحشمكم ومن متلكون أمره وينفذ فيه . واجلسوا كما كنتم يف جمالسكم 
رمسون؟ وكيف نأيت ونذر كعادة املنعمني املخدَّمني؟ أو يسألكم مب تأمرون؟ ومباذا ت: أمركم وهنيكم ويقول لكم 

الناس يف أنديتكم املعاون يف نوازل اخلطوب ، ويستشريونكم يف املهمات والعوارض ويستشفون بتدابريكم ، 
ويستضيئون بآرائكم أو يسألكم الوافدون عليكم والطماع ويستمطرون سحائب أكفكم ، وميترون أخالف 

أو كانوا خبالء فقيل هلم . إما ألهنم كانوا أسخياء ينفقون أمواهلم رئاء الناس وطلب الثناء : ديكم معروفكم وأيا
فما زالت تلك : إشارة إىل يا ولينا ، ألهنا دعوى ، كأنه قيل } ِتلَْك { ذلك هتكماً إىل هتكم ، وتوبيخاً إىل توبيخ 

: يونس [ } وآخر دعواهم أن احلمد هللا رب العاملني { : اىل قال تع. والدعوى مبعىن الدعوة } َدْعَواُهْم { الدعوى 
و . يا ويل فهذا وقتك : ألن املولول كأنه يدعو الويل ، فيقول تعاىل : مل مسيت دعوى؟ قلت : فإن قلت ] .  ١٠
: أي . الزرع احملصود : احلصيد ] حصيداً . [ مرفوع أو منصوب امساً أو خرباً وكذلك دعواهم } ِتلَْك { 
. جعلناهم رماداً ، أي مثل الرماد : علناهم مثل احلصيد ، شبههم به يف استئصاهلم واصطالمهم كما تقول ج

والضمري املنصوب هو الذي كان مبتدأ واملنصوبان بعده كانا خربين له ، فلما دخل عليها جعل نصبها مجيعاً على 
االثنني اآلخرين حكم الواحد؛ ألنّ معىن  حكم: ثالثة مفاعيل؟ قلت » جعل«فإن قلت كيف ينصب . املفعولية 

جعلناهم جامعني ملماثلة احلصيد : وكذلك معىن ذلك . جعلته جامعاً للطعمني » جعلته حلواً حامضاً«قولك 
  .واخلمود 



  ) ١٧(لَاتََّخذَْناُه ِمْن لَُدنَّا إِنْ كُنَّا فَاِعِلَني لَوْ أَرَْدَنا أَنْ َنتَِّخذَ لَهًْوا ) ١٦(َوَما َخلَقَْنا السََّماَء َوالْأَْرَض َوَما َبيَْنُهَما لَاِعبَِني 

وما سوّينا هذا السقف املرفوع وهذا املهاد املوضوع وما بينهما من أصناف اخلالئق مشحونة بضروب البدائع : أي 
د الدينية والعجائب ، كما تسّوي اجلبابرة سقوفهم وفرشهم وسائر زخارفهم ، للهو واللعب ، وإمنا سويناها للفوائ

واحلكم الربانية ، لتكون مطارح افتكار واعتبار واستدالل ونظر لعبادنا ، مع ما يتعلق هلم هبا من املنافع اليت ال تعّد 
هو أن احلكمة صارفة : مث بني أنّ السبب يف ترك اختاذ اللهو واللعب وانتفائه عن أفعايل . واملرافق اليت ال حتصى 

: ، كقوله } الختذناه ِمن لَُّدنَّا { : وقوله . ختاذه إن كنت فاعالً ألين على كل شيء قدير عنه ، وإال فأنا قادر على ا
وقيل من . وقيل املرأة . اللهو الولد بلغة اليمن : أي من جهة قدرتنا وقيل ]  ٥٧: القصص [ } ّرْزقاً ّمن لَُّدنَّا { 

  .وعزير لدنا ، أي من املالئكة ال من اإلنس ، رّداً لوالدة املسيح 

  ) ١٨(َبلْ نَقِْذُف بِالَْحقِّ َعلَى الْبَاِطلِ فََيْدَمُغُه فَإِذَا ُهَو َزاِهٌق وَلَكُُم الْوَْيلُ ِممَّا َتِصفُونَ 

سبحاننا أن نتخذ اللهو واللعب ، بل من : إضراب عن اختاذ اللهو واللعب ، وتنزيه منه لذاته ، كأنه قال } َبلْ { 
واستعار لذلك . غنائنا عن القبيح أن نغلب اللعب باجلد ، وندحض الباطل باحلق عادتنا وموجب حكمتنا واست

القذف والدمغ ، تصويراً إلبطاله وإهداره وحمقه فجعله كأنه جرم صلب كالصخرة مثالً ، قذف به على جرم رخو 
» فيدمغه«: وقرىء . حكمته  ه به مما ال جيوز عليه وعلى} َولَكُُم الويل ِممَّا َتِصفُونَ { : أجوف فدمغه ، مث قال 

  :بالنصب ، وهو يف ضعف قوله 
  وَأَلَْحُق بِالِْحجَازِ فَأَْسَترِحيَا... َسأَتُْرُك َمْنزِِلي لَِبنِي َتمِيمٍ 

َسبُِّحونَ اللَّْيلَ َوالنََّهارَ ُي) ١٩(َولَُه َمْن ِفي السََّماَواِت وَالْأَْرضِ َوَمْن ِعْنَدُه لَا َيْسَتكْبُِرونَ َعْن ِعَباَدِتِه َولَا َيسَْتْحِسُرونَ 
  ) ٢٠(لَا َيفُْتُرونَ 

منزلة املقّربني عند امللوك على  -لكرامتهم عليه  -واملراد أهنم مكرمون ، منزلون . هم املالئكة } َوَمْن ِعنَدُه { 
، فكان األبلغ االستحسار مبالغة يف احلسور : فإن قلت . طريق التمثيل والبيان لشرفهم وفضلهم على مجيع خلقه 

يف االستحسار بيان أنّ ما هم فيه يوجب غاية حلسور وأقصاه ، : قلت . يف وصفهم أن ينفي عنهم أدىن احلسور 
: أي ] } ُيسَبُِّحونَ اليل والنهار ال َيفُْتُرونَ { . [ وأهنم أحقاء لتلك العبادات الباهظة بأن يستحسروا فيما يفعلون 

  .قاهتم ، ال يتخلله فترة بفراغ أو شغل آخر تسبيحهم متصل دائم يف مجيع أو

  ) ٢١(أَمِ اتََّخذُوا آِلَهةً ِمَن الْأَْرضِ ُهْم يُْنِشُرونَ 

هو اختاذهم : هذه أم املنقطة الكائنة مبعىن بل واهلمزة ، قد آذنت باإلضراب عما قبلها واإلنكار ملا بعدها ، واملنكر 
فإن قلت . املوتى ، ولعمري أن من أعظم املنكرات أن ينشر املوتى بعض املوات } َءاِلَهةً ّمَن األرض ُهْم يُنِشُرونَ { 
كيف أنكر عليهم اختاذ آهلة تنشر وما كانوا يدعون ذلك آلهلتهم؟ وكيف وهم أبعد شيء عن هذه الدعوى : 

ْن َخلََق السماوات َولَِئن َسأَلَْتُهْم مَّ{ مع إقرارهم هللا عّز وجل بأنه خالق السموات واألرض  -وذلك أهنم كانوا 
منكرين البعث  -وبأنه القادر على املقدورات كلها وعلى النشأة األوىل ]  ٢٥: لقمان [ } واألرض لََيقُولُنَّ اهللا 



من حيىي العظام وهي رميم ، وكان عندهم من قبيل احملال اخلارج عن قدرة القادر كثاين القدمي ، فكيف : ويقولون 
األمر كما ذكرت ، ولكنهم باّدعائهم هلا اإلهلية ، يلزمهم أن : يوصف بالقدرة رأساً؟ قلت يّدعونه للجماد الذي ال 

وفيه . يّدعوا هلا اإلنشار ، ألنه ال يستحق هذا االسم إال القادر على كل مقدور ، واإلنشار من مجلة املقدورات 
 ال يصح استبعاده؛ ألنّ اإلهلية ملا صحت باب من التهكم هبم والتوبيخ والتجهيل ، وإشعار بأنّ ما استبعدوه من اهللا

فالن من مكة أو من املدينة ، تريد : قولك } مَِّن األرض { : وحنو قوله . صّح معها االقتدار على اإلبداء واإلعادة 
: ألنّ اآلهلة على ضربني : اإليذان بأهنا األصنام اليت تعبد يف األرض : ومعىن نسبتها إىل األرض . مكي أو مدين : 

  :ومن ذلك حديث األمة اليت قال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . أرضية ومساوية 
ألنه فهم منها أنّ مرادها نفي اآلهلة األرضية » إهنا مؤمنة « : ؟ فأشارت إىل السماء ، فقال » أين ربك « )  ٦٩٤( 

اد آهلة من جنس األرض؛ ألهنا إّما أن تنحت وجيوز أن ير. اليت هي األصنام ، ال إثبات السماء مكاناً هللا عّز وجلَ 
النكتة : قلت } ُهْم { : ال بّد من نكتة يف قوله : فإن قلت . من بعض احلجارة ، أو تعمل من بعض جواهر األرض 

{ وقرأ احلسن . أم اختذوا آهلة ال يقدر على اإلنشار إال هم وحدهم : فيه إفادة معىن اخلصوصية ، كأنه قيل 
لو كان فيهما آهلة إال اهللا لفسدتا فسبحان اهللا رب العرش . [ ( أنشر اهللا املوتى ، ونشرها : ومها لغتان  }ُينِشرُونَ 

  .وصفت آهلة باإل كما توصف بغري ، لو قيل آهلة غري اهللا ) ] عما يصفون 

  ) ٢٢(شِ َعمَّا َيِصفُونَ لَْو كَانَ ِفيهَِما آِلَهةٌ إِلَّا اللَُّه لَفََسَدَتا فَسُْبَحانَ اللَِّه َربِّ الْعَْر

يف أنّ الكالم معه موجب ، والبدل ال » إن«مبنزلة » لو«ألنّ : ما منعك من الرفع على البدل؟ قلت : فإن قلت 
وذلك ألنّ ]  ٨١: هود [ } َوالَ َيلْتَِفْت ِمنكُْم أََحٌد إِالَّ امرأتك { : يسّوغ إال يف الكالم غري املوجب ، كقوله تعاىل 

لو كان يتوالمها ويدبر أمرمها آهلة شىت غري الواحد الذي هو : واملعىن . اّم يصح نفيه وال يصح إجيابه أعّم الع
أن ال يكون : والثاين . وجوب أن ال يكون مدبرمها إال واحداً : وفيه داللة على أمرين ، أحدمها . فاطرمها لفسدتا 

لعلمنا أنّ الرعية تفسد بتدبري : مل وجب األمران؟ قلت : إن قلت ف} إِالَّ اهللا { : ذلك الواحد إال إياه وحده ، لقوله 
وعن عبد امللك بن مروان حني قتل عمرو ابن سعيد . امللكني ملا حيدث بينهما من التغالب والتناكر واالختالف 

تمانع كان واهللا أعّز علّي من دم ناظري ، ولكن ال جيتمع فحالن يف شول وهذا ظاهر وأّما طريقة ال: األشدق 
فللمتكلمني فيها جتاول وطراد ، وألنّ هذه األفعال حمتاجة إىل تلك الذات املتميزة بتلك الصفات حىت تثبت 

  .وتستقّر 

  ) ٢٣(لَا ُيْسأَلُ َعمَّا َيفَْعلُ وَُهْم ُيسْأَلُونَ 

ن من تدبري ملكهم إذا كانت عادة امللوك واجلبابرة أن ال يسأهلم من يف مملكتهم عن أفعاهلم وعما يوردون ويصدرو
كان ملك امللوك ورّب األرباب خالقهم ورازقهم  -، هتيباً وإجالالً ، مع جواز اخلطأ والزلل وأنواع الفساد عليهم 

أوىل بأن ال يسئل عن أفعاله ، مع ما علم واستقرّ يف العقول من أن ما يفعله كله مفعول بدواعي احلكمة ، وال جيوز 
مل : أي هم مملوكون مستعبدون خطاؤن ، فما خلقهم بأن يقال هلم } َوُهمْ ُيْسئَلُونَ {  عليه اخلطأ وال فعل القبائح
  .فعلتم؟ يف كل شيء فعلوه 



َحقَّ فَُهمْ ْم لَا َيْعلَُمونَ الْأَمِ اتََّخذُوا ِمْن ُدونِِه آِلَهةً قُلْ هَاُتوا ُبْرَهاَنكُْم َهذَا ِذكُْر َمْن َمِعَي َوِذكُْر َمْن قَْبِلي َبلْ أَكْثَرُُه
  ) ٢٤(ُمْعرُِضونَ 

وصفتم اهللا تعاىل بأنّ له شريكاً ، : استفظاعاً لشأهنم واستعظاماً لكفرهم ، أي } أَمِ اختذوا ِمن ُدونِِه ءاِلَهةً { كّرر 
 إّما من جهة العقل ، وإّما من جهة الوحي ، فإنكم ال جتدون كتاباً من كتب األّولني إال: فهاتوا برهانكم على ذلك 

الوحي الوارد يف } هذا { أي . وتوحيد اهللا وتنزيهه عن األنداد مدعّو إليه ، واإلشراك به منهي عنه متوعد عليه 
: أي عظة للذين معي : معىن توحيد اهللا ونفي الشركاء عنه ، كما ورد علّي فقد ورد على مجيع األنبياء ، فهو ذكر 

} ِذكُْر َمن مَِّعَى َوِذكُْر َمن قَْبِلى { : وقرىء . نبياء عليهم السالم يريد أمم األ: يعين أّمته ، وذكر للذين من قبلي 
وهو ]  ١٥ ١٤: البلد [ } أَْو إِطَْعاٌم ِفى َيْومٍ ِذى َمْسَغَبٍة َيِتيماً { : بالتنوين ومن مفعول منصوب بالذكر كقوله 

م ِفى أَدَْنى األرض َوُهم ّمن َبْعِد غَلَبِهِمْ غُِلَبِت الرو{ : األصل واإلضافة من إضافة املصدر إىل املفعول كقوله 
وإدخال اجلار . على من اإلضافية يف هذه القراءة » من قبلي«و» من معي«: وقرىء ]  ٣: الروم [ } َسَيْغِلُبونَ 

قبل ، وبعد ، وعند ، ولدن ، وما أشبه ذلك ، فدخل : غريب ، والعذر فيه أنه اسم هو ظرف ، حنو » مع«على 
بل عندهم ما هو أصل الشرّ : كأنه قيل » ذكر معي وذكر قبلي«وقرىء . كما يدخل على أخواته » نم«عليه 

والفساد كله وهو اجلهل وفقد العلم ، وعدم التمييز بني احلق والباطل ، فمن مث جاء هذا اإلعراض ، ومن هناك 
واملعىن أن إعراضهم . ب واملسبب بالرفع على توسيط التوكيد بني السب} احلق { : وقرىء . ورد هذا اإلنكار 

هذا عبد اهللا احلق : وجيوز أن يكون املنصوب أيضاً على هذا املعىن ، كما تقول . بسبب اجلهل هو احلق ال الباطل 
  .ال الباطل 

  ) ٢٥(وِن َوَما أَْرَسلَْنا ِمْن قَْبِلَك ِمْن َرُسولٍ إِلَّا ُنوِحي إِلَْيِه أَنَّهُ لَا إِلََه إِلَّا أََنا فَاعُْبُد

  .وهذه اآلية مقّررة ملا سبقها من آي التوحيد . مشهورتان : ونوحي } ُيوَحى { 

َيْعلَُم َما َبْيَن ) ٢٧(لَا َيْسبِقُوَنُه بِالْقَْولِ َوُهْم بِأَْمرِِه َيْعَملُونَ ) ٢٦(َوقَالُوا اتََّخذَ الرَّْحَمُن وَلًَدا ُسْبَحاَنُه َبلْ ِعَباٌد ُمكَْرُمونَ 
َوَمْن َيقُلْ ِمنُْهْم إِنِّي إِلٌَه ِمْن ُدونِِه ) ٢٨(يهِْم َوَما َخلْفَُهْم َولَا َيْشفَُعونَ إِلَّا ِلَمنِ ارَْتَضى وَُهْم ِمْن َخْشَيِتِه ُمْشِفقُونَ أَْيِد

  ) ٢٩(فَذَِلَك َنجْزِيِه جََهنََّم كَذَِلكَ َنْجزِي الظَّاِلِمَني 

نزه ذاته عن ذلك ، مث أخرب عنهم بأهنم عباد والعبودية تنايف . بنات اهللا املالئكة : نزلت يف خزاعة حيث قالوا 
مقّربون عندي مفضلون على سائر العباد ، ملا هم عليه من أحوال وصفات ليست } مُّكَْرُمونَ { الوالدة ، إال أهنم 

{ و » مكّرمون«وقريء  .لغريهم ، فذلك هو الذي غّر منهم من زعم أهنم أوالدي ، تعاليت عن ذلك علواً كبرياً 
أهنم يتبعون قوله وال يقولون شيئاً حىت يقوله ، فال : واملعىن . سابقته فسبقته أسبقه : بالضم ، من } الَ َيْسبِقُوَنُه 

سبقت : بقوهلم ، فأنيب الالم مناب اإلضافة ، أي ال يتقّدمون قوله بقوهلم ، كما تقول : واملراد . يسبق قوهلم قوله 
. ال يعملون عمالً ما مل يؤمروا به : ، وكما أنّ قوهلم تابع لقوله ، فعملهم أيضاً كذلك مبين على أمره بفرسي فرسه 

ومجيع ما يأتون ويذرون مما قّدموا وأخروا بعني اهللا ، وهو جمازيهم عليه ، فإلحاطتهم بذلك يضبطون أنفسهم ، 
سرون أن يشفعوا إال ملن ارتضاه اهللا وأهله للشفاعة ومن حتفظهم أهنم ال جي. ويراعون أحواهلم ، ويعمرون أوقاهتم 

أي متوقعون من أمارة ضعيفة ، } ُمْشِفقُونَ { يف ازدياد الثواب والتعظيم ، مث أهنم مع هذا كله من خشية اهللا 



  :وعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . كائنون على حذر ورقبة ال يأمنون مكر اهللا 
وبعد أن وصف كرامتهم عليه ، . ه السالم ليلة املعراج ساقطاً كاحللس من خشية اهللا أنه رأى جربيل علي)  ٦٩٥( 

  .وقرب منزلتهم عنده ، وأثىن عليهم ، وأضاف إليهم تلك األفعال السنية واألعمال املرضية 
اطة فاجأ بالوعيد الشديد ، وأنذر بعذاب جهنم من أشرك منهم إن كان ذلك على سبيل الفرض والتمثيل ، مع إح

قصد بذلك ]  ٨٨: األنعام [ } َولَوْ أَْشَركُواْ لََحبِطَ َعنُْهْم مَّا كَاُنواْ َيْعَملُونَ { : علمه بأنه ال يكون ، كما قال 
  .تفظيع أمر الشرك وتعظيم شأن التوحيد 

  ) ٣٠(اُهَما َوَجَعلَْنا ِمَن الَْماِء كُلَّ َشْيٍء َحيٍّ أَفَلَا ُيؤِْمُنونَ أَوَلَْم َيَر الَِّذيَن كَفَُروا أَنَّ السََّماَواِت َوالْأَْرَض كَاَنَتا َرْتقًا فَفََتقَْن

كانتا : بفتح التاء ، وكالمها يف معىن املفعول ، كاخللق والنقض ، أي } َرْتقاً { و . بغري واو } أَلَْم َيرَْواْ { : قرىء 
هو على تقرير : در ، فما بال الرتق؟ قلت الرتق صاحل أن يقع موقع مرتوقتني ألنه مص: فإن قلت . مرتوقتني 

أو كانت . أن السماء كانت الصقة باألرض ال فضاء بينهما : كانتا شيئاً رتقاً ومعىن ذلك : موصوف ، أي 
ففتقناها باملطر والنبات بعد : وقيل . السموات متالصقات ، وكذلك األرضون ال فرج بينها ففتقها اهللا وفّرج بينها 

لقاحان : كانتا دون كّن ، ألنّ املراد مجاعة السموات ومجاعة األرض ، وحنوه قوهلم : ، وإمنا قيل ما كانت مصمتة 
مىت رأومها رتقا حىت جاء تقريرهم : فإن قلت . مجاعتان ، فعل يف املضمر حنو ما فعل يف املظهر : سوداوان ، أي 

. معجزة يف نفسه ، فقام مقام املرئيِّ املشاهد أنه وارد يف القرآن الذي هو : فيه وجهان ، أحدمها : بذلك؟ قلت 
أن تالصق األرض والسماء وتباينهما كالمها جائز يف العقل ، فال بّد للتباين دون التالصق من خمصص : والثاين 

ن املاء خلقنا م: ال خيلو أن يتعدى إىل واحد أو اثنني ، فإن تعّدى إىل واحد ، فاملعىن } َوَجَعلَْنا { وهو القدمي سبحانه 
أو كأمنا خلقناه من املاء لفرط احتياجه إليه ]  ٤٥: النور [ } واهللا َخلََق كُلَّ َدابٍَّة ّمن مَّاء { : كل حيوان ، كقوله 

وإن تعدى إىل اثنني فاملعىن ]  ٣٧: األنبياء [ } ُخِلَق اإلنسان ِمْن َعَجلٍ { : وحبه له وقلة صربه عنه ، كقوله تعاىل 
  :يف قوله عليه السالم » من«هذا حنو » من«و. حّي بسبب من املاء ال بّد له منه صرينا كل شيء : 
  .والظرف لغو . وهو املفعول الثاين » حيا«وقرىء " َما أَنا ِمْن دٍد وال الدُد ِمْني ) "  ٦٩٦( 

َوَجَعلَْنا السََّماَء َسقْفًا َمْحفُوظًا ) ٣١(ا لََعلَُّهْم َيْهَتُدونَ َوَجَعلَْنا ِفي الْأَْرضِ رََواِسَي أَنْ َتمِيَد بِهِْم َوَجَعلَْنا ِفيَها ِفجَاًجا ُسُبلً
  ) ٣٢(َوُهْم َعْن آَياِتَها ُمعْرُِضونَ 

لعدم » ال«وإمنا جاز حذف . والالم » ال«أو لئال متيد هبم ، فحذف . وتضطرب } أَن َتمِيَد بِهِْم { أي كراهة 
الفج ] فجاجاً . [ وهذا مذهب الكوفيني ]  ٢٩: احلديد [ } لّئَالَّ َيعْلََم { : االلتباس ، كما تزاد لذلك يف حنو قوله 

: يف الفجاج معىن الوصف ، فما هلا قدمت على السبل ومل تؤخر كما يف قوله تعاىل : فإن قلت . الطريق الواسع : 
  :، ولكن جعلت حاالً كقوله  مل تقّدم وهي صفة: قلت ]  ٢٠: نوح [ } لَّتْسلُكُواْ مِْنَها سُُبالً ِفجَاجاً { 

أحدمها اإلعالم بأنه جعل فيها طرقاً : ما الفرق بينهما من جهة املعىن؟ قلت : فإن قلت ... ِلَعزَّةَ ُموِحشاً طَلَلٌ قَِدمي 
بأنه حني خلقها خلقها على تلك الصفة ، فهو بيان ملا أهبم مثة ، حمفوظاً حفظه باإلمساك بقدرته : والثاين . واسعة 

أي عما } َعْن ءاياهتا { أن يقع على األرض ويتزلزل ، أو بالشهب عن تسمع الشياطني على سكانه من املالئكة  من
وضع اهللا فيها من األدلة والعرب بالشمس والقمر وسائر النريات ، ومسايرها وطلوعها وغروهبا؛ على احلساب القومي 

الباهرة ، وأّي جهل أعظم من جهل من أعرض عنها ومل  والترتيب العجيب ، الدال على احلكمة البالغة والقدرة



يذهب به ومهه إىل تدبرها؛ واالعتبار هبا ، واالستدالل على عظمة شأن من أوجدها عن عدم ، ودبرها ونصبها هذه 
على » عن آيتها«وقرىء . النصبة ، وأودعها ما أودعها مما ال يعرف كنهه إال هو عزت قدرته ولطف علمه 

هم متفطنون ملا يرد عليهم من السماء من املنافع الدنيوية ، : كتفاء بالواحدة يف الداللة على اجلنس أي التوحيد ، ا
كاالستضاءة بقمريها ، واالهتداء بكواكبها ، وحياة األرض واحليوان بأمطارها ، وهم عن كوهنا آية بينة على 

  .} مُّعْرُِضونَ { اخلالق 

  ) ٣٣(َوالنََّهاَر َوالشَّْمَس وَالْقََمَر كُلٌّ ِفي فَلٍَك َيْسَبُحونَ َوُهَو الَِّذي َخلََق اللَّْيلَ 

والضمري للشمس والقمر ، واملراد } ِفى فَلٍَك َيْسَبُحونَ { كلهم : التنوين فيه عوض من املضاف إليه ، أي } كُلٌّ { 
 مجعهما بالشموس واألقمار ، هبما جنس الطوالع كل يوم وليلة ، جعلوها متكاثرة لتكاثر مطالعها وهو السبب يف

: فإن قلت . وإال فالشمس واحدة والقمر واحد ، وإمنا جعل الضمري واو العقالء للوصف بفعلهم وهو السباحة 
كيف استبّد هبما دون الليل : فإن قلت . حملها النصب على احلال من الشمس والقمر : اجلملة ما حملها؟ قلت 

رأيت زيداً وهنداً متربجة وحنو ذلك؛ إذا جئت بصفة خيتص هبا : كما تقول  :والنهار بنصب احلال عنهما؟ قلت 
]  ٧٢: األنبياء [ } َوَوَهْبَنا لَهُ إسحاق َوَيْعقُوَب َناِفلَةً { ومنه قوله تعاىل يف هذه السورة . بعض ما تعلق به العامل 
مجيعهم يسبحون يف : دة ، فكيف قيل لكل واحد من القمرين فلك على ح: فإن قلت . أو ال حمل هلا الستئنافها 

أي كل واحد منهم ، أو كساهم وقلدهم هذين » كساهم األمري حلة وقلدهم سيفاً«هذا كقوهلم : فلك؟ قلت 
  .اجلنسني ، فاكتفى مبا يدل على اجلنس اختصاراً ، وألنّ الغرض الداللة على اجلنس 

كُلُّ َنفْسٍ ذَاِئقَةُ الَْمْوِت وََنْبلُوكُْم بِالشَّرِّ َوالَْخْيرِ ِفْتنَةً ) ٣٤(إِنْ ِمتَّ فَُهُم الَْخاِلُدونَ َوَما َجَعلَْنا ِلَبَشرٍ ِمْن قَْبِلَك الُْخلَْد أَفَ
  ) ٣٥(َوإِلَيَْنا تُْرَجُعونَ 

 قضى اهللا أن ال خيلد يف الدنيا: كانوا يقّدرون أنه سيموت فيشمتون مبوته ، فنفى اهللا تعاىل عنه الشماتة هبذا ، أي 
بشراً ، فال أنت وال هم إال عرضة للموت ، فإذا كان األمر كذلك فإن مت أنت أيبقى هؤالء؟ ويف معناه قول 

  :القائل 
  َسَيلْقَى الشَّاِمُتونَ كََما لَقِينَا... فَقُلْ ِللَّشاِمِتَني بَِنا أِفيقُوا 

فيه الشكر من النعم ، وإلينا مرجعكم فنجازيكم  أي خنتربكم مبا جيب فيه الصرب من الباليا ، ومبا جيب} َوَنْبلُوكُمْ { 
على حسب ما يوجد منكم من الصرب أو الشكر ، وإمنا مسى ذلك ابتالء وهو عامل مبا سيكون من أعمال العاملني 

  .مصدر مؤكد لنبلوكم من غري لفظه } ِفْتَنةً { و . قبل وجودهم ، ألنه يف صورة االختبار 

  ) ٣٦(رُوا إِنْ يَتَِّخذُوَنَك إِلَّا ُهزًُوا أََهذَا الَِّذي َيذْكُُر آِلهََتكُْم وَُهْم بِِذكْرِ الرَّْحَمنِ ُهْم كَاِفُرونَ َوإِذَا رَآَك الَِّذيَن كَفَ

مسعت فالناً يذكرك ، : الذكر يكون خبري وخبالفه ، فإذا دلت احلال على أحدمها أطلق ومل يقيد ، كقولك للرجل 
: األنبياء [ } َسِمْعَنا فًَتى َيذْكُرُُهْم { : ومنه قوله تعاىل . ناء ، وإن كان عدّواً فذم فإن كان الذاكر صديقاً فهو ث

واملعىن أهنم عاكفون على ذكر آهلتهم هبممهم وما جيب أن ال تذكر } أهذا الذى َيذْكُُر اِلَهَتكُْم { : وقوله ]  ٦٠
وأما ذكر اهللا وما جيب أن يذكر به من . ف ذلك ويسوءهم أن يذكرها ذاكر خبال. به ، من كوهنم شفعاء وشهداء 



وقيل . الوحدانية ، فهم به كافرون ال يصّدقون به أصالً فهم أحق بأن يتخذوا هزؤا منك ، فإنك حمق وهم مبطلون 
: الفرقان [ } ا َوَما الرمحن أََنْسُجُد ِلَما َتأْمُُرَن{ وقوهلم . ما نعرف الرمحن إال مسيلمة : قوهلم } بِِذكْرِ الرمحن { معىن 
وهم . واجلملة يف موضع احلال ، أي يتخذونك هزؤا . مبا أنزل عليك من القرآن } بِِذكْرِ الرمحن { : وقيل ]  ٦٠

  .على حال هي أصل اهلزء والسخرية وهي الكفر باهللا 

  ) ٣٨(ونَ َمَتى َهذَا الَْوْعُد إِنْ كُنُْتْم َصاِدِقَني َوَيقُولُ) ٣٧(ُخِلَق الْإِْنَسانُ ِمْن َعَجلٍ َسأُرِيكُْم آيَاِتي فَلَا َتْستَْعجِلُوِن 

فأراد هنيهم } َوَيقُولُونَ مىت هذا الوعد { آياته امللجئة إىل العلم واإلقرار ] نزول [ كانوا يستعجلون عذاب اهللا و 
اهم وزجرهم ، عن االستعجال وزجرهم ، فقدم أوالً ذم اإلنسان على إفراط العجلة ، وأنه مطبوع عليها ، مث هن

وعن ابن عباس . ليس ببدع منكم أن تستعجلوا فإنكم جمبولون على ذلك وهو طبعكم وسجيتكم : كأنه قال 
. أنه أراد باإلنسان آدم عليه السالم ، وأنه حني بلغ الروح صدره ومل يتبالغ فيه أراد أن يقوم : رضي اهللا عنه 

وقيل خلقه اهللا تعاىل يف . اجلنة ، وملا دخل جوفه اشتهى الطعام  أنه ملا دخل الروح يف عينه نظر إىل مثار: وروي 
وعن ابن عباس رضي اهللا عنه أنه النضر . آخر النهار يوم اجلمعة قبل غروب الشمس ، فأسرع يف خلقه قبل مغيبها 

  :وقال شاعرهم . الطني ، بلغة ِحْمَير : » العجل«: وقيل . والظاهر أن املراد اجلنس . بن احلارث 
ُخِلَق { : مل هناهم عن االستعجال مع قوله : فإن قلت . واهللا أعلم بصحته ... َوالنَّْخلُ َينُْبُت َبْيَن الَْماِء وَالَْعَجلِ 

أليس هذا من تكليف ما ال يطاق؟ ]  ١١: اإلسراء [ } َوكَانَ اإلنسان َعجُوالً { : وقوله } اإلنسان ِمْن َعَجلٍ 
. ألنه أعطاه القدرة اليت يستطيع هبا قمع الشهوة وترك العجلة . وأمره أن يغلبها  هذا كما ركب يف الشهوة: قلت 

  .» خلق اإلنسان«: وقرىء 

ةً َبلْ تَأِْتيهِْم َبْغَت) ٣٩( لَْو َيْعلَُم الَِّذيَن كَفَُروا ِحَني لَا َيكُفُّونَ َعْن ُوُجوهِهُِم النَّاَر وَلَا َعْن ظُُهورِِهْم وَلَا ُهْم يُْنَصُرونَ
  ) ٤٠(فََتْبَهُتُهْم فَلَا َيْسَتِطيُعونَ رَدََّها َولَا ُهمْ ُيْنظَُرونَ 

مىت { مفعول به ليعلم ، أي لو يعلمون الوقت الذي يستعلمون عنه بقوهلم } ِحَني { و . حمذوف } لَْو { جواب 
ى دفعها ومنعها من وهو وقت صعب شديد حتيط هبم فيه النار من وراء وقّدام ، فال يقدرون عل} هذا الوعد 

ملا كانوا بتلك الصفة من الكفر واالستهزاء واالستعجال ، ولكن جهلهم به : أنفسهم ، وال جيدون ناصراً ينصرهم 
لو كان معهم علم ومل يكونوا جاهلني : متروكاً بال تعدية ، مبعىن } َيْعلَمْ { وجيوز أن يكون . هو الذي هّونه عندهم 

يعلمون أهنم كانوا على } الَ َيكُفُّونَ َعن ُوُجوِههُِم النار { منصوب مبضمر ، أي حني :  وحني. ملا كانوا مستعجلني 
مبهوت : ال يكفوهنا ، بل تفجؤهم فتغلبهم يقال للمغلوب يف احملاجة : الباطل وينتفي عنهم هذا اجلهل العظيم ، أي 

يأتيهم : وقرأ األعمش . ليه السالم الكافر غلب إبراهيم ع: ، أي ]  ٢٥٣: البقرة [ } فبهت الذي كفر { : ومنه 
فإالم يرجع الضمري املؤنث يف هذه القراءة؟ : فإن قلت . والضمري للوعد أو للحني . فيبهتهم ، على التذكري . 

أو إىل احلني ، . إىل النار أو إىل الوعد ، ألنه يف معىن النار وهي اليت وعدوها أو على تأويل العدة أو املوعدة : قلت 
بغتة ، بفتح الغني : وقرأ األعمش . الضمري للساعة : وقيل يف القراءة األوىل . أو إىل البغتة . ألنه يف معىن الساعة 

ال ميهلون بعد طول : تذكري بإنظاره إياهم وإمهاله ، وتفسيح وقت التذكر عليهم ، أي } َوالَ ُهْم ُينظَُرونَ { 
  .اإلمهال 



  ) ٤١(ِمْن قَْبِلَك فَحَاَق بِالَِّذيَن َسِخُروا ِمنُْهْم َما كَانُوا بِِه َيْسَتهْزِئُونَ َولَقَِد اْسُتهْزَِئ بُِرُسلٍ 

سلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن استهزائهم به بأن له يف األنبياء عليهم السالم أسوة وأن ما يفعلونه به حييق 
  .ا هبم ، كما حاق باملستهزئني باألنبياء عليهم السالم ما فعلو

  ) ٤٢(قُلْ َمْن َيكْلَُؤكُْم بِاللَّْيلِ وَالنََّهارِ ِمَن الرَّْحَمنِ َبلْ ُهْم َعْن ِذكْرِ َربِّهِْم ُمْعرُِضونَ 

معرضون عن ذكره ال خيطرونه بباهلم ، فضالً أن خيافوا بأسه ، حىت } َبلْ ُهمْ { أي من بأسه وعذابه } ّمَن الرمحن { 
واملراد أنه أمر رسوله عليه الصالة والسالم . من الكايلء وصلحوا للسؤال عنه  إذا رزقوا الكالءة منه عرفوا

  .بسؤاهلم عن الكايلء ، مث بني أهنم ال يصلحون لذلك إلعراضهم عن ذكر من يكلؤهم 

  ) ٤٣(ْصَحُبونَ أَْم لَُهْم آِلَهةٌ َتْمَنعُُهْم ِمْن ُدونَِنا لَا َيْسَتِطيُعونَ َنْصَر أَنْفُِسهِْم َولَا ُهْم ِمنَّا ُي

. من العذاب تتجاوز منعنا وحفظنا } أَْم لَُهْم اِلَهةٌ َتْمنَُعُهْم { : وقال » بل«من معىن » أم«مث أضرب عن ذلك مبا يف 
مث استأنف فبني أنّ ما ليس بقادر على نصر نفسه ومنعها وال مبصحوب من اهللا بالنصر والتأييد ، كيف مينع غريه 

  وينصره؟

  ) ٤٤(ِفَها أَفَُهُم الَْغاِلُبونَ ا هَُؤلَاِء َوآَباَءُهْم َحتَّى طَالَ َعلَْيهُِم الُْعُمُر أَفَلَا َيَرْونَ أَنَّا نَأِْتي الْأَْرَض َننْقُُصَها ِمْن أَطَْراَبلْ َمتَّْعَن

م وآباءهم بل ما هم فيه من احلفظ والكالءة إمنا هو منا ، ال من مانع مينعهم من إهالكنا ، وما كألناه: مث قال 
األمد ، } حىت طَالَ َعلَْيهُِم { املاضني إال متتيعاً هلم باحلياة الدنيا وإمهاالً ، كما متعنا غريهم من الكفار وأمهلناهم 

وامتدت هبم أيام الروح والطمأنينة ، فحسبوا أن ال يزالوا على ذلك ال يغلبون وال ينزع عنهم ثوب أمنهم 
ننقص أرض الكفر ودار احلرب ، وحنذف أطرافها } أَفَالَ َيَرْونَ أَنَّا { د كاذب واستمتاعهم ، وذلك طمع فارغ وأم

؟ } نَأِْتى األرض { : أي فائدة يف قوله : فإن قلت . بتسليط املسلمني عليها وإظهارهم على أهلها ورّدها دار إسالم 
هم كانت تغزو أرض املشركني قلت فيه تصوير ما كان اهللا جيريه على أيدي املسلمني ، وأن عساكرهم وسرايا

  .وتأتيها غالبة عليها ، ناقصة من أطرافها 

َولَِئْن َمسَّتُْهْم نَفَْحةٌ ِمْن َعذَابِ رَبَِّك لََيقُولُنَّ َيا ) ٤٥(قُلْ إِنََّما أُْنِذُركُْم بِالَْوْحيِ وَلَا َيْسَمعُ الصُّمُّ الدَُّعاَء إِذَا َما يُْنذَُرونَ 
  ) ٤٦(ا ظَاِلِمَني َوْيلََنا إِنَّا كُنَّ

ال تسمع أنت الصم ، وال يسمع رسول اهللا : وال تسمع الصم ، بالتاء والياء ، أي } َوالَ َيْسَمعُ الصم { : قرىء 
الصم ال يسمعون دعاء املبشر كما ال يسمعون : فإن قلت . وال يسمع الصم ، من أمسع . صلى اهللا عليه وسلم 

الالم يف الصم إشارة إىل هؤالء املنذرين ، كائنة للعهد ال : ؟ قلت } ا َما يُنذَُرونَ إِذَ{ : فكيف قيل . دعاء املنذر 
وال يسمعون إذا ما ينذرون ، فوضع الظاهر موضع املضمر للداللة على تصامهم وسدّهم : واألصل . للجنس 

َولَِئن مَّسَّْتُهمْ { يات األنذار هم على هذه الصفة من اجلراءة واجلسارة على التصاّم من آ: أي . أمساعهم إذا أنذروا 
ويف . من هذا الذي ينذرون به أدىن شيء ، ألذعنوا وذلوا ، وأقروا بأهنم ظلموا أنفسهم حني تصاموا وأعرضوا } 



نفحته الدابة وهو رمح يسري ، ونفحه : يقال . املس والنفحة ثالث مبالغات ، ألنّ النفح يف معىن القلة والنزارة 
  .ولبناء املرة  .رضخه : بعطية 

َدلٍ أََتْيَنا بَِها َوكَفَى بَِنا حَاِسبِنيَ َوَنَضعُ الَْموَازِيَن الِْقْسطَ ِلَيْومِ الْقَِياَمِة فَلَا ُتظْلَُم َنفٌْس َشْيئًا َوإِنْ كَانَ ِمثْقَالَ َحبٍَّة ِمْن خَْر
)٤٧ (  

ذوات : أو على حذف املضاف ، أي . سط بالقسط وهو العدل ، مبالغة ، كأهنا يف أنفسها ق} املوازين { وصفت 
  :ومنه بيت النابغة . جئته خلمس ليال خلون من الشهر : مثلها يف قولك } ِلَيْومِ القيامة { والالم يف . القسط 

  ِلِستَّةِ أْعَوامِ َوذَا الَْعاُم سَابُِع... َتَرسَّْمُت آَياٍت لََها فََعَرفُْتَها 
إرصاد : فيه قوالن ، أحدمها : ما املراد بوضع املوازين؟ قلت : فإن قلت . جلهم ألهل يوم القيامة ، أي أل: وقيل 

احلساب السوّي ، واجلزاء على حسب األعمال بالعدل والنصفة ، من غري أن يظلم عباده مثقال ذّرة ، فمثل ذلك 
هو ميزان : عن احلسن . األعمال أنه يضع املوازين احلقيقية ويزن هبا : والثاين . بوضع املوازين لتوزن هبا املوزونات 

: أن داود عليه السالم سأل ربه أن يريه امليزان ، فلما رآه غشي عليه ، مث أفاق فقال : ويروى . له كفتان ولسان 
: فإن قلت . يا داود ، إين إذا رضيت عن عبدي مألهتا بتمرة : يا إهلي من الذي يقدر أن ميأل كفته حسنات ، فقال 

جتعل يف : والثاين . توزن صحائف األعمال : فيه قوالن ، أحدمها : ل وإمنا هي أعراض؟ قلت كيف توزن األعما
» كان«على ) ِمثْقَالُ َحبٍَّة : ( وقرىء . كفة احلسنات جواهر بيض مشرقة ، ويف كفة السيئات جواهر سود مظلمة 

وهي } أََتْيَنا بَِها { : وقرأ ابن عباس وجماهد  ] ٢٨٠: البقرة [ } َوإِن كَانَ ذُو ُعْسَرٍة { : التامة ، كقوله تعاىل 
ويف . من الثواب » أثبنا هبا«مفاعلة من اإلتيان مبعىن اجملازاة واملكافأة ، ألهنم أتوه باألعمال وأتاهم باجلزاء وقرأ محيد 

  .آتينامها :  ذهبت بعض أصابعه ، أي: وأنث ضمري املثقال إلضافته إىل احلبة ، كقوهلم . » جئنا هبا«حرف أُّيب 

  ) ٤٨(َولَقَْد آتَْيَنا ُموَسى َوَهاُرونَ الْفُْرقَانَ َوِضَياًء َوِذكًْرا ِللُْمتَِّقَني 

أو . أنه يف نفسه ضياء وذكر : واملعىن } ضَِياء َوِذكْراً ِللُْمتَِّقَني { وهو التوراة وأتينا به } ا لْفُْرقَانَ { آتينامها : أي 
{ : الفتح ، كقوله : الفرقان : وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما . ئع واملواعظ ضياء وذكراً آتينامها مبا فيه من الشرا

وقرأ . املخرج من الشبهات : وعن حممد بن كعب . فلق البحر : وعن الضحاك ]  ٤١: األنفال [ } َيْوَم الفرقان 
و ذكر ما حيتاجون إليه يف دينهم املوعظة ، أ: والذكر . وهو حال عن الفرقان : بغري واو » ضياء«: ابن عباس 

  .ومصاحلهم ، أو الشرف 

  ) ٤٩(الَِّذيَن َيْخَشْونَ َربَُّهْم بِالَْغْيبِ َوُهْم ِمَن السَّاَعِة ُمْشِفقُونَ 

  .أو رفع عليه . أو نصب على املدح . جّر على الوصفية } الذين { حمل 

  ) ٥٠(ُه ُمْنِكُرونَ َوَهذَا ِذكٌْر ُمبَاَرٌك أَنَْزلَْناهُ أَفَأَنُْتْم لَ

  .كثرة منافعه ، وغزارة خريه : وبركته . هو القرآن } وهذا ذِكٌْر مَُّباَرٌك { 



ا َعاِكفُونَ إِذْ قَالَ ِلأَبِيِه َوقَْوِمِه َما َهِذِه التَّمَاثِيلُ الَِّتي أَنُْتْم لََه) ٥١(َولَقَْد آتَْيَنا إِْبَراِهيَم ُرْشَدُه ِمْن قَْبلُ َوكُنَّا بِِه َعاِلِمَني 
  ) ٥٤(قَالَ لَقَْد كُنُْتْم أَْنُتْم َوآبَاُؤكُْم ِفي َضلَالٍ ُمبِنيٍ ) ٥٣(قَالُوا َوَجدَْنا آَباَءَنا لََها َعابِِديَن ) ٥٢(

 ٦: النساء [ } فَإِنْ آنستم منهم رشداً فادفغوا إليهم أمواهلم { : قال اهللا تعاىل . االهتداء لوجوه الصالح : الرشد 
{ وأنه رشد له شأن . أنه رشد مثله : ومعىن إضافته إليه . والرشد والرشد ، كالعدم والعدم » رشده«: ىء وقر] 

أنه علم منه أحواالً بديعة وأسراراً عجيبة : ومعىن علمه به . أي من قبل موسى وهارون عليهما السالم } ِمن قَْبلُ 
أنا عامل بفالن ، : ، وهذا كقولك يف خري من الناس وصفات قد رضيها وأمحدها ، حىت أهله ملخالته وخمالصته 

: إما أن يتعلق بآتينا ، أو برشده ، أو مبحذوف ، أي } إِذْ { فكالمك هذامن االحتواء على حماسن األوصاف مبنزل 
 جتاهل هلم وتغاب ، ليحقر آهلتهم ويصغر شأهنا ،} َما هذه التماثيل { : قوله . اذكر من أوقات رشده هذا الوقت 

فاعلون العكوف : مل ينو للعاكفني مفعوالً ، وأجراه جمرى ما ال يتعدى ، كقولك . مع علمه بتعظيمهم وإجالهلم هلا 
: األعراف [ } يَْعكُفُونَ على أَْصَنامٍ لَُّهْم { : عليها عاكفون ، كقوله تعاىل : هال قيل : فإن قلت . هلا أو واقفون هلا 

  .» على«عدّاه بصلته اليت هي لو قصد التعدية ل: ؟ قلت ]  ١٣٨
ما أقبح التقليد والقول املتقبل بغري برهان ، وما أعظم كيد الشيطان للمقلدين حني استدرجهم إىل أن قلدوا آباءهم 

يف عبادة التماثيل وعفروا هلا جباههم ، وهم معتقدون أهنم على شيء ، وجاّدون يف نصرة مذهبهم ، وجمادلون 
من التأكيد الذي ال يصح الكالم } أَنُتمْ { وكفى أهل التقليد سبة أنّ عبدة األصنام منهم ألهل احلق عن باطلهم ، 

اسكن أنت وزوجك اجلنة ، أراد : وحنوه . مع اإلخالل به ، ألنّ العطف على ضمري هو يف حكم بعض الفعل ممتنع 
ىن مسكة ، الستناد الفريقني إىل غري أن املقلدين واملقلدين مجيعاً ، منخرطون يف سلك ضالل ال خيفى على من به أد

  .دليل ، بل إىل هوى متبع وشيطان مطاع ، الستبعادهم أن يكون ما هم عليه ضالالً 

  ) ٥٥(قَالُوا أَجِئْتََنا بِالَْحقِّ أَْم أَْنَت ِمَن اللَّاِعبَِني 

. داعبة ، ال على طريق اجلّد بقوا متعجبني من تضليله إياهم ، وحسبوا أن ما قاله إمنا قاله على وجه املزاح وامل
  هذا الذي جئتنا به ، أهو جّد وحق ، أم لعب وهزل؟: فقالوا له 

  ) ٥٦(قَالَ َبلْ رَبُّكُْم َربُّ السََّماوَاِت وَالْأَْرضِ الَِّذي فَطََرُهنَّ َوأََنا َعلَى ذَِلكُْم ِمَن الشَّاِهِديَن 

تماثيل ، وكونه للتماثيل أدخل يف تضليلهم ، وأثبت لالحتجاج أو لل. للسموات واألرض } فطََرُهنَّ { الضمري يف 
وأنا : وتصحيحه هبا كما تصحح الدعوى بالشهادة ، كأنه قال . إدالؤه باحلجة عليه : وشهادته على ذلك . عليهم 

كما . جة أبني ذلك وأبرهن عليه كما تبني الدعاوى بالبينات ، ألين لست مثلكم ، فأقول ما ال أقدر على إثباته باحل
  .مل تقدروا على االحتجاج ملذهبكم ، ومل تزيدوا على أنكم وجدمت عليه آباءكم 

  ) ٥٨(فََجَعلَُهْم ُجذَاذًا إِلَّا كَبًِريا لَُهْم لََعلَُّهْم إِلَْيِه يَْرجُِعونَ ) ٥٧(َوَتاللَِّه لَأَِكيَدنَّ أَْصَناَمكُْم َبْعَد أَنْ ُتَولُّوا ُمدْبِرِيَن 

]  ٩٠: الصافات [ } فََتَولَّْواْ َعْنُه ُمْدبِرِيَن { : ويقويها قوله . مبعىن تتولوا » تولوا«وقرىء » باهللا«جبل  قرأ معاذ بن
أن الباء هي األصل ، والتاء بدل من الواو املبدلة منها ، وأن التاء : ما الفرق بني الباء والتاء؟ قلت : فإن قلت . 



عجب من تسهل الكيد على يده وتأتيه ، ألن ذلك كان أمراً مقنوطاً منه فيها زيادة معىن وهو التعجب ، كأنه ت
خصوصاً يف زمن منروذ مع عتّوه واستكباره وقوة . ولعمري إن مثله صعب متعذر يف كل زمان . لصعوبته وتعذره 

  :سلطانه وهتالكه على نصرة دينه ولكن 
زر خرج به يف يوم عيد هلم ، فبدؤا ببيت األصنام فدخلوه وسجدوا هلا روي أن آ... إذَا اللَُّه سَنَّى ِعقَْد َشْيٍء َتَيسَّرا 

إىل أن نرجع بركت اآلهلة على طعامنا ، فذهبوا وبقي إبراهيم فنظر : ووضعوا بينها طعاماً خرجوا به معهم وقالوا 
جوهرتان  إىل األصنام وكانت سبعني صنماً مصطفة ، ومث صنم عظيم مستقبل الباب ، وكان من ذهب ويف عينيه

قال ذلك : تضيئان بالليل فكسرها ، كلها بفأس يف يده ، حىت إذا مل يبق إال الكبري علق الفأس يف عنقه ، عن قتادة 
. وقرىء بالكسر والفتح . قطاعاً ، من اجلذ وهو القطع } ُجذَاذاً { مسعه رجل واحد : سرا من قومه ، وروي 

وإمنا استبقى الكبري ألنه غلب يف ظنه أهنم ال يرجعون إال إليه . ع جذة مج» جذذاً«مجع َجذيذ ، و» َجذَذَاً«: وقرىء 
} َبلْ فََعلَُه كَبُِريُهْم هذا فَاْسئَلُوُهْم { : ، ملا تسامعوه من إنكاره لدينهم وسبه آلهلتهم ، فيبكتهم مبا أجاب به من قوله 

إليه كما يرجع إىل العامل يف حل املشكالت ، لعلهم يرجعون : ومعىن هذا . إىل كبريهم } إِلَْيِه { وعن الكليب 
ما هلؤالء مكسورة ومالك صحيحاً والفأس على عاتقك؟ قال هذا بناء على ظنه هبم ، ملا جرب وذاق : فيقولون له 

أو قاله مع علمه أهنم ال يرجعون إليه استهزاء هبم . من مكابرهتم لعقوهلم واعتقادهم يف آهلتهم وتعظيمهم هلا 
فإذا : فإن قلت . ، وأن قياس حال من يسجد له ويؤهله للعبادة أن يرجع إليه يف حل كل مشكل  واستجهاالً

رجعوا إىل الصنم مبكابرهتم لعقوهلم ورسوخ اإلشراك يف أعراقهم ، فأي فائدة دينية يف رجوعهم إليه حىت جيعله 
ينفع وال يضر ، وظهر أهنم يف عبادته على  إذا رجعوا إليه تبني أنه عاجز ال: إبراهيم صلوات اهللا عليه غرضاً؟ قلت 

  .جهل عظيم 

  ) ٥٩(قَالُوا َمْن فََعلَ َهذَا بِآِلَهِتَنا إِنَُّه لَِمَن الظَّاِلِمَني 

إّما جلرأته على اآلهلة احلقيقة عندهم بالتوقري : أي أن من فعل هذا الكسر واحلطم لشديد الظلم ، معدود يف الظلمة 
  .رأوا إفراطاً يف حطمها ومتادياً يف االستهانة هبا واإلعظام ، وإّما ألهنم 

  ) ٦١(قَالُوا فَأْتُوا بِِه َعلَى أَْعُينِ النَّاسِ لََعلَُّهمْ َيشَْهُدونَ ) ٦٠(قَالُوا َسِمْعَنا فًَتى َيذْكُُرُهْم ُيقَالُ لَُه إِبَْراِهيُم 

{ مها صفتان لفىت ، إال أن األّول وهو : ا؟ قلت وأي فرق بينهم} َسِمْعَنا فًَتى { ما حكم الفعلني بعد : فإن قلت 
وأّما الثاين فليس . مسعت زيداً وتسكت ، حىت تذكر شيئاً مما يسمع : ال بد منه لسمع ، ألنك ال تقول } َيذْكُرُُهْم 
يقال والصحيح أنه فاعل . قيل هو خرب مبتدأ حمذوف ، أو منادى : ما هو؟ قلت } إِْبَراِهيَم { : فإن قلت . كذلك 

. مبرأى منهم ومنظر : يف حمل احلال ، مبعىن معايناً مشاهداً ، أي } على أَْعُينِ الناس { ، ألن املراد االسم ال املسمى 
يثبت إتيانه يف األعني ويتمكن فيها : هو وارد على طريق املثل ، أي : فما معىن االستعالء يف على؟ قلت : فإن قلت 

. ومبا فعله أو حيضرون عقوبتنا له . عليه مبا مسع منه } لََعلَُّهْم َيْشَهُدونَ { ه منه ثبات الراكب على املركوب ومتكن
  .روي أنّ اخلرب بلغ منروذ وأشراف قومه ، فأمروا بإحضاره 

  ) ٦٣(ُهمْ إِنْ كَانُوا َيْنِطقُونَ قَالَ َبلْ فََعلَُه كَبُِريُهْم َهذَا فَاسْأَلُو) ٦٢(قَالُوا أَأَْنَت فََعلَْت َهذَا بِآِلهَِتَنا َيا إِبَْراِهيُم 



والقول فيه أنّ . هذا من معاريض الكالم ولطائف هذا النوع ال يتغلغل فيها إال أذهان الراضة من علماء املعاين 
قصد إبراهيم صلوات اهللا عليه مل يكن إىل أن ينسب الفعل الصادر عنه إىل الصنم ، وإمنا قصد تقريره لنفسه وإثباته 

سلوب تعريضي يبلغ فيه غرضه من إلزامهم احلجة وتبكيتهم ، وهذا كما لو قال لك صاحبك وقد كتبت هلا على أ
أأنت كتبت هذا وصاحبك أّمّي ال حيسن اخلطّ وال يقدر إال على : كتاباً خبط رشيق وأنت شهري حبسن اخلط 

االستهزاء به ، ال نفيه عنك  بل كتبته أنت ، كان قصدك هبذا اجلواب تقريره لك مع: فقلت له ! خرمشة فاسدة؟
استهزاء به وإثبات للقادر ، ولقائل  -واألمر دائر بينكما للعاجز منكما  -وإثباته لألّميّ أو املخرمش ، ألنّ إثباته 

غاظته تلك األصنام حني أبصرها مصطفة مرتبة ، وكان غيظ كبريها أكرب وأشّد مل رأى من زيادة : أن يقول 
فعل إليه ألنه هو الذي تسبب الستهانته هبا وحطمه هلا ، والفعل كما يسند إىل مباشره يسند فأسند ال. تعظيمهم له 

ما تنكرون أن يفعله كبريهم : وجيوز أن يكون حكاية ملا يقول إىل جتويزه مذهبهم ، كأنه قال هلم . إىل احلامل عليه 
فعله كبريهم هذا غضب أن : كى أنه قال وحي. فإنّ من حق من يعبد ويدعى إهلا أن يقدر على هذا وأشّد منه . 

فلعله ، أي فلعلّ الفاعل : ، يعين » فعله كبريهم«وقرأ حممد بن السَُّمْيقَع . تعبد معه هذه الصغار وهو أكرب منها 
  .كبريهم 

  ) ٦٤(فََرَجُعوا إِلَى أَْنفُِسهِْم فَقَالُوا إِنَّكُْم أَْنُتُم الظَّاِلُمونَ 

أنتم الظاملون على احلقيقة ، ال من ظلمتموه حني : مبخانقهم ، رجعوا إىل أنفسهم فقالوا فلما ألقمهم احلجر وأخذ 
  .من فعل هذا بآهلتنا إنه ملن الظاملني : قلتم 

  ) ٦٥(ثُمَّ ُنِكسُوا َعلَى ُرُءوسِهِْم لَقَْد َعِلْمَت َما َهُؤلَاِء َيْنِطقُونَ 

استقاموا حني رجعوا إىل أنفسهم وجاؤا بالفكرة : ب ، أي انقل: قلبته فجعلت أسفله أعاله ، وانتكس : نكسته 
مع تقاصر حاهلا  -الصاحلة ، مث انتكسوا وانقلبوا عن تلك احلالة ، فأخذوا يف اجملادلة بالباطل واملكابرة ، وأنّ هؤالء 

ليه السالم أو انتكسوا عن كوهنم جمادلني إلبراهيم ع. آهلة معبودة ، مضاّرة منهم  -عن حال احليوان الناطق 
أو قلبوا على رؤسهم حقيقة ، لفرط إطراقهم خجالً وانكساراً . جمادلني عنه ، حني نفوا عنها القدرة على النطق 

بالتشديد » نكسوا«: وقرىء . واخنزاالً مما هبتهم به إبراهيم عليه السالم ، فما أحاروا جواباً ما هو حجة عليهم 
  .قرأ به رضوان ابن عبد املعبود . نكسوا أنفسهم على رؤوسهم  :ونكسوا ، على لفظ ما مسي فاعله ، أي 

أُفٍّ لَكُْم َوِلَما َتعُْبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه أَفَلَا َتْعِقلُونَ ) ٦٦(قَالَ أَفََتْعُبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه َما لَا َيْنفَُعكُْم شَْيئًا َولَا َيُضرُّكُْم 
)٦٧ (  

لم أنّ صاحبه متضجر ، أضجره ما رأى من ثباهتم على عبادهتا بعد انقطاع عذرهم صوت إذا صّوت به ع} أُفٍّ { 
  .لكم وآلهلتكم هذا التأفف : أي . والالم لبيان املتأفف به . وبعد وضوح احلق وزهوق الباطل ، فتأفف هبم 

َوأََرادُوا بِهِ ) ٦٩(َناُر كُونِي بَْرًدا َوَسلَاًما َعلَى إِبَْراِهيَم  قُلَْنا َيا) ٦٨(قَالُوا َحرِّقُوُه َواْنُصُروا آِلهََتكُْم إِنْ كُْنُتْم فَاِعِلَني 
  ) ٧٠(كَْيًدا فََجَعلَْناُهُم الْأَْخسَرِيَن 



بإهالكه؛ وهكذا املبطل إذا قرعت شبهته باحلجة وافتضح ، مل يكن أحد أبغض إليه من  -ملا غلبوا  -أمجعوا رأيهم 
ته ، كما فعلت قريش برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني عجزوا عن املعارضة ومل يبق له مفزع إال مناصب. احملق 

أهنم : وروي . رجل من أعراب العجم يريد األكراد : وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما . والذي أشار بإحراقه منروذ 
صالب ، حىت إن كانت حني مهوا بإحراقه ، حبسوه مث بنوا بيتاً كاحلظرية بكوثى ، ومجعوا شهراً أصناف اخلشب ال

إن عافاين اهللا ألمجعّن خطباً إلبراهيم عليه السالم ، مث أشعلوا ناراً عظيمة كادت الطري حتترق : املرأة لتمرض فتقول 
قُلَْنا يانار { مث وضعوه يف املنجنيق مقيداً مغلوالً فرموا به فيها ، فناداها جربيل عليه السالم . يف اجلّو من وهجها 

هل لك : وقال له جربيل عليه السالم حني رمي به . ما أحرقت منه إال وثاقه . وحيكى } داً وسالما كُونِى َبْر
وعن ابن عباس رضي اهللا . حسيب من سؤايل علمه حبايل : قال . فسل ربك : قال . أما إليك فال : حاجة؟ فقال 

ن الصرح فإذا هو يف روضة ومعه جليس له حسيب اهللا ونعم الوكيل ، وأطل عليه منروذ م: إمنا جنا بقوله : عنهما 
إين مقّرب إىل إهلك ، فذبح أربعة آالف بقرة وكّف عن إبراهيم ، وكان إبراهيم صلوات اهللا : من املالئكة ، فقال 

  :واختاروا املعاقبة بالنار ألهنا أهول ما يعاقب به وأفظعه ، ولذلك جاء . وسالمه عليه إذ ذاك ابن ست عشرة سنة 
أي إن كنتم ناصرين آهلتكم نصراً } إِن كُنُتْم فاعلني { : ومن مث قالوا » ال يعذب بالنار إال خالقها « )  ٦٩٧( 

وهلذا عظموا النار وتكلفوا يف . مؤزراً ، فاختاروا له أهول املعاقبات وهي اإلحراق بالنار ، وإال فرّطتم يف نصرهتا 
جعلت النار ملطاوعتها فعل اهللا وإرادته كمأمور أمر بشيء . لك تشهري أمرها وتفخيم شأهنا ، ومل يألوا جهداً يف ذ

ابردي فيسلم منك إبراهيم : واملراد . ذات برد وسالم ، فبولغ يف ذلك ، كأن ذاهتا برد وسالم : واملعىن . فامتثله 
كيف : قلت  فإن. لو مل يقل ذلك ألهلكته بربدها : وعن ابن عباس رضي اهللا عنه . أو ابردي برداً غري ضاّر . 

[ نزع اهللا عنها طبعها الذي طبعها عليه من احلّر واإلحراق ، وأبقاها على اإلضاءة : بردت النار وهي نار؟ قلت 
وجيوز أن يدفع بقدرته عن جسم إبراهيم عليه . واالشتعال كما كانت ، واهللا على كل شيء قدير ] واإلشراق 

وأرادوا } على إبراهيم { : فعل خبزنة جهنم ، ويدل عليه قوله السالم أذى حّرها ويذيقه فيها عكس ذلك ، كما ي
أن يكيدوه وميكروا به ، فما كانوا إال مغلوبني مقهورين غالبوه باجلدال فغلبه اهللا ولقنه باملبكت ، وفزعوا إىل القّوة 

  .واجلربوت ، فنصره وقّواه 

  ) ٧١(ِفيَها ِللْعَالَِمَني َوَنجَّْيَناُه َولُوطًا إِلَى الْأَْرضِ الَِّتي بَاَركَْنا 

أن أكثر األنبياء عليهم السالم بعثوا فيه فانتشرت يف : وبركاته الواصلة إىل العاملني . جنيا من العراق إىل الشام 
بارك اهللا فيه بكثرة املاء والشجر والثمر واخلصب : وقيل . العاملني شرائعهم وآثارهم الدينية وهي الربكات احلقيقية 

إىل بلد ميأل فيه اجلراب : إىل أين؟ فقال : وعن سفيان أنه خرج إىل الشام فقيل له . الغّين والفقري وطيب عيش 
أنه نزل بفلسطني ، : ما من ماء عذب إال وينبع أصله من حتت الصخرة اليت ببيت املقدس وروي : وقيل . بدرهم 

  .ولوط باملؤتفكة وبينهما مسرية يوم وليلة 

  ) ٧٢(َحاَق َوَيْعقُوَب َناِفلَةً َوكُلًّا َجَعلَْنا َصاِلِحَني َوَوَهْبَنا لَُه إِْس

  .زيادة وفضالً من غري سؤال : سأل إسحاق فأعطيه ، وأعطي يعقوب نافلة ، أي : وقيل . ولد الولد : النافلة 

  ) ٧٣(َوإِقَاَم الصَّلَاِة َوإِيَتاَء الزَّكَاِة َوكَانُوا لََنا عَابِِديَن  َوَجَعلَْناُهْم أَِئمَّةً يَْهُدونَ بِأَمْرَِنا َوأَْوَحْيَنا إِلَْيهِْم ِفْعلَ الَْخيَْراِت



فيه أن من صلح ليكون قدوة يف دين اهللا فاهلداية حمتومة عليه مأمور هو هبا من جهة اهللا ، ليس له } يَْهُدونَ بِأَمْرَِنا { 
فاع هبداه أعم ، والنفوس إىل االقتداء باملهدي أن خيل هبا ويتثاقل عنها ، وأول ذلك أن يهتدي بنفسه؛ ألن االنت

وكذلك إقام الصالة وإيتاء . أصله أن تفعل اخلريات ، مث فعال اخلريات ، مث فعل اخلريات } ِفْعلَ اخلريات { أميل 
  .الزكاة 

) ٧٤(الَْخبَاِئثَ إِنَُّهْم كَاُنوا قَْوَم َسْوٍء فَاِسِقَني َولُوطًا آتَْيَناُه ُحكًْما َوِعلًْما َوَنجَّيَْناُه ِمَن الْقَْرَيِة الَِّتي كَاَنْت َتْعَملُ 
  ) ٧٥(َوأَْدَخلْنَاُه ِفي َرْحمَِتَنا إِنَُّه ِمَن الصَّاِلِحَني 

يف أهل : سدوم ، أي : والقرية . هو النبّوة : وقيل . أو فصالً بني اخلصوم . حكمة وهو ما جيب فعله } ُحكًْما { 
  :منه احلديث و. أو يف اجلنة . رمحتنا 

  ». هذه رمحيت أرحم هبا من أشاء « )  ٦٩٨( 

وََنَصرَْناُه ِمَن الْقَْومِ الَِّذيَن كَذَُّبوا بِآَياِتَنا ) ٧٦(َوُنوًحا إِذْ َناَدى ِمْن قَْبلُ فَاسَْتَجْبَنا لَُه فََنجَّيَْناُه َوأَْهلَُه ِمَن الْكَْربِ الَْعظِيمِ 
  ) ٧٧(فَأَغَْرقَْناُهْم أَْجَمِعَني  إِنَُّهْم كَانُوا قَْوَم َسْوٍء

  .من قبل هؤالء املذكورين } ِمن قَْبلُ { 
اجعلهم منتصرين : اللهم انصرهم منه ، أي : ومسعت هذليا يدعو على سارق » انتصر«الذي مطاوعه » نصر«هو 
  .الطوفان وما كان فيه من تكذيب قومه : والكرب . منه 

فَفَهَّْمَناَها ُسلَْيَمانَ ) ٧٨(ْحكَُماِن ِفي الَْحْرثِ إِذْ َنفََشْت ِفيِه غََنُم الْقَْومِ َوكُنَّا ِلُحكِْمهِمْ َشاِهِديَن َوَداُووَد َوُسلَْيَمانَ إِذْ َي
ْمَناُه َصْنَعةَ لَُبوسٍ لَكُْم َوَعلَّ) ٧٩(َوكُلًّا آَتْيَنا ُحكًْما َوِعلًْما َوَسخَّرَْنا َمَع َداُووَد الْجِبَالَ ُيَسبِّْحَن وَالطَّْيَر َوكُنَّا فَاِعِلَني 

  ) ٨٠(ِلُتْحصَِنكُْم ِمْن بَأِْسكُْم فََهلْ أَْنُتمْ َشاِكُرونَ 

. ومجع الضمري ألنه أرادمها واملتحاكمني إليهما . االنتشار بالليل : والنفش . بدل منهما : وإذ . واذكرمها : أي 
حكم داود بالغنم » فأفهمناها«: وقرىء . الفتوى  للحكومة أو} ففهمناها { والضمري يف » حلكمهما«: وقرىء 

غري هذا أرفق بالفريقني ، فعزم عليه : لصاحب احلارث فقال سليمان عليه السالم وهو ابن إحدى عشرة سنة 
أرى أن تدفع الغنم إىل أهل احلرث ينتفعون بألباهنا وأوالدها وأصوافها ، واحلرث إىل أرباب : ليحكمّن ، فقال 

. القضاء ما قضيت ، وأمضى احلكم بذلك : فقال . ن عليه حىت يعود كهيئته يوم أفسد ، مث يتراّدان الشاء يقومو
. حكما مجيعاً بالوحي ، إال أن حكومة داود نسخت حبكومة سليمان : أحكما بوحي أم باجتهاد؟ قلت : فإن قلت 

ما وجه كل واحدة من : فإن قلت .  اجتهدا مجيعاً ، فجاء اجتهاد سليمان عليه السالم أشبه بالصواب: وقيل 
أّما وجه حكومة داود عليه السالم ، فألن الضرر ملا وقع بالغنم سلمت جبنايتها إىل اجملين عليه ، : احلكومتني؟ قلت 

يدفعه املوىل بذلك أو يفديه ، وعند الشافعي رضي : كما قال أبو حنيفة رضي اهللا عنه يف العبد إذ جىن على النفس 
ووجه حكومة سليمان . ولعل قيمة الغنم كانت على قدر النقصان يف احلرث . يبيعه يف ذلك أو يفديه  :اهللا عنه 

عليه السالم أنه جعل االنتفاع بالغنم بإزاء ما فات من االنتفاع باحلرث ، من غري أن يزول ملك املالك عن الغنم ، 
قصان ، مثاله ما قال أصحاب الشافعي فيمن وأوجب على صاحب الغنم أن يعمل يف احلارث حىت يزول الضرر والن



أنه يضمن القيمة فينتفع هبا املغصوب منه بإزاء ما فّوته الغاصب من منافع العبد ، فإذا : غصب عبداً فأبق من يده 
أبو حنيفة وأصحابه رضي اهللا عنهم : فلو وقعت هذه الواقعة يف شريعتنا ما حكمها؟ قلت : ظهر تراّدا ، فإن قلت 

فيه ضماناً بالليل أو بالنهار؛ إال أن يكون مع البهيمة سائق أو قائد والشافعي رضي اهللا عنه يوجب الضمان  ال يرون
وَكُالًّ { ويف قوله . دليل على أنّ األصوب كان مع سليمان عليه السالم } ففهمناها سليمان { : ويف قوله . بالليل 

. أو استئناف . حال مبعىن مسبحات } ُيسَّبْحَن { يعاً كانا على الصواب دليل على أهنما مج} ءاَتْيَنا ُحكْماً َوِعلْماً 
: إّما معطوف على اجلبال ، أو مفعول معه ، فإن قلت } والطري { يسبحن : كيف سخرهّن؟ فقال : كأن قائالً قال 

إلعجاز ، ألهنا ألنّ تسخريها وتسبيحها أعجب وأدلّ على القدرة وأدخل يف ا: مل قدمت اجلبال على الطري؟ قلت 
كانت تسري معه : وقيل . أنه كان ميّر باجلبال مسبحاً وهي جتاوبه : روي . مجاد والطري حيوان ، إال أنه غري ناطق 

بأن خيلق اهللا فيها الكالم كما خلقه يف الشجرة حني : كيف تنطق اجلبال وتسبح؟ قلت : فإن قلت . حيث سار 
َوكُنَّا { رآها تسري بتسيري اهللا ، فلما محلت على التسبيح وصفت به وهو أن يسبح من : كلم موسى وجواب آخر 

  .وكنا نفعل باألنبياء مثل ذلك : أي قادرين على أن نفعل هذا وإن كان عجباً عندكم وقيل } فاعلني 
  :قال . الباس : اللبوس 

  اوَأَلَْحُق بِالِْحجَازِ فَأَْسَترَِحي... َسأَتُْرُك َمْنزِِلي لَِبنِي َتمِيمٍ 
} لُِتْحِصَنكُْم { كانت صفائح فأّول من سردها وحلقها داود ، فجمعت اخلفة والتحصني : واملراد الدرع قال قتادة 

قرىء بالنون والياء والتاء ، وختفيف الصاد وتشديدها؛ فالنون هللا عز وجل ، والتاء للصنعة أو للبوس على تأويل 
  .الدرع ، والياء لداود أو للبوس 

َوِمَن الشََّياِطنيِ َمْن ) ٨١(َمانَ الرِّيَح عَاِصفَةً َتْجرِي بِأَْمرِِه إِلَى الْأَْرضِ الَِّتي بَاَركَْنا ِفيَها َوكُنَّا بِكُلِّ َشْيٍء َعاِلِمَني َوِلُسلَْي
  ) ٨٢(َيُغوُصونَ لَُه َوَيْعَملُونَ َعَملًا ُدونَ ذَِلَك َوكُنَّا لَُهمْ َحاِفِظَني 

فإن . بالرفع والنصب فيهما؛ فالرفع على االبتداء ، والنصب على العطف على اجلبال » ياحالر«و» الريح«: قرىء 
كانت يف نفسها رخية طيبة : وصفت هذه الرياح بالعصف تارة وبالرخاوة أخرى ، فما التوفيق بينهما؟ قلت : قلت 

: سبأ [ } ا شَْهٌر َوَروَاُحَها َشْهٌر غُُدوَُّه{ : كالنسيم ، فإذا مرت بكرسيه أبعدت به يف مدة يسرية ، على ما قال 
فكان مجعها بني األمرين أن تكون رخاء يف نفسها وعاصفة يف عملها ، مع طاعتها لسليمان وهبوهبا على ]  ١٢

وقيل كانت يف وقت رخاء ، ويف وقت عاصفاً؛ هلبوهبا . آية إىل آية ومعجزة إىل معجزة : حسب ما يريد وحيتكم 
، وقد أحاط علمنا بكل شيء فنجري األشياء كلها على ما ) ] وكنا بكل شيء عاملني  [ (على حكم إرادته 

  .يقتضيه علمنا وحكمتنا 
يغوصون له يف البحار فيستخرجون اجلواهر ، ويتجاوزون ذلك إىل األعمال واملهن وبناء املدائن والقصور : أي 

واهللا حافظهم أن ]  ١٣: سبأ [ } ا َيَشاء ِمن حماريب ومتاثيل َيْعَملُونَ لَُه َم{ : واختراع الصنائع العجيبة ، كما قال 
  .يزيغوا عن أمره ، أو يبدلوا أو يغريوا ، أو يوجد منهم فساد يف اجلملة فيما هم مسخرون فيه 

لَُه فَكَشَفَْنا َما بِِه ِمْن ُضرٍّ َوآَتْيَناُه أَْهلَهُ فَاسَْتجَْبَنا ) ٨٣(َوأَيُّوَب إِذْ نَاَدى َربَُّه أَنِّي َمسَّنَِي الضُّرُّ َوأَْنَت أَْرَحُم الرَّاِحِمَني 
  ) ٨٤(َوِمثْلَُهْم َمَعُهْم َرْحَمةً ِمْن ِعْنِدَنا َوِذكَْرى ِللَْعابِِديَن 



بالفتح  -بالكسر على إضمار القول أو لتضمن النداء معناه والضر » إين«: وقرىء . ناداه بأين مسين الضر : أي 
ألطف . الضرر يف النفس من مرض وهزال ، فرق بني البناءين الفتراق املعنيني : ء ، وبالضم الضرر يف كل شي:  -

أنّ عجوزاً  وحيكى. يف السؤال حيث ذكر نفسه مبا يوجب الرمحة ، وذكر ربه بغاية الرمحة ومل يصرح باملطلوب 
ألطفت يف : فقال هلا ! يا أمري املؤمنني ، مشت جرذان بييت على العصي : تعرضت لسليمان بن عبد امللك فقالت 

كان أيوب عليه السالم رومياً من ولد إسحاق بن . السؤال ، ال جرم ألردهنا تثب وثب الفهود ومأل بيتها حباً 
كان له سبعة بنني وسبع بنات ، وله : عليه الدنيا وكثر أهله وماله  يعقوب عليهم السالم ، وقد استنبأه اهللا وبسط

 -أصناف البهائم ، ومخسمائة فدان يتبعها مخسمائة عبد ، لكل عبد امرأة وولد وخنيل ، فابتاله اهللا بذهاب ولده 
. ث عشرة سنة ثال: وعن قتادة . وبذهاب ماله ، وباملرض يف بدنه مثاين عشرة سنة  -اهندم عليهم البيت فهلكوا 

كم كانت مدة : لو دعوت اهللا ، فقال هلا : سبعا وسبعة أشهر وسبع ساعات ، وقالت له امرأته يوماً : وعن مقاتل 
أنا أستحي من اهللا أن أدعوه وما بلغت مدة بالئي مدة رخائي فلما كشف اهللا عنه : الرخاء فقالت مثانني سنة ، فقال 

لرمحتنا العابدين وأنا : أن امرأته ولدت بعُد ستة وعشرين ابنا أي : وروي . م أحيا ولده ورزقه مثلهم ونوافل منه
نذكرهم باإلحسان ال ننساهم أو رمحة منا أليوب وتذكرة لغريه من العابدين ، ليصربوا كما صرب حىت يثابوا كما 

  .أثيب يف الدنيا واآلخرة 

  ) ٨٦(َوأَْدَخلَْناُهْم ِفي َرْحَمِتَنا إِنَُّهْم ِمَن الصَّاِلِحَني ) ٨٥(لصَّابِرِيَن َوإِْسَماعِيلَ َوإِْدرِيَس َوذَا الْكِفْلِ كُلٌّ ِمَن ا

يوشع بن نون ، وكأنه مسي بذلك ألنه ذو احلظ من اهللا : وقيل . زكريا : وقيل . هو إلياس : قيل يف ذي الكفل 
مخسة من األنبياء ذوو : وقيل . ثواهبم كان له ضعف عمل األنبياء يف زمانه وضعف : وقيل . واجملدود على احلقيقة 

صلوات اهللا : حممد وأمحد . يونس وذو النون . عيسى واملسيح . إلياس وذو الكفل . إسرائيل ويعقوب : امسني 
  .وسالمه عليهم أمجعني 

أَنْ لَا إِلََه إِلَّا أَْنَت ُسْبَحاَنَك إِنِّي كُْنُت ِمَن  َوذَا النُّوِن إِذْ ذََهَب ُمغَاضًِبا فَظَنَّ أَنْ لَْن َنقِْدَر َعلَْيِه فََناَدى ِفي الظُّلَُماِت
  ) ٨٧(الظَّاِلِمَني 

برم بقومه لطول ما ذكرهم فلم يذكروا وأقاموا على كفرهم ، فراغمهم وظّن . احلوت ، فأضيف إليه } النون { 
كان عليه أن يصابر وينتظر اإلذن من أنّ ذلك يسوغ حيث مل يفعله إال غضباً هللا وأنفة لدينه وبغضاً للكفر وأهله ، و

أنه أغضبهم مبفارقته خلوفهم حلول العقاب : ومعىن مغاضبته لقومه . اهللا يف املهاجرة عنهم ، فابتلي ببطن احلوت 
ويقدر . خمففاً ومثقالً ويقدر ، بالياء بالتخفيف » نقّدر«و» نقدر«: قريء » مغضباً«وقرأ أبو شرف . عليهم عندها 

: وعن ابن عباس . وفسرت بالتضييق عليه ، وبتقدير اهللا عليه عقوبة . على البناء للمفعول خمففاً ومثقالً ويقّدر ، . 
. لقد ضربتين أمواج القرآن البارحة فغرقت فيها ، فلم أجد لنفسي خالصاً إال بك : أنه دخل على معاوية فقال 

هذا من القدر المن القدرة :  اهللا أن ال يقدر عليه؟ قال أو يظن نّيب: وما هي يا معاوية ، فقرأ هذه اآلية وقال : قال 
: أن لن نعمل فيه قدرتنا ، وأن يكون من باب التمثيل ، مبعىن : واملخفف يصح أن يفسر بالقدرة ، على معىن . 

سبق ذلك وجيوز أن ي. فكانت حاله ممثلة حبال من ظّن أن لن نقدر عليه يف مراغمته قومه ، من غري انتظار ألمر اهللا 
إىل ومهه بوسوسة الشيطان ، مث يردعه ويرده بالربهان ، كما يفعل املؤمن احملقق بنزغات الشيطان وما يوسوس إليه 

ِفى الظلمات { واخلطاب للمؤمنني ]  ١٠: األحزاب [ } َوَتظُنُّونَ باهللا الظنونا { : ومنه قوله تعاىل . يف كل وقت 



: البقرة [ } ذََهَب اهللا بِنُورِِهْم َوَتَركَُهْم ِفي ظلمات { :  بطن احلوت ، كقوله أي يف الظلمة الشديدة املتكاثفة يف} 
ظلمات بطن احلوت والبحر : وقيل ]  ٢٥٧: البقرة [ } ُيخْرُِجوَنُهم ّمَن النور إِلَى الظلمات { : وقوله ]  ١٧

الَّ { أي بأنه } أَنْ { . تني وظلمة البحر ابتلع حوَتهُ حوٌت أكرب منه ، فحصل يف ظلميت بطين احلو: وقيل . والليل 
  :عن النيب صلى اهللا عليه وسلم » أي«أو مبعىن } إله إِالَّ أَنَت 

ما جناه واهللا إال إقراره على نفسه : وعن احلسن " ما ِمْن مكروبٍ يدَعو هبذا الدعاِء إال استجيَب له ) "  ٦٩٩( 
  .بالظلم 

  ) ٨٨(ِمَن الَْغمِّ َوكَذَِلَك ُنْنجِي الُْمْؤِمنَِني فَاْسَتَجْبَنا لَُه َوَنجَّْيَناُه 

 -والنون ال تدغم يف اجليم ، ومن متحل لصحته فجعله فعل وقال جنى النجاء املؤمنني » وجني» «وننجي«} نَُنّجى { 
  .فمتعسف بارد التعسف  -فأرسل الياء وأسنده إىل مصدره ونصب املؤمنني بالنجاء 

فَاسَْتَجْبَنا لَُه َوَوَهْبَنا لَُه َيحَْيى وَأَْصلَْحَنا لَُه زَْوَجُه ) ٨٩(ى َربَُّه َربِّ لَا َتذَرْنِي فَْرًدا َوأَْنتَ َخْيُر الْوَارِِثَني َوَزكَرِيَّا إِذْ نَاَد
  ) ٩٠(إِنَُّهْم كَانُوا ُيَسارُِعونَ ِفي الَْخْيرَاِت وََيْدُعوَنَنا َرغًَبا َوَرَهًبا َوكَاُنوا لََنا خَاِشِعَني 

َوأَنَت َخْيُر الوارثني { : سأل ربه أن يرزقه ولداً يرثه وال يدعه وحيداً بال وارث ، مث رّد أمره إىل اهللا مستسلماً فقال 
. أن جعلها صاحلة للوالدة بعد عقرها : إصالح زوجه . أي إن مل ترزقين من يرثين فال أبايل ، فإنك خري وارث } 

الضمري للمذكورين من األنبياء عليهم السالم يريد أهنم ما ] إهنم [ خللق حتسني خلقها وكانت سيئة ا: وقيل 
استحقوا اإلجابة إىل طلباهتم إال ملبادرهتم أبواب اخلري ومسارعتهم يف حتصيلها كما يفعل الراغبون يف األمور 

: الزمر [ } َويَْرجُواْ رَّْحَمِة َرّبِه  َيْحذَُر اآلخرة{ : باإلسكان ، وهو كقوله تعاىل } َرغَباً َوَرَهباً { وقرىء . اجلادون 
: وقيل . اخلشوع اخلوف الدائم يف القلب : وعن جماهد . ذلال ألمر اهللا : قال احلسن } خاشعني { ] .  ٩

بينه وبني اهللا إذا : قال . أفدين : أال تدري؟ قلت : أما إين سألت إبراهيم فقال : وسئل األعمش فقال . متواضعني 
  .أغلق بابه ، فلري اهللا منه خرياً ، لعلك ترى أنه أن يأكل خشناً ويلبس خشناً ويطأطيء رأسه أرخى ستره و

  ) ٩١(َوالَِّتي أَْحصََنْت فَْرَجَها فَنَفَْخَنا ِفيَها ِمْن ُروِحَنا َوَجَعلَْناَها َوابَْنَها آَيةً ِللْعَالَِمَني 

مرمي [ } َولَمْ َيْمَسْسنِى َبَشٌر وَلَْم أَُك بَِغّياً { : حلرام مجيعاً كما قالت إحصاناً كلياً من احلالل وا} أَْحَصَنْت فَْرَجَها { 
فَإِذَا َسوَّْيُتُه َونَفَْخُت ِفيِه ِمن رُّوِحى { : قال اهللا تعاىل . نفخ الروح يف اجلسد عبارة عن إحيائه : فإن قلت ] .  ٢٠: 
ظاهر اإلشكال؛ ألنه يدل } فََنفَخَْنا ِفيَها ِمن رُّوِحَنا { :  وإذا ثبت ذلك كان قوله. أي أحييته ]  ٢٩: احلجر [ } 

: وحنو ذلك أن يقول الزمار . أحييناه يف جوفها : معناه نفخنا الروح يف عيسى فيها ، أي : على إحياء مرمي قلت 
جهة روحنا وهو  وفعلنا النفخ يف مرمي من: وجيوز أن يراد . نفخت يف املزمار يف بيته : نفخت يف بيت فالن ، أي 

{ : هال قيل آيتني كما قال : فإن قلت . جربيل عليه السالم؛ ألنه نفخ يف جيب درعها فوصل النفخ إىل جوفها 
ألن حاهلما مبجموعهما آية واحدة ، وهي والدهتا إياه : ؟ قلت ]  ١٢: اإلسراء [ } َوَجَعلَْنا اليل والنهار ءاَيَتْينِ 

  .من غري فحل 



  ) ٩٢(مَُّتكُمْ أُمَّةً َواِحَدةً وَأََنا َربُّكُْم فَاْعُبُدوِن إِنَّ َهِذِه أُ

إن ملة اإلسالم هي ملتكم اليت جيب أن تكونوا عليها ال : إشارة إىل ملة اإلسالم ، أي } هذه { امللة ، و : األّمة 
ونصب احلسن أمّتكم على } فاعبدون { إهلكم إله واحد } َوأََنا { تنحرفون عنها ، يشارإليها ملة واحدة غري خمتلفة 

  .أو نوى للثاين مبتدأ ، واخلطاب للناس كافة . وعنه رفعهما مجيعاً خربين هلذه . البدل من هذه ، ورفع أّمة خرباً 

  ) ٩٣(َوَتقَطَُّعوا أَْمَرُهْم بَْيَنُهْم كُلٌّ إِلَْيَنا َراجُِعونَ 

قة االلتفات ، كأنه ينعي عليهم ما أفسدوه إىل آخرين وتقطعتم ، إال أن الكالم حرف إىل الغيبة على طري: واألصل 
جعلوا أمر دينهم : واملعىن . أال ترون إىل عظيم ما ارتكب هؤالء يف دين اهللا : ويقبح عندهم فعلهم ، ويقول هلم 

فيه ،  فيما بينهم قطعاً ، كما يتوزع اجلماعة الشيء ويتقسمونه ، فيطري هلذا نصيب ولذاك نصيب ، متثيالً الختالفهم
  .مث توعدهم بأنّ هؤالء الفرق املختلفة إليه يرجعون ، فهو حماسبهم وجمازيهم . وصريورهتم فرقاً وأحزاباً شىت 

  ) ٩٤(فََمْن َيْعَملْ ِمَن الصَّاِلحَاِت َوُهَو ُمْؤِمٌن فَلَا كُفَْرانَ ِلَسْعيِِه َوإِنَّا لَُه كَاِتُبونَ 

وقد نفى نفي اجلنس . شكور : أن الشكر مثل يف إعطائه إذا قيل هللا مثل يف حرمان الثواب ، كما : الكفران 
أي حنن كاتبو ذلك السعي ومثبتوه يف صحيفة عمله } َوإِنَّا لَُه كاتبون { فال نكفر سعيه : ليكون أبلغ من أن يقول 

  .، وما حنن مثبتوه فهو غري ضائع ومثاب عليه صاحبه 

َحتَّى إِذَا فُِتَحْت يَأُْجوُج َومَأُْجوُج َوُهْم ِمْن كُلِّ َحَدبٍ َيْنِسلُونَ ) ٩٥(ا أَنَُّهمْ لَا يَْرجُِعونَ َوَحَراٌم َعلَى قَْرَيٍة أَْهلَكَْناَه
)٩٦ (  

أي ]  ٥٠: األعراف [ } إِنَّ اهللا َحرََّمُهَما َعلَى الكافرين { : ومنه قوله عز وجلّ . استعري احلرام للممتنع وجوده 
{ ومعىن . وحّرم وحّرم . ، بالفتح والكسر » حرم«و» حرم«: وقرىء . يكونا هلم منعهما منهم ، وأىب أن 

الرجوع من الكفر إىل اإلسالم واإلنابة : ومعىن الرجوع . أو قّدرنا إهالكها . عزمنا على إهالكها } أهلكناها 
ن تقوم القيامة فحينئذ يرجعون أن قوماً عزم اهللا على إهالكهم غري متصّور أن يرجعوا وينيبوا ، إىل أ: وجماز اآلية 

أهنم مطبوع على قلوهبم فال : يعين ]  ٩٧: األنبياء [ } ياويلنا قَْد كُنَّا ِفى غَفْلٍَة ّمْن هذا َبلْ كُنَّا ظاملني { : ويقولون 
 وحق هذا أن يتّم الكالم قبله ،. بالكسر » إهنم«: وقرىء . يزالون على كفرهم وميوتون عليه حىت يروا العذاب 

وهو املذكور يف اآلية املتقدمة من العمل . وحرام على قرية أهلكناها ذاك : فال بّد من تقدير حمذوف ، كأنه قيل 
والقراءة . إهنم ال يرجعون عن الكفر ، فكيف ال ميتنع ذلك : الصاحل والسعي املشكور غري املكفور ، مث علل فقيل 

} حىت { مب تعلقت : فإن قلت . ن وال صلة على الوجه األّول ألهنم ال يرجعو: بالفتح يصح محلها على هذا؟ أي 
هي متعلقة حبرام ، وهي غاية له ألنّ امتناع رجوعهم ال يزول حىت تقوم : واقعة غاية له ، وآية الثالث هي؟ قلت 

وما » إذا«: اجلملة من الشرط واجلزاء ، أعين : اليت حيكى بعدها الكالم ، والكالم احملكّي } حىت { القيامة ، وهي 
: وقيل . وهو سّدمها ، كما حذف املضاف إىل القرية وهو أهلها } َيأْجُوَج َوَمأْجُوَج { يف حيزها حذف املضاف إىل 

الناس عشرة أجزاء ، : ومها قبيلتان من جنس اإلنس ، يقال » آجوج«وقرىء } أهلكناها { : فتحت كما قيل 



هم يأجوج ومأجوج خيرجون حني :  الناس املسوقني إىل احملشر وقيل راجع إىل} َوُهمْ { تسعة منها يأجوج ومأجوج 
: وهو القرب ، الثاء » من كل جدث«وقرأ ابن عباس رضي اهللا عنه . النشز من األرض : احلدب . يفتح السّد 

  .أسرع : بضم السني ونسل وعسل } َينِسلُونَ { : وقرىء . متيمية : حجازية ، والفاء 

  ) ٩٧(ظَاِلِمَني  ُد الَْحقُّ فَإِذَا ِهَي َشاِخَصةٌ أَْبصَاُر الَِّذيَن كَفَرُوا َيا َوْيلََنا قَْد كُنَّا ِفي غَفْلٍَة ِمْن َهذَا َبلْ كُنَّاَواقَْتَرَب الَْوْع

: الروم [ } إِذَا ُهْم َيقَْنطُونَ { : هي إذا املفاجأة ، وهي تقع يف اجملازاة ساّدة مسّد الفاء ، كقوله تعاىل } إِذَا { و 
أو فهي . إذا هي شاخصة : فإذا جاءت الفاء معها تعاونتا على وصل اجلزاء بالشرط فيتأكد ولو قيل ]  ٣٦

} ياويلنآ { ضمري مبهم توضحه األبصار وتفسره ، كما فسر الذين ظلموا وأسروا } ِهىَ { شاخصة ، كان سديداً 
  .موضع احلال من الذين كفروا يف : يقولون يا ويلنا ، ويقولون : متعلق مبحذوف تقديره 

لَْو كَانَ َهُؤلَاِء آِلَهةً َما َوَرُدوَها َوكُلٌّ ِفيَها ) ٩٨(إِنَّكُْم َوَما َتعُْبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه َحَصُب َجهَنََّم أَْنُتمْ لََها وَارُِدونَ 
  ) ١٠٠(لَُهْم ِفيَها َزِفٌري َوُهْم ِفيَها لَا َيْسَمُعونَ ) ٩٩(َخاِلُدونَ 

حيتمل األصنام وإبليس وأعوانه ، ألهنم بطاعتهم هلم واتباعهم خطواهتم يف حكم عبدهتم } َما َتْعُبُدونَ ِمن ُدوِن اهللا { 
  :ويصّدقه ما روي . 
أنّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دخل املسجد وصناديد قريش يف احلطيم ، وحول الكعبة ثالمثائة )  ٧٠٠( 

م فعرض له النضر بن احلارث فكلمه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت أفحمه ، مث وستون صنماً ، فجلس إليه
فيم : اآلية ، فأقبل عبد اهللا بن الزبعرى فرآهم يتهامسون ، فقال } إِنَّكُْم َوَما َتْعُبُدونَ ِمن ُدوِن اهللا { تال عليهم 

أما واهللا لو وجدته : وسلم ، فقال عبد اهللا خوضكم؟ فأخربه الوليد بن املغرية بقول رسول اهللا صلى اهللا عليه 
أليس . قد خصمتك ورب الكعبة : قال . نعم : أأنت قلت ذلك؟ قال : فقال ابن الزبعرى . خلصمته ، فدعوه 

بل هم : " اليهود عبدوا عزيراً ، والنصارى عبدوا املسيح ، وبنو مليح عبدوا املالئكة؟ فقال صلى اهللا عليه وسلم 
]  ١٠١: األنبياء [ } إِنَّ الذين َسَبقَْت لَُهْم ّمنَّا احلسىن { : فأنزل اهللا تعاىل "  اليت أمرهتم بذلك عبدوا الشياطني

ألهنم ال يزالون ملقارنتهم يف زيادة : مل قرنوا بآهلتهم؟ قلت : فإن قلت . يعين عزيراً واملسيح واملالئكة عليهم السالم 
والنظر إىل وجه العدّو باب من العذاب ، وألهنم قّدروا ، أهنم . هم غّم وحسرة ، حيث أصاهبم ما أصاهبم بسبب

يستشفعون هبم يف اآلخرة ويستنفعون بشفاعتهم ، فإذا صادفوا األمر على عكس ما قدروا مل يكن شيء أبغض 
كانوا هم  إذا: ؟ قلت } لَُهْم ِفيَها َزِفٌري { فإن قلت إذا عنيت مبا تعبدون األصنام ، فما معىن . إليهم منهم 

هلم زفري ، وإن مل يكن الزافرين إال هم دون األصنام للتغليب ولعدم : وأصنامهم يف قرن واحد ، جاز أن يقال 
وقرىء بسكون الصاد ، وصفاً . الرمي : واحلصب . احملصوب ، أي حيصب هبم يف النار : واحلصب . اإللباس 
جيعلون يف توابيت من نار فال : وعن ابن مسعود  بالضاد متحركاً وساكناً» حضب«و» حطب«وقرىء . باملصدر 
  .وجيوز أن يصمهم اهللا كما يعميهم . يسمعون 

لَا َيْسَمُعونَ َحِسيسََها َوُهْم ِفي َما اْشَتَهْت أَْنفُُسُهمْ ) ١٠١(إِنَّ الَِّذيَن َسبَقَْت لَُهْم ِمنَّا الُْحْسَنى أُولَِئَك َعْنَها ُمبَْعُدونَ 
  ) ١٠٣(لَا َيْحُزنُُهُم الْفََزُع الْأَكَْبُر َوَتَتلَقَّاُهُم الَْملَاِئكَةُ َهذَا َيوُْمكُُم الَِّذي كُْنُتمْ ُتوَعُدونَ ) ١٠٢(َخاِلُدونَ 



إّما السعادة ، وإما البشرى بالثواب وإما التوفيق للطاعة ، : اخلصلة املفضلة يف احلسن تأنيث األحسن } احلسىن { 
أنا منهم ، وأبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبري وسعد : ه قرأ هذه اآلية مث قال يروى أنّ علياً رضي اهللا عن

واحلسيس } الَ َيْسَمُعونَ َحِسَيَسَها { : وسعيد وعبد الرمحن بن عوف ، مث أقيمت الصالة فقام جيّر رداءه وهو يقول 
: قيل } الفزع األكرب { و . من أحزن  }الَ َيْحزُُنُهمُ { : وقرىء . طلب النفس اللذة : الصوت حيس ، والشهوة : 

]  ٨٧: النمل [ } َيْوَم ُينفَُخ ِفى الصور فَفَزَِع َمن ِفى السماوات َوَمن ِفى األرض { : النفخة األخرية ، لقوله تعاىل 
حني يذبح املوت على صورة : وقيل . حني يطبق على النار : وعن الضحاك . االنصراف إىل النار : وعن احلسن 

هذا وقت ثوابكم : ويقولون . مهنئني على أبواب اجلنة } املالئكة { تستقبلهم ] وتتلقاهم [ ملح ، أي كبش أ
  .الذي وعدكم ربكم قد حلّ 

  ) ١٠٤( ا فَاِعِلَنيَيْوَم َنطْوِي السََّماَء كَطَيِّ السِّجِلِّ ِللْكُُتبِ كََما َبدَأَْنا أَوَّلَ َخلْقٍ ُنِعيُدُه َوْعًدا َعلَْيَنا إِنَّا كُنَّ

{ على البناء للمفعول و » تطوى السماء«وقرىء . أو تتلقاهم . أو الفزع . ال حيزهنم } َيْوَم َنطْوِى { العامل يف 
كما يطوى الطومار للكتابة : وهو الصحيفة ، أي : وروي فيه الكسر . بوزن العتلّ والسجل بلفظ الدلو } السجل 

ألن الكتاب أصله املصدر كالبناء؛ مث يوقع على املكتوب ، ومن مجع فمعناه  ملا يكتب فيه؛: ليكتب فيه ، أو : ، أي 
ملك يطوي كتب بين آدم إذا رفعت : } السجل { وقيل . ملا يكتب فيه من املعاين الكثرية : للمكتوبات ، أي : 

{ املكتوب فيها  اسم الصحيفة -على هذا  -والكتاب . كاتب كان لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وقيل . إليه 
نعيد أّول اخللق كما بدأناه ، : واملعىن . والكاف مكفوفة مبا } نُِّعيُدهُ { مفعول نعيد الذي يفسره } أَوَّلَ َخلْقٍ 

: وما أول اخللق حىت يعيده كما بدأه؟ قلت : فإن قلت : تشبيها لإلعادة باإلبداء يف تناول القدرة هلما على السواء 
منكراً؟ قلت } َخلْقٍ { ما بال : دم ، فكما أوجده أوال عن عدم ، يعيده ثانياً عن عدم فإن قلت أّوله إجياده عن الع

هو أّول رجل جاءين ، تريد أّول الرجال ، ولكنك وحدته ونكرته إرادة تفصيلهم رجالً رجالً ، : هو كقولك : 
ووجه آخر ، وهو أن . ألن اخللق مصدر ال جيمع  أّول اخلالئق ،: أّول اخللق ، مبعىن : } أَوَّلَ َخلْقٍ { فكذلك معىن 

: وأول خلق . نعيد مثل الذي بدأناه نعيده : وما موصولة ، أي } نُِّعيُدهُ { ينتصب الكاف بفعل مضمر يفسره 
} َوْعداً { أّول ما خلق ، أو حال من ضمري املوصول الساقط من اللفظ ، الثابت يف املعىن : ظرف لبدأنا ، أي 

  .أي قادرين على أن نفعل ذلك } إِنَّا كُنَّا فاعلني { عدة لإلعادة } نُِّعيُدهُ { : ، ألنّ قوله  مصدر مؤكد

  ) ١٠٥(َولَقَْد كََتبَْنا ِفي الزَّبُورِ ِمْن َبْعِد الذِّكْرِ أَنَّ الْأَْرَض يَرِثَُها ِعَباِديَ الصَّاِلُحونَ 

وقيل اسم جلنس ما أنزل على األنبياء من . التوراة : ، والذكر  زبور داود عليه السالم: عن الشعيب رمحة اهللا عليه 
َوأَْوَرثَْنا { : يرثها املؤمنون بعد إجالء الكفار ، كقوله تعاىل : أم الكتاب ، يعين اللوح ، أي : والذكر . الكتب 

لَ موسى ِلقَْوِمهِ استعينوا باهللا قَا{ ، ]  ١٣٧: األعراف [ } القوم الذين كَاُنواْ ُيسَْتْضَعفُونَ مشارق األرض ومغارهبا 
وعن ابن عباس رضي ]  ١٢٨: األعراف [ } واصربوا إِنَّ األرض للَِّه يُورِثَُها َمن َيَشاء ِمْن ِعَباِدِه والعاقبة ِللُْمتَِّقَني 

  .األرض املقّدسة ، ترثها أّمة حممد صلى اهللا عليه وسلم : وقيل . هي أرض اجلنة : اهللا عنه 

  ) ١٠٦(َهذَا لََبلَاغًا ِلقَْومٍ َعابِِديَن إِنَّ ِفي 



الكفاية وما تبلغ به : والبالغ . اإلشارة إىل املذكور يف هذه السورة من األخبار والوعد والوعيد واملواعظ البالغة 
  .البغية 

  ) ١٠٧(َوَما أَْرَسلَْناَك إِلَّا َرْحَمةً ِللْعَالَِمَني 

فإمنا أتى من . ومن خالف ومل يتبع . ألنه جاء مبا يسعدهم إن اتبعوه } لعاملني َرْحَمةً ل{ أرسل صلى اهللا عليه وسلم 
أن يفجر اهللا عينا غديقة ، فيسقي ناس زروعهم ومواشيهم مبائها : ومثاله . عند نفسه حيث ضيع نصيبه منها 

 ورمحة للفريقني ، فيفلحوا ، ويبقى ناس مفرطون عن السقي فيضيعوا ، فالعني املفجرة يف نفسها ، نعمة من اهللا
كونه رمحة للفجار ، من حيث أنّ عقوبتهم أخرت : وقيل . ولكن الكسالن حمنة على نفسه؛ حيث حرمها ما ينفعها 

  .بسببه وأمنوا به عذاب االستئصال 

  ) ١٠٨(قُلْ إِنََّما يُوَحى إِلَيَّ أَنََّما إِلَُهكُْم إِلٌَه وَاِحٌد فََهلْ أَنُْتْم ُمْسِلُمونَ 

وقد اجتمع . إمنا زيد قائم ، وإمنا يقوم زيد : لقصر احلكم على شيء ، أو لقصر الشيء على حكم ، كقولك إمنا 
مبنزلة } أَنََّما إهلكم إله واحد { و . إمنا يقوم زيد : مع فاعله ، مبنزلة } إِنََّما يوحى إِلَىَّ { املثاالن يف هذه اآلية ، ألن 

الداللة على أن الوحي إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مقصور على : ا وفائدة اجتماعهم. إمنا زيد قائم : 
أن الوحي الوارد على هذا السنن موجب أن ختلصوا } فََهلْ أَنُتْم مُّْسِلُمونَ { : ويف قوله : استئثار اهللا بالوحدانية 

: وجيوز أن يكون املعىن . ا السمع وفيه أن صفة الوحدانية يصح أن تكون طريقه. التوحيد هللا ، وأن ختلعوا األنداد 
  .موصولة » ما«أن الذي يوحي إيل ، فتكون 

إِنَُّه َيْعلَُم الَْجْهَر ِمَن الْقَْولِ َوَيْعلَُم َما ) ١٠٩(فَإِنْ َتَولَّْوا فَقُلْ آذَْنُتكُْم َعلَى َسَواٍء َوإِنْ أَْدرِي أَقَرِيٌب أَْم َبِعيٌد َما ُتوَعُدونَ 
  ) ١١١(َوإِنْ أَْدرِي لََعلَُّه ِفْتَنةٌ لَكُْم َوَمتَاٌع إِلَى ِحنيٍ  )١١٠(َتكُْتُمونَ 

فَأْذَُنواْ بِحَْربٍ ّمَن { : ومنه قوله تعاىل . آذن منقول من أذن إذا علم ، ولكنه كثر استعماله يف اجلري جمرى اإلنذار 
  :وقول ابن حلزة ]  ٢٧٩: البقرة [ } اهللا َوَرسُوِلِه 
أين بعد توليكم وإعراضكم عن قبول ما عرض عليكم من وجوب توحيد اهللا : واملعىن ... نَِها أَْسَماُء آذََنْتَنا بَِبْي

وتنزيهه عن األنداد والشركاء ، كرجل بينه وبني أعدائه هدنة فأحس منهم بغدرة فنبذ إليهم العهد ، وشهر النبذ 
م به ، مل يطوه عن أحد منهم وكاشف كلهم ، أي مستوين يف اإلعال} على َسَواء { وأشاعه وآذهنم مجيعاً بذلك 
من غلبة املسلمني عليكم كائن ال حمالة ، وال بد من أن يلحقكم بذلك } مَّا ُتوَعُدونَ { وقشر العصا عن حلائها و 

الذلة والصغار ، وإن كنت ال أدري مىت يكون ذلك ألن اهللا مل يعلمين علمه ومل يطلعين عليه ، واهللا عامل ال خيفى 
يف صدوركم من اإلحن واألحقاد للمسلمني } َما َتكُْتُمونَ { يه ما جتاهرون به من كالم الطعانني يف اإلسالم ، و عل

إىل ِحنيٍ { أو متتيع لكم . وما أدري لعلّ تأخري هذا املوعد امتحان لكم لينظر كيف تعلمون . ، وهو جيازيكم عليه 
  .هو فيه حكمة ليكون ذلك حجة عليكم؛ وليقع املوعد يف وقت } 

  ) ١١٢(قَالَ َربِّ اْحكُْم بِالَْحقِّ َوَربَُّنا الرَّْحَمُن الُْمْسَتَعانُ َعلَى َما َتِصفُونَ 



على االكتفاء بالكسرة } َربِّ احكم { و . وقال ، على حكاية قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم » قل«قرىء 
من اإلحكام ، أمر باستعجال » وريب أحكم«فضيل ، على أفعل الت» وريب أحكم«على الضم » ورب احكم«

  :الحتاهبم وشدد عليهم كما هو حقهم ، كما قال } باحلق { ومعىن . العذاب لقومه فعذبوا ببدر 
كانوا يصفون احلال على خالف ما جرت . بالتاء والياء } َتِصفُونَ { قرىء " اشدد وطأتك على مضر ) "  ٧٠١( 

ون هلم الشوكة والغلبة ، فكذب اهللا ظنوهنم وخيب آماهلم ، ونصر رسول اهللا صلى عليه ، وكانوا يطمعون أن تك
  .اهللا عليه وسلم واملؤمنني ، وخذهلم 

  :عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم 
من قرأ اقترب للناس حساهبم حاسبه اهللا حساباً يسرياً ، وصافحه وسلم عليه كل نّيب ذكر امسه يف ) "  ٧٠٢( 

  " .القرآن 

  ) ١(َيا أَيَُّها النَّاُس اتَّقُوا َربَّكُْم إِنَّ َزلَْزلَةَ السَّاَعِة َشْيٌء َعِظيٌم 

من أن } الساعة { شّدة التحريك واإلزعاج ، وأن يضاعف زليل األشياء عن مقاّرها ومراكزها وال ختلو : الزلزلة 
اجملاز احلكمي ، فتكون الزلزلة مصدراً مضافاً إىل  تكون على تقدير الفاعلة هلا ، كأهنا هي اليت تزلزل األشياء على

َبلْ { : فاعله ، أو على تقدير املفعول فيها على طريقة االتساع يف الظرف وإجرائه جمرى املفعول به ، كقوله تعاىل 
]  ١: الزلزلة [ } َها إِذَا ُزلْزِلَِت األرض زِلْزَالَ{ : وهي الزلزلة املذكورة يف قوله ]  ٣٣: سبأ [ } َمكُْر اليل والنهار 

أمر . عند طلوع الشمس من مغرهبا : واختلف يف وقتها ، فعن احلسن أهنا تكون يوم القيامة وعن علقمة والشعيب 
بين آدم بالتقوى ، مث علل وجوهبا عليهم بذكر الساعة ووصفها بأهول صفة ، لينظروا إىل تلك الصفة ببصائرهم 

لى أنفسهم ويرمحوها من شدائد ذلك اليوم ، بامتثال ما أمرهم به رهبم من ويتصّوروها بعقوهلم ، حىت يبقوا ع
  :التردي بلباس التقوى ، الذي ال يؤمنهم من تلك األفزاع إال أن يتردوا به وروي 

أنّ هاتني اآليتني نزلتا ليالً يف غزوة بين املصطلق ، فقرأمها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلم ير أكثر )  ٧٠٣( 
ياً من تلك الليلة ، فلما أصبحوا مل حيطوا السروج عن الدواب ، ومل يضربوا اخليام وقت النزول ، ومل يطبخوا باك

  .قدراً ، وكانوا ما بني حزين وباك ومفكر 

اَس ُسكَاَرى َوَما ُهْم بُِسكَاَرى َيْوَم َتَروَْنَها َتذَْهلُ كُلُّ مُْرِضَعٍة َعمَّا أَْرَضَعْت َوَتَضُع كُلُّ ذَاِت َحْملٍ َحْملََها َوَتَرى النَّ
  ) ٢(َولَِكنَّ َعذَاَب اللَِّه َشدِيٌد 

وتذهل : على البناء للمفعول » تذهل كل مرضعة«وقرىء . والضمري للزلزلة . منصوب بتذهل } َيْوَم َترَْوَنَها { 
دون } ُمْرِضَعٍة { : قيل مل : الذهاب عن األمر مع دهشة فإن قلت : والذهول . تذهلها الزلزلة : كل مرضعة أي 

اليت شأهنا أن ترضع وإن مل : واملرضع . املرضعة اليت هي يف حال اإلرضاع ملقمة ثديها الصيب : مرضع؟ قلت 
مرضعة؛ ليدل على أن ذلك اهلول إذا فوجئت به هذه وقد ألقمت : تباشر اإلرضاع يف حال وصفها به فقيل 
عن إرضاعها ، أو عن الذي أرضعته وهو } َعمَّا أَْرَضَعْت { الدهشة  الرضيع ثديها نزعته عن فيه ملا يلحقها من

} َوُتَرى { قرىء . تذهل املرضعة عن ولدها لغري فطام ، وتضع احلامل ما يف بطنها لغري متام : الطفل وعن احلسن 
رفع جعل الناس  ومن. منصوب ومرفوع ، والنصب ظاهر } الناس { و . أو رؤيتك قائماً . بالضم من أريتك قائماً 

جوعى وعطشى ، يف جوعان : وهو نظري » بسكرى«و» سكرى«وقرىء . اسم ترى ، وأنثه على تأويل اجلماعة 



بالضم ، وهو » بسكرى«و» سكرى«وعن األعمش . وسكارى وبسكارى ، حنو كساىل وعجاىل . وعطشان 
قيق ولكن ما رهقهم من خوف عذاب وتراهم سكارى على التشبيه ، وما هم بسكارى على التح: واملعىن . غريب 

وتراهم : وقيل . اهللا هو الذي أذهب عقوهلم وطري متييزهم ورّدهم يف حنو حال من يذهب السكر بعقله ومتييزه 
ترى ، على : ترون ، مث قيل : مل قيل أّوال : فإن قلت . سكارى من اخلوف ، وما هم بسكارى من الشراب 

علقت بالزلزلة فجعل الناس مجيعاً رائني هلا ، وهي معلقة أخرياً بكون الناس على حال اإلفراد؟ قلت ألنّ الرؤية أّوالً 
  .السكر ، فال بد أن جيعل كل واحد منهم رائياً لسائرهم 

َمْن َتوَلَّاُه فَأَنَُّه ُيِضلُُّه َوَيْهِديِه إِلَى كُِتَب َعلَْيِه أَنَُّه ) ٣(َوِمَن النَّاسِ َمْن ُيجَاِدلُ ِفي اللَِّه بَِغْيرِ ِعلْمٍ َويَتَّبُِع كُلَّ َشْيطَاٍن َمرِيٍد 
  ) ٤(َعذَابِ السَِّعريِ 

املالئكة بنات اهللا ، والقرآن أساطري األولني ، واهللا غري : نزلت يف النضر بن احلارث ، وكان جدالً يقول : قيل 
جيوز على اهللا وما ال جيوز من وهي عامة يف كل من تعاطى اجلدال فيما . قادر على إحياء من بلي وصار تراباً 

الصفات واألفعال ، وال يرجع إىل علم وال يعّض فيه بضرس قاطع ، وليس فيه اتباع للربهان وال نزول على النصفة 
عات ، علم } كُلّ شيطان { يف ذلك خطوات } َوَيتَّبُِع { ، فهو خيبط خبط عشواء ، غري فارق بني احلق والباطل 

وما أرى . ه من جعله ولياً له مل تثمر له واليته إال اإلضالل عن طريق اجلنة واهلداية إىل النار من حاله وظهر وتبني أن
رؤساء أهل األهواء والبدع واحلشوية املتلقبني باإلمامة يف دين اهللا إال داخلني حتت كل هذا دخوالً أوّلياً ، بل هم 

الضالل تدوينا ولقنوه أشياعهم تلقينا ، وكأهنم ساطوه أشّد الشياطني إضالالً وأقطعهم لطريق احلق ، حيث دّونوا 
  :بلحومهم ودمائهم ، وإياهم عىن من قال 

  طَرِيُق َنَجاٍة ِعْندَُهْم ُمْسَتوٍ نَْهُج... َوَيا ُربَّ َمقْفُوِّ الُْخطَا َبْيَن قَْوِمِه 
  طَرِيقَِتِه َعجُّوا بََياِن اْعوِجَاجٍ يف... َولَْو قََرؤا يف اللَّْوحِ َما ُخطَّ ِفيِه ِمْن 

اللهم ثبتنا على املعتقد الصحيح الذي رضيته ملالئكتك يف مسواتك ، وأنبيائك يف أرضك ، وأدخلنا برمحتك يف 
. كأمنا كتب إضالل من يتواله عليه ورقم به لظهور ذلك يف حاله : والكتبة عليه مثل ، أي . عبادك الصاحلني 

ومن كسر فعلى حكاية . فتح فألن األول فاعل كتب ، والثاين عطف عليه فأنه بالفتح والكسر فمن » أنه«وقرىء 
: أو على تقدير . إنّ اهللا هو الغين احلميد : كتبت : املكتوب كما هو ، كأمنا كتب عليه هذا الكالم ، كما تقول 

  .قيل أو على أن كتب فيه معىن القول 

الَْبْعِث فَإِنَّا َخلَقَْناكُْم ِمْن ُتَرابٍ ثُمَّ ِمْن ُنطْفٍَة ثُمَّ ِمْن َعلَقٍَة ثُمَّ ِمْن ُمْضَغٍة ُمَخلَّقٍَة َيا أَيَُّها النَّاُس إِنْ كُنُْتْم ِفي رَْيبٍ ِمَن 
ْبلُُغوا أَُشدَّكُْم َوِمْنكُْم َمْن ا ثُمَّ ِلَتَوغَْيرِ ُمَخلَّقٍَة ِلُنَبيَِّن لَكُْم َوُنِقرُّ ِفي الْأَْرَحامِ َما َنَشاُء إِلَى أََجلٍ ُمَسمى ثُمَّ ُنخْرُِجكُْم ِطفْلً
اِمَدةً فَإِذَا أَْنَزلَْنا َعلَْيَها الَْماَء ُيَتَوفَّى َوِمْنكُْم َمْن ُيَردُّ إِلَى أَرْذَلِ الُْعُمرِ ِلكَْيلَا َيْعلََم ِمْن َبْعِد ِعلْمٍ َشيْئًا َوَتَرى الْأَْرَض َه

  ) ٥(ْوجٍ َبهِيجٍ اْهتَزَّْت َورََبْت َوأَنَْبَتْت ِمْن كُلِّ َز

إن ارتبتم يف البعث : اجللب والطرد ، يف اجللب والطرد ، كأنه قيل : بالتحريك ونظريه } ّمَن البعث { قرأ احلسن 
. اللحمة الصغرية قدر ما ميضغ : واملضغة . قطعة الدم اجلامدة : والعلقة . فمزيل ريبكم أن تنظروا يف بدء خلقكم 

: خلق السواك والعود ، إذا سواه وملسه ، من قوهلم : يقال . من النقصان والعيب  املسواة امللساء: واملخلقة 
منها ما هو كامل اخللقة أملس من العيوب : صخرة خلقاء ، وإذا كانت ملساء ، كأنّ اهللا تعاىل خيلق املضغ متفاوتة 



وهلم وقصرهم ، ومتامهم ، ومنها ما هو على عكس ذلك فيتبع ذلك التفاوت تفاوت الناس يف خلقهم وصورهم وط
هبذا التدريج قدرتنا وحكمتنا وأن } لُّنَبّيَن لَكُْم { وإمنا نقلناكم من حال إىل حال ومن خلقة إىل خلقة . ونقصاهنم 

من قدر على خلق البشر من تراب أوالً ، مث من نطفة ثانياً وال تناسب بني املاء والتراب وقدر على أن جيعل النطفة 
قدر على إعادة ما أبدأه ، بل هذا أدخل يف القدرة : اين ظاهر ، مث جيعل العلقة مضغة واملضغة عظاماً علقة وبينهما تب

إعالم بأن أفعاله هذه يتبني هبا من قدرته وعلمه : وورود الفعل غري معدي إىل املبني . من تلك ، وأهون يف القياس 
وخنرجكم ، » ونقّر«ويقّر ، بالياء وقرىء . ليبني لكم :  ما ال يكتنهه الذكر وال حييط به الوصف وقرأ ابن أيب عبلة

بالنون وضم ) َنقُرُّ : ( وعن يعقوب . بالنصب والرفع : بالنون والنصب ويقّر ، وخيرجكم ، ويقّر ، وخيرجكم 
إىل أََجلٍ { ذلك  أن يقّره من} ِفى األرحام َما َيَشاء { القاف ، من قّر املاء إذا صبه؛ فالقراءة بالرفع إخبار بأنه يقُّر 

وما مل يشأ . وهو وقت الوضع آخر ستة أشهر ، أو تسعة ، أو سنتني ، أو أربع ، أو كما شاء وقّدر } مَُّسمى 
خلقناكم مدرجني هذا : ومعناه . تعليل معطوف على تعليل : والقراءة بالنصب . إقراره حمته األرحام أو أسقطته 

أن نقّر يف األرحام من نقّر ، حىت يولدوا وينشؤا ويبلغوا حد : والثاين . قدرتنا أن نبني : التدريج لغرضني ، أحدمها 
. وحده ألن الغرض الداللة عل اجلنس } ثُمَّ لَِتْبلُُغواْ أَُشدَّكُْم { : ويعضد هذه القراءة قوله . التكليف فأكلفهم 

ييز ، وهو من ألفاظ اجلموع اليت مل كمال القوة والعقل والتم: األشد . خنرج كل واحد منكم طفالً : وحيتمل 
يستعمل هلا واحد كاألسّدة والقتود واألباطيل وغري ذلك ، وكأهنا شّدة يف غري شيء واحد ، فبنيت لذلك على لفظ 

اهلرم واخلرف ، حىت يعود كهيئته األوىل يف } أَرْذَلِ العمر { أي يتوفاه اهللا » ومنكم من يتوىف«وقرىء . اجلمع 
ضعيف البنية ، سخيف العقل ، قليل الفهم ، بني أنه كما قدر على أن يرقيه يف درجات الزيادة حىت  :أوان طفولته 

: أي } ِلكَْيالَ َيْعلََم ِمن بَْعِد ِعلْمٍ َشْيئاً { يبلغه حد التمام ، فهو قادر على أن حيطه حىت ينتهي به إىل احلالة السفلى 
ينشب إن ينساه ويزل عنه علمه حىت يسأل عنه من ساعته ، يقول لك ليصري نسَّاء حبيث إذ كسب علماً يف شيء مل 

امليتة : اهلامدة . العمر ، بسكون امليم : وقرأ أبو عمرو . فالن ، فما يلبث حلظة إال سألك عنه : من هذا؟ فتقول : 
} اهتزت َوَرَبْت { ابه وهذه داللة ثانية على البعث ، ولظهورها وكوهنا مشاهدة معاينة ، كررها اهللا يف كت. اليابسة 

  .احلسن الساّر للناظر إليه : البهيج . ، أي ارتفعت » ربأت«حتّركت بالنبات وانتفخت ، وقرىء 

ِفيَها َوأَنَّ اللَّهَ َوأَنَّ السَّاَعةَ آِتَيةٌ لَا َرْيَب ) ٦(ذَِلَك بِأَنَّ اللََّه ُهَو الَْحقُّ وَأَنَُّه ُيْحيِي الَْموَْتى وَأَنَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر 
  ) ٧(َيْبَعثُ َمْن ِفي الْقُبُورِ 

ذلك الذي ذكرنا من خلق بين آدم وإحياء األرض ، مع ما يف تضاعيف ذلك من أصناف احلكم واللطائف ، : أي 
وأنه أي الثابت املوجود ، } أَنَّ اهللا ُهَو احلق { حاصل هبذا وهو السبب يف حصوله ، ولواله مل يتصور كونه ، وهو 

قادر على إحياء املوتى وعلى كل مقدور ، وأنه حكيم ال خيلف ميعاده ، وقد وعد الساعة والبعث ، فال بّد أن يفي 
  .مبا وعد 

اللَِّه لَُه ِفي الدُّْنَيا ثَانَِي ِعطِْفِه لُِيِضلَّ َعْن َسبِيلِ ) ٨(َوِمَن النَّاسِ َمْن ُيجَاِدلُ ِفي اللَِّه بَِغْيرِ ِعلْمٍ َولَا ُهًدى َولَا ِكتَابٍ ُمنِريٍ 
  ) ١٠(ذَِلَك بَِما قَدََّمْت َيَداَك َوأَنَّ اللََّه لَْيَس بِظَلَّامٍ ِللَْعبِيِد ) ٩(ِخْزٌي وَُنِذيقُُه َيْوَم الِْقَياَمِة َعذَابَ الْحَرِيقِ 

يف املقلدين ،  األّول: وقيل . كرر كما كررت سائر األقاصيص : وقيل . عن ابن عباس أنه أبو جهل بن هشام 
. االستدالل والنظر؛ ألنه يهدي إىل املعرفة : وباهلدى . العلم الضروري : واملراد بالعلم . وهذا يف املقلدين 



عبارة عن الكرب واخليالء ، : وثىن العطف . الوحي ، أي جيادل بظن وختمني ، ال بأحد هذه الثالثة : وبالكتاب املنري 
مانع : ثاين عطفه ، بفتح العني ، أي : وعن احلسن . عن اإلعراض عن الذكر : يل وق. كتصعري اخلّد ويلّ اجليد 

َعن { ما كان غرضه من جداله الضالل : فإن قلت . قرىء بضم الياء وفتحها . تعليل للمجادلة } لُِيِضلَّ { تعطفه 
ملا : اهلدى إىل الضالل؟ قلت  فكيف علل به؟ وما كان أيضاً مهتدياً حىت إذا جادل خرج باجلدال من} َسبِيلِ اهللا 

أّدى جداله إىل الضالل ، جعل كأنه غرضه ، وملا كان اهلدى معرضاً له فتركه وأعرض عنه وأقبل على اجلدال 
ما أصابه يوم بدر من الصغار والقتل ، والسبب فيما مين : وخزيه . بالباطل ، جعل كاخلارج من اهلدى إىل الضالل 

  .هو ما قدمت يداه ، وعدل اهللا يف معاقبته الفجار وإثابته الصاحلني : خرة به من خزي الدنيا وعذاب اآل

َب َعلَى َوْجهِِه َخِسَر الدُّنَْيا َوِمَن النَّاسِ َمْن َيْعُبُد اللََّه َعلَى َحْرٍف فَإِنْ أََصاَبُه َخْيٌر اطَْمأَنَّ بِِه َوإِنْ أَصَاَبْتُه ِفْتَنةٌ اْنقَلَ
) ١٢(َيْدُعو ِمْن ُدوِن اللَِّه َما لَا َيُضرُُّه َوَما لَا َيْنفَُعُه ذَِلَك ُهَو الضَّلَالُ الَْبعِيُد ) ١١(َو الُْخسَْرانُ الُْمبُِني َوالْآخَِرةَ ذَِلَك ُه

  ) ١٣(َيْدُعو لََمْن ضَرُُّه أَقَْرُب ِمْن َنفِْعِه لَبِئَْس الَْموْلَى َولَبِئَْس الَْعِشُري 

وهذا مثل لكوهنم على قلق واضطراب يف دينهم ، ال على سكون . طه وقلبه على طرف من الدين ال يف وس
وطمأنينة ، كالذي يكون على طرف من العسكر ، فإن أحّس بظفر وغنيمة قّر واطمأن ، وإال فّر وطار على وجهه 

لدت امرأته نزلت يف أعاريب قدموا املدينة ، وكان أحدهم إذا صح بدنه ونتجت فرسه مهراً سرياً ، وو: قالوا . 
وإن كان األمر . ما أصبت منذ دخلت يف ديين هذا إال خرياً ، واطمأن : غالماً سوياً ، وكثر ماله وما شيته قال 

  ما أصبت إال شراً ، وانقلب وعن أيب سعيد اخلدري؛: خبالفه قال 
: اهللا عليه وسلم فقال أن رجالً من اليهود أسلم فأصابته مصائب ، فتشاءم باإلسالم ، فأتى النيب صلى )  ٧٠٤( 

: املصاب باحملنة بترك التسليم لقضاء اهللا واخلروج إىل ما يسخط اهللا . فنزلت : إنّ اإلسالم ال يقال «أقلين ، فقال 
. ذهاب ثواب الصابرين ، فهو خسران الدارين : والثانية . ذهاب ما أصيب به : جامع على نفسه حمنتني ، إحدامها 

ووضع الظاهر . بالنصب والرفع ، فالنصب على احلال ، والرفع على الفاعلية » آلخرةخاسر الدنيا وا«وقرىء 
من ضالل من أبعد يف } الضالل البعيد { أو على أنه خرب مبتدأ حمذوف استعري . موضع الضمري ، وهو وجه حسن 

مثبتان هلا يف اآليتني ،  الضرر والنفع منفيان عن األصنام: فإن قلت . التيه ضاالً ، فطالت وبعدت مسافة ضاللته 
إذا حصل املعىن ذهب هذا الوهم ، وذلك أن اهللا تعاىل سفه الكافر بأنه يعبد مجاداً ال ميلك ضراً : وهذا تناقض قلت 

يوم القيامة يقول هذا الكافر : وال نفعاً ، وهو يعتقد فيه جبهله وضالله أنه يستنفع به حني يستشفع به ، مث قال 
لََمْن { يرى استضراره باألصنام ودخوله النار بعبادهتا ، وال يرى أثر الشفاعة اليت ادعاها هلا  بدعاء وصراخ ، حني

يدعو يدعو من دون اهللا ما ال يضره : و كّرر يدعو ، كأنه قال } َضرُُّه أَقَْرُب ِمن نَّفِْعِه لَبِئَْس املوىل َولَبِئَْس العشري 
من «ويف حرف عبد اهللا . عبوداً أقرب من نفعه بكونه شفيعاً لبئس املوىل ملن ضره بكونه م: وما ال ينفعه ، مث قال 

  ] . ٣٨: الزخرف [ } فَبِئَْس القرين { : الصاحب ، كقوله : والعشري . الناصر : املوىل . بغري الم » ضره

َمْن كَانَ ) ١٤(ْحِتَها الْأَْنهَاُر إِنَّ اللََّه َيفَْعلُ َما يُرِيُد إِنَّ اللََّه ُيْدِخلُ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاتِ َجنَّاٍت َتْجرِي ِمْن َت
َيْنظُْر َهلْ ُيذِْهَبنَّ كَْيُدُه َما َيِغيظُ َيظُنُّ أَنْ لَْن َيْنُصَرُه اللَُّه ِفي الدُّْنَيا َوالْآخَِرِة فَلَْيْمُدْد بَِسَببٍ إِلَى السََّماِء ثُمَّ لَْيقْطَْع فَلْ

)١٥ (  



واملعىن إن اهللا ناصر رسوله يف الدنيا واألخرة؛ فمن كان يظّن من حاسديه وأعاديه أن . الم قد دخله اختصار هذا ك
اهللا يفعل خالف ذلك ويطمع فيه ، ويغيظه أنه يظفر مبطلوبه ، فليستقص وسعه وليستفرغ جمهوده يف إزالة ما يغيظه 

حبالً إىل مساء بيته فاختنق ، فلينظر وليصّور يف نفسه أنه إن  ، بأن يفعل ما يفعل من بلغ منه الغيط كل مبلغ حىت مّد
ومنه قيل . فعل ذلك هل يذهب نصر اهللا الذي يغيظه؟ ومسي االختناق قطعاً؛ ألنّ املختنق يقطع نفسه حببس جماريه 

تهزاء؛ ألنه أو على سبيل االس. القطع ومسي فعله كيداً ألنه وضعه موضع الكيد ، حيث مل يقدر على غريه : للبهر 
فليمدد حببل إىل : وقيل . ليس يف يده إال ما ليس مبذهب ملا يغيظه : واملراد . مل يكد به حمسوده إمنا كاد به نفسه 

كان قوم من املسلمني لشّدة غيظهم وحنقهم : وقيل . السماء املظلة ، وليصعد عليه فليقطع الوحي أو ينزل عليه 
رسوله من النصر ، وآخرون من املشركني يريدون اتباعه وخيشون أن ال يثبت على املشركني يستبطؤن ما وعد اهللا 

معناه أن األرزاق بيد اهللا ال تنال إال مبشيئته وال بد للعبد من : بالرزق ، وقيل : وقد فسر النصر . فنزلت . أمره 
زع وهو االختناق ، فإن ذلك الرضا بقسمته ، فمن ظّن أن اهللا غري رازقه وليس به صرب واستسالم ، فليبلغ غاية اجل

  .ال يقلب القسمة وال يرّده مرزوقاً 

  ) ١٦(َوكَذَِلَك أَْنَزلْنَاُه آيَاٍت َبيِّنَاٍت َوأَنَّ اللََّه يَْهِدي َمْن ُيرِيُد 

أو . به الذين يعلم أهنم يؤمنون } أنّ اهللا يهدي { ل } آيات بينات و { ومثل ذلك اإلنزال أنزلنا القرآن كله : أي 
  .ثبت الذين آمنوا ويزيدهم هدى ، أنزله كذلك مبيناً ي

فِْصلُ َبْينَُهْم َيْوَم الِْقَياَمِة إِنَّ إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َهادُوا َوالصَّابِِئَني َوالنَّصَاَرى وَالَْمجُوَس وَالَِّذيَن أَْشَركُوا إِنَّ اللََّه َي
  ) ١٧(اللََّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء َشهِيٌد 

الفصل مطلق حيتمل الفصل بينهم يف األحوال واألماكن مجيعاً ، فال جيازيهم جزاء واحداً بغري تفاوت ، وال جيمعهم 
أربعة للشيطان وواحد للرمحن جعل الصابئون مع النصارى ألهنم نوع : األديان مخسة : وقيل . يف موطن واحد 

على كل واحد من } إِنَّ { وأدخلت . م ، أي بني املؤمنني والكافرين يقضي بينه} َيفِْصلُ بَْيَنُهمْ { : وقيل . منهم 
  :وحنوه قول جرير . جزأي اجلملة لزيادة التوكيد 

  سِْرَبالَ ُملٍْك بِهِ ُتْرَجى الْخََواِتيُم... إنَّ الَْخِليفَةَ إنَّ اللََّه سَْرَبلَه 

َواِت َوَمْن ِفي الْأَْرضِ وَالشَّْمُس َوالْقََمُر َوالنُُّجوُم وَالْجَِبالُ وَالشََّجُر َوالدَّوَابُّ أَلَْم َتَر أَنَّ اللََّه َيْسُجُد لَُه َمْن ِفي السََّما
  ) ١٨(َعلُ َما َيَشاُء َوكَِثٌري ِمَن النَّاسِ َوكَِثٌري َحقَّ َعلَْيِه الَْعذَاُب َوَمْن ُيهِنِ اللَُّه فََما لَُه ِمْن ُمكْرِمٍ إِنَّ اللََّه َيفْ

سجوداً له ، تشبيهاً ملطاوعتها : مطاوعتها له فيما حيدث فيها من أفعاله وجيريها عليه من تدبريه وتسخريه هلا مسيت 
فما تصنع : بإدخال أفعال املكلف يف باب الطاعة واالنقياد ، وهو السجود الذي كل خضوع دونه ، فإن قلت 

أنّ السجود على املعىن الذي فسرته به ، ال : ، أحدمها ومبا فيه من االعتراضني } َوكَِثٌري ّمَن الناس { : بقوله 
أنّ السجود قد أسند على سبيل العموم إىل من يف األرض من اإلنس : والثاين . يسجده بعض الناس دون بعض 

 ال أنظم كثرياً يف املفردات املتناسقة الداخلة حتت حكم: واجلن أوالً ، فإسناده إىل كثري منهم آخراً مناقضة؟ قلت 
. أي ويسجد له كثري من الناس سجود طاعة وعبادة } َيْسُجُد { : الفعل ، وإمنا أرفعه بفعل مضمر يدل عليه قوله 



أفسر يسجد الذي هو ظاهر مبعىن الطاعة والعبادة يف حق هؤالء؛ ألنّ اللفظ الواحد ال يصحّ استعماله يف : ومل أقل 
االبتداء واخلرب حمذوف وهو مثاب ، ألنّ خرب مقابله يدل عليه ، حالة واحدة على معنيني خمتلفني ، أو أرفعه على 

من الناس الذين هم الناس على : خرباً له ، أي ) من الناس ( وجيوز أن جيعل } َحقَّ َعلَْيِه العذاب { : وهو قوله 
لى كثري ، مث خيرب وجيوز أن يبالغ يف تكثري احملقوقني بالعذاب ، فيعطف كثري ع. احلقيقة وهم الصاحلون واملتقون 

وقرىء . بالضم » حق«وكثري وكثري من الناس حق عليهم العذاب ، وقرىء : عنهم حبّق عليهم العذاب ، كأنه قيل 
بأن كتب عليه الشقاوة ملا سبق يف علمه من كفره أو فسقه  -ومن أهانه اهللا . أي حّق عليهم العذاب حقاً » حقاً«: 
من } َيفَْعلُ َما َيَشاء { إنه . بفتح الراء مبعىن اإلكرام » مكرم«: وقرىء .  فقد بقي مهانا لن جتد له مكرماً -

  .اإلكرام واإلهانة وال يشاء من ذلك إال ما يقتضيه عمل العاملني واعتقاد املعتقدين 

) ١٩(ُيَصبُّ ِمْن فَْوقِ ُرُءوسِهُِم الَْحمِيُم  َهذَاِن َخْصَماِن اْخَتَصمُوا ِفي َربِّهِْم فَالَِّذيَن كَفَُروا قُطَِّعْت لَُهْم ِثَياٌب ِمْن نَارٍ
كُلََّما أََرادُوا أَنْ َيخُْرُجوا ِمنَْها ِمْن غَمٍّ أُِعيُدوا ) ٢١(َولَُهْم َمقَاِمُع ِمْن َحِديٍد ) ٢٠(ُيصَْهُر بِِه َما ِفي ُبطُونِهِْم وَالُْجلُوُد 

  ) ٢٢(ِفيَها َوذُوقُوا َعذَاَب الْحَرِيقِ 

للفظ } هذان { : هذان فوجان أو فريقان خمتصمان وقوله : وصف هبا الفوج أو الفريق ، فكأنه قيل صفة : اخلصم 
: ولو قيل ]  ١٦: حممد [ } َوِمْنُهْم مَّن َيْسَتِمُع إِلَْيَك حىت إِذَا َخَرجُواْ { : للمعىن ، كقوله } اختصموا { و . 

ِفى { قال ابن عباس رجع إىل أهل األديان الستة . رون جاز يراد املؤمنون والكاف: أو اختصما . هؤالء خصمان 
حنن أحق باهللا ، وأقدم منكم كتاباً ، ونبينا : أن أهل الكتاب قالوا للمؤمنني : وروي . أي يف دينه وصفاته } َربّهِْم 

، وأنتم تعرفون حنن أحق باهللا ، آمنا مبحمد ، وآمنا بنبيكم ومبا أنزل اهللا من كتاب : وقال املؤمنون . قبل نبيكم 
هو فصل اخلصومة املعّين } فالذين كَفَُرواْ { كتابنا ونبينا مث تركتموه وكفرمت به حسداً ، فهذه خصومتهم يف رهبم 

بالكسر ، » خصمان«: ويف رواية عن الكسائي ]  ١٧: احلج [ } إِنَّ اهللا يَفِْصلُ َبْينَُهْم َيْوَم القيامة { : بقوله تعاىل 
بالتخفيف ، كأنّ اهللا تعاىل يقّدر هلم نرياناً على مقادير جثثهم تشتمل عليهم كما تقطع الثياب » قطعت«: وقرىء 
. وجيوز أن تظاهر على كل واحد منهم تلك النريان كالثياب املظاهرة على الالبس بعضها فوق بعض . امللبوسة 

لو : املاء احلار عن ابن عباس رضي اهللا عنه  }احلميم { ] .  ٥٠: إبراهيم [ } سََرابِيلُُهم ّمن قَِطَراٍن { وحنوه 
إذا صبّ : يذاب وعن احلسن بتشديد اهلاء للمبالغة ، أي } ُيصَْهُر { سقطت منه نقطة على جبال الدنيا ألذابتها 

احلميم على رؤوسهم كان تأثريه يف الباطن حنو تأثريه يف الظاهر ، فيذيب أحشاءهم وأمعاءهم كما يذيب جلودهم ، 
  :يف احلديث . السياط : واملقامع ]  ١٥: حممد [ } َوُسقُواْ َماء َحِميماً فَقَطََّع أَْمَعاءُهمْ { : لغ من قوله وهو أب

» ردوا فيها«: ، وقرأ األعمش " لو وضعت مقمعة منها يف األرض فاجتمع عليها الثقالن ما أقلوها ) "  ٧٠٥( 
. كلما أرادوا أن خيرجوا منها من غم فخرجوا أعيدوا فيها :  فاملعىن. واإلعادة والرد ال يكون إال بعد اخلروج 

ما يروى عن احلسن أنّ النار تضرهبم بلهبها فترفعهم ، حىت إذا كانوا يف أعالها ضربوا باملقامع : ومعىن اخلروج 
  .العظيم اإلهالك  الغليظ من النار املنتشر: واحلريق } ذُوقُواْ َعذَاَب احلريق { فهووا فيها سبعني خريفاً وقيل هلم 

يَها ِمْن أََساوَِر ِمْن ذََهبٍ إِنَّ اللََّه ُيْدِخلُ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاتِ َجنَّاٍت َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها الْأَْنهَاُر ُيَحلَّْونَ ِف
إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا ) ٢٤(ْولِ َوُهدُوا إِلَى ِصَراطِ الَْحِميِد َوُهدُوا إِلَى الطَّيِّبِ ِمَن الْقَ) ٢٣(َولُْؤلًُؤا َوِلبَاُسُهْم ِفيَها حَرِيٌر 



َوَمْن يُرِْد ِفيِه بِإِلَْحادٍ بِظُلْمٍ َوَيُصدُّونَ َعْن َسبِيلِ اللَِّه َوالَْمْسجِِد الْحََرامِ الَِّذي َجَعلَْناُه ِللنَّاسِ سََواًء الَْعاِكُف ِفيِه وَالَْباِد 
  ) ٢٥(أَلِيمٍ  ُنِذقُْه ِمْن َعذَابٍ

وحوراً : ويؤتون لؤلؤاً ، كقوله : بالنصب على } َولُْؤلُؤاً { من ِحلَيت املرأَةُ فهي حال : عن ابن عباس } ُيَحلَّْونَ { 
ولول كأدل فيمن جرّ . ولولياً؛ بقلبهما واوين ، مث بقلب الثانية ياء كأدل . ولؤلؤاً بقلب اهلمزة الثانية واواً . عيناً 

وهداهم اهللا وأهلمهم أن يقولوا احلمد هللا الذي صدقنا وعده ، : ، وليلياً ، بقلبهما ياءين ، عن ابن عباس ولولؤ . 
فالن حيسن إىل الفقراء وينعش املضطهدين ، ال يراد حال وال استقبال ، وإمنا يراد : يقال . وهداهم إىل طريق اجلنة 

أي } وََيُصدُّونَ َعن َسبِيلِ اهللا { : ومنه قوله تعاىل . وأوقاته استمرار وجود اإلحسان منه والنعشة يف مجيع أزمنته 
أي الذين يقع عليهم اسم الناس من غري فرق بني حاضر وباد وتاينء } ِللنَّاسِ { الصدود منهم مستمّر دائم 

، على امتناع مكة : إنّ املراد باملسجد احلرام : وقد استشهد به أصحاب أيب حنيفة قائلني . وطاريء ومكي وآفاقي 
{ : وقد حاور إسحاق بن راهويه فاحتّج بقوله . ال ميتنع ذلك : وعند الشافعي . جواز بيع دور مكة وإجارهتا 

أنسب الديار إىل مالكيها ، أو غري مالكيها؟ : وقال ]  ٨: احلشر [ ، ]  ٤٠: احلج [ } الذين أُْخرِجُواْ ِمن ديارهم 
قراءة : بالنصب } َسَوآء { ىل عنه دار السجن من مالكيه أو غري مالكيه؟ واشترى عمر بن اخلطاب رضي اهللا تعا

} العاكف ِفيِه والباد { جعلناه مستوياً : ووجه النصب أنه ثاين مفعويل جعلناه ، أَي . والباقون على الرفع . حفص 
بِإِلْحَاٍد { : وقوله . احلافر العدول عن القصد ، وأصله إحلاد : اإلحلاد . اجلملة مفعول ثان . ويف القراءة بالرفع 

ومن يرد فيه مراداً ما عادالً : متروك ليتناول كل متناول ، كأنه قال } ُيرِدْ { ومفعول . حاالن مترادفتان } بِظُلْمٍ 
د يعين أَنّ الواجب على من كان فيه أن يضبط نفسه ويسلك طريق السدا} نُِّذقُْه ِمْن َعذَابٍ أَِليمٍ { عن القصد ظاملاً 

: وعن سعيد بن جبري . منع الناس عن عمارته : اإلحلاد يف احلرم : وقيل . والعدل يف مجيع ما يهّم به ويقصده 
أنه كان له ] و [ ال واهللا ، وبلى واهللا ، وعن عبد اهللا بن عمر «: قول الرجل يف املبايعة : وعن عطاء . االحتكار 

كنا : ، فإذا أراد أن يعاتب أهله عاتبهم يف احلل ، فقيل له ، فقال  يف احلل ، واآلخر يف احلرم: فسطاطان ، أحدمها 
بفتح الياء من الورود ، ومعناه » يرد«: وقرىء . » ال واهللا وبلى واهللا: حندث أن من اإلحلاد فيه أن يقول الرجل 

افه على االتساع يف الظرف إحلاداً فيه ، فأض: أراد . ومن يرد إحلاده بظلم : وعن احلسن . من أتى فيه بإحلاد ظاملاً 
إن : وخرب إن حمذوف لداللة جواب الشرط عليه ، تقديره . ومعناه من يرد أن يلحد فيه ظاملاً : ، كمكر الليل 

عن ابن . الذين كفروا ويصدون عن املسجد احلرام نذيقهم من عذاب أليم؛ وكل من ارتكب فيه ذنباً فهو كذلك 
  . اهلمة يف احلرم تكتب ذنباً: مسعود 

  ) ٢٦(ِمَني َوالرُّكَّعِ السُُّجوِد َوإِذْ َبوَّأَْنا ِلإِبَْراهِيَم َمكَانَ الَْبْيتِ أَنْ لَا ُتْشرِكْ بِي شَْيئًا َوطَهِّرْ َبيِْتَي ِللطَّاِئِفَني وَالْقَاِئ

رفع البيت إىل  .مرجعاً يرجع إليه للعمارة والعبادة : مباءة ، أي } إلبراهيم َمكَانَ البيت { واذكر حني جعلنا 
اخلجوج ، كنست ما : السماء أيام الطوفان وكان من ياقوتة محراء ، فأعلم اهللا إبراهيم مكانه بريح أرسلها يقال هلا 

كيف يكون النهي عن الشرك واألمر بتطهري البيت : فإن قلت . وأن هي املفسرة . حوله ، فبناه على أسه القدمي 
الَّ ُتْشرِكْ بِى { : تعبدنا إبراهيم قلنا له : وئة مقصودة من أجل العبادة ، فكأنه قيل كانت التب: تفسرياً للتبوئة؟ قلت 

  .بالياء على الغيبة » يشرك«: وقرىء . من األصنام واألوثان واألقذار أن تطرح حوله } َشْيئاً َوطَّهْر َبيِْتَى 

  ) ٢٧(َضاِمرٍ يَأِْتَني ِمْن كُلِّ فَجٍّ َعِميقٍ  َوأَذِّنْ ِفي النَّاسِ بِالَْحجِّ يَأُْتوَك رِجَالًا َوَعلَى كُلِّ



. حجوا ، أو عليكم باحلج : أن يقول : والنداء باحلج » وآذن«: وقرأ ابن حميصن . ناد فيهم } َوأذّن ِفى الناس { 
 وعن احلسن أنه خطاب لرسول اهللا صلى اهللا. يا أيها الناس حجوا بيت ربكم : وروي أنه صعد أَبا قبيس فقال 

» رجاالً«: وقرىء . مشاة مجع راجل ، كقائم وقيام } رَِجاالً { عليه وسلم ، أمر أن يفعل ذلك يف حجة الوداع 
حال معطوفة على حال ، } وعلى كُلّ َضاِمرٍ { بضم الراء خمفف اجليم ومثقلة ، ورجايل كعجايل عن ابن عباس 

صفة للرجال » يأتون«: وقرىء . ، ألنه يف معىن اجلمع صفة لكل ضامر } يَأِْتَني { رجاالً وركباناً : كأنه قال 
  .بئر بعيدة العمق واملعق : يقال . » معيق«: البعيد ، وقرأ ابن مسعود : والعميق . والركبان 

الْأَْنَعامِ فَكُلُوا ِمْنَها وَأَطِْعُموا  ِلَيشَْهُدوا مََناِفَع لَُهْم َوَيذْكُُروا اْسمَ اللَِّه ِفي أَيَّامٍ َمْعلُوَماٍت َعلَى َما َرَزقَُهْم ِمْن بَهِيَمِة
  ) ٢٨(الْبَاِئَس الْفَِقَري 

وعن أيب حنيفة رمحه . نكر املنافع ألنه أراد منافع خمتصة هبذه العبادة دينية ودنيوية ال توجد يف غريها من العبادات 
ادات كلها ، ملا شاهد من تلك أنه كان يفاضل بني العبادات قبل أن حيج ، فلما حّج فضل احلج على العب: اهللا 

اخلصائص ، وكىن عن النحر والذبح بذكر اسم اهللا ، ألن أهل اإلسالم ال ينفكون عن ذكر امسه إذا حنروا أو ذحبوا 
وفيه تنبيه على أن الغرض األصلي فيما يتقرب به إىل اهللا أن يذكر امسه ، وقد حسن الكالم حتسيناً بيناً أن مجع بني . 

لينحروا يف أيام معلومات هبيمة األنعام ، مل تر : ولو قيل } على َما َرَزقَُهْم { : ، وقوله } ذْكُُرواْ اسم اهللا َوَي{ : قوله 
وعند . األيام العشر عند أيب حنيفة ، وهو قول احلسن وقتادة : األيام املعلومات . شيئاً من ذلك احلسن والروعة 

وهي اإلبل والبقر : كل ذات أربع يف الرب والبحر ، فبينت باألنعام مبهمة يف : البهيمة . أيام النحر : صاحبيه 
األمر باألكل منها أمر إباحة ، ألن أهل اجلاهلية كانوا ال يأكلون من نسائكهم ، وجيوز ] فكلوا . [ والضأن واملعز 

الفقهاء أن يأكل  ومن مثة استحب. أن يكون ندباً ملا فيه من مساواة الفقراء ومواساهتم ومن استعمال التواضع 
إذا حنرته فكل وتصّدق وابعث منه : وعن ابن مسعود أنه بعث هبدي وقال فيه . املوسع من أضحيته مقدار الثلث 

  :ويف احلديث . إىل عتبة ، يعين ابنه 
  »كلوا وادخروا وائتجروا « )  ٧٠٦( 
  .الذي أضعفه اإلعسار } الفقري { و : الذي أصابه بؤس أي شدة } البائس { 

  ) ٢٩(ثُمَّ لْيَقُْضوا َتفَثَُهْم َولُْيوفُوا ُنذُوَرُهْم وَلَْيطَّوَّفُوا بِالْبَْيِت الَْعِتيقِ 

. [ الوسخ ، فاملراد قضاء إزالة التفث : قصّ الشارب واألظفار ونتف اإلبط واالستحداد ، والتفث : قضاء التفث 
مواجب حجهم ، أو ما عسى ينذرونه من أعمال الرب } مْ ُنذُوَرُه{ بتشديد الفاء » وليوفوا«: وقرىء ) ] وليوفوا ( 

. طواف اإلفاضة ، وهو طواف الزيارة الذي هو من أركان احلج ، ويقع به متام التحلل } َولَْيطَّوَّفُواْ { يف حجهم 
وعن . القدمي ، ألنه أول بيت وضع للناس عن احلسن } العتيق { طواف الصدر ، وهو طواف الوداع : وقيل 
أعتق من : وعنه . مل ميلك قط : وعن جماهد . أعتق من اجلبابرة ، كم من جبار سار إليه ليهدمه فمنعه اهللا : دة قتا

: قلت . قد تسلط عليه احلجاج فلم مينع : فإن قلت . عتاق اخليل والطري : بيت كرمي ، من قوهلم : وقيل . الغرق 
وملا قصد التسلط عليه أبرهة ، . ري ، فاحتال إلخراجه مث بناه ما قصد التسلط على البيت ، وإمنا حتصن به ابن الزب

  .فعل به ما فعل 



ى َعلَْيكُْم فَاْجتَنُِبوا الرِّْجَس ِمَن ذَِلَك َوَمْن ُيَعظِّمْ ُحُرمَاِت اللَِّه فَُهَو َخْيرٌ لَُه ِعْنَد َربِِّه َوأُِحلَّتْ لَكُُم الْأَْنَعاُم إِلَّا َما ُيْتلَ
 ُحَنفَاَء ِللَِّه غَْيَر ُمْشرِِكَني بِِه َوَمْن ُيْشرِْك بِاللَِّه فَكَأَنََّما َخرَّ ِمَن السََّماِء فََتْخطَفُُه الطَّيُْر) ٣٠(اْجَتنِبُوا قَْولَ الزُّورِ الْأَْوثَاِن َو

  ) ٣١(أَْو َتْهوِي بِهِ الرِّيُح ِفي َمكَاٍن َسِحيقٍ 

ذلك ، كما يقّدم الكاتب مجلة من كتابه يف بعض املعاين ، مث إذا  األمر والشأن: خرب مبتدأ حمذوف ، أي } ذلك { 
. ما ال حيل هتكه : واحلرمة ) ] ومن يعظم حرمات اهللا . [ ( هذا وقد كان كذا : أراد اخلوض يف معىن آخر قال 

يفه ، وحيتمل أن ومجيع ما كلفه اهللا تعاىل هبذه الصفة من مناسك احلج وغريها ، فيحتمل أن يكون عاماً يف مجيع تكال
الكعبة احلرام ، واملسجد احلرام ، والبلد : احلرمات مخس : وعن زيد بن أسلم . يكون خاصاً فيما يتعلق باحلج 

العلم بأهنا : ومعىن التعظيم . أي فالتعظيم خري له } فَُهَو َخْيرٌ لَُّه { . احلرام ، والشهر احلرام ، واحملرم حىت حيلّ 
آية حترميه } إِالَّ َما يتلى َعلَْيكُْم { املتلّو ال يستثىن من األنعام ، ولكن املعىن . والقيام مبراعاهتا  واجبة املراعاة واحلفظ

أن اهللا قد أحلّ لكم األنعام : واملعىن ]  ٣: املائدة [ } ُحّرَمْت َعلَْيكُُم امليتة والدم { : ، وذلك قوله يف سورة املائدة 
، فحافظوا عل حدوده ، وإياكم أن حتّرموا مما أحلّ شيئاً ، كتحرمي عبدة األوثان  كلها إالّ ما استثناه يف كتابه

  .البحرية والسائبة وغري ذلك ، وأن حتلوا مما حرم اهللا ، كإحالهلم أكل املوقوذة وامليتة وغري ذلك 
على تعظيم حرماته ملا حثّ ) ] فاجتنبوا الرجس من األوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء هللا غري مشركني به [ ( 

وأمحد من يعظمها أتبعه األمر باجتناب األوثان وقول الزور؛ ألن توحيد اهللا ونفي الشركاء عنه وصدق القول أعظم 
ومجع الشرك وقول الزور يف قران واحد ، وذلك أن الشرك من باب الزور ألن املشرك . احلرمات وأسبقها خطواً 

فاجتنبوا عبادة األوثان اليت هي رأس الزور ، واجتنبوا قول الزور كله : ه قال زاعم أنّ الوثن حتق له العبادة ، فكأن
ومسى األوثان رجساً . وما ظنك بشيء من قبيله عبادة األوثان . ال تقربوا شيئاً منه لتماديه يف القبح والسماجة 

عكم عن الرجس وجتتنبونه ، أنكم كما تنفرون بطبا: يعين . وكذلك اخلمر وامليسر واألزالم ، على طريق التشبيه 
رِْجٌس ّمْن َعَملِ الشيطان { : ونبه على هذا املعىن بقوله . فعليكم أن تنفروا عن هذه األشياء مثل تلك النفرة 

بيان للرجس ومتييز } ِمَن األوثان { جعل العلة يف اجتنابه أنه رجس ، والرجس جمتنب ]  ٩٠: املائدة [ } فاجتنبوه 
فاجتنبوا الرجس الذي : عشرون من الدراهم؛ ألنّ الرجس مبهم يتناول غري شيء ، كأنه قيل عندي : له ، كقولك 
قَْولَ { : وقيل . واألزورار وهو االحنراف ، كما أنّ اإلفك من أفكه إذا صرفه ] من الزور [ والزور . هو األوثان 

عن . شهادة الزور : وقيل . افترائهم هذا حالل وهذا حرام ، وما أشبه ذلك من : قوهلم ]  ٣٠: احلج [ } الزور 
  :النيب صلى اهللا عليه وسلم 

عدلَتْ شهادةُ الزورِ اإلشراك باللَّهِ « : أنه صلى الصبَح فلّما سلّم قاَم قائماً واستقبلَ الناسَ بوجهه وقالَ )  ٧٠٧( 
  » ، عدلَْت شهادةُ الزورِ اإلشراك باللَِّه ، عدلَْت شهادةُ الزورِ اإلشراك باللَِّه

لبيك ال شريك لك إال شريك : قول أهل اجلاهلية يف تلبيتهم : وقيل . الكذب والبهتان : وقيل . ، وتال هذه اآلية 
: فإن كان تشبيهاً مركباً فكأنه قال . وجيوز يف هذا التشبيه أن يكون من املركب واملفرق . هو لك متلكه وما ملك 

عده هناية ، بأن صور حاله بصورة حال من خّر من السماء فاختطفته من أشرك باهللا فقد أهلك نفسه إهالكاً ليس ب
وإن كان مفرقاً . الطري ، فتفرق مزعاً يف حواصلها ، أو عصفت به الريح حىت هوت به يف بعض املطاوح البعيدة 

ليت تتوزع فقد شبه اإلميان يف علوه بالسماء ، والذي ترك اإلميان وأشرك باهللا بالساقط من السماء ، واألهواء ا
أفكاره بالطري املختطفة ، والشيطان الذي يطّوح به يف وادي الضاللة بالريح اليت هتوي مبا عصفت به يف بعض 



وأصلها . وبكسر التاء مع كسرمها ، وهي قراءة احلسن . بكسر اخلاء والطاء » فتخطفه«: وقرىء . املهاوي املتلفة 
  .» الرياح«: وقرىء . ختتطفه : 

لَكُْم ِفيَها َمَناِفُع إِلَى أََجلٍ ُمَسمى ثُمَّ َمِحلَُّها إِلَى الَْبْيتِ ) ٣٢(ُيَعظِّمْ َشَعاِئَر اللَِّه فَإِنََّها ِمْن َتقَْوى الْقُلُوبِ  ذَِلَك َوَمْن
  ) ٣٣(الَْعِتيقِ 

اً غالية األمثان ، ويترك أن خيتارها عظام األجرام حساناً مسات:  -وهي اهلدايا ، ألهنا من معامل احلجّ  -تعظيم الشعائر 
وروى . اهلدي ، واألضحية ، والرقبة :  -ويكرهون املكاس فيهنّ  -املكاس يف شرائها ، فقدكانوا يغالون يف ثالث 

  :ابن عمر عن أبيه رضي اهللا عنهما 
يشتري أنه أهدى جنيبة طلبت منه بثلثمائة دينار ، فسأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يبيعها و)  ٧٠٨( 

  »بلْ أَهِدها « : بثمنها بدناً ، فنهاُه عْن ذَلك وقالَ 
وكان ابن . وأهدى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مائة بدنة ، فيها مجل أليب جهل يف أنفه بّرة من ذهب )  ٧٠٩( 

وإهدائها إىل بيته  عمر يسوق البدن جمللة بالقباطي فيتصّدق بلحومها وجبالهلا ، ويعتقد أن طاعة اهللا يف التقّرب هبا
أي فإن تعظيمها من أفعال ذوي تقوى } فَإِنََّها ِمن َتقَْوى القلوب { املعظم أمر عظيم ال بدّ أن يقام به ويسارع فيه 

} ِمن { القلوب ، فحدفت هذه املضافات ، وال يستقيم املعىن إالّ بتقديرها ، ألنه ال بد من راجع من اجلزاء إىل 
{ . رت القلوب ألهنا مراكز التقوى اليت إذا ثبتت فيها ومتكنت ظهر أثرها يف سائر األعضاء لريتبط به ، وإمنا ذك

فاستعريت للتراخي . للتراخي يف الوقت } ثُمَّ { و . إىل أن تنحر ويتصّدق بلحومها ويؤكل منها } إىل أََجلٍ مَُّسمى 
اكم ودينكم ، وإمنا يعتّد اهللا باملنافع الدينية ، قال أن لكم يف اهلدايا منافع كثرية يف دني: واملعىن . يف األحوال 

وأعظم هذه املنافع وأبعدها شوطاً يف النفع ]  ٦٧: األنفال [ } ُترِيُدونَ َعَرضَ الدنيا واهللا يُرِيُد األخرة { : سبحانه 
َهْدياً بالغ { : وله أو وقت وجوب حنرها يف احلرم منتهية إىل البيت ، كق. أي وجوب حنرها } حملها إىل البيت { : 

ومثل هذا . واملراد حنرها يف احلرم الذي هو يف حكم البيت؛ ألن احلرم هو حرمي البيت ]  ٩٥: املائدة [ } الكعبة 
املناسك كلها ، : املراد بالشعائر : وقيل . بلغنا البلد ، وإمنا شارفتموه واتصل مسريكم حبدوده : يف االتساع قولك 

  .يأباه } لبيت العتيق َمِحلَُّها إىل ا{ و 

 إِلٌَه وَاِحٌد فَلَُه أَْسِلُموا وََبشِّرِ َوِلكُلِّ أُمٍَّة َجَعلَْنا مَْنَسكًا ِلَيذْكُُروا اْسَم اللَِّه َعلَى َما َرَزقَُهْم ِمْن َبهِيَمِة الْأَْنَعامِ فَإِلَُهكُْم
وُبُهْم وَالصَّابِرِيَن َعلَى َما أَصَاَبُهْم َوالُْمِقيِمي الصَّلَاِة َوِممَّا َرَزقَْناُهمْ الَِّذيَن إِذَا ذُِكَر اللَُّه َوجِلَْت قُلُ) ٣٤(الُْمْخبِِتَني 

  ) ٣٥(ُيْنِفقُونَ 

أي يذحبوا لوجهه على وجه التقّرب ، وجعل العلة يف ذلك أن يذكر امسه : شرع اهللا لكل أّمة أن ينسكوا له 
فتح السني وكسرها ، وهو مصدر مبعىن النسك ، واملكسور ب} َمنَسكًا { قرىء : تقدست أمساؤه على النسائك 

خالصاً ال تشوبوه : أي أخلصوا له الذكر خاصة ، واجعلوه لوجهه ساملاً ، أي } فَلَُه أَْسِلُمواْ { يكون مبعىن املوضع 
  .بإشراك 

هم الذين : وقيل .  املتواضعون اخلاشعون ، من اخلبث وهو املطمئن من األرض: املخبتون ) ] وبشر املخبتني [ ( 
وقرأ ابن . بالنصب على تقدير النون ) واملقيمي الصالة : ( وقرأ احلسن . ال يظلمون ، وإذا ظلموا مل ينتصروا 

  .على األصل » واملقيمني الصالة«: مسعود 



للَِّه َعلَْيَها صََوافَّ فَإِذَا َوَجَبتْ ُجُنوُبَها فَكُلُوا ِمْنَها َوالُْبْدنَ َجَعلَْناَها لَكُْم ِمْن َشَعاِئرِ اللَِّه لَكُْم ِفيَها خَْيٌر فَاذْكُُروا اْسَم ا
  ) ٣٦(َوأَطِْعُموا الْقَانَِع َوالُْمعَْترَّ كَذَِلَك َسخَّْرَناَها لَكُمْ لََعلَّكُْم َتْشكُُرونَ 

لم أحلَق البقَر مجع بدنة ، مسيت لعظم بدهنا وهي اإلبل خاصة ، وألن رسول اهللا صلى اهللا عليه وس} والبدن { 
  :باإلبلِ حني قال 

؛ فجعل البقر يف حكم اإلبل ، صارت البدنة يف الشريعة متناولة " البدنةُ عن سبعٍة ، والبقرةُ عْن سبعٍة ) "  ٧١٠( 
، بضمتني ، » والبدن«: للجنسني عند أيب حنيفة وأصحابه ، وإال فالبدن هي اإلبل وعليه تدل اآلية ، وقرأ احلسن 

: وقرىء بالنصب والرفع كقوله . وابن أيب إسحاق بالضمتني وتشديد النون على لفظ الوقف . ع مثرة كثمر يف مج
: وإضافتها إىل امسه . أي من أعالم الشريعة اليت شرعها اهللا } ِمن َشَعاِئرِ اهللا { ] .  ٣٩: يس [ } والقمر قدرناه { 

ومن شأن احلاج أن حيرص على شيء فيه خري ومنافع } ِفيَها منافع لَكُْم { : كقوله } لَكُْم ِفيَها َخْيٌر { تعظيم هلا 
: عن بعض السلف أنه مل ميلك إالّ تسعة دنانري ، فاشترى هبا بدنة ، فقيل له يف ذلك ، فقال ] . تعاىل [ بشهادة اهللا 

من احتاج إىل ظهرها : يم وعن إبراه. دنيا وآخرة : وعن ابن عباس } لَكُْم ِفيَها َخْيٌر { : مسعت ريب يقول ] إين [ 
اهللا أكرب ال إله إالّ اهللا واهللا أكرب ، : أن يقول عند النحر : وذكر اسم اهللا . ركب ، ومن احتاج إىل لبنها شرب 

من صفون الفرس ، وهو » صوافن«: وقرىء . قائمات قد صففن أيديهن وأرجلهّن } صََوافَّ { اللَّهم منك وإليك 
: وقرىء . لرابعة على طرف سنبكه؛ ألن البدنة تعقل إحدى يديها فتقوم على ثالث أن يقوم على ثالث وينصب ا

صوافنا ، بالتنوين عوضاً من حرف اإلطالق عند الوقف : وعن عمرو بن عبيد . خوالص لوجه اهللا : أي » صوايف«
  .أعط القوس باريها ، بسكون الياء . صواف حنو مثل العرب : وعن بعضهم . 

ووجبت . وقوعها على األرض ، ومن وجب احلائط وجبة إذا سقط : وجوب اجلنوب ) ] نوهبا فإذا وجبت ج[ ( 
} القانع { فإذا وجبت جنوهبا وسكنت نسائسها حلّ لكم األكل منها واإلطعام : واملعىن . غربت : الشمس جبة 

ري سؤال ، أو القانع الراضي املعترض بغ} واملعتر { إذا خضعت له وسألته قنوعاً : السائل ، من قنعت إليه وكنعت 
. واملعتري : وقرأ احلسن . املعترض بسؤال : واملعتر . مبا عنده ومبا يعطى من غري سؤال ، من قنعت قنعاً وقناعة 

  .قنع فهو قنع وقانع : يقال . القنع ، وهو الراضي ال غري : وقرأ أبو رجاء . مبعىن : وعّره وعراه واعتراه واعتره 
من اهللا على عبادة واستحمد إليهم بأن سخر هلم البدن مثل ) ] ا لكم لعلكم تشكرون كذلك سخرناه[ ( 

التسخري الذي رأوا وعلموا ، ويأخذوهنا منقادة لألخذ طيعة فيعقلوهنا وحيبسوهنا صافة قوائمها ، مث يطعنون يف لباهنا 
منها جرماً وأقلّ قّوة ، وكفى مبا يتأبد ولوال تسخري اهللا مل تطق ، ومل تكن بأعجز من بعض الوحوش اليت هي أصغر . 

  .من اإلبل شاهداً وعربة 

وا اللََّه َعلَى َما َهَداكُْم وََبشِّرِ لَْن َيَنالَ اللََّه لُُحوُمَها وَلَا ِدَماُؤَها وَلَِكْن َينَالُُه التَّقَْوى ِمْنكُْم كَذَِلَك َسخَّرََها لَكُْم لُِتكَبُِّر
  ) ٣٧(الُْمْحِسنَِني 

لن يصيب رضا اهللا اللحوم املتصدق هبا وال الدماء املهراقة بالنحر ، واملراد أصحاب اللحوم والدماء ، واملعىن : أي 
لن يرضي املضحون واملقّربون رهبم إال مبراعاة النية واإلخالص واالحتفاظ بشروط التقوى يف حلّ ما قرب به ، : 

مل يراعوا ذلك ، مل تغن عنهم التضحية والتقريب وإن كثر  فإذا. وغري ذلك من احملافظات الشرعية وأوامر الورع 
كان أهل اجلاهلية إذا حنروا البدن نضحوا : وقيل . بالتاء والياء » لن تنال اهللا ، ولكن تناله«: وقرىء . ذلك منهم 



  .الدماء حول البيت ولطخوه بالدم ، فلما حّج املسلمون أرادوا مثل ذلك ، فنزلت 
لتشكروا اهللا على هدايته إياكم ألعالم دينه ومناسك حّجه ، بأن تكربوا : بالتسخري مث قال كّرر تذكري النعمة 

  .وهتللوا ، فاختصر الكالم بأن ضمن التكبري معىن الشكر ، وعدى تعديته 

  ) ٣٨(إِنَّ اللََّه ُيَداِفُع َعنِ الَِّذيَن آَمُنوا إِنَّ اللََّه لَا ُيِحبُّ كُلَّ خَوَّاٍن كَفُورٍ 

{ : وقال ]  ٥١: غافر [ } إِنَّا لََننُصُر ُرُسلََنا والذين ءاَمنُواْ { : املؤمنني بدفعه عنهم ونصرته هلم ، كما قال  خّص
: الصف [ } وأخرى ُتِحبُّوَنَها َنْصٌر ّمن اهللا َوفَْتٌح قَرِيبٌ { : و قال ]  ١٧٢: الصافات [ } إِنَُّهْم لَُهُم املنصورون 

وهم اخلونة الكفرة الذين خيونون اهللا والرسول وخيونون أماناهتم : ذلك أنه ال حيب أضدادهم وجعل العلة يف ]  ١٣
فمعناه يبالغ يف الدفع عنهم ، كما يبالغ من يغالب فيه؛ ألن } ُيَداِفعُ { : ومن قرأ . ويكفرون نعم اهللا ويغمطوهنا 

  .فعل املغالب جييء أقوى وأبلغ 

الَِّذيَن أُْخرِجُوا ِمْن ِدَيارِِهْم بِغَْيرِ َحقٍّ إِلَّا أَنْ ) ٣٩(بِأَنَُّهْم ظُِلُموا َوإِنَّ اللََّه َعلَى َنْصرِِهْم لَقَِديٌر  أُِذنَ ِللَِّذيَن ُيقَاَتلُونَ
ٌت َوَمَساجُِد ُيذْكَُر ِفيَها اْسُم اللَِّه َيقُولُوا َربَُّنا اللَُّه َولَْولَا َدفُْع اللَِّه النَّاسَ َبْعضَُهْم بِبَْعضٍ لَُهدَِّمْت َصَواِمُع وَبَِيٌع َوَصلََوا

الَِّذيَن إِنْ َمكَّنَّاُهْم ِفي الْأَْرضِ أَقَاُموا الصَّلَاةَ َوآَتُوا الزَّكَاةَ ) ٤٠(كَِثًريا َولََيْنُصَرنَّ اللَُّه َمْن َيْنصُُرُه إِنَّ اللََّه لَقَوِيٌّ َعزِيٌز 
  ) ٤١(الُْمْنكَرِ َوِللَِّه َعاِقَبةُ الْأُُمورِ َوأََمُروا بِالَْمْعرُوِف َوَنهَْوا َعنِ 

أذن هلم يف القتال ، فحذف املأذون : واملعىن : قرئا على لفظ املبين للفاعل واملفعول مجيعاً } يقاتلون { و } أَِذنَ { 
ى اهللا عليه وسلم أي بسبب كوهنم مظلومني وهم أصحاب رسول اهللا صل} بِأَنَُّهْم ظُِلُمواْ { فيه لداللة يقاتلون عليه 

:  
كان مشركو مكة يؤذوهنم أذى شديداً ، وكانوا يأتون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من بني مضروب )  ٧١١( 

، حىت هاجر فأنزلت هذه اآلية ، وهي أول " اصربوا فإين مل أومر بالقتال : " ومشجوج يتظلمون إليه ، فيقول هلم 
نزلت يف قوم خرجوا مهاجرين فاعترضهم : وقيل . يف نيف وسبعني آية  آية أذن فيها بالقتال بعد ما هنى عنه
واإلخبار بكونه قادراً على نصرهم عدة منه بالنصر واردة على سنن كالم . مشركو مكة فأذن هلم يف مقاتلتهم 

ل اجلّر على اإلبدال يف حم} أَن َيقُولُواْ { : اجلبابرة ، وما مّر من دفعه عن الذين آمنوا مؤذن مبثل هذه العدة أيضاً 
أي بغري موجب سوى التوحيد الذي ينبغي أن يكون موجب اإلقرار والتمكني ال موجب اإلخراج } َحقٍّ { من 

  ] . ٥٩: املائدة [ } َهلْ َتنِقُمونَ ِمنَّا إِالَّ أَنْ ءاَمنَّا باهللا { : ومثله . والتسيري 
منهم على الكافرين باجملاهدة ، ولوال ذلك الستوىل  إظهاره وتسليطه املسلمني: دفع اهللا بعض الناس ببعض 

املشركون على أهل امللل املختلفة يف أزمنتهم ، وعلى متعبداهتم فهدموها ، ومل يتركوا للنصارى بيعاً ، وال لرهباهنم 
أو لغلب املشركون من أّمة حممد صلى اهللا عليه وسلم . صوامع ، وال لليهود صلوات ، وال للمسلمني مساجد 

: وهلدمت » دفاع«: وقرىء . على املسلمني وعلى أهل الكتاب الذين يف ذمتهم وهدموا متعبدات الفريقني 
َمن { صلوثا : هي كلمة معّربة ، أصلها بالعربانية : وقيل . ألنه يصلى فيها » صالة«ومسيت الكنيسة . بالتخفيف 

جلّ بظهر الغيب عما ستكون عليه سرية املهاجرين رضي هو إخبار من اهللا عّز و: أي ينصر دينه وأولياءه } َينُصُرُه 
هذا : وعن عثمان رضي اهللا عنه . اهللا عنهم إن مكنهم يف األرض وبسط هلم يف الدنيا ، وكيف يقومون بأمر الدين 

على صحة  فيه دليل: وقالوا . أنّ اهللا قد أثىن عليهم قبل أن حيدثوا من اخلري ما أحدثوا : يريد . واهللا ثناء قبل بالء 



أمر اخللفاء الراشدين؛ ألنّ اهللا مل يعط التمكني ونفاذ األمر مع السرية العادلة غريهم من املهاجرين ، الحظ يف ذلك 
منصوب بدل من قوله } الذين { : وقيل . هم أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم : وعن احلسن . لألنصار والطلقاء 

وفيه . أي مرجعها إىل حكمه وتقديره } َوِللَِّه عاقبة األمور { ذين أخرجوا والظاهر أنه جمرور ، تابع لل. من ينصره 
  .تأكيد ملا وعده من إظهار أوليائه وإعالء كلمتهم 

َمْدَيَن  َوأَْصحَاُب) ٤٣(َوقَْوُم إِبَْراِهيَم َوقَْوُم لُوٍط ) ٤٢(َوإِنْ ُيكَذِّبُوَك فَقَْد كَذََّبْت قَْبلَُهْم قَْوُم ُنوحٍ َوَعاٌد َوثَُموُد 
  ) ٤٤(َوكُذَِّب ُموَسى فَأَْملَْيُت ِللْكَافِرِيَن ثُمَّ أََخذْتُُهْم فَكَْيَف كَانَ َنِكريِ 

لست بأوحدي يف التكذيب ، فقد كذب الرسل قبلك أقوامهم ، : يقول لرسوله صلى اهللا عليه وسلم تسلية له 
ألنّ موسى ما كذبه قومه : قوم موسى؟ قلت : يقل  ومل} َوكُذَّب موسى { : مل قيل : فإن قلت . وكفاك هبم أسوة 

: وفيه شيء آخر ، كأنه قيل بعد ما ذكر تكذيب كل قوم رسوهلم . بنو إسرائيل ، وإمنا كذبه غري قومه وهم القبط 
  .وكُذَِّب موسى أيضاً مع وضوح آياته وعظم معجزاته ، فما ظنك بغريه 

  .ري ، حيث أبدهلم بالنعمة حمنة ، وباحلياة هالكاً ، وبالعمارة خراباً مبعىن اإلنكار والتغي: التنكري } َنِكريِ { 

  ) ٤٥(يٍد فَكَأَيِّْن ِمْن قَْرَيٍة أَْهلَكَْناَها وَِهَي ظَاِلَمةٌ فَهِيَ َخاوَِيةٌ َعلَى ُعُروِشَها َوبِئْرٍ ُمَعطَّلٍَة َوقَْصرٍ َمِش

الساقط ، من خوى النجم إذا : واخلاوي » عرش«كل مرتفع أظلك من سقف بيت أو خيمة أو ظلة أو كرم فهو 
ال خيلو من } على ُعُروِشَها { : وخوى بطن احلامل وقوله . أو اخلايل ، من خوى املنزل إذا خال من أهله . سقط 

أن يتعلق خباوية ، فيكون املعىن أهنا ساقطة على سقوفها ، أي خّرت سقوفها على األرض ، مث هتّدمت حيطاهنا 
وإما أن يكون خرباً بعد خرب ، كأنه . أو أهنا ساقطة أو خالية مع بقاء عروشها وسالمتها . لسقوف فسقطت فوق ا

هي خالية ، وهي على عروشها أي قائمة مطلة على عروشها ، على معىن أنّ السقوف سقطت إىل األرض : قيل 
ما حملّ اجلملتني : فإت قلت . فصارت يف قرار احليطان وبقيت احليطان ماثلة فهي مشرفة على السقوف الساقطة 

األوىل يف حمل النصب على احلال ، والثانية ال حملّ هلا : ؟ قلت } َوِهَى ظَاِلَمةٌ فَهَِى َخاوَِيةٌ { : من اإلعراب أعين 
معطلة ، من أعطله مبعىن : وقرأ احلسن ) ] وبئر معطلة [ ( ألهنا معطوفة على أهلكناها ، وهذا الفعل ليس له حملّ 

تركت ال يستقى منها : أهنا عامرة فيها املاء ، ومعها آالت االستقاء؛ إال أهنا عطلت ، أي : ومعىن املعطلة .  عطله
كم قرية أهلكنا؟ وكم بئر عطلنا عن : واملعىن . اجملصص أو املرفوع البنيان : واملشيد ) وقصر مشيد ( هلالك أهلها 

} على ُعُروِشَها { ويف هذا دليل على أنّ . لداللة معطلة عليه  سقاهتا؟ وقصر مشيد أخليناه عن ساكنيه؟ فترك ذلك
وجناهم اهللا . أنّ هذه بئر نزل عليها صاحل عليه السالم مع أربعة آالف نفر ممن آمن به : روي . أوجه » مع«مبعىن 

امسها  وإمنا مسيت بذلك ألنّ صاحلاً حني حضرها مات ، ومثة بلدة عند البئر. من العذاب ، وهي حبضرموت 
بناها قوم صاحل ، وأّمروا عليهم جلهس بن جالس ، وأقاموا هبا زماناً مث كفروا وعبدوا صنماً ، وأرسل » حاضوراء«

  .اهللا إِليهم حنظلة ابن صفوان نبياً فقتلوه ، فأهلكهم اهللا وعطل بئرهم وخّرب قصورهم 

ِقلُونَ بَِها أَْو آذَانٌ َيْسَمُعونَ بَِها فَإِنََّها لَا َتعَْمى الْأَْبَصاُر َولَِكْن َتْعَمى أَفَلَْم َيِسريُوا ِفي الْأَْرضِ فََتكُونَ لَُهْم قُلُوٌب َيْع
  ) ٤٦(الْقُلُوُب الَِّتي ِفي الصُّدُورِ 



وأن . حيتمل أهنم مل يسافروا فحثّوا على السفر؛ لريوا مصارع من أهلكهم اهللا بكفرهم ، ويشاهدوا آثارهم فيعتربوا 
» فيكون هلم قلوب«: وقرىء . فروا ورأوا ذلك ولكن مل يعتربوا ، فجعلوا كأن مل يسافروا ومل يروا يكونوا قد سا

الضمري ضمري } فَإِنََّها { يعقلون ما جيب أن يعقل من التوحيد ، ويسمعون ما جيب مساعه من الوحي : بالياء ، أي 
{ وجيوز أن يكون ضمرياً مبهماً يفسره . فإنه : الشأن والقصة ، جييء مذكراً ومؤنثاً ، ويف قراءة ابن مسعود 

. وإمنا العمى بقلوهبم . أنّ أبصارهم صحيحة ساملة ال عمى هبا : واملعىن . ويف تعمى ضمري راجع إليه } األبصار 
أي فائدة يف ذكر الصدور؟ : فإن قلت . أوال يعتّد بعمى األبصار ، فكأنه ليس بعمى باإلضافة إىل عمى القلوب 

. لذي قد تعورف واعتقد أنّ العمى على احلقيقة مكانه البصر ، وهو أن تصاب احلدقة مبا يطمس نورها ا: قلت 
واستعماله يف القلب استعارة ومثل ، فلما أريد إثبات ما هو خالف املعتقد من نسبة العمى إىل القلوب حقيقة ونفيه 

، ليتقّرر أنّ مكان العمى هو القلوب ال األبصار ، عن األبصار ، احتاج هذا التصوير إىل زيادة تعيني وفضل تعريف 
تقرير ملّا اّدعيته » الذي بني فكيك«: ليس املضاء للسيف ولكنه للسانك الذي بني فكيك ، فقولك : كما تقول 

ما نفيت املضاء عن السيف وأثبته للسانك فلتة وال : للسانه وتثبيت ألنّ حملّ املضاء هو هو ال غري ، وكأنك قلت 
  .اً مين ، ولكن تعمدت به إياه بعينه تعمداً سهو

َوكَأَيِّْن ِمْن قَْرَيةٍ ) ٤٧(ونَ َوَيْستَْعجِلُوَنَك بِالَْعذَابِ َولَْن ُيْخِلَف اللَُّه َوْعَدُه َوإِنَّ َيْوًما ِعْندَ رَبَِّك كَأَلِْف َسَنٍة ِممَّا تَُعدُّ
  ) ٤٨(وَإِلَيَّ الَْمِصُري  أَْملَْيُت لََها وَِهَي ظَاِلَمةٌ ثُمَّ أََخذُْتَها

ومل يستعجلون به؟ كأهنم جيّوزون الفوت ، : أنكر استعجاهلم باملتوعد به من العذاب العاجل أو اآلجل ، كأنه قال 
وإمنا جيوز ذلك على ميعاد من جيوز عليه اخللف ، واهللا عّز وعال ال خيلف امليعاد وما وعده ليصيبنهم ولو بعد حني ، 

م ال يعجل ، ومن حلمه ووقاره واستقصاره املدد الطوال أنّ يوماً واحداً عنده كألف سنة عندكم وهو سبحانه حلي
معناه كيف يستعجلون بعذاب من يوٌم واحد من أيام عذابه يف طول أَلف سنة من سنيكم؛ ألن أيام الشدائد : قيل . 

ولن خيلف اهللا وعده يف : وقيل . اب أو كأن ذلك اليوم الواحد لشدة عذابه كألف سنة من سين العذ. مستطالة 
وكم من أهل قرية كانوا مثلكم ظاملني قد أنظرهتم : بالتاء والياء ، مث قال » تعدون«: وقرىء . النظرة واإلمهال 

: مل كانت األوىل معطوفة بالفاء ، وهذه بالواو؟ قلت : فإن قلت . حيناً مث أخذهتم بالعذاب واملرجع إيلّ وإىل حكمي 
امللك [ ، ]  ٢٦: فاطر [ ، ]  ٤٥: سبأ [ ، ]  ٤٤: احلج [ } فَكَْيَف كَانَ َنِكريِ { : قعت بدالً عن قوله األوىل و

َولَن ُيْخِلَف اهللا َوْعَدُه { : وأّما هذه فحكمها حكم ما تقدّمها من اجلملتني املعطوفتني بالواو ، أعين قوله ]  ١٨: 
  .} َنةٍ َوإِنَّ َيْوماً ِعنَد َرّبَك كَأَلِْف َس

) ٥٠(فَالَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاتِ لَُهْم َمْغفَِرةٌ َورِْزٌق كَرٌِمي ) ٤٩(قُلْ َيا أَيَُّها النَّاُس إِنََّما أََنا لَكُْم َنِذيٌر ُمبٌِني 
  ) ٥١(َوالَِّذيَن َسعَْوا ِفي آَياِتَنا ُمَعاجِزِيَن أُولَِئَك أَْصحَاُب الَْجحِيمِ 

سابقه؛ ألنّ كل واحد منهما يف طلب إعجاز : وعاجزه . عيت يف أمر فالن ، إذا أصلحه أو أفسده بسعيه س: يقال 
سعوا يف معناها بالفساد من الطعن فيها ، حيث : واملعىن . أعجزه وعجزه : اآلخر عن اللحاق به ، فإذا سبقه قيل 

أو مسابقني يف زعمهم ، وتقديرهم طامعني أن سحراً وشعراً وأساطري ، ومن تثبيط الناس عنها سابقني : مسوها 
: قلت . إمنا أنا لكن بشري ونذير ، لذكر الفريقني بعده : كأن القياس أن يقال : فإن قلت . كيدهم لإلسالم يتّم هلم 

} األرض أَفَلَْم َيِسُريواْ ِفى { : نداء هلم ، وهم الذين قيل فيهم : } ياأيها الناس { و . احلديث مسوق إىل املشركني 



وإمنا أفحم . ووصفوا باالستعجال ]  ١٠: حممد [ ، ]  ٨٢: غافر [ ، ]  ٤٦: احلج [ ، ]  ١٠٩: يوسف [ 
  .املؤمنون وثواهبم ليغاظوا 

ُخ اللَُّه َما ُيلِْقي الشَّْيطَانُ ثُمَّ ُيْحِكُم َسَوَما أَْرَسلَْنا ِمْن قَْبِلَك ِمْن َرُسولٍ َولَا َنبِيٍّ إِلَّا إِذَا َتمَنَّى أَلْقَى الشَّْيطَانُ ِفي أُْمنِيَِّتِه فَيَْن
  ) ٥٢(اللَُّه آيَاِتِه َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم 

وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه سئل عن األنبياء . دليل بّين على تغاير الرسول والنيب } ِمن رَُّسولٍ َوالَ نَبِّى { 
  :فقال 

" ثلثمائة وثالثة عشر مجاً غفرياً : " فكم الرسل منهم؟ قال : قيل " ألفاً مائة ألف وأربعة وعشرون ) "  ٧١٢( 
من مل ينزل : والنيب غري الرسول . من مجع إىل املعجزة الكتاب املنزل عليه : والفرق بينهما أن الرسول من األنبياء 

  :ية والسبب يف نزول هذه اآل. عليه كتاب وإمنا أمر أن يدعو الناس إىل شريعة من قبله 
أنّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا أعرض عنه قوٌم وشاقوه وخالفه عشريته ومل يشايعوه على ما جاء )  ٧١٣( 
متىن لفرط ضجره من إعراضهم وحلرصه وهتالكه على إسالمهم أن ال ينزل عليه ما ينفرهم ، لعله يتخذ ذلك : به 

وهو يف » والنجم«، فاستمرّ به ما متناه حىت نزلت عليه سورة طريقاً إىل استمالتهم واستنزاهلم عن غيهم وعنادهم 
{ ] :  ٢٠: النجم [ } ومناة الثالثة األخرى { : نادي قومه ، وذلك التمين يف نفسه ، فأخذ يقرؤها فلما بلغ قوله 

ى سبيل السهو والغلط إىل وسوس إليه مبا شيعها به ، فسبق لسانه عل: اليت متناها ، أي } أَلْقَى الشيطان ِفى أُْمنِيَِّتِه 
الغرانقة ، ومل يفطن له حىت أدركته العصمة فتنبه : وروي . تلك الغرانيق العلى ، وإن شفاعتهّن لترجتى : أن قال 

أو تكلم الشيطان بذلك فأمسعه الناس قيل فلما سجد يف آخرها سجد معه . نبهه جربيل عليه السالم : عليه ، وقيل 
نفوسهم ، وكان متكني الشيطان من ذلك حمنة من اهللا وابتالء ، زاد املنافقون به شكاً  مجيع من يف النادي وطابت

أن الرسل واألنبياء من قبلك كانت هجرياهم كذلك إذا متنوا مثل ما : واملعىن . وظلمة ، واملؤمنون نوراً وإيقاناً 
ادة امتحان من حوهلم ، واهللا سبحانه له أن متنيت ، مكن اهللا الشيطان ليلقي يف أمانيهم مثل ما ألقى يف أمنيتك ، إر

{ : وقيل . ميتحن عباده مبا شاء من صنوف احملن وأنواع الفنت ، ليضاعف ثواب الثابتني ، ويزيد يف عقاب املذبذبني 
  :وأنشد . قرأ : } متىن 

  َتَمنِّي َداُوَد الرَّبُوَر َعلَى رِْسلِ... َتَمنَّى ِكتَاَب اللَِّه أَوَّلَ لَْيلٍَة 
فََينَسُخ اهللا َما ُيلِْقى { هم الشفعاء ال األصنام : إشارة إىل املالئكة ، أي : تلك الغرانيق : وقيل . قراءته : وأمنيته 

  .أي يثبتها } ثُمَّ ُيْحِكُم اهللا ءاياته { أي يذهب به ويبطله } الشيطان 

َوِلَيْعلَمَ ) ٥٣(بِهِْم مََرٌض وَالْقَاِسَيِة قُلُوبُُهْم َوإِنَّ الظَّاِلِمَني لَِفي ِشقَاقٍ بَِعيٍد ِلَيجَْعلَ َما ُيلِْقي الشَّْيطَانُ ِفْتَنةً ِللَِّذيَن ِفي قُلُو
َراٍط ُمْستَِقيمٍ دِ الَِّذيَن آَمُنوا إِلَى ِصالَِّذيَن أُوُتوا الِْعلَْم أَنَُّه الَْحقُّ ِمْن رَبَِّك فَُيْؤِمُنوا بِِه فَُتْخبَِت لَُه قُلُوبُُهْم َوإِنَّ اللََّه لََها

)٥٤ (  

يريد } َوإِنَّ الظاملني { املشركون املكذبون } والقاسية قُلُوبُُهْم { املنافقون والشاكون } ِفى قُلُوبِهِْم مََّرضٌ { والذين 
أَنَُّه احلق { وإهنم ، فوضع الظاهر موضع الضمري قضاء عليهم بالظلم : وأصله . وإن هؤالء املنافقني واملشركني : 
وإِنَّ اهللا لََهاِد الذين ءامنوا إىل { هو احلق من ربك واحلكمة : أي ليعلموا أن متكني الشيطان من اإللقاء } ن رَّّبَك ِم

أن يتأولوا ما يتشابه يف الدين بالتأويالت الصحيحة ، ويطلبوا ملا أشكل منه احململ الذي تقتضيه األصول واحملكمة } 



» هلاٍد الذين آمنوا«: وقرىء . هم حرية وال تعتريهم شبهة وال تزل أقدامهم والقوانني املمهدة ، حىت ال تلحق
  .بالتنوين 

  ) ٥٥(َعِقيمٍ  َولَا يََزالُ الَِّذيَن كَفَُروا ِفي مِْرَيٍة ِمْنُه َحتَّى َتأِْتَيُهمُ السَّاَعةُ َبْغَتةً أَْو َيأْتَِيُهْم َعذَاُب َيْومٍ

يوم بدر ، وإمنا وصف يوم : اليوم العقيم . آن أو الرسول صلى اهللا عليه وسلم للقر} مِْرَيٍة ّمْنُه { الضمري يف 
احلرب بالعقيم ألنّ أوالد النساء يقتلون فيه ، فيصرن كأهنن عقم مل يلدن ، أو ألن املقاتلني يقال هلم أبناء احلرب ، 

ريح عقيم إذا مل : فيه ، يقال  هو الذي ال خري: وقيل . فإذا قتلوا وصف يوم احلرب بالعقيم على سبيل اجملاز 
وعن الضحاك أنه . ال مثل له يف عظم أمره لقتال املالئكة عليهم السالم فيه : وقيل . تنشيء مطراً ومل تلقح شجراً 

حىت : يوم القيامة ، كأنه قيل : يوم القيامة ، وأن املراد بالساعة مقّدماته ، وجيوز أن يراد بالساعة وبيوم عقيم 
  .موضع الضمري } َيْومٍ َعِقيمٍ { عة أو يأتيهم عذاهبا ، فوضع تأتيهم السا

َوالَِّذيَن كَفَُروا وَكَذَّبُوا ) ٥٦(الُْملُْك َيْومَِئٍذ ِللَِّه َيْحكُُم بَْيَنُهْم فَالَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت ِفي َجنَّاِت النَِّعيمِ 
  ) ٥٧(هٌِني بِآَياتَِنا فَأُولَِئَك لَُهْم َعذَاٌب ُم

أو يوم تزول مريتهم ، . امللك يوم يؤمنون : تقديره : عن أي مجلة ينوب؟ قلت } َيْومَِئٍذ { التنوين يف : فإن قلت 
  ] . ٥٥: احلج [ } َوالَ يََزالُ الذين كَفَُرواْ ِفى ِمْرَيٍة ّمْنهُ حىت َتأِْتَيُهمُ الساعة { : لقوله 

) ٥٨(اللَِّه ثُمَّ قُِتلُوا أَْو َماُتوا لَيَْرُزقَنَُّهمُ اللَُّه رِْزقًا َحسًَنا َوإِنَّ اللََّه لَُهَو َخْيرُ الرَّازِِقَني  َوالَِّذيَن َهاَجرُوا ِفي سَبِيلِ
  ) ٥٩(لَُيْدِخلَنَُّهْم ُمْدَخلًا َيْرضَْوَنُه َوإِنَّ اللََّه لََعِليٌم َحلِيٌم 

املوعد ، وأن يعطى من مات منهم مثل ما يعطي من قتل تفضالً منه ملا مجعتهم املهاجرة يف سبيل اهللا سّوى بينهم يف 
عن تفريط املفرط منهم بفضله وكرمه ، } َحِليٌم { واهللا عليم بدرجات العاملني ومراتب استحقاقهم . وإحساناً 

قتلوا يا نيب اهللا ، هؤالء الذي : روي أن طوائف من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ورضي عنهم قالوا 
  .قد علمنا ما أعطاهم اهللا من اخلري وحنن جناهد معك كما جاهدوا ، فما لنا إن متنا معك؟ فأنزل اهللا هاتني اآليتني 

  ) ٦٠( ذَِلَك َوَمْن َعاقََب بِِمثْلِ َما ُعوِقَب بِِه ثُمَّ ُبِغَي َعلَْيِه لَيَْنصَُرنَُّه اللَُّه إِنَّ اللََّه لََعفُوٌّ غَفُوٌر

بتداء باجلزاء ملالبسته له من حيث أنه سبب وذاك مسبب عنه كما حيملون النظري على النظري والنقيض تسمية اال
املعاقب مبعوث من جهة اهللا : كيف طابق ذكر العفوّ الغفور هذا املوضع؟ قلت : فإن قلت . على النقيض للمالبسة 

ومندوب إليه ، ومستوجب  -تنزيه ال التحرمي على طريق ال -عّز وجلّ على اإلخالل بالعقاب ، والعفو عن اجلاين 
عند اهللا املدح إن آثر ما ندب إليه وسلك سبيل التنزيه ، فحني مل يؤثر ذلك وانتصر وعاقب ، ومل ينظر يف قوله تعاىل 

{ ، ]  ٢٣٧: البقرة [ } َوأَن َتْعفُواْ أَقَْرُب للتقوى { ، ]  ٤٠: الشورى [ } فََمْن َعفَا َوأَْصلََح فَأَْجُرُه َعلَى اهللا { : 
ال يلومه على ترك ما : إنَّ اهللا لعفو غفور ، أي ] :  ٤٣: الشورى [ } َولََمن َصَبَر َوغَفََر إِنَّ ذَِلَك لَِمْن َعْزمِ األمور 

وجيوز أن يضمن له . بعثه عليه ، وهو ضامن لنصره يف كرته الثانية من إخالله بالعفو وانتقامه من الباغي عليه 



أو دلّ بذكر . لى الباغي ، ويعّرض مع ذلك مبا كان أوىل به من العفو ، ويلّوح به بذكر هاتني الصفتني النصر ع
  .العفو واملغفرة على أنه قادر على العقوبة ، ألنه ال يوصف بالعفو إال القادر على ضّده 

  ) ٦١(ِفي اللَّْيلِ َوأَنَّ اللََّه َسِميعٌ َبِصٌري  ذَِلَك بِأَنَّ اللََّه يُوِلُج اللَّْيلَ ِفي النَّهَارِ َوُيوِلُج النََّهاَر

ُيوِلُج اليل ِفى النهار َوُيوِلُج النهار ِفى { ومن آيات قدرته البالغة أنه . أي ذلك النصر بسبب أنه قادر } ذلك { 
اخلري والشرّ  أو بسبب أنه خالق الليل والنهار ومصرفهما فال خيفى عليه ما جيري فيهما على أيدي عباده من} اليل 

ما معىن إيالج أحد امللوين يف : فإن قلت . مبا يفعلون } َبِصريٌ { ملا يقولون } َسمِيُع { والبغي واإلنصاف ، وأنه 
وضياء ذاك يف مكان ظلمة هذا بطلوعها ، . حتصيل ظلمة هذا يف مكان ضياء ، ذاك بغيبوبة الشمس : اآلخر؟ قلت 

  .هو زيادته يف أحدمها ما ينقص من اآلخر من الساعات : وقيل . ده كما يضيء السرب بالسراج ويظلم بفق

  ) ٦٢(بُِري ذَِلَك بِأَنَّ اللََّه ُهَو الَْحقُّ َوأَنَّ َما َيْدُعونَ ِمْن ُدونِِه ُهَو الَْباِطلُ َوأَنَّ اللََّه ُهَو الْعَِليُّ الْكَ

» ما«بلفظ املبين للمفعول ، والواو راجعة إىل . ما ُتدعون وأن . وقرأ اليماين . بالتاء والياء } َتْدُعونَ { : وقرىء 
ذلك الوصف خبلق الليل والنهار واإلحاطة مبا جيري فيهما وإدراك كل قول وفعل ، : ألنه يف معىن اآلهلة ، أي 

اً وأكرب بسبب أنه اهللا احلق الثابت إهليته ، وأن كل ما يدعي إهلاً دونه باطل الدعوة ، وأنه ال شيء أعلى منه شأن
  .سلطاناً 

لَُه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي ) ٦٣(أَلَْم َتَر أَنَّ اللََّه أَْنَزلَ ِمَن السََّماِء َماًء فَُتْصبِحُ الْأَْرُض ُمْخَضرَّةً إِنَّ اللََّه لَِطيٌف َخبٌِري 
  ) ٦٤(الْأَْرضِ َوإِنَّ اللََّه لَُهَو الَْغنِيُّ الَْحِميُد 

فأصبحت؟ ومل صرف : هال قيل : فإن قلت . أي ذات خضر ، على مفعلة ، كمقبلة ومسبعة } رَّةً ُمْخَض{ : قرىء 
أنعم عليَّ فالن عام : لنكتة فيه ، وهي إفادة بقاء أثر املطر زماناً بعد زمان ، كما تقول : إىل لفظ املضارع؟ قلت 

فما له رفع مل : ذلك املوقع ، فإن قلت فرحت وغدوت؛ ومل يقع : ولو قلت . كذا ، فأروح وأغدوا شاكراً له 
لو نصب ألعطى ما هو عكس الغرض ، ألنّ معناه إثبات االخضرار ، فينقلب : ينصب جواباً لالستفهام؟ قلت 

إن نصبته فأنت ناف : أمل تر أين أنعمت عليك فتشكر : بالنصب إىل نفي االخضرار ، مثاله أن تقول لصاحبك 
وهذا وأمثاله مما جيب أن يرغب له من اتسم بالعلم يف . رفعته فأنت مثبت للشكر لشكره شاك تفريطه فيه ، وإن 

  .مبصاحل اخللق ومنافعهم } َخبِريٌ { وأصل علمه أو فضله إىل كل شيء } لَِطيٌف { علم اإلعراب وتوقري أهله 

ي الَْبْحرِ بِأَْمرِِه َوُيْمِسكُ السََّماَء أَنْ َتقََع َعلَى الْأَْرضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ أَلَْم َتَر أَنَّ اللََّه َسخََّر لَكُْم َما ِفي الْأَْرضِ وَالْفُلَْك َتجْرِي ِف
  ) ٦٦(َوُهَو الَِّذي أَحَْياكُْم ثُمَّ ُيِميُتكُْم ثُمَّ ُيْحيِيكُمْ إِنَّ الْإِْنَسانَ لَكَفُوٌر ) ٦٥(إِنَّ اللََّه بِالنَّاسِ لََرءُوٌف َرحِيٌم 

من البهائم مذللة للركوب يف الرب ، ومن املراكب جارية يف البحر ، وغري ذلك من سائر } مَّا ِفى األرض { 
} أَْحَياكُْم { مبشيئته } إِال { كراهة أن تقع } أَن َتقَعَ { بالرفع على االبتداء } والفلك { : وقرىء . املسخرات 

  .حود ملا أفاض عليه من ضروب النعم جل} لَكَفُورٌ { بعد أن كنتم مجاداً تراباً ، ونطفة ، وعلقة ، ومضغة 



  ) ٦٧(ُهًدى ُمْسَتِقيمٍ ِلكُلِّ أُمٍَّة َجَعلَْنا مَْنَسكًا ُهْم َناِسكُوُه فَلَا ُينَازُِعنََّك ِفي الْأَْمرِ َواْدُع إِلَى َربَِّك إِنََّك لَعَلَى 

أو هو زجر هلم . م من أن ينازعوك ال تلتفت إىل قوهلم وال متكنه: هو هني لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، أي 
روى . عن التعرض لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باملنازعة يف الدين وهم جهال ال علم عندهم وهم كفار خزاعة 

ما لكم تأكلون ما قتلتم ، وال تأكلون ما : أن بديل بن ورقاء وبشر بن سفيان اخلزاعيني وغريمها قالوا للمسلمني : 
ال يضاربنك فالن : هو هني له صلى اهللا عليه وسلم عن منازعته ، كما تقول : وقال الزجاج . ن امليتة يعنو! قتله اهللا
يف أمر : وقيل . يف أمر الدين } ِفى األمر { وهذا جائز يف الفعل الذي ال يكون إال بني اثنني . ال تضاربه : ، أي 

زيادة : واملراد . ال يطمعون أن جيذبوك ليزيلوك عنه أي اثبت يف دينك ثباتاً » فال ينزعنك«: النسائك ، وقرىء 
َوالَ َيُصدُّنََّك َعْن ءايات { : ومنه قوله . التثبيت للنيب صلى اهللا عليه وسلم مبا يهيج محيته ويلهب غضبه هللا ولدينه 

: القصص [ ، ]  ١٠٥: يونس [ ، ]  ١٤: األنعام [ } َوالَ َتكُوَننَّ ِمَن املشركني { ، ]  ٨٧: القصص [ } اهللا 
وهيهات أن ترتع مهة رسول اهللا صلى اهللا عليه ] .  ٨٦: القصص [ } فَالَ َتكُوَننَّ ظَهرياً للكافرين { ، ]  ٨٧

هو من نازعته : وقال الزجاج . وسلم حول ذلك احلمى ، ولكنه وارد على ما قلت لك من إرادة التهييج واإلهلاب 
مل جاءت نظرية هذه اآلية معطوفة بالواو وقد : فإن قلت . يغلبنك يف املنازعة  ال: غلبته ، أي : فنزعته أنزعه ، أي 

ألنّ تلك وقعت مع ما يدانيها ويناسبها من اآلي الواردة يف أمر النسائك ، فعطفت على : نزعت عن هذه؟ قلت 
  .وأما هذه فواقعة مع أباعد عن معناها فلم جتد معطفاً . أخواهتا 

  ) ٦٨(لِ اللَُّه أَْعلَُم بَِما َتْعَملُونَ َوإِنْ َجاَدلُوَك فَقُ

وإن أبوا للجاجهم إال اجملادلة بعد اجتهادك أن ال يكون بينك وبينهم تنازع ، فادفعهم بأن اهللا أعلم بأعمالكم : أي 
  .وهذا وعيد وإنذار ، ولكن برفق ولني . وبقبحها ومبا تستحقون عليها من اجلزاء فهو جمازيكم به 

أَلَْم َتْعلَْم أَنَّ اللََّه َيْعلَُم َما ِفي السََّماِء وَالْأَْرضِ إِنَّ ذَِلكَ ) ٦٩(كُُم َبيَْنكُمْ َيْوَم الِْقَياَمِة ِفيَما كُنُْتْم ِفيِه َتْخَتِلفُونَ اللَُّه َيْح
  ) ٧٠(ِفي ِكَتابٍ إِنَّ ذَِلَك َعلَى اللَِّه َيِسٌري 

يفصل بينكم بالثواب والعقاب ومسالة للنيب : لمؤمنني والكافرين ، أي خطاب من اهللا ل} اهللا َيْحكُُم َبيَْنكُمْ { 
صلى اهللا عليه وسلم مما كان يلقى منهم ، وكيف خيفى عليه ما يعملون ، ومعلوم عند العلماء بأن اهللا يعلم كل ما 

ألن } َيِسريٌ { ه واإلحاطة بذلك وإثباته وحفظه علي. حيدث يف السموات واألرض ، وقد كتبه يف اللوح قبل حدوثه 
  .العامل بالذات ال يتعذر عليه وال ميتنع تعلق مبعلوم 

  ) ٧١(َنِصريٍ  َوَيْعُبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه َما لَْم ُينَزِّلْ بِِه ُسلْطَاًنا َوَما لَْيَس لَُهْم بِِه ِعلٌْم َوَما ِللظَّاِلِمَني ِمْن

حة عبادته بربهان مساوي من جهة الوحي والسمع ، وال أجلأهم إليها ما مل يتمسكوا يف ص} َوَيعُْبُدونَ ِمن ُدوِن { 
للذين ارتكبوا مثل هذا الظلم من أحد ينصرهم ويصّوب } َوَما { علم ضروري ، وال محلهم عليها دليل عقلي 

  .مذهبهم 



الُْمْنكَرَ َيكَاُدونَ َيْسطُونَ بِالَِّذيَن َيْتلُونَ َعلَْيهِْم آَياتَِنا قُلْ َوإِذَا ُتْتلَى َعلَْيهِْم آيَاُتَنا َبيِّنَاٍت َتْعرُِف ِفي ُوُجوِه الَِّذيَن كَفَُروا 
  ) ٧٢(أَفَأَُنبِّئُكُمْ بَِشرٍّ ِمْن ذَِلكُمُ النَّاُر َوَعَدَها اللَُّه الَِّذيَن كَفَرُوا َوبِئَْس الَْمِصُري 

. واملنكر » يعرف«: وقرىء .  اإلكرام أو اإلنكار ، كاملكرم مبعىن. الفظيع من التجهم والبسور } املنكر { 
ما هو؟ فقيل : بالرفع على أنه خرب مبتدأ حمذوف ، كأنّ قائالً قال } النار { : وقرىء . الوثب والبطش : والسطو 

من غيظكم على } بَِشرٍّ ّمن ذلكم { وباجلّر على البدل من . وبالنصب على االختصاص . هو النار : النار ، أي : 
استئناف كالم } َوَعَدَها اهللا { أو مما أصابكم من الكراهة والضجر بسبب ما تلي عليكم . طوكم عليهم التالني وس

» قد«خرباً ، وأن يكون حاالً عنها إذا نصبتها أو جررهتا بإضمار } َوَعَدَها { مبتدأ و } النار { وحيتمل أن تكون . 
.  

لَهُ إِنَّ الَِّذيَن َتْدُعونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه لَْن َيْخلُقُوا ذُبَاًبا َولَوِ اْجَتَمعُوا لَُه َوإِنْ َيْسلُْبُهمُ  َيا أَيَُّها النَّاُس ُضرَِب مَثَلٌ فَاْسَتِمُعوا
  ) ٧٣(الذُّبَاُب َشيْئًا لَا َيْسَتنِْقذُوُه ِمْنُه َضُعفَ الطَّاِلُب وَالَْمطْلُوُب 

قد مسيت الصفة أو القصة الرائعة امللتقاة : لت الذي جاء به ليس مبثل ، فكيف مساه مثالً؟ ق: فإن قلت 
: قرىء . مثالً ، تشبيهاً هلا ببعض األمثال املسرية ، لكوهنا مستحسنة مستغربة عندهم : باالستحسان واالستغراب 

تنفيه نفياً » لن«يف نفي املستقبل ، إال أن » ال«أخت } لَن { مبنياً للمفعول : بالتاء والياء ويدعون » تدعون«
حمال أن خيلقوا ، : ؤكداً ، وتأكيده ههنا الداللة على أن خلق الذباب منهم مستحيل مناف ألحواهلم ، كأنه قال م

مستحيل أن خيلقوا الذباب : النصب على احلال ، كأنه قال : ؟ قلت } َولَوِ اجتمعوا لَهُ { . ما حمل : فإن قلت 
، وهذا من أبلغ ما أنزله اهللا يف جتهيل قريش واستركاك عقوهلم  مشروطاً عليهم اجتماعهم مجيعاً خللقه وتعاوهنم عليه

اليت تقتضي االقتدار على املقدورات كلها  -، والشهادة على أن الشيطان قد خزمهم خبزائمه حيث وصفوا باإلهلية 
وأذله وأصغره ] اهللا [ صوراً ومتاثيل يستحيل منها أن تقدر على أقلّ ما خلقه  -، واإلحاطة باملعلومات عن آخرها 

أن هذا اخللق األقل األذل : وأدلّ من ذلك على عجزهم وانتفاء قدرهتم . وأحقره ، ولو اجتمعوا لذلك وتساندوا 
} َضُعَف الطالب واملطلوب { : وقوله . لو اختطف منهم شيئاً فاجتمعوا على أن يستخلصوه منه مل يقدروا 

ت وجدت الطالب أضعف وأضعف ، ألن الذباب حيوان ، ولو حقق. كالتسوية بينهم وبني الذباب يف الضعف 
أهنم كانوا يطلوهنا بالزعفران ، ورؤوسها بالعسل ويغلقون : وعن ابن عباس . وهو مجاد ، وهو غالب وذاك مغلوب 

  .عليها األبواب ، فيدخل الذباب من الكوي فيأكله 

  ) ٧٤(زِيٌز َما قََدُروا اللََّه َحقَّ قَْدرِِه إِنَّ اللََّه لَقَوِيٌّ َع

أي ما عرفوه حق معرفته ، حىت ال يسموا بامسه من هو منسلخ عن صفاته بأسرها ، وال } َما قََدرُواْ اهللا َحقَّ قَْدرِهِ { 
  إن اهللا قادر غالب ، فكيف يتخذ العاجز املغلوب شبيهاً به؟: يؤهلوه للعبادة ، وال يتخذوه شريكاً له 

َيْعلَُم َما َبْيَن أَْيِديهِْم َوَما َخلْفَُهْم َوإِلَى اللَِّه ) ٧٥(كَِة ُرُسلًا َوِمَن النَّاسِ إِنَّ اللََّه َسِميٌع َبِصٌري اللَُّه َيْصطَِفي ِمَن الَْملَاِئ
  ) ٧٦(ُتْرَجُع الْأُمُوُر 



نه مالئكة وبشر ، مث ذكر أ: هذا رّد ملا أنكروه من أن يكون الرسول من البشر ، وبيان أن رسل اهللا على ضربني 
وإليه مرجع . تعاىل دّراك للمدركات ، عامل بأحوال املكلفني ما مضي منها وما غرب ، ال ختفى عليه منهم خافية 

األمور كلها ، والذي هو هبذه الصفات ، ال يسأل عما يفعل ، وليس ألحد أن يعترض عليه يف حكمه وتدابريه 
  .واختيار رسله 

  ) ٧٧(وا وَاْسُجُدوا َواْعُبدُوا رَبَّكُْم َوافَْعلُوا الْخَْيَر لََعلَّكُْم ُتفِْلُحونَ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْركَُع

ويف هذه السورة دالالت على ذلك ، فمن مثة دعا املؤمنني أوالً إىل الصالة . للذكر شأن ليس لغريه من الطاعات 
وقيل . زو ، مث عّم باحلثّ على سائر اخلريات اليت هي ذكر خالص ، مث إىل العبادة بغري الصالة كالصوم واحلّج والغ

كان الناس أّول ما أسلموا يسجدون بال ركوع ويركعون بال سجود ، فأمروا أن تكون صالهتم بركوع وسجود : 
وافعلوا { : وعن ابن عباس يف قوله . اقصدوا بركوعكم وسجودكم وجه اهللا } َواْعُبدُواْ رَبَّكُْم { : معىن : وقيل . 

أي افعلوا هذا كله وأنتم راجون للفالح طامعون فيه ، } لََعلَّكُْم ُتفِْلُحونَ { صلة األرحام ومكارم األخالق  }اخلري 
  :غري مستيقنني وال تتكلوا على أعمالكم ، وعن عقبة بن عامر رضي اهللا عنه قال 

وعن عبد اهللا » فال تقرأمها  نعم ، إن مل تسجدمها« : يا رسول اهللا يف سورة احلجّ سجدتان؟ قال : قلت )  ٧١٤( 
وبذلك احتجّ الشافعي رضي اهللا عنه ، فرأى سجدتني يف . ابن عمر رضي اهللا عنهما فضلت سورة احلج بسجدتني 

قرن السجود : سورة احلّج ، وأبو حنيفة وأصحابه رضي هللا عنهم ال يرون فيها إال سجدة واحدة ، ألهنم يقولون 
  .جدة صالة ال سجدة تالوة بالركوع ، فدلّ ذلك على أهنا س

إِبَْراهِيَم ُهَو َسمَّاكُمُ َوَجاِهدُوا ِفي اللَِّه َحقَّ جَِهاِدِه ُهَو اْجَتَباكُْم َوَما جََعلَ َعلَْيكُْم ِفي الدِّينِ ِمْن َحَرجٍ ِملَّةَ أَبِيكُمْ 
ْم َوَتكُوُنوا ُشَهَداَء َعلَى النَّاسِ فَأَِقيُموا الصَّلَاةَ َوآتُوا الزَّكَاةَ الُْمْسِلِمَني ِمْن قَْبلُ َوِفي َهذَا ِلَيكُونَ الرَُّسولُ َشهِيًدا َعلَْيكُ

  ) ٧٨(َواْعَتِصُموا بِاللَِّه ُهَو َمْولَاكُْم فَنِْعَم الَْمْولَى َونِْعَم النَِّصُري 

وسلم أنه رجع من  عن النيب صلى اهللا عليه. أمر بالغزو ومبجاهدة النفس واهلوى وهو اجلهاد األكرب } وجاهدوا { 
  :بعض غزواته فقال 

هو حق : يقال . أي يف ذات اهللا ومن أجله } ِفى اهللا { " رجعنا من اجلهاد األصغر إىل اجلهاد األكرب ) "  ٧١٥( 
: ما وجه هذه اإلضافة ، وكان القياس : فإن قلت . } َحقَّ جهاده { ومنه . عامل حقاً وجداً : عامل ، وجّد عامل ، أي 

اإلضافة تكون بأدىن مالبسة : ؟ قلت } وجاهدوا ِفى اهللا { : هاد فيه ، أو حق جهادكم فيه ، كما قال حق اجل
وجيوز أن . واختصاص ، فلما كان اجلهاد خمتصاً باهللا من حيث أنه مفعول لوجهه ومن أجله ، صحت إضافته إليه 

  :يتسع يف الظرف كقوله 
} َوَما جََعلَ َعلَْيكْم ِفى الدين ِمْن َحَرجٍ { اختاركم لدينه ولنصرته } اجتباكم { ... اً َوَيْوماً شَهِْدنَاُه ُسلَْيماً َوَعاِمر

يُرِيُد اهللا { : وحنوه قوله تعاىل . فتح باب التوبة للمجرمني ، وفسح بأَنواع الرخص والكفارات والديات واألروش 
وأّمة حممد صلى اهللا عليه وسلم هي األمة املرحومة املوسومة ]  ١٨٥: البقرة [ } بِكُُم اليسر َوالَ ُيرِيُد بِكُُم العسر 

  .بذلك يف الكتب املتقّدمة 
وسع دينكم توسعة ملة أبيكم ، مث حذف املضاف وأقام املضاف إليه : نصب امللة مبضمون ما تقّدمها ، كأنه قيل 

{ مل يكن : فإن قلت . احلميد احلمد اهللا : أعين بالدين ملة أبيكم كقولك : أو على االختصاص ، أي . مقامه 



هو أبو رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فكان أباً ألمته ، ألنّ أمة الرسول يف : قلت . أباً لألّمة كلها } إبراهيم 
اهللا «: ويشهد للقول األّول قراءة أّيب بن كعب . إىل إبراهيم : وقيل . يرجع إىل اهللا تعاىل } ُهَو { حكم أوالده 

فضلكم على األمم ومساكم : أي من قبل القرآن يف سائر الكتب ويف القرآن ، أي } ن قَْبلُ َوِفى هذا ِم{ » مساكم
بأنّ الرسل قد } َوَتكُوُنواْ ُشَهَداء َعلَى الناس { أنه قد بلغكم } لَِيكُونَ الرسول شَهِيداً َعلَْيكُْم { هبذا االسم األكرم 

فاعبدوه وثقوا به وال تطلبوا النصرة والوالية إال منه ، فهو خري موىل . بلغتهم وإذ خّصكم هبذه الكرامة واألثرة 
  .وناصر 

  :عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
من قرأ سورة احلجّ أعطي من األجر كحّجة حجها وعمرة اعتمرها بعدد من حّج واعتمر فيما مضى ) "  ٧١٦( 

  " .وفيما بقي 

  ) ٢(ِذيَن ُهْم ِفي َصلَاتِهِْم خَاِشُعونَ الَّ) ١(قَْد أَفْلََح الُْمْؤِمُنونَ 

تنفيه ، وال شّك أن املؤمنني كانوا متوقعني ملثل هذه البشارة وهي » ملا«هي تثبت املتوقع و» ملا«نقيضه } قَْد { 
 اخلري البقاء يف: الظفر باملراد ، وقيل : والفالح . اإلخبار بثبات الفالح هلم ، فخوطبوا مبا دلّ على ثبات ما توقعوه 

وعليه قراءة . أصاره إىل الفالح : أفلحه : ويقال . دخل يف البشارة : دخل يف الفالح ، كأبشر } أَفْلََح { و . 
أو على اإلهبام . أكلوين الرباغيث : على » أفلحوا«: وعنه . أفلح ، على البناء للمفعول : طلحة بن مصرِّف 

  :تزاء هبا عنها ، كقوله بضمة بغري واو ، اج» أفلح«: وعنه . والتفسري 
وأما يف الشريعة فقد اختلف فيه . هو يف اللغة املصدق : ما املؤمن؟ قلت : فإن قلت ... فَلَْو أَنَّ االِطبَّا كَانَ حَْوِلي 

واآلخر أنه صفة مدح ال . أنّ كل من نطق بالشهادتني مواطئاً قلبه لسانه فهو مؤمن : على قولني ، أحدمها 
  .ّرب التقّي دون الفاسق الشقّي يستحقها إالّ ال

وعن النيب . وهو إلزامه موضع السجود : خشية القلب وإلباد البصر عن قتادة : اخلشوع يف الصالة } خاشعون { 
  :صلى اهللا عليه وسلم 

أنه كان يصلي رافعاً بصره إىل السماء ، فلما نزلت هذه اآلية رمى ببصره حنو مسجده ، وكان الرجل )  ٧١٧( 
: وقيل . علماء إذا قام إىل الصالة هاب الرمحن أن يشّد بصره إىل شيء ، أو حيدث نفسه بشأن من شأن الدنيا من ال

أن يستعمل اآلداب ، فيتوقى كّف الثوب ، والعبث : ومن اخلشوع . هو مجع اهلمة هلا ، واإلعراض عما سواها 
تغطية الفم ، والسدل ، والفرقعة ، والتشبيك ، جبسده وثيابه وااللتفات ، والتمطي ، والتثاؤب ، والتغميض ، و

  :روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم . واالختصار ، وتقليب احلصا 
ونظر احلسن إىل رجل " لو خشع قلبه خشعت جوارحه : " أنه أبصر رجالً يعبث بلحيته يف الصالة فقال )  ٧١٨( 

: فإن قلت . ختطب وأنت تعبث ! بئس اخلاطب أنت: فقال اللَّهم زّوجين احلور العني ، : يعبث باحلصا وهو يقول 
ألنّ الصالة دائرة بني املصلي واملصلى له ، فاملصلي هو املنتفع هبا وحده ، وهي : مل أضيفت الصالة إليهم؟ قلت 

  .وأّما املصلى له ، فغّين متعال عن احلاجة إليها واالنتفاع هبا : عّدته وذخريته فهي صالته 

  ) ٣(ْم َعنِ اللَّْغوِ ُمْعرُِضونَ َوالَِّذيَن ُه



ما ال يعنيك من قول أو فعل ، كاللعب واهلزل وما توجب املروءة إلغاءه وإطراحه يعين أنّ هبم من اجلّد ما : اللغو 
  .يشغلهم عن اهلزل 

ى ملا وصفهم باخلشوع يف الصالة ، أتبعه الوصف باإلعراض عن اللغو ، ليجمع هلم الفعل والترك الشاقني عل
  .األنفس اللذين مها قاعدتا بناء التكليف 

  ) ٤(َوالَِّذيَن ُهْم ِللزَّكَاِة فَاِعلُونَ 

فهل املزكي : القدر الذي خيرجه املزكي من النصاب إىل الفقري واملعىن : الزكاة اسم مشترك بني عني ومعىن ، فالعني 
ه وال يسوغ فيه غريه ، ألنه ما من مصدر إال يعرب الذي هو التزكية ، وهو الذي أراده اهللا ، فجعل املزكني فاعلني ل

فاعل : فاعل القتل ، وللمزكي : فاعل الضرب ، وللقاتل : عن معناه بالفعل ويقال حملدثه فاعل ، تقول للضارب 
فاعله اهللا : من فاعل هذا؟ فيقال لك : وعلى هذا الكالم كله والتحقيق فيه أنك تقول يف مجيع احلوادث . التزكية 

ومل ميتنع الزكاة الدالة على العني أن يتعلق هبا فاعلون ، خلروجها من صحة أن يتناوهلا الفاعل ، . بعض اخللق أو 
  :وقد أنشد ألمية ابن أيب الصلت . ولكن ألنّ اخللق ليسوا بفاعليها 

  اَألْزَمِة َوالْفَاِعلُونَ ِللزَّكَوَاِت... الُْمطِْمُعونَ الطََّعاَم ِفي السََّنِة 
العني ، ويقدر مضاف حمذوف وهو األداء ، ومحل البيت على هذا أصّح ، ألهنا فيه جمموعة : وز أن يراد بالزكاة وجي

.  

ى َوَراءَ فََمنِ اْبَتَغ) ٦(إِلَّا َعلَى أَزْوَاجِهِْم أَْو َما َملَكَْت أَْيمَانُُهْم فَإِنَُّهْم غَْيُر َملُوِمَني ) ٥(َوالَِّذيَن ُهْم ِلفُرُوجِهِْم َحاِفظُونَ 
  ) ٧(ذَِلَك فَأُولَِئَك ُهمُ الْعَاُدونَ 

كان فالن على : أو قّوامني عليهّن ، من قولك : يف موضع احلال ، أي األوّالني على أزواجهم } على أزواجهم { 
ة فالن: ومنه قوهلم . والياً عليها : كان زياد على البصرة ، أي : ونظريه . فالنة فمات عنها فخلف عليها فالن 

أهنم لفروجهم حافظون يف كافة األحوال ، إال يف حال تزّوجهم : واملعىن : حتت فالن ، ومن مثة مسيت املرأة فراشاً 
يالمون إال على : كأنه قيل ]  ٣٠: املعارج [ } غَْيُر َملُوِمَني { مبحذوف يدلّ عليه } على { أو تسريهم ، أو تعلق 

، .  على ما أطلق هلم ، فإهنم غري ملومني عليه يالمون على كل مباشر إال: أزواجهم ، أي  أو جتعله صلة حلافظني 
نشدتك باهللا إال فعلت معىن ما : احفظ علّي عنان فرسي ، على تضمينه معىن النفي ، كما ضمن قوهلم : من قولك 

رى غري ألنه أريد من جنس العقالء ما جيري جم: من ملكت؟ قلت : هالقيل : فإن قلت . طلبت منك إال فعلك 
فمن أحدث ابتغاء وراء هذا احلّد مع : العقالء وهم اإلناث جعل املستثىن حداً أوجب الوقوف عنده ، مث قال 
الكاملون يف العدوان } فَأُوْلَِئَك ُهمُ { فسحته واتساعه ، وهو إباحة أربع من احلرائر ، ومن اإلماء ما شئت 

ال؛ ألنّ املنكوحة نكاح املتعة من مجلة األزواج إذا : مي املتعة؟ قلت هل فيه دليل على حتر: فإن قلت . املتناهون فيه 
  .صّح النكاح 

  ) ٨(َوالَِّذيَن ُهْم ِلأََمانَاتِهِْم َوَعْهِدِهمْ َراُعونَ 



أَن إِنَّ اهللا َيأُْمرُكُْم { : ومنه قوله تعاىل . مسى الشيء املؤمتن عليه واملعاهد عليه أمانة وعهداً » ألمانتهم«: وقرىء 
وإمنا تؤّدى العيون ]  ٢٧: األنفال [ } َوَتخُوُنواْ أماناتكم { : وقال ]  ٥٨: النساء [ } ُتؤدُّواْ األمانات إِلَى أَْهِلَها 

القائم على الشيء حبفظ وإصالح كراعي الغنم : والراعي . ال املعاين ، وخيان املؤمتن عليه ، ال األمانة يف نفسها 
وحيتمل العموم يف كل ما ائتمنوا عليه : من راعي هذا الشيء؟ أي متوليه وصاحبه : ويقال . وراعي الرعية 

  .وعوهدوا من جهة اهللا تعاىل ومن جهة اخللق ، واخلصوص فيما محلوه من أمانات الناس وعهودهم 

  ) ٩(َوالَِّذيَن ُهْم َعلَى َصلَوَاتِهِْم ُيَحاِفظُونَ 

مها ذكران خمتلفان فليس : ر ذكر الصالة أّوالً وآخراً؟ قلت كيف كّر: فإن قلت . » على صالهتم«: وقرىء 
وذلك أن ال يسهوا عنها ، ويؤّدوها يف أوقاهتا . وصفوا أَّوالً باخلشوع يف صالهتم ، وآخراً باحملافظة عليها . بتكرير 

فقد وحدت أوالً ليفاد وأيضاً . ، ويقيموا أركنها ، ويوكلوا نفوسهم باالهتمام هبا ومبا ينبغي أن تتّم به أوصافها 
وهي الصلوات اخلمس ، : اخلشوع يف جنس الصالة أي صالة كانت ، ومجعت آخراً لتفاد احملافظة على أعدادها 

والوتر ، والسنن املرتبة مع كل صالة وصالة اجلمعة ، والعيدين ، واجلنازة ، واالستسقاء ، والكسوف واخلسوف ، 
  .وغريها من النوافل . ، وصالة احلاجة  وصالة الضحى ، والتهجد وصالة التسبيح

  ) ١١(الَِّذيَن يَرِثُونَ الِْفْردَْوَس ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ ) ١٠(أُولَِئَك ُهُم الْوَارِثُونَ 

األحقاء بأن يسّموا وّراثاً دون من عداهم ، مث ترجم } ُهُم الوارثون { اجلامعون هلذه األوصاف } أولئك { أي 
ما : ومعىن اإلرث . فجاء بفخامة وجزالة إلرثهم ال ختفى على الناظر } الذين َيرِثُونَ الفردوس  {: الوارثني بقوله 

روي أنّ اهللا . البستان الواسع اجلامع ألصناف الثمر : أنث الفردوس على تأويل اجلنة ، وهو . مّر يف سورة مرمي 
ولبنة من : ويف رواية . هلا املسك واألذفر عّز وجلّ بىن جنة الفردوس لبنة من ذهب ولبنة من فضة ، وجعل خال

  .مسك مذّري وغرس فيها من جيد الفاكهة وجيد الرحيان 

ثُمَّ َخلَقَْنا النُّطْفَةَ َعلَقَةً فََخلَقَْنا ) ١٣(ثُمَّ َجَعلَْناهُ ُنطْفَةً ِفي قََرارٍ َمِكنيٍ ) ١٢(َولَقَْد َخلَقَْنا الْإِْنَسانَ ِمْن ُسلَالٍَة ِمْن ِطنيٍ 
  ) ١٤(َركَ اللَُّه أَْحَسُن الْخَاِلِقَني لَْعلَقَةَ ُمْضَغةً فََخلَقَْنا الُْمْضَغةَ ِعظَاًما فَكََسْوَنا الِْعظَاَم لَْحًما ثُمَّ أَْنشَأَْناُه َخلْقًا آَخَر فََتَباا

ماء بني : احلسن وعن . اخلالصة؛ ألهنا تسلّ من بني الكدر ، وفعالة ، بناء للقلة كالقالمة والقمامة : الساللة 
ِمَن األوثان { : األّول لالبتداء ، والثاين للبيان ، كقوله : ما الفرق بني من ومن؟ قلت : فإن قلت . ظهراين الطني 

معناه أنه خلق جوهر اإلنسان أّوالً : اإلنسان نطفة؟ قلت } َجَعلَْنا { : ما معىن : فإن قلت ] .  ٣٠: احلج [ } 
وصفت باملكانة اليت هي صفة املستقرّ . املستقّر ، واملراد الرحم : القرار . ذلك نطفة  طيناً ، مث جعل جوهره بعذ

عظماً فكسونا «: قرىء . أو مبكانتها يف نفسها؛ ألهنا مكنت حبيث هي وأحرزت . طريق سائر . فيها ، كقولك 
ع لزوال اللبس؛ ألنّ وضع الواحد مكان اجلم» عظماً فكسونا العظم«و » عظاماً فكسونا العظام«و » العظم

أي خلقاً مبايناً للخلق األّول مباينة ما أبعدها ، حيث جعله حيواناً وكان } َخلْقاً ءاَخرَ { اإلنسان ذو عظام كثرية 
مجاداً ، وناطقاً وكان أبكم ، ومسيعاً وكان أصّم ، وبصرياً وكان أكمه ، وأودع باطنه وظاهره بل كل عضو من 

: ه عجائب فطرة وغرائب حكمة ال تدرك بوصف الواصف وال تبلغ بشرح الشارح أعضائه وكل جزء من أجزائ



ألنه خلق أخر : يضمن البيضة وال يرد الفرخ : وقد احتّج به أبو حنيفة فيمن غصب بيضة فأفرخت عنده قال 
ملقّدرين تقديراً ، فترك أحسن ا: أي } أَْحَسُن اخلالقني { فتعاىل أمره يف قدرته وعلمه } فََتَباَرَك اهللا { سوى البيضة 

]  ٣٩: احلج [ } أُِذنَ ِللَِّذيَن يقاتلون { : طرح املأذون فيه يف قوله : وحنوه . ذكر املميز لداللة اخلالقني عليه 
  :وروي عن عمر رضي اهللا عنه . لداللة الصلة 

  :وروي " رك اهللا أحسن اخلالقني فتبا: " أنّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا بلغ قوله خلقاً آخر ، قال )  ٧١٩( 
أنّ عبد اهللا بن سعد بن أيب سرح كان يكتب للنيب صلى اهللا عليه وسلم ، فنطق بذلك قبل إمالئه ، فقال )  ٧٢٠( 
إن كان حممد نبياً يوحى إليه فأنا نّيب : عبد اهللا : فقال » اكتب ، هكذا نزلت«: له النيب صلى اهللا عليه وسلم : 

  .ق مبكة كافراً ، مث أسلم يوم الفتح يوحى إيلّ ، فلح

  ) ١٦(ثُمَّ إِنَّكُْم َيْوَم الْقَِياَمِة ُتْبَعثُونَ ) ١٥(ثُمَّ إِنَّكُْم َبْعَد ذَِلكَ لََميُِّتونَ 

وأّما املائت ، . أنّ امليت كاحلّي صفة ثابتة : والفرق بني امليت واملائت . ملائتون : قرأ ابن أيب عبلة وابن حميصن 
ضيق وضائق ، ويف قوله : وحنومها . زيد مائت اآلن ، ومائت غداً ، كقولك ميوت : تقول . لى احلدوث فيدلّ ع

جعل اإلماتة اليت هي إعدام احلياة ، والبعث الذي هو } لََميُِّتونَ { ]  ١٢: هود [ } َوَضاِئٌق بِهِ َصْدُرَك { : تعاىل 
فإذاً ال حياة إال حياة : فإن قلت . عظيم بعد اإلنشاء واالختراع دليلني أيضاً على اقتدار : إعادة ما يفنيه ويعدمه 
ليس يف ذكر احلياتني نفي الثالثة وهي حياة القرب ، كما لو ذكرت ثلثي ما عندك : قلت . اإلنشاء وحياة البعث 

اإلنشاء  :وأيضاً فالغرض ذكر هذه األجناس الثالثة . وطويت ذكر ثلثه مل يكن دليالً على أن الثلث ليس عندك 
  .واإلماتة واإلعادة ، واملطوي ذكرها من جنس اإلعادة 

  ) ١٧(َولَقَْد َخلَقَْنا فَْوقَكُْم َسْبَع طَرَاِئَق َوَما كُنَّا َعنِ الَْخلْقِ غَاِفِلَني 

أو ألهنا : السموات ، ألنه طورق بعضها فوق بعض كمطارقة النعل ، وكل شيء فوقه مثله فهو طريقة : الطرائق 
أراد باخللق السموات ، كأنه قال : األفالك؛ ألهنا طرائق الكواكب فيها مسريها : وقيل : ملالئكة ومتقلباهتم طرق ا

أو أراد به الناس : وعن حفظها وإمساكها أن تقع فوقهم بقدرتنا } غافلني { عنها } َوَما كُنَّا { خلقناهم فوقهم : 
كات منها ، وينفعهم بأنواع منافعها ، وما كان غافالً عنهم وما وأنه أمنا خلقها فوقهم ليفتح عليهم األرزاق والرب

  .يصلحهم 

  ) ١٨(َوأَنَْزلَْنا ِمَن السََّماِء َماًء بِقََدرٍ فَأَْسكَنَّاُه ِفي الْأَْرضِ وَإِنَّا َعلَى ذََهابٍ بِهِ لَقَاِدُرونَ 

{ . و مبقدار ما علمناه من حاجاهتم ومصاحلهم أ. بتقدير يسلمون معه من املضرة ، ويصلون إىل املنفعة } بِقََدرٍ { 
. جعلناه ثابتاً يف األرض : وقيل ]  ٢١: الزمر [ } فََسلَكَُه َينَابِيَع ِفى األرض { : كقوله } فَأَْسكَنَّاُه ِفى األرض 

هنر : نيل وال. هنرا العراق : هنر بلخ ، ودجلة والفرات : وجيحون . سيحون هنر اهلند : إهنا مخسة أهنار : وقيل 
مصر ، أنزهلا اهللا من عني واحدة من عيون اجلنة ، فاستودعها اجلبال ، وأجراها يف األرض ، وجعل فيها منافع 

من } على ذََهابٍ بِِه { : وقوله . وكما قدر على أنزاله فهو قادر على رفعه وإزالته . للناس يف أصناف معيشهم 
وفيه إيذان باقتدار . ى وجه من وجوه الذهاب به وطريق من طرقه عل: واملعىن . أوقع النكرات وأحزها للمفصل 



قُلْ أََرءْيُتْم إِنْ أَْصَبَح َماؤُكُْم غَْوراً { : املذهب ، وأنه ال يتعاىي عليه شيء إذا أراده ، وهو أبلغ يف اإليعاد ، من قوله 
عظموا النعمة يف املاء ويقيدوها بالشكر الدائم ، فعلى العباد أن يست]  ٣٠: امللك [ } فََمن َيأِْتيكُمْ بَِماء مَِّعنيٍ 

  .وخيافوا نفارها إذا مل تشكر 

َوَشجََرةً َتْخُرُج ِمْن طُورِ َسْيَناءَ ) ١٩(فَأَْنشَأَْنا لَكُْم بِِه َجنَّاٍت ِمْن َنخِيلٍ َوأَْعنَابٍ لَكُْم ِفيَها فََواِكُه كَِثَريةٌ َومِْنَها َتأْكُلُونَ 
  ) ٢٠(نِ َوِصْبغٍ ِللْآِكِلَني َتْنُبُت بِالدُّْه

ووصف النخل والعنب بأن مثرمها جامع . خّص هذه األنواع الثالثة ، ألهنا أكرم الشجر وأفضلها وأمجعها للمنافع 
والزيتون بأنّ دهنه صاحل . بأنه فاكهة يتفكه هبا ، وطعام يؤكل رطباً ويابساً ، رطباً وعنباً ، ومتراً وزبيباً : بني أمرين 

يأكل فالن من حرفة حيترفها : من قوهلم } َوِمْنَها َتأْكُلُونَ { : تصباح واالصطباغ مجيعاً ، وجيوز أن يكون قوله لالس
وهذه اجلنات : يعنون أهنا طعمته وجهته اليت منها حيصل رزقه ، كأنه قال : ، ومن ضيعة يغتلها ومن جتارة يتربح هبا 

وقرئت مرفوعة على . عطف على جنات } َوَشجََرةً { تعيشون وجوه أرزاقكم ومعايشكم ، منها ترتزقون وت
وطور سنني ، ال خيلو إما أن يضاف فيه الطور إىل بقعة } طُورِ سَْيَنآَء { ومما أنشيء لكم شجرة و : االبتداء ، أي 

علبك ، امسها سيناء وسينون ، وإّما أن يكون امساً للجبل مركباً من مضاف ومضاف إليه ، كامريء القيس ، وكب
فمن كسر سني سيناء فقد منع الصرف للتعريف والعجمة أو التأنيث؛ ألهنا بقعة ، وفعالء ال يكون . فيمن أضاف 

. هو جبل فلسطني : وقيل . ومن فتح فلم يصرف؛ ألنّ األلف للتأنيث كصحراء . ألفه للتأنيث كعلباء وحرباء 
يف } بالدهن { على القصر » سينا«: وقرأ األعمش  .ومنه نودي موسى عليه السالم . بني مصر وإيلة : وقيل 

وأنشد . أن أنبت مبعىن نبت : وفيه وجهان ، أحدمها » تنبت«: وقرىء . تنبت وفيها الدهن : موضع احلال ، أي 
  :لزهري 

  قَِطيناً لَُهْم حَتَّى إذَا أَْنَبَت الْبَقْلُ... رَأَْيُت ذَوِي الَْحاجَاِت حَْولَ ُبيُوِتهِم 
بضم التاء وفتح الباء ، وحكمه » تنبت«: وقرىء . تنبت زيتوهنا وفيه الزيت : أنّ مفعوله حمذوف ، أي :  والثاين

تثمر «: ويف حرف أّيب : خترج بالدهن : وغريه . خترج الدهن وصبع اآلكلني : وقرأ ابن مسعود . حكم تنبت 
. دبغ ودباغ : وحنومها » وصباغ «: ء وقرى» وصبغاً«: وقرأ األعمش . تنبت بالدهان : وعن بعضهم » الدهن

{ : هي أّول شجرة نبتت بعد الطوفان ، ووصفها اهللا تعاىل بالربكة يف قوله : وقيل . الغمس لالئتدام : والصبغ 
  ] . ٣٥: النور [ } ُيوقَُد ِمن َشجََرٍة مباركة 

َوَعلَْيَها َوَعلَى الْفُلْكِ ) ٢١(نَِها وَلَكُْم ِفيَها َمَناِفُع كَثَِريةٌ َوِمْنَها َتأْكُلُونَ َوإِنَّ لَكُْم ِفي الْأَْنَعامِ لَِعْبَرةً ُنْسِقيكُْم ِممَّا ِفي ُبطُو
  ) ٢٢(ُتْحَملُونَ 

أي تتعلق هبا منافع من الركوب واحلمل } َوِمْنَها َتأْكُلُونَ { تسقيكم األنعام : بتاء مفتوحة ، أي » تسقيكم«: قرىء 
وفيها منفعة زائدة ، وهي األكل الذي هو . يؤكل حلمه من اخليل والبغال واحلمري  وغري ذلك ، كما تتعلق مبا ال

انتفاع بذواهتا ، والقصد باألنعام إىل اإلبل ألهنا هي احملمول عليها يف العادة ، وقرهنا بالفلك اليت هي السفائن ألهنا 
  :قال ذو الرّمة . سفائن الّرب 

  .يريد صيدحه ... َها َسِفيَنةُ َبرٍّ َتْحَت َخدِّي زَِماُم



فَقَالَ الَْملَأُ الَِّذيَن كَفَُروا ) ٢٣(قُونَ َولَقَْد أَْرَسلَْنا ُنوًحا إِلَى قَْوِمِه فَقَالَ َيا قَْومِ اْعُبُدوا اللََّه َما لَكُْم ِمْن إِلٍَه غَْيُرُه أَفَلَا َتتَّ
َيتَفَضَّلَ َعلَْيكُْم َولَوْ َشاَء اللَُّه لَأَنَْزلَ َملَاِئكَةً َما َسِمْعَنا بَِهذَا ِفي آبَاِئَنا الْأَوَِّلَني  ِمْن قَْوِمِه َما َهذَا إِلَّا َبَشٌر ِمثْلُكُمْ ُيرِيُد أَنْ

  ) ٢٥(إِنْ ُهَو إِلَّا َرُجلٌ بِِه جِنَّةٌ فَتََربَّصُوا بِِه حَتَّى ِحنيٍ ) ٢٤(

أَفَالَ َتتَّقُونَ { ة استئناف جتري جمرى التعليل لألمر بالعبادة بالرفع على احملل ، وباجلّر على اللفظ ، واجلمل} غَْيُرُه { 
أفال ختافون أن ترفضوا عبادة اهللا الذي هو ربكم وخالقكم ورازقكم ، وشكر نعمته اليت ال حتصوهنا واجب } 

أن يطلب الفضل } أَن َيَتفَضَّلَ َعلَْيكُمْ { عليكم ، مث تذهبوا فتعبدوا غريه مما ليس من استحقاق العبادة يف شيء 
إشارة إىل } هبذا { ] .  ٧٨: يونس [ } وََتكُونَ لَكَُما الكربياء ِفى األرض { : عليكم ويرأسكم ، كقوله تعاىل 

ما مسعنا مبثل هذا الكالم ، أو مبثل هذا : نوح عليه السالم ، أو إىل ما كلمهم به من احلثّ على عبادة اهللا ، أي 
: اهللا ، وما أعجب شأن الضالل مل يرضوا للنبوة ببشر وقد رضوا لإلهلية حبجر الذي يدعي وهو بشر أنه رسول 

أو تكذبوا يف ذلك ألهنماكهم يف الغي . يدلّ على أهنم وآباؤهم كانوا يف فترة متطاولة } مَّا َسِمْعَنا هبذا { : وقوهلم 
كيف : أال تراهم . بني صدق وكذب ، وتشمرهم ألن يدفعوا احلق مبا أمكنهم ومبا عّن هلم ، من غري متييز منهم 

حىت ِحنيٍ { به جّن خيبلونه : اجلنون أو اجلّن ، أي : واِجلنة . جننوه وقد علموا أنه أرجح الناس عقالً وأوزهنم قوالً 
  .أي احتملوه واصربوا عليه إىل زمان ، حىت ينجلي أمره عن عاقبة ، فإن أفاق من جنونه وإال قتلتموه } 

 فَأَْوَحيَْنا إِلَْيِه أَِن اْصَنعِ الْفُلَْك بِأَْعُينَِنا وََوْحيَِنا فَإِذَا َجاَء أَمُْرَنا َوفَاَر التَّنُّوُر فَاْسلُْك) ٢٦(رْنِي بَِما كَذَُّبوِن قَالَ َربِّ اْنُص
) ٢٧(ا ُتَخاطِْبنِي ِفي الَِّذيَن ظَلَُموا إِنَُّهْم ُمْغَرقُونَ ِفيَها ِمْن كُلٍّ َزْوَجْينِ اثَْنْينِ َوأَْهلَكَ إِلَّا َمْن َسَبَق َعلَْيِه الْقَْولُ ِمْنُهْم وَلَ

َوقُلْ َربِّ أَْنزِلْنِي ) ٢٨(َني فَإِذَا اْسَتَوْيتَ أَْنَت َوَمْن َمَعَك َعلَى الْفُلِْك فَقُلِ الْحَْمُد ِللَِّه الَِّذي َنجَّاَنا ِمَن الْقَْومِ الظَّاِلِم
  ) ٣٠(إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآيَاٍت َوإِنْ كُنَّا لَُمْبَتِلَني ) ٢٩(ْيُر الْمُْنزِِلَني ُمْنَزلًا ُمبَاَركًا وَأَْنَت َخ

هذا : أهلكهم بسبب تكذيبهم إياي ، أو انصرين بدل ما كذبوين ، كما تقول : يف نصرته إهالكهم ، فكأنه قال 
عليهم ، أو انصرين بإجناز ما  أبدلين من غّم تكذيبهم ، سلوة النصرة: واملعىن . بذاك ، أي بدل ذاك ومكانه 

 ٥٩: األعراف [ } إِّنى أََخاُف َعلَْيكُْم َعذَاَب َيْومٍ َعِظيمٍ { : وعدهتم من العذاب ، وهو ما كذبوه فيه حني قال هلم 
حبفظنا وكالءتنا ، كأن معه من اهللا حفاظاً يكلؤونه } بِأَعُْينَِنا { ] .  ٢١: األحقاف [ ، ]  ١٣٥: الشعراء [ ، ] 

أي نأمرك } َوَوحْيَِنا { عليه من اهللا عني كالئة : ومنه قوهلم . بعيوهنم ، لئال يتعرض له وال يفسد عليه مفسد عمله 
: روي أنه قيل لنوح عليه السالم . روي أنه أوحى إليه أن يصنعها على مثال جؤجؤ الطائر . كيف تصنع ونعلمك 

. عك يف السفينة ، فلما نبع املاء من التنور أخربته امرأته فركب إذا رأيت املاء يفور من التنور فاركب أنت ومن م
يف : واختلف يف مكانه ، فعن الشعيب . كان تنور آدم عليه السالم ، وكان من حجارة ، فصار إىل نوح : وقيل 

وضع بالشام مب: وقيل . مسجد الكوفة عن ميني الداخل مما يلي باب كندة ، وكان نوح عمل السفينة وسط املسجد 
أشرف : وعن قتادة . التنور وجه األرض : وعن ابن عباس رضي اهللا عنه . باهلند : وقيل . عني وردة : يقال له 

معناه أن فوران التنور : وقيل . طلع الفجر : فار التنور : وعن علي رضي اهللا عنه . موضع يف األرض ، أي أعاله 
. دخله : سلك فيه : يقال . والقول هو األّول . ي الوطيس مح: هو مثل كقوهلم : وقيل . كان عند تنوير الفجر 

  :قال . وسلك غريه ، وأسلكه 
من كلّ أميت زوجني ، ومها أَمة الذكر وأّمة األنثى ، كاجلمال } ِمن كُلِّ َزْوَجْينِ { ... َحتَّى إذَا أَْسلَكُوُهْم ِفي قََتاِئِدِه 



روي أنه مل حيمل : زدوجني ، كاجلمل والناقة ، واحلصان والرمكة واحدين م} اثنني { ، والنوق ، واحلصن والرماك 
  .تأكيد وزيادة بيان : واثنني . من كل أّمة زوجني : بالتنوين ، أي » من كل«: وقرىء . إال ما يلد ويبيض 

} ُهْم ّمنَّا احلسىن إِنَّ الذين َسَبقَتْ لَ{ : قال اهللا تعاىل . جيء بعلى مع سبق الضاّر ، كما جيء بالالم مع سبق النافع 
لََها َما { : ، وحنو قوله تعاىل ]  ١٧١: الصافات [ } َولَقَْد َسَبقَْت كَِلَمُتَنا ِلِعبَاِدَنا املرسلني { ، ]  ١٠١: األنبياء [ 

. يل  ليتها كانت كفافاً ، ال عليَّ وال: وقول عمر رضي اهللا عنه ]  ٢٨٦: البقرة [ } كََسَبْت َوَعلَْيَها َما اكتسبت 
ملا تضمنته اآلية من كوهنم ظاملني ، وإجياب احلكمة أن يغرقوا ال : مل هناه عن الدعاء هلم بالنجاة؟ قلت : فإن قلت 

حمالة ، ملا عرف من املصلحة يف إغراقهم ، واملفسدة يف استبقائهم ، وبعد أن أملى هلم الدهر املتطاول فلم يزيدوا إال 
ولقد بالغ يف ذلك حيث أتبع النهي عنه ، . ة مل يبق إال أن جيعلوه عربة للمعتربين ضالالً ، ولزمتهم احلّجة البالغ

  :األمر باحلمد على هالكهم والنجاة منهم ، كقوله 

، مث أمره أن يدعوه بدعاء هو أهم ]  ٤٥: األنعام [ } فَقُِطَع َدابُِر القوم الذين ظَلَُمواْ واحلمد للَِّه َرّب العاملني { 
وهو طلب أن ينزله يف السفينة أو يف األرض عند خروجه منها ، منزالً يبارك له فيه ويعطيه الزيادة يف وأنفع له ، 

هال : فإن قلت . } وَأَنَت َخْيُر املنزلني { : خري الدارين ، وأن يشفع الدعاء بالثناء عليه املطابق ملسألته ، وهو قوله 
ألنه نبيهم وإمامهم ، : فإذا استويتم؟ قلت : ألنه يف معىن } َوَمن مََّعَك  فَإِذَا استويت أَنَت{ : لقوله : فقولوا : قيل 

فكان قوله قوهلم ، مع ما فيه من اإلشعار بفضل النبّوة وإظهار كربياء الربوبية ، وأن رتبة تلك املخاطبة ال يترقى 
. } ليدخلهم مدخالً يرضونه { : وله مبعىن إنزاالً ، أو موضع إنزال ، كق» منزالً«: وقرىء . إليها إال ملك أو نّيب 

} كُنَّا لَُمْبَتِلَني { هي املخففة من الثقيلة ، والالم هي الفارقة بني النافية وبينها يف املعىن ، وإن الشأن والقصة } إِن { 
له أو خمتربين هبذه اآليات عبادنا لننظر من يعترب ويذّكر ، كقو. أي مصيبني قوم نوح ببالء عظيم وعقاب شديد 

  ] ١٥: القمر [ } َولَقَْد تركناها ءاَيةً فََهلْ ِمن مُّدَِّكرٍ { : تعاىل 

فَأَْرَسلَْنا ِفيهِمْ َرسُولًا ِمْنُهمْ أَِن اْعُبدُوا اللََّه َما لَكُْم ِمْن إِلٍَه غَْيُرُه أَفَلَا َتتَّقُونَ ) ٣١(ثُمَّ أَْنشَأَْنا ِمْن َبْعدِِهْم قَْرًنا آَخرِيَن 
)٣٢ (  

{ : وتشهد له حكاية اهللا تعاىل قول هود . عن ابن عباس رضي اهللا عنهما : هم عاد قوم هود } ْرناً ءَاَخرِيَن قَ{ 
وجميء قصة هود على أثر قصة نوح يف سورة ]  ٦٩: األعراف [ } واذكروا إِذْ َجَعلَكُْم ُخلَفَاء ِمن َبْعِد قَْومِ ُنوحٍ 

وجه ، وأنفذ ، وبعث : حق أرسل أن يعّدى بإىل ، كأخواته اليت هي : فإن قلت . األعراف وسورة هود والشعراء 
{ ، و ]  ٣٠: الرعد [ } كَذَِلكَ أَْرَسلَْناَك ِفى أُمَّةٍ { : فما باله عّدي يف القرآن بإىل تارة ، وبقي أخرى ، كقوله . 

وإىل َعادٍ { ويف موضع آخر . أي يف عاد } ِفيهِمْ َرسُوالً فَأَْرَسلَْنا { ] .  ٣٤: سبأ [ } َوَما أَْرَسلَْنا ِفى قَْرَيٍة ّمن نَّذِيرٍ 
مل يعّد بفي كما عّدي بإىل ، ومل جيعل صلة مثله ، : ؟ قلت ]  ٥٠: هود [ ، ]  ٦٥: األعراف [ } أََخاُهْم ُهوًدا 

  :ولكن األّمة أو القرية جعلت موضعاً لإلرسال ، كما قال رؤبة 
[ } َولَْو ِشئَْنا لَبََعثَْنا ِفى كُلّ قَْرَيٍة نَِّذيراً { : على ذلك يف قوله » بعث«وقد جاء ... قَْحاْم أَْرَسلُْت ِفيَها ُمْصَعباً ذَا إ

  .} اعبدوا اهللا { : قلنا هلم على لسان الرسول : مفسرة ألرسلنا ، أي } أَنِ { ] .  ٥١: الفرقان 

وا بِِلقَاِء الْآِخَرِة وَأَْتَرفَْناُهْم ِفي الْحََياِة الدُّْنَيا َما َهذَا إِلَّا َبَشٌر ِمثْلُكُْم َيأْكُلُ ِممَّا َوقَالَ الَْملَأُ ِمْن قَْوِمِه الَِّذيَن كَفَُروا َوكَذَُّب
  ) ٣٤(وَلَِئْن أَطَعُْتْم َبَشًرا ِمثْلَكُْم إِنَّكُمْ إِذًا لََخاِسُرونَ ) ٣٣(َتأْكُلُونَ ِمْنُه َوَيشَْرُب ِممَّا َتشَْرُبونَ 



قَالَ املال الذين كَفَرُواْ ِمن { : ذكر مقال قوم هود يف جوابه يف سورة األعراف وسورة هود بغري واو : فإن قلت 
وههنا مع الواو ، ]  ٥٣: هود [ } قَالُواْ يا ُهوٍد َما جِئَْتَنا بَِبّيَنٍة { ، ]  ٦٦: األعراف [ } قَْوِمِه إِنَّا لَنََراَك ِفي سَفَاَهٍة 
قالوا كيت وكيت : فما قال قومه؟ فقيل له : الذي بغري واو على تقدير سؤال سائل قال :  فأي فرق بينهما؟ قلت

أنه اجتمع يف احلصول هذا احلق وهذا الباطل ، : ومعناه . وأما الذي مع الواو ، فعطف ملا قالوه على ما قاله . 
أي : يا حبذا جوار مكة : اب ، كقولك بلقاء ما فيها من احلساب والثواب والعق} بِِلقَاء األخرة { وشتان بينهما 

  .جوار اهللا يف مكة 
واقع يف جزاء الشرط وجواب } إِذاً { من مشروبكم ، أو حذف منه لداللة ما قبله عليه : حذف الضمري ، واملعىن 

  .ختسرون عقولكم وتغبنون يف آرائكم : للذين قاولوهم من قومهم ، أي 

إِنْ ِهَي إِلَّا ) ٣٦(َهْيَهاَت هَْيَهاتَ ِلَما ُتوَعُدونَ ) ٣٥(َوكُنُْتْم تَُراًبا َوِعظَاًما أَنَّكُْم ُمْخَرُجونَ  أَيَِعُدكُْم أَنَّكُْم إِذَا ِمتُّْم
ُن لَُه بُِمؤِْمنَِني إِنْ ُهَو إِلَّا َرُجلٌ افَْتَرى َعلَى اللَِّه كَِذًبا َوَما َنْح) ٣٧(َحَياُتَنا الدُّْنَيا َنمُوُت وََنْحَيا َوَما َنْحُن بَِمْبُعوِثَني 

)٣٨ (  

أو جعل . خرب عن األول : وخمرجون . للتوكيد ، وحسن ذلك لفصل ما بني األّول والثاين بالظرف } أَنَّكُْم { ثىن 
إخراجكم إذا متم ، مث أخرب باجلملة عن إنكم ، أو : خرباً ، على معىن } إِذَا مِتٌّْم { مبتدأ ، و } أَنَّكُْم مُّخَْرُجونَ { 
مث أوقعت اجلملة الشرطية . إذا متم وقع إخراجكم : بفعل هو جزاء للشرط ، كأنه قيل } أنكم خمرجون { ع رف

  .» أيعدكم إذا متم«: ويف قراءة ابن مسعود . خرباً عن إنكم 
ما : بالفتح والكسر والضم ، كلها بتنوين وبال تنوين ، وبالسكون على لفظ الوقف فإن قلت » هيهات«: قرىء 
  :ن هو املستبعد ، ومن حقه أن يرتفع هبيهات ، كما ارتفع يف قوله توعدو

البعُد ملا توعدون ، أو بعٌد ملا : قلت قال الزجاج يف تفسريه : فما هذه الالم ... فََهْيَهاَت َهيَْهاَت الَعِقيُق َوأَْهلُُه 
بيان املستبعد ما هو بعد التصويت وهو أن يكون الالم ل: وفيه وجه آخر . توعدون فيمن نّون فنزله منزلة املصدر 
  .لبيان املهيت به ]  ٢٣: يوسف [ } هيت لك { بكلمة االستبعاد ، كما جاءت الالم يف 

{ مث وضع } إِالَّ َحيَاُتَنا الدنيا { وأصله إن احلياة . هذا ضمري ال يعلم ما يعين به إال مبا يتلوه من بيانه } إِنْ ِهَى { 
هي النفس تتحمل ما محلت ، وهي العرب تقول ما : ومنه . اخلرب يدلّ عليها ويبينها  موضع احلياة ، ألنّ} ِهَى 

اليت يف معىن احلياة الدالة على » هي«النافية دخلت على » إن«ال حياة إال هذه احلياة؛ ألن : واملعىن . شاءت 
أي ميوت بعض ويولد بعض ، }  َنمُوُت وََنْحَيا{ اليت نفت ما بعدها نفي اجلنس » ال«اجلنس فنفتها ، فوازنت 

ما هو إال مفتر على اهللا فيما يدعيه من استنبائه له ، وفيما بعدنا من البعث : ينقرض قرن ويأيت قرن آخر ، مث قالوا 
  .، وما حنن مبصدقني 

َخذَتُْهُم الصَّْيَحةُ بِالَْحقِّ فََجَعلَْناُهْم غُثَاءً فَأَ) ٤٠(قَالَ َعمَّا قَِليلٍ لَُيْصبُِحنَّ َناِدِمَني ) ٣٩(قَالَ َربِّ اْنُصرْنِي بَِما كَذَُّبوِن 
  ) ٤١(فَُبْعًدا ِللْقَْومِ الظَّاِلِمَني 

} َما { و . عن قريب : ويف معناه . ما رأيته قدمياً وال حديثاً : صفة للزمان ، كقدمي وحديث ، يف قولك } قَِليلٌ { 
بالوجوب؛ } باحلق { صاح عليهم فدّمرهم : عليه السالم صيحة جربيل } الصيحة { توكيد قلة املّدة وقصرها 

{ : فالن يقضي باحلق إذا كان عادالً يف قضاياه : أو بالعدل من اهللا ، من قولك . ألهنم قد استوجبوا اهلالك 



ه تعاىل ومنه قول. وهو محيل السيل مما بلي واسوّد من العيدان والورق : شبههم يف دمارهم بالغثاء } فجعلناهم غُثَآءً 
  :وقد جاء مشّدداً يف قول امريء القيس ]  ٥: األعلى [ } فََجَعلَُه غُثَاء أحوى { : 

بعداً ، وسحقاً ، ودفراً وحنوها؛ مصادر موضوعة مواضع أفعاهلا ، وهي من مجلة ... ِمَن السَّْيلِ وَالُْغثَّاِء فَلْكَةُ ِمْغَزلِ 
بعد : هلكوا يقال : بعدوا ، أي : } فَُبْعًدا { ومعىن . تعمل إظهارها نصبت بأفعال ال يس: املصادر اليت قال سيبويه 

[ } َهْيَت لََك { : بيان ملن دعي عليه بالبعد ، حنو } لّلْقَْومِ الظاملني { و . بعداً وبعداً ، حنو رشد رشداً ورشداً 
  ] . ٣٦: املؤمنون [ } ِلَما ُتوَعُدونَ { و ] .  ٢٣: يوسف 

  ) ٤٣(َما َتْسبُِق ِمْن أُمٍَّة أََجلََها َوَما َيْستَأِْخُرونَ ) ٤٢(ِمْن َبْعدِِهْم قُُروًنا آَخرِيَن  ثُمَّ أَْنشَأَْنا

الوقت } أََجلََها { بين إسرائيل : وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما . قوم صاحل ولوط وشعيب وغريهم } قُُروناً { 
  .الذي حّد هلالكها وكتب 

ا ِلقَْومٍ لَا ُيْؤِمُنونَ َنا َتْتَرى كُلَّ َما َجاَء أُمَّةً َرُسولَُها كَذَُّبوُه فَأَْتَبْعَنا بَْعضَُهْم بَْعًضا َوَجَعلَْناُهْم أََحادِيثَ فَُبْعًدثُمَّ أَْرَسلَْنا ُرُسلَ
)٤٤ (  

، كما يف  ، بالتنوين ، والتاء بدل من الواو» تترًى«: وقرىء . األلف للتأنيث؛ ألن الرسل مجاعة : فعلى } تترى { 
{ أضاف الرسل إليه تعاىل وإىل أممهم : متواترين واحداً بعد واحد ، من الوتر وهو الفرد : توجل ، وتيقور ، أي : 

ألنّ ]  ١٠١: األعراف [ } َولَقَْد َجاءْتُهْم ُرُسلُُهم بالبينات { ]  ٣٢: املائدة [ } َولَقَْد َجاءْتُهمْ ُرُسلَُنا بالبينات 
{ األمم أو القرون } فَأَْتَبعَْنا { البسة ، والرسول مالبس املرسل واملرسل إليه مجيعاً باملالبسة اإلضافة تكون امل

. تكون اسم مجع للحديث : األحاديث . أخباراً يسمر هبا ويتعجب منها } وجعلناهم { يف اإلهالك } َبْعضُُهم بَْعضاً 
اليت هي مثل األضحوكة واأللعوبة : عاً لألحدوثة وتكون مج. أحاديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ومنه 

  .مما يتحّدث به الناس تلهياً وتعجباً ، وهو املراد ههنا : وهي . واألعجوبة 

  ) ٤٦(ْوًما َعاِلَني إِلَى ِفْرَعْونَ َوَملَِئِه فَاْسَتكَْبرُوا َوكَانُوا قَ) ٤٥(ثُمَّ أَْرَسلَْنا مُوَسى وَأََخاُه هَاُرونَ بِآيَاِتَنا َوُسلْطَاٍن ُمبِنيٍ 

جيوز أن تراد العصا ، ألهنا كانت أّم آيات موسى وأُوالها ، وقد : ما املراد بالسلطان املبني؟ قلت : فإن قلت 
من انقالهبا حية ، وتلقفها ما أفكته السحرة ، وانفالق البحر ، وانفجار العيون من : تعلقت هبا معجزات شىت 

وجعلت كأهنا ليست بعضها . ساً ، ومشعة ، وشجرة خضراء مثمرة ، ودلوا ورشاء احلجر بضرهبما هبا ، وكوهنا حار
وجيوز أن ]  ٩٨: البقرة [ } َوجِْبرِيلَ وميكال { : ملا استبدت به من الفضل ، فلذلك عطفت عليها كقوله تعاىل 

: القصص [ } َعالَ ِفى األرض  إِنَّ ِفْرَعْونَ{ متكربين } عالني { هي آيات وحّجة بّينة : تراد اآليات أنفسها ، أي 
  .أو متطاولني على الناس قاهرين بالبغي والظلم ]  ٨٣: القصص [ } الَ ُيرِيُدونَ ُعلُّواً ِفى األرض { ، ]  ٤

  ) ٤٨(َني فَكَذَُّبوُهَما فَكَاُنوا ِمَن الُْمْهلَِك) ٤٧(فَقَالُوا أَُنْؤِمُن ِلَبَشَرْينِ ِمثِْلَنا َوقَْوُمُهَما لََنا َعابُِدونَ 

: مرمي [ } فَإِمَّا تََريِنَّ ِمَن البشر { ، } لَِبشََرْينِ { ، ]  ١٧: مرمي [ } َبَشراً سَوِّياً { : البشر يكون واحداً ومجعاً 
: النساء [ } إِنَّكُْم إِذاً ّمثْلُُهمْ { : االثنان ، واجلمع ، واملذكر ، واملؤنث : يوصف هبما » غري«و» مثل«و]  ٢٦



إِنَّ الذين َتْدُعونَ { : مها مثاله ، وهم أمثاله : ويقال أيضاً ]  ١٢: الطالق [ } َوِمَن األرض ِمثْلَُهنَّ { ، ]  ١٤٠
يعين بين إسرائيل ، كأهنم يعبدوننا خضوعاً } َوقَْوُمُهَما { ] .  ١٩٤: األعراف [ } ِمن ُدوِن اهللا ِعَباٌد أَمْثَالُكُْم 

  .هلية فادعى للناس العبادة ، وأن طاعتهم له عبادة على احلقيقة أو ألنه كان يدعي اإل. وتذلالً 

  ) ٤٩(َولَقَْد آتَْيَنا ُموَسى الِْكتَاَب لََعلَُّهمْ َيهَْتُدونَ 

على َخْوٍف ّمن { : يعملون بشرائعها ومواعظها ، كما قال } لََعلَُّهْم { أي قوم موسى التوراة } ُموَسى الكتاب { 
وال . هاشم ، وثقيف ، ومتيم ، ويراد قومهم : يريد آل فرعون ، وكما يقولون ]  ٨٣: يونس [ } ْم ِفْرَعْونَ َوَملَِئهِ

إىل فرعون وملئه ، ألنّ التوراة إمنا أوتيها بنو إسرائيل بعد إغراق فرعون وملئه } لََعلَُّهْم { جيوز أن يرجع الضمري يف 
  ] . ٤٣: القصص [ } ا أَْهلَكَْنا القرون األوىل َولَقَْد ءاَتْيَنا مُوَسى الكتاب ِمن بَْعِد َم{ : 

  ) ٥٠(َوَجَعلَْنا اْبَن مَْرَيَم َوأُمَُّه آَيةً َوآَوْيَناُهَما إِلَى َرْبَوٍة ذَاِت قَرَارٍ َوَمِعنيٍ 

نعم ، ألنّ مرمي ولدت من غري مسيس ، وعيسى روح من : لو قيل آيتني هل كان يكون له وجه؟ قلت : فإن قلت 
ي إليها ، وقد تكلم يف املهد وكان حييي املوتى مع معجزات أخر ، فكان آية من غري وجه ، واللفظ حمتمل اهللا ألق

الربوة والرباوة يف . مث حذفت األوىل لداللة الثانية عليها } َوأُمَُّه ءَاَيةً { آية } َوَجَعلَْنا ابن َمْرَيمَ { للتثنية على تقدير 
هي إيليا : قيل . بالكسر وهي األرض املرتفعة » رباوة«و . بالضم » ورباوة ربوة«: وقرىء . رائهما احلركات 

دمشق : وقيل ] . عن كعب [ أرض بيت املقدس ، وأهنا كبد األرض وأقرب األرض إىل السماء بثمانية عشر ميالً  
فإهنا الربوة اليت  الزموا هذه الرملة رملة فلسطني ،: وعن أيب هريرة . فلسطني والرملة : وعن احلسن . وغوطتها 

ذات مثار وماء ، يعين أنه : وعن قتادة . املستقّر من أرض مستوية منبسطة : والقرار . مصر : وقيل . ذكرها اهللا 
وقد اختلف يف زيادة ميمه . املاء الظاهر اجلاري على وجه األرض : واملعني . يستقّر فيها ساكنوها : ألجل الثمار 

ركبه ، إذا ضربته : إذا أدركه بعينه ، حنو : والً أنه مدرك بالعني لظهوره ، من عانه وأصالته ، فوجه من جعله مفع
  .وهو املنفعة : أنه نفاع بظهوره وجريه ، من املاعون : ووجه من جعله فعيالً . بركبته 

  ) ٥١(َعِليٌم  َيا أَيَُّها الرُُّسلُ كُلُوا ِمَن الطَّيَِّباِت َواْعَملُوا َصاِلًحا إِنِّي بَِما َتْعَملُونَ

اإلعالم : وإمنا املعىن . هذا النداء واخلطاب ليسا على ظاهرمها ، وكيف والرسل إمنا أرسلوا متفّرقني يف أزمنة خمتلفة 
بأنّ كلّ رسول يف زمانه نودي لذلك ووصى به ، ليعتقد السامع أنّ أمراً نودي له مجيع الرسل ووصوا به ، حقيق 

طيبات الرزق حالل وصاف وقوام ، فاحلالل : وقيل . ما حلّ وطاب : ملراد بالطيبات وا. أن يؤخذ به ويعمل عليه 
أو أريد ما . ما ميسك النفس وحيفظ العقل : الذي ال ينسى اهللا فيه ، والقوام : الذي ال يعصى اهللا فيه ، والصايف : 

} نامها إىل ربوة ذات قرار ومعني وآوي{ : ويشهد له جميئه على عقب قوله . يستطاب ويستلذ من املآكل والفواكه 
: وجيوز أن يقع هذا اإلعالم عند إيواء عيسى ومرمي إىل الربوة ، فذكر على سبيل احلكاية ، أي ]  ٥٠: املؤمنون [ 

أعلمنامها أنّ الرسل كلهم خوطبوا هبذا ، فكال مما رزقناكما واعمال صاحلاً اقتداء : أوينامها وقلنا هلما هذا ، أي 
  .بالرسل 



  ) ٥٢(َوإِنَّ َهِذِه أُمَُّتكُمْ أُمَّةً َواِحَدةً وَأََنا َربُّكُْم فَاتَّقُوِن 

  .مرفوعة معها } أُمَُّتكُْم { وأن خمففة من الثقيلة ، و . وأَنّ مبعىن وألنّ . بالكسر على االستئناف » وإنّ«: قرىء 

  ) ٥٣(لََديْهِْم فَرُِحونَ فََتقَطَُّعوا أَْمَرُهمْ َبْينَُهْم ُزُبًرا كُلُّ حِْزبٍ بَِما 

استعريت من زبر : جعلوا دينهم أدياناً ، وزبراً قطعاً : كتباً خمتلفة ، يعين : مجع زبور ، أي } ُزبُراً { : وقرىء 
كلّ فرقة من فرق هؤالء املختلفني املتقطعني دينهم ، : خمففة الباء ، كرسل يف رسل ، أي : الفضة واحلديد ، وزبراً 

  .، مطمئّن النفس ، معتقد أنه على احلق فرح بباطله 

  ) ٥٤(فَذَْرُهْم ِفي غَْمرَِتهِْم حَتَّى ِحنيٍ 

أو شبهوا بالالعبني يف . املاء الذي يغمر القامة فضربت مثالً ملا هم مغمورون فيه من جهلهم وعمايتهم . الغمرة 
  :قال . غمرة املاء ملا هم عليه من الباطل 

  .إىل أن يقتلوا أو ميوتوا } حىت ِحنيٍ { يف غمراهتم : وعن علي رضي اهللا عنه ... ْمَرٍة لَِعُب كَأَنَّنِي ضَارٌِب ِفي غَ

  ) ٥٦(ُنَسارُِع لَُهْم ِفي الَْخْيرَاِت َبلْ لَا َيْشُعُرونَ ) ٥٥(أََيْحَسبُونَ أَنََّما نُِمدُُّهْم بِِه ِمْن َمالٍ وََبنَِني 

: وقرىء . بذلك ، وهنى عن االستعجال بعذاهبم واجلزع من تأخريه  سلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسلم
أن يتضمن : يسارع ، ويسرع : وجيوز يف . ويسارع ، ويسرع ، بالياء ، والفاعل اهللا سبحانه وتعاىل » ميّدهم«

املعاصي ، أنّ هذا اإلمداد ليس إال استدراجاً هلم إىل : واملعىن . ويسارع ، مبنياً للمفعول . ضمري املمّد به 
واستجراراً إىل زيادة اإلمث ، وهم حيسبونه مسارعة هلم يف اخلريات ، وفيما هلم فيه نفع وإكرام ، ومعاجلة بالثواب 

{ : استدراك لقوله } َبل { و . وجيوز أن يراد يف جزاء اخلريات كما يفعل بأهل اخلري من املسلمني . قبل وقته 
أهو استدراج ، أم : البهائم ال فطنة هبم وال شعور ، حىت يتأملوا ويتفكروا يف ذلك بل هم أشباه : يعين } أََيْحَسبُونَ 

هو حمذوف تقديره : أين الراجع من خرب أنّ هلا امسها إذا مل يستكن فيه ضمريه؟ قلت : مسارعة يف اخلري؟ فإن قلت 
أي إن ]  ٤٣: الشورى [ } مِ األمور إِنَّ ذَِلَك ِمْن َعْز{ : نسارع به ، ويسارع به ، ويسارع اهللا به ، كقوله : 

  .ذلك منه ، وذلك الستطالة الكالم مع أمن اإللباس 

َوالَِّذيَن ُهْم بَِربِّهِْم لَا ُيْشرِكُونَ ) ٥٨(َوالَِّذيَن ُهْم بِآَياِت َربِّهِْم ُيْؤِمُنونَ ) ٥٧(إِنَّ الَِّذيَن ُهْم ِمْن َخْشَيِة رَبِّهِْم ُمْشِفقُونَ 
أُولَِئَك ُيَسارُِعونَ ِفي الَْخْيرَاِت َوُهْم لََها ) ٦٠(يَن يُْؤُتونَ َما آَتْوا َوقُلُوبُُهْم َوجِلَةٌ أَنَُّهْم إِلَى َربِّهِْم َراجُِعونَ َوالَِّذ) ٥٩(

  ) ٦١(َسابِقُونَ 

  :يعطون ما أعطوا ، ويف قراءة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعائشة } ُيْؤُتونَ َما ءَاَتواْ { 
  :وعنها أهنا قالت . ، أي يفعلون ما فعلوا » يأتون ما أتوا«)  ٧٢١( 
ال يا ابنة «: يا رسول اهللا ، هو الذي يزين ويسرق ويشرب اخلمر وهو على ذلك خياف اهللا؟ قال : قلت )  ٧٢٢( 

الصّديق ، ولكن  ال يا ابنة: الصّديق ، ولكن ُهَو الَِّذي يصلي ويصوُم ويتصّدُق ، وهو على ذَلك خياُف اللَّه؟ قال 



حيتمل } يسارعون ِفى اخلريات { . هو الذي يصلي ويصوم ويتصدق وهو على ذلك خياف اهللا أن ال يقبلَ ِمْنُه 
أهنم يتعجلون يف الدنيا املنافع : والثاين . أن يراد يرغبون يف الطاعات أشّد الرغبة فيبادروهنا : معنيني ، أحدمها 

وآتيناه { ، ]  ١٤٨: آل عمران [ } اهم اهللا ثََواَب الدنيا َوُحْسَن ثََوابِ األخرة فات{ : ووجوه اإلكرام ، كما قال 
ألهنم إذا سورع هبا هلم ، فقد سارعوا يف نيلها ]  ٢٧: العنكبوت [ } أجره يف الدنيا وإنه يف اآلخرة ملن الصاحلني 

: وقرىء . ا نفي عن الكفار للمؤمنني وتعجلوها ، وهذا الوجه أحسن طباقاً لآلية املتقدمة ، ألنّ فيه إثبات م
أي فاعلون السبق ألجلها أو سابقون الناس ألجلها ، أو إياها سابقون ، } لََها سابقون { » يسرعون يف اخلريات«

{ ومعىن . خرباً بعد خرب } لََها سابقون { وجيوز أن يكون . ينالوهنا قبل اآلخرة حيث عجلت هلم يف الدنيا : أي 
  :كمعىن قوله } َوُهْم لََها 

  ...أَْنَت لََها أَْحَمُد ِمْن َبْينِ الَْبَشرِ 

َبلْ قُلُوُبُهْم ِفي غَْمَرٍة ِمْن َهذَا َولَُهمْ ) ٦٢(َولَا ُنكَلُِّف نَفًْسا إِلَّا ُوْسعََها َولََدْيَنا ِكتَاٌب َيْنِطُق بِالَْحقِّ َوُهْم لَا ُيظْلَُمونَ 
  ) ٦٣(َها َعاِملُونَ أَْعَمالٌ ِمْن ُدوِن ذَِلَك ُهمْ لَ

يعين أن هذا الذي وصف به الصاحلني غري خارج من حدّ الوسع والطاقة ، وكذلك كل ما كلفه عباده وما عملوه 
من األعمال فغري ضائع عنده ، بل هو مثبت لديه يف كتاب ، يريد اللوح ، أو صحيفة األعمال ناطق باحلق ال 

أو أراد أن اهللا ال . عدل ، ال زيادة فيه وال نقصان وال يظلم منهم أحد يقرؤون منه يوم القيامة إال ما هو صدق و
يكلف إال الوسع ، فإن مل يبلغ املكلف أن يكون على صفة هؤالء السابقني بعد أن يستفرغ وسعه ويبذل طاقته فال 

وب الكفرة يف غفلة عليه ، ولدينا كتاب فيه عمل السابق واملقتصد ، وال نظلم أحداً وال حنطه دون درجته ، بل قل
: متجاوزة متخطية لذلك ، أي } َولَُهمْ أعمال { أي مما عليه هؤالء املوصوفون من املؤمنني } ِمْن هذا { غامرة هلا 

  .معتادون وهبا ضارون ، ال يفطمون عنها حىت يأخذهم اهللا بالعذاب } ُهْم لََها عاملون { ملا وصف به املؤمنون 

قَْد كَاَنْت آَياِتي ) ٦٥(لَا َتجْأَُروا الَْيْوَم إِنَّكُْم ِمنَّا لَا ُتْنَصُرونَ ) ٦٤(ْتَرفِيهِْم بِالَْعذَابِ إِذَا ُهْم َيْجأَُرونَ َحتَّى إِذَا أََخذَْنا ُم
  ) ٦٧(ُمْسَتكْبِرِيَن بِهِ َساِمًرا تَْهُجُرونَ ) ٦٦(ُتْتلَى َعلَْيكُْم فَكُْنُتْم َعلَى أَْعقَابِكُْم تَْنِكُصونَ 

أو اجلوع حني دعا . قتلهم يوم بدر . اجلملة الشرطية ، والعذاب : هذه هي اليت يبتدأ بعدها الكالم ، والكالم حىت 
  :عليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال 

فابتالهم اهللا بالقحط حىت أكلوا " اللَّهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنني كسين يوسف ) "  ٧٢٣( 
  :الصراخ باستغاثة قال : اجلؤار . ب والعظام احملترقة والقّد واألوالد اجليف والكال

ال } مِّنَّا الَ تُنَصُرونَ { فإن اجلؤار غري نافع لكم ، } الَ َتْجئَرُواْ { أي يقال هلم حينئذ ... َجئَّارُ َساَعاتِ النَِّيامِ ِلَربِِّه 
للبيت العتيق أو للحرم ، } بِِه { الضمري يف : قالوا . مغوثة تغاثون وال متنعون منا أو من جهتنا ، ال يلحقكم نصر و

والذي سّوغ هذا األضمار شهرهتم باالستكبار بالبيت ، وأنه مل . ال يظهر علينا أحد ألنا أهل احلرم : كانوا يقولون 
 معىن كتايب ، ومعىن وجيوز أن يرجع إىل آيايت ، إال أنه ذكر ألهنا يف. تكن هلم مفخرة إال أهنم والته والقائمون به 

أو حيدث لكم . ضمن مستكربين معىن مكذبني ، فعّدي تعديته . تكذيبهم به استكباراً : استكبارهم بالقرآن 
يسمرون بذكر القرآن وبالطعن : استماعه استكباراً وعتّواً ، فأنتم مستكربون بسببه ، أو تتعلق الباء بسامراً ، أي 

وكانت عامة مسرهم ذكر القرآن وتسميته سحراً وشعراً وسبّ . بالليل يسمرون  فيه ، وكانوا جيتمعون حول البيت



» مسراً«: وقرىء . حنو احلاضر يف اإلطالق على اجلمع : والسامر . أو يتهجرون . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
، ومن هجر الذي  الفحش:  -بالضم  -واهلجر . وهتجرون وهتجرون ، من أهجر يف منطقه إذا أفحش » مساراً«و 

  .اهلذيان :  -بالفتح  -واهلجر . هو مبالغة يف هجر إذا هذي 

أَْم ) ٦٩(أَْم لَْم َيْعرِفُوا َرسُولَُهْم فَُهْم لَُه ُمْنِكُرونَ ) ٦٨(أَفَلَْم َيدَّبَُّروا الْقَْولَ أَْم َجاَءُهْم َما لَْم يَأِْت آَباَءُهمُ الْأَوَِّلَني 
  ) ٧٠(َبلْ َجاَءُهْم بِالَْحقِّ َوأَكْثَرُُهْم لِلَْحقِّ كَارُِهونَ  َيقُولُونَ بِِه جِنَّةٌ

َجآَءُهْم مَّا لَْم َيأْتِ { أفلم يتدبروه ليعلموا أنه احلق املبني فيصّدقوا به ومبن جاء به ، بل : القرآن ، يقول } القول { 
أو ]  ٦: يس [ } مَّا أُنِذَر ءاَباُؤُهْم فَُهْم غافلون ِلُتنِذَر قَْوماً { : فلذلك أنكروه واستبدعوه ، كقوله } ءاَباءُهمُ 

ليخافوا عنه تدبر آياته وأقاصيصه مثل ما نزل مبن قبلهم من املكذبني ، أم جاءهم من األمن ما مل يأت أباءهم حني 
 صلى اهللا وعن النيب. إمساعيل وأعقابه من عدنان وقحطان : خافوا اهللا فآمنوا به وبكتبه ورسله وأطاعوه؟ وآباؤهم 

  :عليه وسلم 
ال تسبُّوا مضَر وال ربيعةَ فإّنهَما كاَنا مسلمَني ، وال تسبُّوا قساً فإّنه كان مسلَماً ، وال تسبُّوا احلارثَ « )  ٧٢٤( 

يف  فإهنم كانُوا على اإلسالمِ ، وما شككُْتم فيه من شيء فال تشكُّوا. بَن كعبٍ وال أَسَد بَن خُزميةَ وال متيَم بَن مرَّ 
حممداً } أَْم لَْم َيْعرِفُواْ { وروي يف أنّ ضبة كان مسلماً ، وكان على شرطة سليمان بن داود » أن تَبعاً كان مسلماً 

وصحة نسبه ، وحلوله يف سطة هاشم ، وأمانته ، وصدقه ، وشهامته ، وعقله واتسامه بأنه خري فتيان قريش ، 
  .بنت خويلد ، كفى برغائها منادياً  واخلطبة اليت خطبها أبو طالب يف نكاح خدجية

اجلنون وكانوا يعلمون أنه بريء منها وأنه أرجحهم عقالً وأثقبهم ذهناً ، ولكنه جاءهم مبا خالف شهواهتم : اجلنة 
وأهواءهم ، ومل يوافق ما نشأوا عليه ، وسيط بلحومهم ودمائهم من اتباع الباطل ، ومل جيدوا له مرّداً وال مدفعاً 

ق األبلج والصراط املستقيم ، فأَخلدوا إىل البهت وعّولوا على الكذب من النسبة إىل اجلنون والسحر ألنه احل
كان فيهم من يترك اإلميان : قلت . فيه أن أقلهم كانوا ال يكرهون احلق } َوأَكْثَُرُهمْ { : قوله : فإن قلت . والشعر 

. ك دين آبائه ، ال كراهة للحق ، كما حيكى عن أيب طالب به أنفة واستنكافاً من توبيخ قومه وأن يقولوا صبأ وتر
يا سبحان اهللا ، كأن أبا طالب كان أمخل أعمام : قلت . يزعم بعض الناس أنّ أبا طالب صّح إسالمه : فإن قلت 

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، حىت يشتهر إسالم محزة والعباس رضي اهللا عنهما ، وخيفى إسالم أيب طالب 

ْم َعْن ِذكْرِِهْم ُمْعرُِضونَ لَوِ اتََّبَع الَْحقُّ أَهَْواَءُهْم لَفََسَدِت السََّماوَاُت وَالْأَْرُض َوَمْن ِفيهِنَّ َبلْ أََتْيَناُهْم بِِذكْرِِهْم فَُهَو
)٧١ (  

م النقلب دلّ هبذا على عظم شأن احلق ، وأنّ السموات واألرض ما قامت وال من فيهّن إال به ، فلو اتبع أهواءه
أو أراد أنّ احلق الذي جاء به حممد صلى اهللا عليه وسلم . باطالً ، ولذهب ما يقوم به العامل فال يبقى له بعده قوام 

أنّ احلق : وعن قتادة . وهو اإلسالم ، لو اتبع أهواءهم وانقلب شركاً ، جلاء اهللا بالقيامة وألهلك العامل ومل يؤخر 
هللا إهلا يتبع أهواءهم ويأمر بالشرك واملعاصي ، ملا كان إهلا ولكان شيطاناً ، وملا قدر أن لو كان ا: ومعناه . هو اهللا 

أو : وعظهم أو وصيتهم وفخرهم : أي بالكتاب الذي هو ذكرهم ، أي } بِِذكْرِِهمْ { ميسك السموات واألرض 
: وقرىء . عباد اهللا املخلصني لو أنّ عندنا ذكراً من األّولني لكنا : بالذكر الذي كانوا يتمنونه ويقولون 

  .» بذكراهم«



  ) ٧٢(أَْم َتسْأَلُُهمْ َخْرًجا فَخََراُج َربِّكَ َخْيٌر َوُهَو َخْيرُ الرَّازِِقَني 

وإىل . وهو ما خترجه إىل اإلمام من زكاة أرضك » خرجا فخراج«و» خرجاً فخرج«و» خراجا فخراج«: قرىء 
والوجه أنّ اخلرج أخصّ . ما لزمك أداؤه : واخلراج . ما تربعت به : ج اخلر: وقيل . كل عامل من أجرته وُجعله 

: خراج القرية ، وخرج الكردة ، زيادة اللفظ لزيادة املعىن؛ ولذلك حسنت قراءة من قرأ : من اخلراج ، كقولك 
  .اخلالق خري أم تسأهلم على هدايتك هلم قليالً من عطاء اخللق ، فالكثري من عطاء : خرجاً فخراج ربك ، يعين 

  ) ٧٤(َوإِنَّ الَِّذيَن لَا ُيْؤِمُنونَ بِالْآِخَرِة َعنِ الصَِّراطِ لََناِكُبونَ ) ٧٣(َوإِنََّك لََتْدُعوُهْم إِلَى ِصرَاٍط ُمْسَتقِيمٍ 

قد ألزمهم احلّجة يف هذه اآليات وقطع معاذيرهم وعللهم بأن الذي أُرسل إليهم رجل معروف أمره وحاله ، خمبور 
وعلنه ، خليق بأن جيتىب مثله للرسالة من بني ظهرانيهم ، وأنه مل يعرض له حىت يدعى مبثل هذه الدعوى  سّره

العظيمة بباطل ، ومل جيعل ذلك سلماً إىل النيل من دنياهم واستعطاء أَمواهلم ، ومل يدعهم إال إىل دين اإلسالم الذي 
هو إخالهلم بالتدبر والتأمل ، واستهتارهم بدين اآلباء هو الصراط املستقيم ، مع إبراز املكنون من أدوائهم و

الضُّالَّل من غري براهان ، وتعللهم بأنه جمنون بعد ظهور احلق وثبات التصديق من اهللا باملعجزات واآليات النرية ، 
{ وكراهتهم للحق ، وإعراضهم عما فيه حظهم من الذكر ، حيتمل أنّ هؤالء وصفتهم أهنم ال يؤمنون باآلخرة 

وأن كل من ال يؤمن } إىل صراط مُّْسَتقِيمٍ { : أي عادلون عن هذا الصراط املذكور ، وهو قوله } لناكبون 
  .باآلخرة فهو عن القصد ناكب 

ملا أسلم مثامة بن أثال احلنفي وحلق باليمامة ومنع املرية من أهل مكة وأخذهم اهللا بالسنني حىت أكلوا )  ٧٢٥( 
أنشدك اهللا والرحم ألست تزعم أنك بعثت : ىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال له العلهز جاء أبو سفيان إ

  .قتلت اآلباء بالسيف ، واألبناء باجلوع : بلى ، فقال : رمحة للعاملني فقال 

قَْد أََخذَْناُهْم بِالَْعذَابِ فََما اْسَتكَانُوا َولَ) ٧٥(َولَْو َرِحْمَناُهْم َوكََشفَْنا َما بِهِْم ِمْن ُضرٍّ لَلَجُّوا ِفي طُْغيَانِهِمْ َيْعَمُهونَ 
  ) ٧٧(َحتَّى إِذَا فََتْحَنا َعلَْيهِْم َباًبا ذَا َعذَابٍ َشِديدٍ إِذَا ُهْم ِفيِه ُمْبِلُسونَ ) ٧٦(ِلرَبِّهِْم َوَما يََتَضرَُّعونَ 

ته عليهم ووجدوا اخلصب؛ الرتدوا لو كشف اهللا عنهم هذا الضّر وهو اهلزال والقحط الذي أصاهبم برمح: واملعىن 
إىل ما كانوا عليه من االستكبار وعداوة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واملؤمنني وإفراطهم فيها ، ولذهب عنهم 

هذا اإلبالس وهذا التملق بني يديه ويسترمحونه ، واستشهد على ذلك بأنا أخذناهم أّوالً بالسيوف ومبا جرى عليهم 
ناديدهم وأسرهم ، فما وجدت منهم بعد ذلك استكانة وال تضّرع ، حىت فتحنا عليهم باب يوم بدر من قتل ص

اجلوع الذي هو أشّد من األسر والقتل وهو أطّم العذاب ، فأبسلوا الساعة وخضعت رقاهبم ، وجاء أعتاهم 
لني مقادة وهم كذلك أو حمناهم بكل حمنة من القتل واجلوع فما رؤي فيهم . وأشّدهم شكيمة يف العناد يستعطفك 

{ ، ]  ١٢: الروم [ } َوَيْوَم َتقُوُم الساعة ُيْبِلُس اجملرمون { : ، حىت إذا عذبوا بنار جهنم فحينئذ يبلسون ، كقوله 
السكوت مع : وقيل . اليأس من كل خري : واإلبالس ] .  ٧٥: الزخرف [ } ال ُيفَتَُّر َعنُْهْم َوُهْم ِفيِه ُمْبِلُسونَ 

: انتقل من كون إىل كون ، كما قيل : استفعل من الكون ، أي : ما وزن استكان؟ قلت : فإن قلت . التحري 
مبنتزاح : وجيوز أن يكون افتعل من السكون أشبعت فتحة عينه ، كما جاء . استحال ، إذا انتقل من حال إىل حال 

حمناهم فما وجدت منهم عقيب : ملعىن ألنّ ا: فما يستكينون؟ قلت : أو . وما تضّرعوا : هال قيل : فإن قلت . 



: وقرىء . وما من عادة هؤالء أن يستكينوا ويتضّرعوا حىت يفتح عليهم باب العذاب الشديد . احملنة استكانة 
  .» فتحنا«

ِذي ذََرأَكُْم ِفي الْأَْرضِ َوإِلَْيهِ َوُهَو الَّ) ٧٨(َوُهَو الَِّذي أَْنَشأَ لَكُُم السَّْمَع َوالْأَْبَصاَر وَالْأَفِْئَدةَ قَِليلًا َما َتْشكُُرونَ 
  ) ٨٠(َوُهَو الَِّذي ُيْحيِي َوُيمِيُت َولَُه اْخِتلَاُف اللَّْيلِ وَالنََّهارِ أَفَلَا َتْعِقلُونَ ) ٧٩(ُتْحَشُرونَ 

ومقدمة منافعها . إمنا خّص السمع واألبصار واألفئدة ، ألنه يتعلق هبا من املنافع الدينية والدنيوية ما ال يتعلق بغريها 
ومن مل يعملها فيما خلفت له . أن يعملوا أمساعهم وأبصارهم يف آيات اهللا وأفعاله ، مث ينظروا ويستدلوا بقلوهبم 

[ } فََما أغىن َعْنُهْم َسْمعُُهْم َوالَ أبصارهم َوالَ أَفِْئَدتُُهْم ّمن َشْىء { : فهو مبنزلة عادمها ، كما قال اهللا تعاىل 
إذ كانوا جيحدون بآيات اهللا ، ومقدمة شكر النعمة فيها اإلقرار باملنعم هبا ، وأن ال جيعل له ندّ ]  ٢٦: األحقاف 

} ذَرَأَكُْم { مزيدة للتأكيد مبعىن حقاً } مَّا { تشكرون شكراً قليالً ، و : أي ) قليالً ما تشكرون ( وال شريك ، 
أي هو خمتص به } َولَُه اختالف اليل والنهار { لقيامة بعد تفّرقكم جتمعون يوم ا} َوإِلَْيِه { خلقكم وبثكم بالتناسل 

  .بالياء عن أيب عمرو » يعقلون«: وقرىء . وهو متوليه ، وال يقدر على تصريفهما غريه 

لَقَْد ُوِعْدَنا َنْحُن َوآَباُؤَنا ) ٨٢(َمْبُعوثُونَ قَالُوا أَإِذَا ِمتَْنا َوكُنَّا تَُراًبا َوِعظَاًما أَإِنَّا لَ) ٨١(َبلْ قَالُوا ِمثْلَ َما قَالَ الْأَوَّلُونَ 
  ) ٨٣(َهذَا ِمْن قَْبلُ إِنْ َهذَا إِلَّا أََساِطُري الْأَوَِّلَني 

  :قال رؤبة . مجع سطر : مجع أسطار : األساطري . قال أهل مكة كما قال الكفار قبلهم : أي 
  .ومجع أسطورة أوفق . ه األّولون مما ال حقيقة له وهي ما كتب... إنِّي َوأَْسطَاٌر ُسِطْرنَ َسطَْراً 

قُلْ َمْن َربُّ السََّماَواتِ ) ٨٥(َسَيقُولُونَ ِللَِّه قُلْ أَفَلَا َتذَكَُّرونَ ) ٨٤(قُلْ ِلَمنِ الْأَْرُض َوَمْن ِفيَها إِنْ كُنُْتْم َتْعلَُمونَ 
قُلْ َمْن بَِيِدِه َملَكُوُت كُلِّ َشْيٍء َوُهَو ُيجُِري َولَا ) ٨٧(لَِّه قُلْ أَفَلَا َتتَّقُونَ َسَيقُولُونَ ِل) ٨٦(السَّْبعِ َوَربُّ الَْعْرشِ الَْعظِيمِ 
  ) ٨٩(َسَيقُولُونَ ِللَِّه قُلْ فَأَنَّى ُتْسَحُرونَ ) ٨٨(ُيجَاُر َعلَْيِه إِنْ كُْنُتْم َتْعلَُمونَ 

أن : استهانة هبم وجتويز لفرط جهالتهم بالديانات  أجيبوين عما استعلمتكم منه إن كان عندكم فيه علم ، ويف: أي 
أفال تتذكرون فتعلموا أنّ من فطر : حبذف التاء الثانية ومعناه » تذكرون«: وقرىء . جيهلوا مثل هذا الظاهر البني 

. بية األرض ، ومن فيها اختراعاً ، كان قارداً على إعادة اخللق ، وكان حقيقاً بأن ال يشرك به بعض خلقه يف الربو
واألخريان بالالم ، وهو هكذا يف مصاحف أهل احلرمني والكوفة والشام ، وبغري . األّول بالالم ال غري : قرىء 

الالم وهو هكذا يف مصاحف أهل البصرة ، فبالالم على املعىن؛ ألن قولك من ربه ، وملن هو يف معىن واحد ، وبغري 
أفال ختافونه فال تشركوا } أَفَالَ َتتَّقُونَ { م ، ولكنها مل تثبت يف الرواية وجيوز قراءة األّول بغري ال. الالم على اللفظ 
وهو يغيث من يشاء ممن يشاء ، وال يغيث : إذا أغثته منه ومنعته ، يعين : أجرت فالناً على فالن . به وتعصوا رسله 

  .يطان واهلوى هو الش: واخلادع . ختدعون عن توحيده وطاعته } ُتْسَحُرونَ { أحد منه أحداً 

َما اتََّخذَ اللَُّه ِمْن َولٍَد َوَما كَانَ َمَعُه ِمْن إِلٍَه إِذًا لَذََهَب كُلُّ إِلٍَه بَِما َخلََق َولََعلَا ) ٩٠(َبلْ أََتْيَناُهْم بِالَْحقِّ َوإِنَُّهْم لَكَاِذُبونَ 
  ) ٩٢(ِلمِ الَْغْيبِ َوالشََّهاَدِة فََتعَالَى َعمَّا ُيْشرِكُونَ عَا) ٩١(َبْعضُُهْم َعلَى َبْعضٍ ُسْبَحانَ اللَِّه َعمَّا َيِصفُونَ 



َوإِنَُّهْم لكاذبون { بأن نسبة الولد إليه حمال والشرك باطل } باحلق { بالفتح والضم » أُتيتهم«و » أتيتهم«: وقرىء 
واحد من اآلهلة خبلقه الذي خلقه  النفرد كل} لَّذََهَب كُلُّ إله بَِما َخلََق { حيث يدعون له ولداً ومعه شريكاً } 

واستبّد به ، ولرأيتم ملك كل واحد منهم متميزاً من ملك اآلخرين ، ولغلب بعضهم بعضاً كما ترون حال ملوك 
الدنيا ممالكهم متمايزة وهم متغالبون ، وحني لن تروا أثراً لتمايز املمالك وللتغالب ، فاعلموا أنه إله واحد بيده 

إذاً ال تدخل إالّ على كالم هو جزاء وجواب ، فكيف وقع قوله لذهب جزاء : إن قلت ف. ملكوت كل شيء 
وإمنا حذف لداللة . ولو كان معه آهلة : الشرط حمذوف تقديره : وجواباً ومل يتقدمه شرط وال سؤال سائل؟ قلت 

من األنداد } َعمَّا َيِصفُونَ { كني وهو جواب ملن معه احملاجة من املشر. عليه } َوَما كَانَ َمَعُه ِمْن إله { : قوله 
  .خرب مبتدأ حمذوف : وبالرفع . باجلّر صفة هللا } عامل الغيب { واألوالد 

وَإِنَّا َعلَى أَنْ نُرَِيَك َما َنِعدُُهْم ) ٩٤(َربِّ فَلَا َتْجَعلْنِي ِفي الْقَْومِ الظَّاِلِمَني ) ٩٣(قُلْ َربِّ إِمَّا ُترَِينِّي َما ُيوَعُدونَ 
  ) ٩٥(قَاِدُرونَ لَ

فَالَ َتْجَعلْنِى { إن كان ال بّد من أن تريين ما تعدهم من العذاب يف الدنيا أو يف اآلخرة : مؤكدتان ، أي : ما والنون 
أخربه اهللا أن له يف أمته نقمة ومل خيربه أيف حياته أم بعد موته ، فأمره : عن احلسن . قريناً هلم وال تعذبين بعذاهبم } 

كيف جيوز أن جيعل اهللا نبيه املعصوم مع الظاملني ، حىت يطلب أن ال جيعله معهم؟ : فإن قلت . هبذا الدعاء أن يدعو 
جيوز أن يسأل العبد ربه ما علم أنه يفعله ، وأن يستعيذ به مما علم أنه ال يفعله ، إظهاراً للعبودية وتواضعاً : قلت 

وسلم إذا قام من جملسه سبعني مرة أو مائة مرة لذلك ، وما أحسن واستغفاره صلى اهللا عليه . لربه ، وإخباتاً له 
كان يعلم أنه خريهم ، ولكن : » وليتكم ولست خبريكم«: قول احلسن يف قول أيب بكر الصديق رضي اهللا عنهما 

» ملترؤن اجلحي«، و » فإما ترئن«: باهلمز مكان تريين؛ كما قرىء » إما ترئنهم«: وقرىء . املؤمن يهضم نفسه 
وكانوا ينكرون . مرتني قبل الشرط وقبل اجلزاء حثّ على فضل تضرع وجؤار } رَّبِّ { : وقوله . وهي ضعيفة 

إن اهللا قادر على إجناز ما وعد إن تأملتم ، فما : املوعد بالعذاب ويضحكون منه واستعجاهلم له لذلك ، فقيل هلم 
  .وجه هذا اإلنكار؟ 

  ) ٩٦(السَّيِّئَةَ َنْحُن أَْعلَُم بَِما َيِصفُونَ  اْدفَْع بِالَِّتي ِهَي أَْحَسُن

الصفح عن : واملعىن . ادفع باحلسىن السيئة : باحلسنة السيئة ملا فيه من التفضيل ، كأنه قال : هو أبلغ من أن يقال 
حسنة كانت : إساءهتم ومقابلتها مبا أمكن من اإلحسان ، حىت إذا اجتمع الصفح واإلحسان وبذل االستطاعة فيه 

هي شهادة إن ال : وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما . } بالىت ِهىَ أَْحَسُن { : وهذه قضية قوله . مضاعفة بإزاء سيئة 
. اإلغضاء والصفح : وعن احلسن . يسلم عليه إذا لقيه : السالم : وعن جماهد . الشرك : والسيئة . إله إالّ اهللا 

{ كمة؛ ألنّ املداراة حمثوث عليها ما مل تؤّد إىل ثلم دين وإزراء مبروءة حم: وقيل . هي منسوخة بآية السيف : وقيل 
أو بوصفهم لك وسوء ذكرهم ، واهللا أعلم بذلك منكم . مبا يذكرونه من أحوالك خبالف صفتها } بَِما َيِصفُونَ 

  .وأقدر على جزائهم 
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لكشاف: كتاب    ا
لزخمشري: املؤلف  ا بن أمحد،  بن عمرو  لقاسم حممود  بو ا  أ

  ) ٩٨(َوأَُعوذُ بِكَ َربِّ أَنْ َيْحُضُروِن ) ٩٧(َوقُلْ َربِّ أَُعوذُ بَِك ِمْن َهَمَزاتِ الشََّياِطنيِ 

ني حيثّون الناس على أنّ الشياط: واملعىن . مهماز الرائض : ومنه . مجع املّرة منه : واهلمزات . النخس : اهلمز 
َتُؤزُُّهْم { : وحنو اهلمز األزّ يف قوله تعاىل . املعاصي ويغروهنم عليها ، كما هتمز الراضة الدواب حثاً هلا على املشي 

أمر بالتعّوذ من خنساهتم بلفظ املبتهل إىل ربه ، املكّرر لندائه ، وبالتعّوذ من أن حيضروه أصالً ]  ٨٣: مرمي [ } أَّزاً 
  .عند النزع : وعن عكرمة . عند تالوة القرآن : وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما . موا حوله وحيو

لََعلِّي أَْعَملُ َصاِلًحا ِفيَما َتَركُْت كَلَّا إِنََّها كَِلَمةٌ ُهَو قَاِئلَُها َوِمْن ) ٩٩(َحتَّى إِذَا َجاَء أََحَدُهُم الَْمْوُت قَالَ َربِّ اْرجُِعوِن 
  ) ١٠٠(ْرَزٌخ إِلَى َيْومِ ُيبَْعثُونَ َورَاِئهِْم َب

واآلية فاصلة بينهما على وجه . ال يزالون على سوء الذكر إىل هذا الوقف : يتعلق بيصفون ، أي } حىت { 
. االعتراض والتأكيد لإلغضاء عنهم ، مستعيناً باهللا على الشيطان أن يستزله عن احللم ويغريه على االنتصار منهم 

  :خطاب اهللا بلفظ اجلمع للتعظيم ، كقوله ] قال رب ارحبون . [ وإهنم لكاذبون : أو على قوله 
  :وقوله ... فَإنْ ِشئُْت َحرَّْمتُ النَِّساَء سَِواكُُم 

إذا أيقن باملوت واطلع على حقيقة األمر ، أدركته احلسرة على ما فّرط فيه من ... أَالَ فَاْرَحُمونِي َيا إلَه ُمَحمٍَّد 
: يف اإلميان الذي تركته ، واملعىن } لََعلّى أَْعَملُ صاحلا { : عمل الصاحل فيه ، فسأل ربه الرجعة وقال اإلميان وال

أُأسس أُساً وأبين عليه : لعلي أبين على أُس ، تريد : لعلي آيت مبا تركته من اإلميان ، وأعمل فيه صاحلاً ، كما تقول 
نرجُعك إىل : إذا عايَن املُؤمَن املالئكةُ قالُوا « : اهللا عليه وسلم  وعن النيب صلى. فيما تركت من املال : وقيل . 

ردعٌ } كَالَّ { » ربِّ ارجعون : وأَّما الكافُر فيقولُ . بل قدوماً إىل اللَِّه ! إىل دارِ اهلمومِ واألحزان: الدُّنيا ، فيقولُ 
الطائفة من الكالم املنتظم بعضها مع بعض ، : د بالكلمة واملرا} إِنََّها كَِلَمةٌ { . عن طلب الرجعة ، وإنكار واستبعاد 

ال حمالة ، ال خيليها وال يسكت عنها الستيالء } ُهَو قَاِئلَُها { . } لََعلِّى أَعَْملُ صاحلا ِفيَما َتَركُْت { : وهي قوله 
والضمري } اِئهِمْ َبْرَزٌخ َوِمن َوَر{ أو هو قائلها وحده ال جياب إليها وال تسمع منه . احلسرة عليه وتسلط الندم 

أهنم يرجعون يوم البعث ، وإمنا هو : أمامهم حائل بينهم وبني الرجعة إىل يوم البعث ، وليس املعىن : أي . للجماعة 
  .إقناط كلي ملا علم أنه ال رجعة يوم البعث إالّ إىل اآلخرة 

  ) ١٠١(ٍذ َولَا َيَتَساَءلُونَ فَإِذَا نُِفَخ ِفي الصُّورِ فَلَا أَْنسَاَب َبيَْنُهْم َيوَْمِئ

وهذا دليل ملن فسر الصور جبمع الصورة ، . والصور بالكسر والفتح عن أيب رزين . الصور بفتح الواو عن احلسن 
حيتمل أن التقاطع يقع بينهم حيث يتفّرقون معاقبني ومثابني ، وال يكون التواصل بينهم والتآلف : ونفي األنساب 
غوا األنساب وتبطل ، وأنه ال يعتد باألنساب لزوال التعاطف والتراحم بني األقارب ، إذ يفرّ املرء إالّ باألعمال ، فتل

قد : فإن قلت . بإدغام التاء يف السني » ال يسَّاءلون«: وعن ابن مسعود . من أخيه وأّمه وأبيه وصاحبته وبنيه 
َوأَقَْبلَ بَْعضُُهْم على َبْعضٍ َيَتَساءلُونَ { : قوله ]  ١٠: املعارج [ } َوالَ َيسْئَلُ َحِميٌم َحِميماً { : ناقض هذا وحنو قوله 



فكيف التوفيق بينهما؟ ]  ٤٥: يونس [ } َيَتعَاَرفُونَ َبْينَُهْم { : ، وقوله ]  ٢٥: الطور [ ، ]  ٢٧: الصافات [ } 
منة وأحوال خمتلفة يتساءلون أنّ يوم القيامة مقداره مخسون ألف سنة ، ففيه أز: فيه جوابان ، أحدمها : قلت 

أنّ التناكر يكون عند النفخة : ويتعارفون يف بعضها ، ويف بعضها ال يفطنون لذلك لشّدة اهلول والفزع ، والثاين 
  .األوىل ، فإذا كانت الثانية قاموا فتعارفوا وتساءلوا 

ْن َخفَّْت َموَازِيُنُه فَأُولَِئَك الَِّذيَن َخِسرُوا أَنْفَُسُهْم ِفي َجهَنََّم َوَم) ١٠٢(فََمْن ثَقُلَْت َمَوازِيُنُه فَأُولَِئَك ُهُم الُْمفِْلُحونَ 
  ) ١٠٤(َتلْفَُح ُوُجوهَُهُم النَّاُر وَُهْم ِفيَها كَاِلُحونَ ) ١٠٣(َخاِلُدونَ 

عند اهللا أي الصاحلات ، اليت هلا وزن وقدر : مجع موزون؟ وهي املوزونات من األعمال : املوازين : عن ابن عباس 
بدل من } ِفى جََهنََّم خالدون { ] .  ١٠٥: الكهف [ } فَال ُنقِيُم لَُهْم َيْوَم القيامة َوزْناً { : ، من قوله تعاىل 

أو خرب مبتدأ . أو خرب بعد خرب ألولئك . خسروا أنفسهم ، وال حملّ للبدل واملبدل منه؛ ألنّ الصلة ال حملّ هلا 
أن تتقلص : والكلوح . اللفح والنفح واحد ، إالّ أنّ اللفح أشّد تأثرياً : قال الزجاج و. تسفع } َتلْفَُح { حمذوف 

كان سبب توبة عتبة الغالم أنه : وعن مالك بن دينار . الشفتان وتتشمرا عن األسنان ، كما ترى الرؤوس املشوية 
  :ن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال وروي ع. مّر يف السوق برأس أخرج من التنور فغشي عليه ثالثة أيام ولياهلّن 

" تشويِه الناُر فتقلُص شفُته الُعليا حتَّى تبلغَ وسطَ رأِسِه ، وتسترِخي شفُته السفَلى حىت تبلغَ سّرَته ) "  ٧٢٦( 
  .» كلحون«: وقرىء 

رَبََّنا ) ١٠٦(َنا غَلََبْت َعلَْيَنا ِشقَْوُتَنا َوكُنَّا قَْوًما َضالَِّني قَالُوا رَبَّ) ١٠٥(أَلَْم َتكُْن آيَاِتي ُتْتلَى َعلَْيكُْم فَكُْنُتمْ بَِها ُتكَذُِّبونَ 
  ) ١٠٨(قَالَ اْخَسئُوا ِفيَها وَلَا ُتكَلُِّموِن ) ١٠٧(أَخْرِْجَنا ِمنَْها فَإِنْ ُعْدَنا فَإِنَّا ظَاِلُمونَ 

والشقاوة سوء العاقبة اليت . أخذه منك وامتلكه غلبين فالن على كذا ، إذا : ملكتنا ، من قولك } غَلََبْت َعلَْيَنا { 
اخسئوا ِفيَها { وشقاوتنا بفتح الشني وكسرها فيهما } ِشقْوَُتَنا { : قرىء . علم اهللا أهنم يستحقوهنا بسوء أعماهلم 

يف  }َوالَ ُتكَلُّموِن { . خسأ الكلب وخسأ بنفسه : يقال . ذلوا فيها وانزجروا كما تنزجر الكالب إذا زجرت } 
هو آخر كالم يتكلمون به ، مث ال كالم بعد ذلك إال الشهيق والزفري : قيل . رفع العذاب ، فإنه ال يرفع وال خيفف 

: إذا دخلوا النار قالوا : إنّ هلم ست دعوات : وعن ابن عباس . والعواء كعواء الكالب ال يفهمون وال ُيفهمون 
، ]  ١٢: السجدة [ } َحقَّ القول ِمْنى { : فيجابون ]  ١٢: السجدة [ } ا رَبََّنا أَْبصَْرَنا َوَسِمعَْن{ : ألف سنة 

: غافر [ } ذَِلكُم بِأَنَُّه إِذَا ُدِعىَ اهللا َوْحَدُه كَفَْرُتمْ { : ، فيجابون ]  ١١: غافر [ } َربََّنا أََمتََّنا اثنتني { فيناُدون ألفاً 
[ } إِنَّكُْم ماكثون { : ، فيجابون ]  ٧٧: الزخرف [ } َيقْضِ َعلَْيَنا َربُّكَ َوَنادَْواْ يامالك ِل{ : ، فينادون ألفاً ]  ١٢

، فينادون ألفاً } أََو لَْم َتكُونُواْ { : ، فيجابون ]  ٤٤: إبراهيم [ } َربََّنا أَخّْرَنا { : فينادون ألفاً ] :  ٧٧: الزخرف 
{ : ، فينادون ]  ٣٧: فاطر [ } أََو لَْم ُنَعّمرْكُْم { : ، فيجابون ]  ٣٧: فاطر [ } رَبََّنا أَْخرِجَْنا َنْعَملْ صاحلا { : 

  ] . ١٠٨: املؤمنون [ } اخسئوا ِفيَها { : ، فيجابون ]  ٩٩: املؤمنون [ } َرّب ارجعون 

فَاتََّخذُْتُموُهمْ ِسْخرِيا ) ١٠٩(َخْيُر الرَّاِحِمَني إِنَُّه كَانَ فَرِيٌق ِمْن ِعَباِدي َيقُولُونَ َربََّنا آَمنَّا فَاغِْفْر لََنا وَاْرَحمَْنا َوأَْنَت 
  ) ١١١(إِنِّي َجزَْيُتُهُم الَْيْوَم بَِما َصَبرُوا أَنَُّهْم ُهمُ الْفَاِئُزونَ ) ١١٠(َحتَّى أَْنَسوْكُْم ِذكْرِي َوكُْنُتْم ِمنُْهْم َتْضَحكُونَ 



  .ألنه : بالفتح ، مبعىن » أنه كان فريق«: يف حرف أّيب 
مصدر سخر كالسخر ، إال أن يف ياء النسب زيادة قّوة يف الفعل ، كما قيل :  -بالضم والكسر  -السخرّي 

: أنّ املكسور من اهلزء ، واملضموم من السخرة والعبودية ، أي : وعن الكسائي والفراء . اخلصوصية يف اخلصوص 
ومعناه . أهل الصفة خاصة : هم الصحابة وقيل : قيل . تسخروهم واستعبدوهم ، واألّول مذهب اخلليل وسيبويه 

فتركتموه } ِذكْرِى { بتشاغلكم هبم على تلك الصفة } حىت أَنَسوْكُْم { اختذمتوهم هزؤاً وتشاغلتم هبم ساخرين : 
قد فازوا : بالفتح ، والكسر استئناف ، أي } أَنَُّهْم { : وقرىء . تركتم أن تذكروين فتخافوين يف أوليائي : ، أي 

  .وبالفتح على أنه مفعول جزيتهم ، كقولك جزيتهم فوزهم . حيث صربوا ، فجزوا بصربهم أحسن اجلزاء 

قَالَ إِنْ لَبِثُْتْم إِلَّا ) ١١٣(قَالُوا لَبِثَْنا َيْوًما أَْو َبْعَض َيْومٍ فَاْسأَلِ الَْعادِّيَن ) ١١٢(قَالَ كَْم لَبِثُْتْم ِفي الْأَْرضِ َعَددَ ِسنَِني 
  ) ١١٤(لًا لَْو أَنَّكُْم كُْنُتْم َتْعلَُمونَ قَِلي

ضمري اهللا أو } قَالَ { يف مصاحف أهل احلرمني والبصرة والشام؛ ففي : وقل . يف مصاحف أهل الكوفة } قال { 
  .ضمري امللك أو بعض رؤساء أهل النار } قَل { املأمور بسؤاهلم من املالئكة ، ويف 
اإلضافة إىل خلودهم وملا هم فيه من عذاهبا ، ألنّ املمتحن يستطيل أيام حمنته استقصروا مّدة لبثهم يف الدنيا ب

أو ألهنم كانوا يف سرور ، وأيام السرور قصار ، أو ألنّ املنقضي يف . ويستقصر ما مّر عليه من أيام الدعة إليها 
: وقرىء . اليت كانوا عليها  حكم ما مل يكن ، وصدقهم اهللا يف تقاهلم لسين لبثهم يف الدنيا ووخبهم على غفلتهم

ال نعرف من عدد تلك السنني إالّ أنا نستقله وحنسبه يوماً أو بعض يوم؛ ملا حنن فيه من : واملعىن » فسل العاّدين«
فسل : وقيل . ، فسل من فيه أن يعّد ، ومن يقدر أن يلقي إليه فكره ] كم هي [ العذاب ، وما فينا أن نعدّها 

الظلمة ، فإهنم يقولون : بالتخفيف ، أي » العادين«: وقرىء . ن أعمار العباد وحيصون أعماهلم املالئكة الذين يعّدو
: القدماء املعمرين ، فإهنم يستقصروهنا ، فكيف مبن دوهنم؟ وعن ابن عباس : أي » العاديني«: وقرىء . كما نقول 

  .أنساهم ما كانوا فيه من العذاب بني النفختني 

فََتَعالَى اللَُّه الَْمِلُك الَْحقُّ لَا إِلََه إِلَّا ُهَو َربُّ الَْعْرشِ ) ١١٥(َما َخلَقْنَاكُْم َعَبثًا وَأَنَّكُْم إِلَْيَنا لَا تُْرَجُعونَ أَفََحِسْبُتمْ أَنَّ
َوقُلْ ) ١١٧(َربِِّه إِنَّهُ لَا ُيفِْلُح الْكَاِفُرونَ  َوَمْن َيْدُع َمَع اللَِّه إِلًَها آَخَر لَا ُبْرَهانَ لَُه بِِه فَإِنََّما ِحسَاُبُه ِعْنَد) ١١٦(الْكَرِميِ 

  ) ١١٨(َربِّ اغِْفْر وَاْرَحْم وَأَْنَت خَْيُر الرَّاِحِمَني 

ما خلقناكم للعبث ، ومل يدعنا إىل خلقكم : أو مفعول له ، أي } الَِعبَِني { : عابثني ، كقوله : حال ، أي } َعَبثاً { 
أن نتعبكم ونكلفكم املشاّق من الطاعات وترك املعاصي ، مث نرجعكم من دار : ي إالّ حكمة اقتضت ذلك ، وه

أَنََّما خلقناكم { معطوف على } َوأَنَّكُْم إِلَيَْنا الَ تُْرَجُعونَ { التكليف إىل دار اجلزاء ، فنثيب احملسن ونعاقب املسيء 
بفتح التاء » ترجعون«: وقرىء . غري مرجوعني  للعبث ، ولترككم: أي } َعَبثاً { وجيوز أن يكون معطوفاً على } 
وصف العرش . أو الثابت الذي ال يزول وال يزول ملكه . الذي حيق له امللك؛ ألنّ كل شيء منه وإليه } احلق { 

بيت كرمي ، إذا كان : أو لنسبته إىل أكرم األكرمني ، كما يقال . بالكرم ألنّ الرمحة تنزل منه واخلري والربكة 
} الَ ُبرَْهانَ لَُه بِِه { ] .  ١٥: الربوج [ } ذُو العرش اجمليد { : وحنوه . الكرمي ، بالرفع : وقرىء . كراماً ساكنوه 
[ } َيِطُري بِجََناَحْيهِ { : وهي صفة الزمة ، حنو قوله ]  ١١٥: آل عمران [ } َما لَمْ ُينَّزلْ بِِه سلطانا { : كقوله 
وجيوز أن يكون اعتراضاً بني . ال أن يكون يف اآلهلة ما جيوز أن يقوم عليه برهان  جيء هبا للتوكيد]  ٣٨: األنعام 



أنه ال يفلح بفتح : وقرىء . من أحسن إىل زيد ال أحق باإلحسان منه ، فاهللا مثيبه : الشرط واجلزاء؛ كقولك 
{ فرون موضع الضمري ألنّ حسابه أنه ال يفلح هو ، فوضع الكا: حسابه عدم الفالح ، واألصل : ومعناه . اهلمزة 

  .» حساهبم أهنم ال يفلحون«: يف معىن ) إِنَُّه الَ ُيفِْلُح . . . . ِحسَاُبُه ( يف معىن اجلمع ، وكذلك } ِمْن َيُدعُّ 
ة فشتان ما بني الفاحت} إِنَُّه الَ ُيفِْلُح الكافرون { : وأورد يف خامتتها } قَْد أَفْلَحَ املؤمنون { جعل فاحتة السورة 

  .واخلامتة 
  :عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  "َمْن قََرأَ سورةَ املؤمنونَ بّشرْتُه املالئكةُ بالروحِ والرحياِن وما تقرُّ به عيُنه عند نزولِ ملِك املوِت ) "  ٧٢٧( 
  :وروي 

اتعظ بأربع آيات أنّ أّول سورة قد أفلح وآخرها من كنوز العرش ، من عمل بثالث آيات من أّوهلا ، و)  ٧٢٨( 
  .فقد جنا وأفلح : من آخرها 

  :وعن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه 
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي يسمع عنده دوّي كدوّي النحل ، فمكثنا )  ٧٢٩( 

وأعطنا وال حترمنا ، وآثرنا  اللَّهم زدنا وال تنقصنا ، وأكرمنا وال هتنا ،: " ساعة ، فاستقبل القبلة ورفع يده وقال 
{ : ، مث قرأ " لقد أنزلت علّي عشر آيات من أقامهّن دخل اجلنة : " مث قال " وال تؤثر علينا ، وارض عنا وأرضنا 

  .حىت ختم العشر } قَْد أَفْلََح املؤمنون 

  ) ١(لَّكُْم َتذَكَُّرونَ ُسوَرةٌ أَنَْزلَْناَها َوفََرْضَناَها َوأَْنَزلَْنا ِفيَها آَياتٍ َبيِّنَاٍت لََع

فيما أوحينا : أو هي مبتدأ موصوف واخلرب حمذوف ، أي . صفة } أنزلناها { و . خرب مبتدأ حمذوف } ُسوَرةٌ { 
زيداً ضربته ، وال حملّ ألنزلناها ، ألهنا مفسرة للمضمر فكانت يف : وقرىء بالنصب على . إليك سورة أنزلناها 

. فرضنا أحكامها اليت فيها } وفرضناها { : ومعىن . صفة : أو اتل سورة وأنزلناها دونك سورة : أو على . حكمه 
أو ألنّ فيها . جعلناها واجبة مقطوعاً هبا ، والتشديد للمبالغة يف اإلجياب وتوكيده : القطع ، أي : وأصل الفرض 

ليهم من السلف ومن أو لكثرة املفروض ع. فرضت الفريضة ، وفرضت الفرائض : فرائض شىت ، وأنك تقول 
بتشديد الذال وختفيفها ، رفعهما على االبتداء ، واخلرب حمذوف عند اخلليل وسيبويه ، على } َتذَكَُّرونَ { بعدهم 

  .فيما فرض عليكم : معىن 

أْفَةٌ ِفي ِدينِ اللَِّه إِنْ كُْنُتمْ ُتْؤِمُنونَ بِاللَِّه َوالَْيْومِ الزَّانَِيةُ َوالزَّانِي فَاْجِلدُوا كُلَّ وَاِحٍد مِْنُهَما ِمائَةَ َجلَْدٍة َولَا َتأُْخذْكُْم بِهَِما َر
  ) ٢(الْآِخرِ َولَْيشَْهْد َعذَاَبُهَما طَاِئفَةٌ ِمَن الُْمْؤِمنَِني 

، وإمنا دخلت الفاء لكون األلف والالم مبعىن } فاجلدوا { : وجيوز أن يكون اخلرب . أي جلدمها } الزانية والزاىن { 
من زىن فاجلدوه ، : اليت زنت ، والذي زىن فاجلدومها ، كما تقول : وتضمينه معىن الشرط ، تقديره  الذي

وقرىء بالنصب على ] .  ٤: النور [ } والذين َيْرُمونَ احملصنات ثُمَّ لَمْ َيأْتُواْ بِأَْرَبَعِة ُشَهَداء فاجلدوهم { : وكقوله 
: واجللد . بال ياء » والزان«: وقرىء . ة أنزلناها ألجل األمر إضمار فعل يفسره الظاهر ، وهو أحسن من سور

أهذا حكم مجيع الزناة والزواين ، أم : فإن قلت . ظهره وبطنه ورأسه : جلده ، كقولك : ضرب اجللد ، يقال 
وشرائط اإلحصان عند أيب . بل هو حكم من ليس مبحصن منهم ، فإنّ احملصن حكمه الرجم : حكم بعضهم؟ قلت 



إذا فقدت واحدة منها . اإلسالم ، واحلرية ، والعقل ، والبلوغ ، والتزوج بنكاح صحيح ، والدخول : فة ست حني
  :اإلسالم ليس بشرط ، ملا روي : وعند الشافعي . فال إحصان 

  :وحجة أيب حنيفة قوله صلى اهللا عليه وسلم . أن النيبّ صلى اهللا عليه وسلم رَجم يهوِدّيني َزنياً )  ٧٣٠( 
اللفظ يقتضي تعليق احلكم جبميع الزناة والزواين ، ألن : فإن قلت " َمْن أَشَرَك باللَِّه فليَس مبحصنٍ ) "  ٧٣١( 

الزانية والزاين يدالّن على اجلنسني : قلت . عام يف اجلميع ، يتناول احملصن وغري احملصن } الزانية والزاىن { : قوله 
لة مطلقة واجلنسية قائمة يف الكلّ والبعض مجيعاً ، فأيهما قصد املتكلم فال عليه املنافيني جلنسي العفيف والعفيفة دال

ورأفة ، بفتح . بالياء » وال يأخذكم«: وقرىء ] . وال تأخذكم هبما رأفة يف دين اهللا [ ، كما يفعل باالسم املشترك 
يف دين اهللا ويستعملوا اجلّد واملتانة فيه ، أن الواجب على املؤمنني أن يتصلبوا : واملعىن . ورآفة على فعالة . اهلمزة 

  :وكفى برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أسوة يف ذلك حيث قال . وال يأخذهم اللني واهلوادة يف استيفاء حدوده 
من باب } إِن كُنُتْم ُتؤِْمُنونَ باهللا واليوم األخر { : وقوله " لو سرقت فاطمة بنت حممد لقطعت يدها ) "  ٧٣٢( 
ويف . ال تترمحوا عليهما حىت ال تعطلوا احلدود أو حىت ال توجعومها ضرباً : هييج وإهلاب الغضب هللا ولدينه وقيل الت

  :احلديث 
أأنتَ أرحُم هبم مِنِّي ، فيؤمُر به إىل : رمحةٌ لعباِدك ، فيقالُ لَُه : ُيؤتى بوالٍ نقَص ِمَن احلّد سوطاً ، فيقولُ ) "  ٧٣٣( 

  :، وعن أيب هريرة " زاد سوطاً فيقولُ لينتهوا َعْن معاِصيك فيؤمُر به إىل النار  ويؤتى مبن. النار 
وعلى اإلمام أن ينصب للحدود رجالً عاملاً بصرياً " إقامة حّد بأرض خري ألهلها من مطر أربعني ليلة ) "  ٧٣٤( 

وسطاً ال مربحاً وال هيناً ، مفّرقاً والرجل جيلد قائماً على جمّرده ليس عليه إالّ إزاره؛ ضرباً . يعقل كيف يضرب 
إشارة إىل أنه ينبغي أن : الوجه والرأس ، والفرج ، ويف لفظ اجللد : على األعضاء كلها ال يستثىن منها إالّ ثالثاً 

فة واملرأة جتلد قاعدة ، وال ينزع من ثياهبا إالّ احلشو والفرو ، وهبذه اآلية استشهد أبو حني. يتجاوز األمل إىل اللحم 
  .على أن اجللد حّد غري احملصن بال تغريب 

  :وما احتج به الشافعي على وجوب التغريب من قوله صلى اهللا عليه وسلم 
أهنم جلدوا ونفوا؛ منسوخ عنده : وما يروى عن الصحابة » البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام « )  ٧٣٥( 

وقول الشافعي يف تغريب احلرّ . تأديب من غري وجوب وعند أصحابه باآلية ، أو حممول على وجه التعزيز ، وال
يغرب سنة كاحلّر ، ويغرب نصف سنة كما جيلد مخسني جلدة ، وال يغرب كما : واحد ، وله يف العبد ثالثة أقاويل 

، ]  ١٥: النساء [ } فَأَْمِسكُوُهنَّ ِفى البيوت { : وهبذه اآلية نسخ احلبس واألذى يف قوله تعاىل . قال أبو حنيفة 
وجيوز أن يسمى عذاباً ، ألنه مينع من . تسميته عذاباً دليل على أنه عقوبة : قيل . } فَآذومها { : وقوله تعاىل 

  .املعاودة كما مسي نكاالً 
الفرقة اليت ميكن أن تكون حلقة ، وأقلها ثالثة أو أربعة؛ وهي صفة غالبة كأهنا اجلماعة احلافة حول : الطائفة 
وعن قتادة . عشرة : وعن احلسن . أربعة إىل أربعني رجالً من املصدقني باهللا : عباس يف تفسريها  وعن ابن. الشيء 

وفضل قول ابن عباس ، ألنّ . الواحد فما فوقه : وعن جماهد . رجالن فصاعداً : وعن عكرمة . ثالثة فصاعداً : 
ة من أّمهات الكبائر ، وهلذا قرهنا اهللا بالشرك األربعة هي اجلماعة اليت يثبت هبا هذا احلّد والصحيح أن هذه الكبري

َوالَ َتقَْربُواْ الزىن إِنَّهُ { : ، وقال ]  ٦٨: الفرقان [ } َوالَ َيْزُنونَ َوَمن َيفَْعلْ ذلك َيلَْق أَثَاماً { : وقتل النفس يف قوله 
  :وسلم  وعن النيب صلى اهللا عليه]  ٣٢: اإلسراء [ } كَانَ فَاِحَشةً َوَساء َسبِيالً 

فأّما الالَّيت يف . ثالثٌ يف الدُّنيا ، وثالثٌ يف اآلخرة : يا معشَر الناسِ اتقُوا الزَنى فإنَّ فيِه ستُّ خصالٍ « )  ٧٣٦( 



فُيوجبُ السخطةَ ، وسوَء احلسابِ : ويورثُ الفقَر ، وينقُص العمَر ، وأما الاليت يف اآلخرة : فَيذهُب البهاء : الُدنيا 
وشرع فيه القتلة . ولذلك وفّى اهللا فيه عقد املائة بكماله ، خبالف حدّ القذف وشرب اخلمر »  النار ، واخللوَد يف

وأمر بشهادة الطائفة للتشهري ، فوجب أن تكون . اهلولة وهي الرجم ، وهنى املؤمنني عن الرأفة على اجمللود فيه 
ابة ، واختصاصه املؤمنني ألن ذلك أفضح ، والفاسق بني طائفة حيصل هبا التشهري ، والواحد واالثنان ليسوا بتلك املث

  .إىل أربعني رجالً من املصدقني باهللا : ويشهد له قول ابن عباس رضي اهللا عنهما . صلحاء قومه أخجل 

  ) ٣(ٌك َوُحرَِّم ذَِلَك َعلَى الُْمْؤِمنَِني الزَّانِي لَا َيْنِكُح إِلَّا َزانَِيةً أَْو ُمْشرِكَةً وَالزَّانَِيةُ لَا َيْنِكحَُها إِلَّا َزانٍ أَْو ُمْشرِ

الفاسق اخلبيث الذي من شأنه الزىن والتقحب ، ال يرغب يف نكاح الصواحل من النساء الاليت على خالف صفته ، 
وإمنا يرغب يف فاسقة خبيثة من شكله ، أو يف مشركة ، والفاسقة اخلبيثة املسافحة ، كذلك ال يرغب يف نكاحها 

ونكاح املؤمن . ن الرجال وينفرون عنها ، وإمنا يرغب فيها من هو من شكلها من الفسقة أو املشركني الصلحاء م
حمّرم عليه حمظور؛ ملا فيه من : املمدوح عند اهللا الزانية ورغبته فيها واخنراطه بذلك يف سلك الفسقة املتسمني بالزىن 

وجمالسة اخلطائني كم . قالة فيه والغيبة وأنواع املفاسد التشبه بالفساق ، وحضور موقع التهمة ، والتسبب لسوء ال
وَأَْنِكُحواْ األيامى { : فيها من التعّرض القتراف اآلثام ، فكيف مبزاوجة الزواين والقحاب؛ وقد نبه على ذلك بقوله 

ت من بغايا املشركني ، فرغب كان باملدينة موسرا: وقيل ]  ٣٢: النور [ } ِمْنكُْم والصاحلني ِمْن ِعَباِدكُْم َوإِماِئكُْم 
وعن عائشة رضي اهللا عنها أن . فقراء املهاجرين يف نكاحهّن ، فاستأذنوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فنزلت 

وقد أجازه ابن عباس رضي اهللا . الرجل إذا زىن بامرأة ، ليس له أن يتزوجها هلذه اآلية ، وإذا باشرها كان زانياً 
  .رق مثر شجرة مث اشتراه عنهما وشبهه مبن س

أولُُه سِفَاٌح وآخُِرُه نكاٌح ، واحلراُم ال حيرُم : " وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه سئل عن ذلك؟ فقالَ )  ٧٣٧( 
أن هذه الكلمة أينما وردت يف القرآن مل : املراد بالنكاح الوطء ، وليس بقول ألمرين ، أحدمها : ، وقيل " احلالل 

الزاين ال يزين إالّ بزانية والزانية ال يزين هبا إالّ زان : فساد املعىن وأداؤه إىل قولك : والثاين . معىن العقد ترد إالّ يف 
: النور [ } َوأَْنِكُحواْ األيامى مِْنكُْم { : كان نكاح الزانية حمّرماً يف أول اإلسالم مث نسخ ، والناسخ قوله : وقيل . 
أي فرق بني معىن اجلملة : فإن قلت . ذلك عن سعيد بن املسيب رضي اهللا عنه  اإلمجاع ، وروي: وقيل ] .  ٣٢

ومعىن الثانية . معىن األوىل صفة الزاين بكونه غري راغب يف العفائف ولكن يف الفواجر : األوىل ومعىن الثانية؟ قلت 
كيف قدمت الزانية : فإن قلت . ن صفة الزانية بكوهنا غري مرغوب فيها لألعفاء ولكن للزناة ، ومها معنيان خمتلفا: 

سيقت تلك اآلية لعقوبتهما على ما جنيا ، واملرأة هي املادة اليت منها : على الزاين أوالً ، مث قدم عليها ثانياً؟ قلت 
فلما كانت أصالً وأوالً يف ذلك . نشأت اجلناية؛ ألهنا لو مل تطمع الرجل ومل تومض له ومل متكنه مل يطمع ومل يتمكن 

وأّما الثانية فمسوقة لذكر النكاح والرجل أصل فيه ، ألنه هو الراغب واخلاطب ، ومنه يبدأ . ء بذكرها بدي
واملرفوع فيه أيضاً معىن النهي ، ولكن . ال ينكح ، باجلزم على النهي : وعن عمرو بن عبيد رضي اهللا عنه . الطلب 

أن : وجيوز أن يكون خرباً حمضاً على معىن » كلريمح«أبلغ من » يرمحك«و » رمحك اهللا«أبلغ وآكد ، كما أن 
» وَحرم«: وقرىء . عادهتم جارية على ذلك ، وعلى املؤمن أن ال يدخل نفسه حتت هذه العادة ويتصّون عنها 

  .بفتح احلاء 



َني َجلَْدةً َولَا تَقَْبلُوا لَُهْم َشهَاَدةً أََبًدا َوأُولَِئَك ُهمُ َوالَِّذيَن َيْرُمونَ الُْمْحَصنَاِت ثُمَّ لَمْ َيأْتُوا بِأَْرَبَعِة ُشَهَداَء فَاْجِلُدوُهمْ ثََمانِ
  ) ٥(إِلَّا الَِّذيَن َتابُوا ِمْن َبْعِد ذَِلَك وَأَْصلَحُوا فَإِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم ) ٤(الْفَاِسقُونَ 

ذكر احملصنات عقيب : أحدمها  القذف يكون بالزىن وبغريه ، والذي دلّ على أن املراد قذفهّن بالزىن شيئان ،
اشتراط أربعة شهداء؛ ألنّ القذف بغري الزىن يكفي فيه شاهدان ، والقذف بالزىن أن يقول احلرّ : والثاين . الزواين 

يا زاين ، يا ابن الزاين ، يا ابن الزانية ، يا ولد الزنا ، لست ألبيك ، : يا زانية ، أو حملصن : العاقل البالغ حملصنة 
يا آكل الربا ، يا شارب اخلمر ، يا يهودي ، يا جموسي ، يا فاسق ، يا : والقذف بغري الزنا أن يقول . رشدة لست ل

وقال أبو . فعليه التعزير ، وال يبلغ به أدىن حدّ العبيد وهو أربعون ، بل ينقص منه . خبيث ، يا ماص بظر أّمه 
احلرية : وشروط إحصان القذف مخسة . أن يعزر إىل املائة  لإلمام: وقال . جيوز أن يبلغ به تسعة وسبعون : يوسف 

كيف : فإن قلت . وشهداء صفة . بالتنوين » بأربعة شهداء«: وقرىء . ، والبلوغ ، والعقل ، واإلسالم ، والعفة 
الواجب عند أيب حنيفة وأصحابه رضي اهللا عنهم أن حيضروا يف جملس واحد : يشهدون جمتمعني أو متفّرقني؟ قلت 

هل جيوز : فإن قلت . جيوز أن حيضروا متفرقني : وعند الشافعي رضي اهللا عنه . ، وإن جاءوا متفرقني كانوا قذفة 
كيف جيلد القاذف؟ : فإن قلت . جيوز عند أيب حنيفة خالفاً للشافعي : أن يكون زوج املقذوفة واحداً منهم؟ قلت 

والقاذفة أيضاً . ابه إالّ ما ينزع عن املرأة من احلشو والفرو كما جلد الزاين ، إالّ أنه ال ينزع عنه من ثي: قلت 
ألنّ : قالوا . كالزانية ، وأشدّ الضرب ضرب التعزير ، مث ضرب الزنا ، مث ضرب شرب اخلمر ، مث ضرب القاذف 

يكن فإذا مل : فإن قلت . سبب عقوبته حمتمل للصدق والكذب ، إالّ أنه عوقب صيانة لألعراض وردعاً عن هتكها 
ردّ . يعزر القاذف وال حيّد ، إالّ أن يكون املقذوف معروفاً مبا قذف به فال حّد وال تعزير : املقذوف حمصناً؟ قلت 

شهادة القاذف معلق عند أيب حنيفة رضي اهللا عنه باستيفاء احلّد ، فإذا شهد قبل احلّد أو قبل متام استيفائه قبلت 
يتعلق : وعند الشافعي رضي اهللا عنه . أبداً وإن تاب وكان من األبرار األتقياء شهادته ، فإذا استوىف مل تقبل شهادته 

رّد شهادته بنفس القذف ، فإذا تاب عن القذف بأن رجع عنه ، عاد مقبول الشهادة ، وكالمها متمسك باآلية ، 
جللد على التأبيد ، اجللد ، ورّد الشهادة عقيب ا: فأبو حنيفة رضي اهللا عنه جعل جزاء الشرط الذي هو الرمي 

كالماً مستأنفاً } َوأُْولَِئَك ُهُم الفاسقون { : فكانوا مردودي الشهادة عنده يف أبدهم وهو مّدة حياهتم ، وجعل قوله 
إِالَّ الذين { و . غري داخل يف حيز جزاء الشرط ، كأنه حكاية حال الرامني عند اهللا بعد انقضاء اجلملة الشرطية 

والشافعي رضي اهللا عنه جعل جزاء } فَإِنَّ اهللا غَفُوٌر رَِّحيمٌ { : ويدلّ عليه قوله . من الفاسقني  استثناء} َتابُواْ 
الشرط اجلملتني أيضاً ، غري أنه صرف األبد إىل مّدة كونه قاذفاً ، وهي تنتهي بالتوبة والرجوع عن القذف وجعل 

  .االستثناء متعلقاً باجلملة الثانية 

وحقه عند أيب حنيفة رضي اهللا عنه أن يكون } لَُهْم { يف » هم«أن يكون جمروراً بدالً من وحق املستثىن عنده 
منصوباً ألنه عن موجب ، والذي يقتضيه ظاهر اآلية ونظمها أن تكون اجلمل الثالث مبجموعهن جزاء الشرط ، 

م اجللد والرّد والتفسيق ، إالّ فامجعوا هل: ومن قذف احملصنات فاجلدوهم وردّوا شهادهتم وفسقوهم أي : كأنه قيل 
: فإن قلت . الذين تابوا عن القذف وأصلحوا فإنّ اهللا يغفر هلم فينقلبون غري جملودين وال مردودين وال مفسقني 

الكافر يقذف فيتوب عن الكفر فتقبل شهادته باإلمجاع ، والقاذف من املسلمني يتوب عن القذف فال تقبل شهادته 
املسلمون ال يعبئون : كأن القذف مع الكفر أهون من القذف مع اإلسالم؟ قلت .  عنه عند أيب حنيفة رضي اهللا

بسبِّ الكفار؛ ألهنم شهروا بعداوهتم والطعن فيهم بالباطل ، فال يلحق املقذوف بقذف الكافر من الشني والشنار ما 



هل : فإن قلت . ق الشنار يلحقه بقذف مسلم مثله ، فشّدد على القاذف من املسلمني ردعاً وكفاً عن إحلا
هلما ذلك قبل أن يشهد الشهود ويثبت احلّد ، واملقذوف : للمقذوف أو لإلمام أن يعفو عن حدّ القاذف؟ قلت 

وحيسن من األمام أن حيمل املقدوف على كظم الغيظ ويقول له . مندوب إىل أن ال يرافع القاذف وال يطالبه باحلّد 
فإذا ثبت مل يكن لواحد منهما أن يعفو ألنه خالص حق اهللا ، : بل ثبات احلّد أعرض عن هذا ودعه لوجه اهللا ق: 

عند أيب حنيفة رضي اهللا عنه ال يورث ، : هل يورث احلّد؟ قلت : فإن قلت . وهلذا مل يصّح أن يصاحل عنه مبال 
  :لقوله صلى اهللا عليه وسلم 

. ورث ، وإذا تاب القاذف قبل أن يثبت احلّد سقط ، وعند الشافعي رضي اهللا عنه ي" احلّد ال يورث ) "  ٧٣٨( 
  .نزلت هذه اآلية يف حسان بن ثابت رضي اهللا عنه حني تاب مما قال يف عائشة رضي اهللا عنها : وقيل 

) ٦(َشَهاَداٍت بِاللَِّه إِنَّهُ لَِمَن الصَّاِدِقَني  َوالَِّذيَن َيْرُمونَ أَزَْواجَُهْم وَلَْم َيكُْن لَُهْم شَُهَداُء إِلَّا أَْنفُُسُهْم فََشهَاَدةُ أََحدِِهْم أَْرَبُع
وََيْدَرأُ َعْنَها الَْعذَابَ أَنْ َتشَْهَد أَْرَبعَ َشَهاَداتٍ بِاللَِّه إِنَُّه لَِمَن ) ٧(َوالَْخاِمَسةُ أَنَّ لَْعَنتَ اللَِّه َعلَْيِه إِنْ كَانَ ِمَن الْكَاِذبَِني 

  ) ٩(أَنَّ غََضبَ اللَِّه َعلَْيَها إِنْ كَانَ ِمَن الصَّاِدِقَني  َوالَْخاِمَسةَ) ٨(الْكَاِذبَِني 

صّح اللعان : قاذف امرأته إذا كان مسلماً حراً بالغاً عاقالً ، غري حمدود يف القذف ، واملرأة هبذه الصفة مع العفة 
وإذا كان الزوج عبداً . تك تزنني يا زانية ، أو زنيت ، أو رأي: بينهما ، إذا قذفها بصريح الزىن ، وهو أن يقول هلا 

. حّد كما يف قذف األجنبيات ، وما مل ترافعه إىل اإلمام مل جيب اللعان : ، أو حمدوداً يف قذف ، واملرأة حمصنة 
: أن يبدأ الرجل فيشهد أربع شهادات باهللا إنه ملن الصادقني فيما رماها به من الزىن ، ويقول يف اخلامسة : واللعان 
أشهد باهللا إنه ملن الكاذبني : وتقول املرأة أربع مرات . هللا عليه إن كان من الكاذبني فيما رماها به من الزىن أن لعنة ا

. أن غضب اهللا عليها إن كان من الصادقني فيما رماين به من الزىن : فيما رماين به من الزىن ، مث تقول يف اخلامسة 
ماً حىت يشهد واملرأة قاعدة ، وتقام املرأة والرجل قاعد حىت تشهد ، يقام الرجل قائ: وعند الشافعي رضي اهللا عنه 

اللعان مبكة : إين أخاف إن مل تكن صادقاً أن تبوء بلعنة اهللا ، وقال : ويأمر اإلمام من يضع يده على فيه ويقول له 
الكنيسة وحيث يعظم ، وإذا بني املقام والبيت ، وباملدينة على املنرب ، وبيت املقدس يف مسجده ، ولعان املشرك يف 

إِنََّما املشركون َنَجٌس فَالَ َيقَْرُبواْ املسجد احلرام { : مل يكن له دين ففي مساجدنا إال يف املسجد احلرام ، لقوله تعاىل 
مث يفرق القاضي بينهما ، وال تقع الفرقة بينهما إال بتفريقه عند أيب حنيفة وأصحابه رضي اهللا ]  ٢٨: التوبة [ } 
وعند الشافعي رضي اهللا عنه تقع . ال فرقة أصالً : وعن عثمان البيت . هم ، إال عند زفر؛ فإن الفرقة تقع باللعان عن

بلعان الزوج ، وتكون هذه الفرقة يف حكم التطليقة البائنة عند أيب حنيفة وحممد رضي اهللا عنهما وال يتأبد حكمها 
وعند أيب يوسف وزفر واحلسن بن زياد والشافعي . يتزوجها ، فإذا أكذب الرجل نفسه بعد ذلك فحّد جاز أن 

  :وروي . هي فرقة بغري طالق توجب حترمياً مؤبداً ، ليس هلما أن جيتمعا بعد ذلك بوجه : رضي اهللا عنهم 
أن آية القذف ملا نزلت قرأها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على املنرب ، فقام عاصم بن عدي )  ٧٣٩( 

جعلين اهللا فداك ، إن وجد رجل مع امرأته رجالً فأخرب جلد مثانني ورّدت شهادته : ي اهللا عنه فقال األنصاري رض
أبداً وفسق ، وإن ضربه بالسيف قتل ، وإن سكت سكت على غيظ ، وإىل أن جييء بأربعة شهداء فقد قضى 

شّر وجدت : ما وراءك؟ قال : ال وخرج فاستقبله هالل بن أمية أو عومير فق. اللَّهم افتح : الرجل حاجته ومضى 
هذا واهللا سؤايل ، ما أسرع ما ابتليت : شريكَ ابن سحماء ، فقال  -وهي بنت عاصم  -على بطن امرأيت خولة 



ال أدري ، ألغرية أدركته؟ أم خبالً : به فرجعا ، فأخرب عاصم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فكلم خولة فقالت 
  .لقد رأيته على بطنها : وقال هالل  -نزيلهم وكان شريك  -على الطعام 

أنّ لعنةَ اللَِّه عليِه ، إنّ غضَب اللَّهَ : وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عند قوله وقوهلا . فنزلت ، والعن بينهما 
رجُم أَهونُ عليك ِمْن إنْ كنِت أملْمِت بِذَْنبٍ فاعترِفي بِِه ، فال: " آمني ، وقالَ هلَا : آمني ، وقال القوم : عليها 

حتينُوا هبا الوالدةُ فإن جاَءْت به أصيهَب أثيبجَ يضرُب إىل السواِد فهو : وقال . غضبِ اللَِّه ، إن غضَبه هَو الناُر 
قال ابن عباس رضي اهللا عنهما " لشريٍك ، وإنْ جاَءْت بِهِ أَورَق جعداً مجالياً خدجلَ الساقَْينِ فهو لغريِ الذي رميت بِه 

ومل «: وقرىء " لَوالَ األميانُ لكان ِلي وهلا شأن : " فقال صلى اهللا عليه وسلم . فجاءت بأشبِه خلقِ اللَِّه لشريِك  :
ووجه من قرأ أربع أن ينتصب؛ ألنه يف . بالتاء؛ ألنّ الشهداء مجاعة ، أو ألهنم يف معىن األنفس اليت هي بدل » تكن

فواجب شهادة : وهي مبتدأ حمذوف اخلرب ، تقديره } فشهادة أََحدِِهْم { و حكم املصدر والعامل فيه املصدر الذي ه
أن «: وقرىء . على ختفيف أن ورفع ما بعدها : وقرىء أن لعنة اهللا ، وأن غضب اهللا . أحدهم أربع شهادات باهللا 

مل خصت : ت فإن قل. وتشهد اخلامسة : بنصب اخلامستني ، على معىن : وقرىء . على فعل الغضب » غضب اهللا
تغليظاً عليها؛ ألهنا هي أصل الفجور ومنبعه خبالبتها وإطماعها ، ولذلك : املالعنة بأن ختمس بغضب اهللا؟ قلت 

" فالرجمُ أهونُ عليِك من غضبِ اللَِّه " ويشهد لذلك قوله صلى اهللا عليه وسلم خلولة . كانت مقّدمة يف آية اجللد 
.  

  ) ١٠(ْم َوَرْحَمُتُه َوأَنَّ اللََّه تَوَّابٌ َحكِيٌم َولَْولَا فَْضلُ اللَِّه َعلَْيكُ

متروك ، وتركه دال على أمر عظيم ال يكتنه ، ورب مسكوت عنه أبلغ من » لوال«التفضل ، وجواب : الفضل 
  .منطوق به 

ْيٌر لَكُْم ِلكُلِّ اْمرِئٍ ِمنُْهْم َما اكَْتَسَب ِمَن الْإِثْمِ إِنَّ الَِّذيَن َجاءُوا بِالْإِفِْك ُعْصَبةٌ مِْنكُْم لَا َتْحَسبُوُه شَرا لَكُْم َبلْ ُهَو َخ
  ) ١١(َوالَِّذي تََولَّى ِكْبَرُه مِْنُهْم لَُه َعذَاٌب َعظِيٌم 

األفك ، وهو : وأصله . هو البهتان ال تشعر به حىت يفجأك : وقيل . أبلغ ما يكون من الكذب واالفتراء : اإلفك 
اجلماعة من : والعصبة . ما أُفك به على عائشة رضي اهللا عنها : واملراد . عن وجهه القلب؛ ألنه قول مأفوك 

اجتمعوا ، وهم عبد اهللا بن أّيب رأس النفاق ، وزيد بن : واعصو صبوا . العشرة إىل األربعني ، وكذلك العصابة 
بالضم » كربه«: ء وقرى. رفاعة ، وحسان بن ثابت ، ومسطح ابن أثاثة ، ومحنة بنت جحش ، ومن ساعدهم 

والذي تواله عبد اهللا ، إلمعانه يف عداوة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وانتهازه الفرص . والكسر ، وهو ِعظَمه 
  .، وطلبه سبيالً إىل الغميزة 

والعذاب العظيم لعبد . أي يصيب كل خائض يف حديث اإلفك من تلك العصبة نصيبه من اإلمث على مقدار خوضه 
من : حيكى أن صفوان رضي اهللا عنه مّر هبودجها عليه وهو يف مأل من قومه فقال . ألنّ معظم الشّر كان منه  اهللا ،

امرأة نبيكم باتت مع رجل : واهللا ما جنت منه وال جنا منها ، وقال : عائشة رضي اهللا عنها ، فقال : هذه؟ فقالوا 
ملن ساءه ذلك من املؤمنني ، وخاصة رسول } َخْيرٌ لَّكُْم  ُهَو{ : واخلطاب يف قوله . حىت أصبحت مث جاء يقودها 

أهنم : ومعىن كونه خرياً هلم . اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وأيب بكر ، وعائشة ، وصفوان بن املعطل رضي اهللا عنهم 



واحدة منها  اكتسبوا فيه الثواب العظيم؛ ألنه كان بالء مبيناً وحمنة ظاهرة ، وأنه نزلت فيه مثاين عشرة آية كل
مستقلة مبا هو تعظيم لشأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وتسلية له ، وتنزيه ألم املؤمنني رضوان اهللا عليها ، 

وتطهري ألهل البيت ، وهتويل ملن تكلم يف ذلك أو مسع به فلم متجه أذناه ، وعدة ألطاف للسامعني والتالني إىل يوم 
  .م وآداب ال ختفى على متأمليها القيامة ، وفوائد دينية ، وأحكا

  ) ١٢(لَْولَا إِذْ َسِمْعُتُموُه ظَنَّ الُْمْؤِمُنونَ َوالُْمْؤِمنَاُت بِأَْنفُِسهِْم خَْيًرا َوقَالُوا َهذَا إِفٌْك ُمبٌِني 

]  ١١: احلجرات  [} َوالَ َتلِْمُزواْ أَنفَُسكُْم { : أي بالذين منهم من املؤمنني واملؤمنات ، كقوله } بِأَنفُسِهِْم { 
لو كنت بدل صفوان أكنت : أال ترين ما يقال؟ فقال : وذلك حنو ما يروى أن أبا أيوب األنصاري قال ألم أيوب 

ولو كنت أنا بدل عائشة رضي اهللا عنها ما : قالت . ال : تظّن حبرمة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سوءاً؟ قال 
لوال إذ : هال قيل : فإن قلت . عائشة خري مين ، وصفوان خري منك خنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ف

ليبالغ يف : مسعتموه ظننتم بإنفسكم خرياً وقلتم؟ ومل عدل عن اخلطاب إىل الغيبة ، وعن الضمري إىل الظاهر؟ قلت 
مؤمن على أخيه  التوبيخ بطريقة االلتفات ، وليصرح بلفظ اإلميان ، داللة على أن االشتراك فيه مقتض أن ال يصّدق

وفيه تنبيه على أن حق املؤمن إذا مسع قالة يف أخيه ، أن يبين األمر . وال مؤمنة على أختها قول عائب وال طاعن 
هكذا بلفظ } هذا إِفٌْك مُّبِنيٌ { : وأن يقول مبلء فيه بناء على ظّنه باملؤمن اخلري . فيها على الظّن ال على الشك 
وهذا من األدب احلسن الذي قل القائم به . يقول املستيقن املطلع على حقيقة احلال  املصرح برباءة ساحته ، كما

  .واحلافظ له ، وليتك جتد من يسمع فيسكت وال يشيع ما مسعه بأخوات 

  ) ١٣(الْكَاِذُبونَ  لَْولَا َجاُءوا َعلَْيِه بِأَْرَبَعِة شَُهَداَء فَإِذْ لَْم َيأُْتوا بِالشَُّهَداِء فَأُولَِئَك عِْنَد اللَِّه ُهُم

ثبوت شهادة الشهود األربعة وانتفاءها والذين رموا عائشة رضي : جعل اهللا التفصلة بني الرمي الصادق والكاذب 
. أي يف حكمه وشريعته كاذبني } َعنَد اهللا { اهللا عنها مل تكن هلم بينة على قوهلم ، فقامت عليهم احلجة وكانوا 

وا اإلفك فلم جيدوا يف دفعه وإنكاره ، واحتجاج عليهم مبا هو ظاهر مكشوف يف وهذا توبيخ وتعنيف للذين مسع
من وجوب تكذيب القاذف بغري بينة ، والتنكيل به إذا قذف امرأة حمصنة من عرض نساء املسلمني ، : الشرع 

  .؟ فكيف بأّم املؤمنني الصّديقة بنت الصّديق حرمة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحبيبة حبيب اهللا

إِذْ َتلَقَّْوَنهُ ) ١٤(يٌم َولَْولَا فَْضلُ اللَِّه َعلَْيكُْم َوَرْحَمُتُه ِفي الدُّنَْيا َوالْآِخَرِة لََمسَّكُْم ِفي َما أَفَْضُتْم ِفيِه َعذَاٌب َعِظ
  ) ١٥(ًنا َوُهَو ِعْنَد اللَِّه َعِظيٌم بِأَلِْسنَِتكُْم َوَتقُولُونَ بِأَفَْواِهكُْم َما لَْيَس لَكُْم بِِه ِعلٌْم وََتْحَسبُوَنُه َهيِّ

ولوال أين قضيت أن أتفضل عليكم يف الدنيا : واملعىن . لوال األوىل للتحضيض ، وهذه المتناع الشيء لوجود غريه 
بضروب النعم اليت من مجلتها اإلمهال للتوبة ، وأن أترحم عليكم يف اآلخرة بالعفو واملغفرة ، لعاجلتكم بالعقاب 

ظرف ملسكم } إِذْ { أفاض يف احلديث ، واندفع ، وهضب ، وخاض : خضتم فيه من حديث اإلفك ، يقال  على ما
فََتلَقَّى { : ومنه قوله تعاىل . تلقى القول وتلقنه وتلقفه : يقال . يأخذه بعضكم من بعض } َتلَقَّْوَنهُ { ، أو ألفضتم 

و . بإدغام الذال يف التاء ] إذ تلقونه [ » تتلقونه«: رىء على األصل وق]  ٣٧: البقرة [ } ءاَدُم ِمن رَّبِِّه كَِلَماٍت 
، من الولق » تأِْلقُونه«و » تلقونه«و . ، من إلقائه بعضهم على بعض » تلقونه«من لقيه مبعىن لقفه ، و» تلقونه«



إذ : تقرأ  مسعت أمي: حمكية عن عائشة رضي اهللا عنها ، وعن سفيان : » تلقونه«وهو الكذب ، و : واأللق 
} بأفواهكم { : ما معىن قوله : فإن قلت . تثقفونه ، وكان أبوها يقرأ حبرف عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه 

وهذا . معناه أن الشيء املعلوم يكون علمه يف القلب ، فيترجم عنه اللسان : والقول ال يكون إالّ بالفم؟ قلت 
{ : ور يف أفواهكم من غري ترمجة عن علم به يف القلب ، كقوله تعاىل اإلفك ليس إالّ قوالً جيري على ألسنتكم ويد

: أي ] وحتسبونه هيّناً وهو عند اهللا عظيم [ ، ]  ١٦٧: آل عمران [ } َيقُولُونَ بأفواههم مَّا لَْيَس ِفى قُلُوبِهِْم 
أخاف ذنباً مل : فقال : ه وعن بعضهم أنه جزع عند املوت ، فقيل ل. حتسبونه صغرية وهو عند اهللا كبرية وموجبة 

ال تقولّن لشيء من سيئاتك حقري ، فلعله عند اهللا خنلة : ويف كالم بعضهم . يكن مين على بال وهو عند اهللا عظيم 
تلقى اإلفك بألسنتهم ، : وصفهم بارتكاب ثالثة آثام وعلق مّس العذاب العظيم هبا ، أحدها . وهو عندك نقري 

ما وراءك؟ فيحدثه حبديث اإلفك حىت شاع وانتشر؛ فلم يبق بيت : جل فيقول له وذلك أن الرجل كان يلقى الر
  .استصغارهم لذلك وهو عظيمة من العظائم : والثالث . التكلم مما ال علم هلم به : والثاين . وال ناٍد إالّ طاَر فيه 

  ) ١٦(َهذَا سُْبحَاَنَك َهذَا ُبْهَتانٌ َعِظيٌم َولَْولَا إِذْ َسِمْعُتُموُه قُلُْتْم َما َيكُونُ لََنا أَنْ َنَتكَلََّم بِ

للظروف شأن وهو تنزهلا من األشياء منزلة أنفسها لوقوعها : كيف جاز الفصل بني لوال وقلتم؟ قلت : فإن قلت 
فأّي فائدة يف تقدمي الظرف حىت : فإن قلت . فيها وأهنا ال تنفك عنها ، فلذلك يتسع فيها ما ال يتسع يف غريها 

الفائدة فيه بيان أنه كان الواجب عليهم أن يتفادوا أّول ما مسعوا باإلفك عن التكلم به ، فلما : فاصالً؟ قلت  أوقع
ما لنا أن نتكلم : فما معىن يكون ، والكالم بدونه متلئب لو قيل : فإن قلت . كان ذكر الوقت أهّم وجب التقدمي 

ما يكون يل أن : وحنوه . بغي لنا أن نتكلم هبذا ، وما يصحّ لنا ما ين: معناه معىن ينبغي ويصّح ، أي : هبذا؟ قلت 
ما معىن التعجب يف كلمة التسبيح؟ : فإن قلت . للتعحب من عظم األمر } سبحانك { و . أقول ما ليس يل حبق 

األصل يف ذلك أن يسبح اهللا عند رؤية العجيب من صنائعه ، مث كثر حىت استعمل يف كل متعجب منه أو : قلت 
كيف جاز أن تكون امرأة النيب كافرة : فإن قلت . لتنزيه اهللا تعاىل من أن تكون حرمة نبيه عليه السالم فاجرة 

عليهم الصالة [ ألنّ األنبياء : ، ومل جيز أن تكون فاجرة؟ قلت ] عليهما الصالة والسالم [ كامرأة نوح ولوط 
يجب أن ال يكون معهم ما ينفرهم عنهم ، ومل يكن الكفر مبعوثون إىل الكفار ليدعوهم ويستعطفوهم ، ف] والسالم 

  .وأما الكشخنة فمن أعظم املنفرات . عندهم مما ينفر 

  ) ١٨(َويَُبيُِّن اللَُّه لَكُُم الْآَياِت َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم ) ١٧(َيِعظُكُُم اللَُّه أَنْ َتعُوُدوا ِلِمثِْلِه أََبًدا إِنْ كُنُْتْم ُمْؤِمنَِني 

وأبدهم ما داموا أحياء . وعظت فالناً يف كذا فتركه : أو يف أن تعودوا ، من قولك } أَن َتُعودُواْ { كراهة  أي
فيه هتييج هلم ليتعظوا ، وتذكري مبا يوجب ترك العود ، وهو اتصافهم باإلميان } إِن كُنُتم مُّْؤِمنَِني { و . مكلفني 

الت على علمه وحكمته مبا ينزل عليكم من الشرائع ، ويعلمكم من الصاّد عن كلّ مقبح ، ويبني اهللا لكم الدال
  .اآلداب اجلميلة ، ويعظكم به من املواعظ الشافية ، واهللا عامل بكل شيء ، فاعل ملا يفعله بدواعي احلكمة 

ِفي الدُّْنَيا وَالْآِخَرِة وَاللَُّه َيْعلَُم وَأَْنُتمْ لَا َتْعلَُمونَ  إِنَّ الَِّذيَن ُيِحبُّونَ أَنْ َتشِيَع الْفَاِحَشةُ ِفي الَِّذيَن آَمُنوا لَُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم
)١٩ (  



يشيعون الفاحشة عن قصد إىل اإلشاعة ، وإرادة وحمبة هلا ، وعذاب الدنيا احلّد ، ولقد ضرب رسول اهللا : املعىن 
فضربه ضربة بالسيف ، وكّف بصره صلى اهللا عليه وسلم عبد اهللا بن أّيب وحساناً ومسطحاً ، وقعد صفوان حلسان 

ما يف القلوب من األسرار } واهللا َيْعلَُم { ]  ١١: النور [ } والذى توىل ِكْبَرُه مِْنُهْم { : هو املراد بقوله : وقيل . 
  .يعين أنه قد علم حمبة من أحب اإلشاعة ، وهو معاقبه عليها } َوأَنُتْم الَ َتْعلَُمونَ { والضمائر 

  ) ٢٠(ْضلُ اللَِّه َعلَْيكُْم َوَرْحَمُتُه َوأَنَّ اللََّه َرُءوفٌ َرحِيٌم َولَْولَا فَ

ويف هذا التكرير مع حذف اجلواب مبالغة . وكّرر املنة بترك املعاجلة بالعقاب ، حاذفاً جواب لوال كما حذفه مثة 
  .عظيمة ، وكذلك يف التّواب والرءوف والرحيم 

َولَْولَا فَْضلُ ا َتتَّبُِعوا ُخطُوَاِت الشَّْيطَاِن َوَمْن َيتَّبِْع ُخطُوَاِت الشَّيْطَاِن فَإِنَُّه َيأُْمرُ بِالْفَْحَشاِء َوالْمُْنكَرِ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَ
  ) ٢١(للَُّه َسِميٌع َعِليٌم اللَِّه َعلَْيكُْم َوَرْحَمُتُه َما زَكَى ِمْنكُْم ِمْن أََحٍد أََبًدا وَلَِكنَّ اللََّه ُيزَكِّي َمْن َيَشاُء وَا

  :قال أبو ذؤيب . ما أفرط قبحه : الفحشاء والفاحشة 
: وقرىء . ما تنكره النفوس فتنفر عنه وال ترتضيه : واملنكر . أفرطت غريهتا : أي ... ضََراِئرُ ِحْرِميٍّ تَفَاَحَش غَاُرَها 

تعاىل ، ولوال أنّ اهللا تفضل عليكم بالتوبة وزكّى بالتشديد ، والضمري هللا . بفتح الطاء وسكوهنا » خطوات«
املمحصة ، ملا طهر منكم أحد آخر الدهر من دنس إمث اإلفك ، ولكن اهللا يطهر التائبني بقبول توبتهم إذا حمضوها ، 

  .بضمائرهم وإخالصهم } َعِليٌم { لقوهلم } َسِميُع { وهو 

أَنْ يُْؤُتوا أُوِلي الْقُرَْبى َوالَْمَساِكَني وَالُْمَهاجِرِيَن ِفي َسبِيلِ اللَِّه َولَْيْعفُوا َولَْيصْفَحُوا َولَا يَأَْتلِ أُولُو الْفَْضلِ ِمْنكُْم َوالسََّعِة 
  ) ٢٢(أَلَا ُتِحبُّونَ أَنْ َيْغِفَر اللَُّه لَكُْم َواللَُّه غَفُوٌر َرحِيٌم 

ويشهد . لوت جهداً ، إذا مل تدخر منه شيئاً ما أ: من قوهلم : وقيل . افتعال من األلية : وهو من ائتلى إذا حلف 
أو ال يقصروا يف . ال حيلفوا على أن ال حيسنوا إىل املستحقني لإلحسان : واملعىن . وال يتأل : لألول قراءة احلسن 

أن حيسنوا إليهم وإن كانت بينهم وبينهم شحناء جلناية اقترفوها ، فليعودوا عليهم بالعفو والصفح ، وليفعلوا هبم 
مثل ما يرجون أن يفعل هبم رهبم ، مع كثرة خطاياهم وذنوهبم ، نزلت يف شأن مسطح وكان ابن خالة أيب بكر 
: الصديق رضي اهللا عنهما ، وكان فقرياً من فقراء املهاجرين ، وكان أبو بكر ينفق عليه ، فلما فرط منه ما فرط 

  :ويروى . االشتغال باملكافأة للمسىء آىل أن ال ينفق عليه ، وكفى به داعياً إىل اجملاملة وترك 
بلى أحب أن يغفر اهللا يل ، ورجع إىل : أنّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قرأها على أيب بكر ، فقال )  ٧٤٠( 

. ، بالتاء على االلتفات » أن تؤتوا«: وقرأ أَبو حيوة وابن قطيب . واهللا ال أنزعها أبداً : مسطح نفقته وقال 
  .} أَالَ ُتِحبُّونَ أَن َيغِْفَر اهللا لَكُْم {  :ويعضده قوله 

  ) ٢٣(ِظيٌم إِنَّ الَِّذيَن َيْرُمونَ الُْمْحصََناِت الَْغاِفلَاِت الُْمْؤِمنَاِت لُِعنُوا ِفي الدُّْنَيا َوالْآِخَرِة وَلَُهْم َعذَاٌب َع

، وال مكر ، ألهنّن مل جيربن األمور ومل السليمات الصدور ، النقيات القلوب ، الاليت ليس فيهن دهاء } الغافالت { 
  :قال . يرزن األحوال ، فال يفطّن ملا تفطن له اجملربات العرافات 



  َبلَْهاَء ُتطِْلعُنِي َعلَى أَسَْرارِهَا... َولَقَْد لَهَْوُت بِطَفْلٍَة َميَّالَة 
  :وكذلك البله من الرجال يف قوله عليه الصالة والسالم 

  .» اجلنة البله  أكثر أهل« )  ٧٤١( 

َيْوَمِئذٍ ُيَوفِّيهِمُ اللَُّه دِيَنُهُم الَْحقَّ َوَيْعلَُمونَ أَنَّ ) ٢٤(َيْوَم َتشَْهُد َعلَْيهِْم أَلْسَِنُتُهْم َوأَْيِديهِْم وَأَْرُجلُُهمْ بَِما كَانُوا َيْعَملُونَ 
  ) ٢٥(اللََّه ُهَو الَْحقُّ الُْمبُِني 

بالنصب صفة للدين وهو اجلزاء ، وبالرفع صفة هللا ، ولو فليت القرآن كله : ق واحل. بالياء » يشهد«: وقرىء 
وفتشت عما أوعد به العصاة مل تر اهللا تعاىل قد غلظ يف شيء تغليظه يف إفك عائشة رضوان اهللا عليها ، وال أنزل 

عظام ما ركب من ذلك ، من اآليات القوارع ، املشحونة بالوعيد الشديد والعتاب البليغ والزجر العنيف ، واست
كل واحد منها كاف يف بابه ، ولو مل ينزل . واستفظاع ما أقدم عليه ، ما أنزل فيه على طرق خمتلفة وأساليب مفتنة 

إالّ هذه الثالث لكفى هبا ، حيث جعل القذفة ملعونني يف الدارين مجيعاً ، وتوعدهم بالعذاب العظيم يف اآلخرة ، 
جلهم تشهد عليهم مبا أفكوا وهبتوا ، وأنه يوفيهم جزاءهم احلق الواجب الذي هم أهله ، وبأن ألسنتهم وأيديهم وأر

فأوجز يف ذلك وأشبع ، وفصل وأمجل ، وأكد وكّرر ، وجاء مبا مل } أَنَّ اهللا ُهَو احلق املبني { حىت يعلموا عند ذلك 
وعن ابن عباس رضي اهللا . ا ذاك إال ألمر يقع يف وعيد املشركني عبدة األوثان إالّ ما هو دونه يف الفظاعة ، وم

من أذنب : أنه كان بالبصرة يوم عرفة ، وكان ُيسأل عن تفسري القرآن ، حىت سئل عن هذه اآليات فقال : عنهما 
ولقد برَّأ اهللا تعاىل . ذنباً مث تاب منه قبلت توبته إالّ من خاض يف أمر عائشة ، وهذه منه مبالغة وتعظيم ألمر اإلفك 

وبرأ موسى من قول ] .  ٢٦: يوسف [ } َوَشهِدَ َشاِهٌد ّمْن أَْهِلَها { برأ يوسف بلسان الشاهد : عة بأربعة أرب
وبرَّأ عائشة . إين عبد اهللا : وبّرأ مرمي بإنطاق ولدها حني نادى من حجرها . اليهود فيه باحلجر الذي ذهب بثوبه 

فانظر ، كم بينها وبني . وجه الدهر ، مثل هذه التربئة هبذه املبالغات  هبذه اآليات العظام يف كتابه املعجز املتلّو على
تربئة أولئك؟ وما ذاك إالّ إلظهار علّو منزلة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، والتنبيه على إنافة حملّ سيد ولد آدم 

أنه صلى اهللا عليه وسلم وتقّدم ومن أراد أن يتحقق عظمة ش. ، وخرية األّولني واآلخرين ، وحجة اهللا على العاملني 
قدمه وإحرازه لقصب السبق دون كل سابق ، فليتلق ذلك من آيات اإلفك ، وليتأّمل كيف غضب اهللا يف حرمته ، 

فيه : إن كانت عائشة هي املرادة فكيف قيل احملصنات؟ قلت : فإن قلت . وكيف بالغ يف نفي التهمة عن حجابه 
صنات أزواج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وأن خيصصن بأن من قذفهّن فهذا أن يراد باحمل: وجهان ، أحدمها 

الوعيد الحق به ، وإذا أردن عائشة كرباهّن منزلة وقربة عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، كانت املرادة أّوالً ، 
فات باإلحصان والغفلة واإلميان ، كما قال أهنا أّم املؤمنني فجمعت إرادة هلا ولبناهتا من نساء األّمة املوصو: والثاين 

:  
أراد عبد اهللا بن الزبري وأشياعه ، وكان أعداؤه يكنونه خببيب ابنه ، وكان ... قَْدنَِي ِمْن َنْصرِ الْخَُبْيَبْينِ قَِدي 

ُهَو احلق { : ما معىن قوله : مضعوفاً ، وكنيته املشهورة أبو بكر ، إالّ أن هذا يف االسم وذاك يف الصفة ، فإن قلت 
العادل الظاهر العدل ، الذي ال ظلم يف حكمه ، : ذو احلق البني ، أي : معناه : ؟ قلت ]  ٢٥: النور [ } املبني 

ومن هذه صفته مل تسقط عنده إساءة مسيء ، وال إحسان حمسن ، فحق مثله أن . واحملّق الذي ال يوصف بباطل 
  .يتقى وجيتنب حمارمه 



ِممَّا َيقُولُونَ لَُهمْ بِيِثَني َوالَْخبِيثُونَ ِللَْخبِيثَاِت وَالطَّيِّبَاُت ِللطَّيِّبَِني وَالطَّيُِّبونَ ِللطَّيَِّباتِ أُولَِئَك ُمَبرَُّءونَ الَْخبِيثَاُت لِلَْخ
  ) ٢٦(َمْغِفَرةٌ َورِْزٌق كَرٌِمي 

{ منهم يتعرضون } واخلبيثون { ساء من الرجال والن} لِلَْخبِيِثنيَ { من القول تقال أو تعّد } اخلبيثات { أي 
إشارة إىل الطيبني ، وأهنم مربؤون مما يقول } أولئك { و . من القول ، وكذلك الطيبات والطيبون } للخبيثات 

اخلبيثون من خبيثات الكلم ، وهو كالم جار جمرى املثل لعائشة وما رميت به من قول ال يطابق حاهلا يف النزاهة 
إشارة إىل أهل البيت ، وأهنم مربؤون مما يقول أهل اإلفك ، وأن يراد } أولئك { كون وجيوز أن ي. والطيب 

وذكر . وكذلك أهل الطيب . اخلبائث يتزّوجن اخلباث ، واخلباث اخلبائث : النساء ، أي : باخلبيثات والطيبات 
لقد أعطيت : وعن عائشة ]  ٣١: األحزاب [ } َوأَْعَتْدَنا لََها رِْزقاً كَرِمياً { : الرزق الكرمي ها هنا مثله يف قوله 

لقد نزل جربيل عليه السالم بصوريت يف راحته حني أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : تسعاً ما أعطيتهّن امرأة 
أن يتزّوجين ، ولقد تزوجين بكراً وما تزوج بكراً غريي ، ولقد تويف وإنّ رأسه لفي حجري ، ولقد قرب يف بييت ، 

ه املالئكة يف بيين ، وإنّ الوحي لينزل عليه يف أهله فيتفرقون عنه ، وإن كان لينزل عليه وأنا معه يف حلافه ولقد حفت
، وإين البنة خليفته وصّديقه ، ولقد نزل عذري من السماء ، ولقد خلقت طيبة عند طيب ، ولقد وعدت مغفرة 

  .ورزقاً كرمياً 

ُرونَ لُوا ُبُيوًتا غَْيَر ُبيُوِتكُْم حَتَّى َتْسَتأْنُِسوا وَُتَسلُِّموا َعلَى أَْهِلَها ذَِلكُمْ َخْيٌر لَكُمْ لََعلَّكُمْ َتذَكََّيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا َتْدُخ
)٢٧ (  

  :فيه وجهان } َتْسَتأْنُِسواْ { 
ري أيؤذن له أم أنه من االستئناس الظاهر الذي هو خالف االستيحاش ألن الذي يطرق باب غريه ال يد: أحدمها 

ال َتْدُخلُواْ { : حىت يؤذن لكم كقوله : ال؟ فهو كاملستوحش من خفاء احلال عليه ، فإذا أذن له استأنس ، فاملعىن 
وهذا من باب الكناية واإلرداف؛ ألنّ هذا النوع من ]  ٥٣: األحزاب [ } ُبُيوَت النىب إِالَّ أَن يُْؤذَنَ لَكُْم 

  .ضع موضع اإلذن فو. االستئناس يردف اإلذن 
استفعال من أنس الشيء إذا أبصره ظاهراً : أن يكون من االستئناس الذي هو االستعالم واالستكشاف : والثاين 

استأنس هل ترى أحداً : واملعىن حىت تستعلموا وتستكشفوا احلال ، هل يراد دخولكم أم ال؟ ومنه قوهلم . مكشوفاً 
  :ومنه بيت النابغة . واستعلمت  تعرفت: ، واستأنست فلم أر أحداً ، أي 

وجيوز أن يكون من اإلنس ، وهو أن يتعرف هل مثة إنسان؟ وعن أيب أيوب األنصاري ... َعلَى ُمْسَتأْنِسٍ َوِحِد 
يتكلم الرجل بالتسبيحة والتكبرية والتحميدة ويتنحنح : " يا رسول اهللا ، ما االستئناس؟ قال : قلنا : رضي اهللا عنه 

  "السالم عليكم ، أأدخل؟ ثالث مرات؛ فإن أذن له وإالّ رجع : والتسليم أن يقول . لبيت يؤذن أهل ا: 
السالم عليكم أأدخل؟ قاهلا ثالثاً مث : وعن أيب موسى األشعري أنه أتى باب عمر رضي اهللا عنهما فقال )  ٧٤٢( 

  "االستئذان ثالثا : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : رجع وقال 
أأجل؟ فقال صلى اهللا عليه وسلم المرأة يقالُ : واستأذن رجل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال )  ٧٤٣( 

، فسمَعها " السالُم عليكم أأدخلُ : قويل له يقولُ . قومي إىل هذا فعلِّميه ، فإنه ال حيسُن أن يستأذنَ : " هلا روضةٌ 
حييتم صباحاً ، : ن أهل اجلاهلية يقول الرجل منهم إذا دخل بيتاً غري بيته وكا. » ادخلْ«: الرجلُ فقالَها ، فقالَ 



وحييتم مساء ، مث يدخل ، فرمبا أصاب الرجل مع امرأته يف حلاف واحد ، فصّد اهللا عن ذلك ، وعلم األحسن 
باب االستئذان واألمجل ، وكم من باب من أبواب الدين هو عند الناس كالشريعة املنسوخة قد تركوا العمل به ، و

بواحد من غري استئذان وال حتية من حتاىي إسالم وال جاهلية . بينا أنت يف بيتك ، إذا رعف عليك الباب : من ذلك 
، وهو ممن مسع ما أنزل اهللا فيه ، وما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ولكن أين األذن الواعية؟ ويف قراءة 

إمنا هو حىت تستأذنوا ، فأخطأ : وعن ابن عباس وسعيد بن جبري . » ا وتستأذنواحىت تسلموا على أهله«: عبد اهللا 
َخْيرٌ { االستئذان والتسليم } ذلكم { » حىت تستأذنوا«: ويف قراءة أّيب . وال يعّول على هذه الرواية . الكاتب 

وهو اهلالك ، كأن صاحبه دامر  واشتقاقه من الدمار -وهو الدخول بغري إذن  -من حتية اجلاهلية والدمور } لَّكُْم 
  :ويف احلديث . لعظم ما ارتكب 

  :وروي " من سبقت عينه استئذانه فقد دمر ) "  ٧٤٤( 
إهنا ليس هلا خادٌم : ، قالَ » نعم«: أأستأذن على أمي؟ قالَ : أنّ رجالً قال للنيب صلى اهللا عليه وسلم )  ٧٤٥( 

{ . » فاستأذن«: قال . الَ : قالَ الرجل » أحتبُّ أن تَراها عريانةً«: غريي ، أأستأذن عليها كلما دخلُْت؟ قالَ 
لكم هذا إرادة أن تذكروا وتتعظوا وتتعلموا مبا أمرمت به يف باب : أو قيل . أي أنزل عليكم } لََعلَّكُْم َتذَكَُّرونَ 

  .االستئذان 

ذَنَ لَكُْم َوإِنْ ِقيلَ لَكُمُ اْرجُِعوا فَاْرجُِعوا ُهَو أَْزكَى لَكُْم َواللَُّه بَِما فَإِنْ لَْم َتجِدُوا ِفيَها أََحًدا فَلَا َتْدُخلُوَها حَتَّى ُيْؤ
  ) ٢٨(َتْعَملُونَ َعِليٌم 

: وحيتمل . واصربوا حىت جتدوا من يأذن لكم } فَالَ َتْدُخلُوَها { من اآلذنني } فَإِن لَّمْ َتجُِدواْ ِفيَها أََحداً { حيتمل 
أحداً من أهلها ولكم فيها حاجة فال تدخلوها إالّ بإذن أهلها ، وذلك أنّ االستئذان مل يشرع لئال فإن مل جتدوا فيها 

يطلع الدامر على عورة ، وال تسبق عينه إىل ما ال حيل النظر إليه فقط ، وإمنا شرع لئال يوقف على األحوال اليت 
، وألّنه تصرف يف ملك غريك فال بّد من أن  يطويها الناس يف العادة عن غريهم ويتحفظون من اطالع أحد عليها

أي ال تلحوا يف إطالق اإلذن ، وال تلجوا يف تسهيل } فارجعوا { يكون برضاه ، وإالّ أشبه الغصب والتغلب 
احلجاب ، وال تقفوا على األبواب منتظرين؛ ألن هذا مما جيلب الكراهة ويقدح يف قلوب الناس خصوصاً إذا كانوا 

ضني باآلداب احلسنة وإذا هنى عن ذلك ألدائه إىل الكراهة وجب االنتهاء عن كل ما يؤدي إليها ذوي مروءة ومرتا
من قرع الباب بعنف ، والتصييح بصاحب الدار وغري ذلك مما يدخل يف عادات من مل يتهذّب من أكثر الناس ، : 

إَنَّ { : زاجرة وما نزل فيها من قوله  وكفى بقصة بين أسد. ما قرعت باباً على عامل قط ] واهللا : [ وعن أيب عبيد 
هل يصّح أن يكون املعىن : فإن قلت ] .  ٤: احلجرات [ } الذين ُينَاُدوَنَك ِمن َوَراء احلجرات أَكْثَُرُهْم الَ َيْعِقلُونَ 

ل مع بعد أن جزم النهي عن الدخو: وإن مل يؤذن لكم وأمرمت بالرجوع فامتثلوا ، وال تدخلوا مع كراهتهم؟ قلت : 
فقد اإلذن وحده من أهل الدار حاضرين وغائبني ، مل تبق شبهة يف كونه منهياً عنه مع انضمام األمر بالرجوع إىل 

: من حريق ، أو هجوم سارق ، أو ظهور منكر جيب إنكاره؟ قلت : فإذا عرض أمر يف دار : فقد اإلذن ، فإن قلت 
أطيب لكم وأطهر ، ملا فيه من سالمة الصدور والبعد من الرجوع : أي ] هو أزكى لكم [ ذاك مستثىن بالدليل 

مث أوعد املخاطبني بذلك بأنه عامل مبا يأتون وما يذرون مما خوطبوا به فموف جزاءه . الريبة ، أو أنفع وأمنى خرياً 
  .عليه 



  ) ٢٩(ْم وَاللَُّه َيْعلَُم َما تُْبُدونَ َوَما َتكُْتُمونَ لَْيَس َعلَْيكُْم ُجنَاٌح أَنْ َتْدُخلُوا ُبيُوًتا غَْيَر َمْسكُوَنٍة ِفيَها َمتَاٌع لَكُ

ما ليس مبسكون منها ، وذلك حنو الفنادق وهي اخلانات : استثىن من البيوت اليت جيب االستئذان على داخلها 
الشراء والبيع املنفعة ، كاالستكنان من احلّر والربد ، وإيواء الرحال والسلع و: واملتاع . والربط وحوانيت البياعني 

  :ويروى . 
يا رسول اهللا ، إنّ اهللا تعاىل قد أنزل عليك آية يف االستئذان ، وإنا خنتلف : أنّ أبا بكر رضي اهللا عنه قال )  ٧٤٦( 

واهللا { التربز : واملتاع . اخلربات يتربز فيها : يف جتاراتنا فننزل هذه اخلانات أفال ندخلها إالّ بإذن؟ فنزلت ، وقيل 
  .وعيد للذين يدخلون اخلربات والدور اخلالية من أهل الريبة } ُم َما تُْبُدونَ َوَما َتكُْتُمونَ َيْعلَ

  ) ٣٠(َيْصَنُعونَ قُلْ ِللُْمْؤِمنَِني َيُغضُّوا ِمْن أَْبصَارِِهْم َوَيْحفَظُوا فُُروجَُهْم ذَِلَك أَْزكَى لَُهْم إِنَّ اللََّه َخبِريٌ بَِما 

د غّض البصر عما حيرم ، واالقتصار به على ما حيلّ وجّوز األخفش أن تكون مزيدة ، وأباه من للتبعيض ، واملرا
أال . داللة على أن أمر النظر أوسع : كيف دخلت يف غضّ البصر دون حفظ الفروج؟ قلت : فإن قلت . سيبويه 

وأقدامهن وكذلك اجلواري  ترى أن احملارم ال بأس بالنظر إىل شعورهّن وصدورهّن وثديهّن وأعضادهّن وأسوقهّن
وأما أمر الفرج فمضيق وكفاك . املستعرضات ، واألجنبية ينظر إىل وجهها وكفيها وقدميها يف إحدى الروايتني 

مع حفظها عن اإلفضاء  -فرقاً أن أبيح النظر إالّ ما استثىن منه ، وحظر اجلماع إالّ ما استثىن منه ، وجيوز أن يراد 
كل ما يف القرآن من حفظ الفرج فهو عن الزنا ، إالّ هذا فإنه : وعن ابن زيد . عن اإلبداء  حفظها -إىل ما ال حيلّ 

بأفعاهلم وأحواهلم ، وكيف جييلون أبصارهم؟ وكيف يصنعون بسائر } خَبٌِري { مث أخرب أنه . أراد به االستتار 
  .ر يف كل حركة وسكون أن يكونوا منه على تقوى وحذ -إذا عرفوا ذلك  -حواسهم وجوارحهم؟ فعليهم 

 مِْنَها َولَْيْضرِْبَن بُِخُمرِِهنَّ َعلَى َوقُلْ ِللُْمْؤِمَناِت يَْغُضْضَن ِمْن أَْبَصارِِهنَّ وََيْحفَظَْن فُُروَجُهنَّ وَلَا يُْبِديَن زِيَنَتُهنَّ إِلَّا َما ظََهَر
أَْو آَباِئهِنَّ أَْو آَباِء ُبُعولَِتهِنَّ أَْو أَْبَناِئهِنَّ أَْو أَْبَناِء ُبُعولَِتهِنَّ أَْو إِخَْوانِهِنَّ أَْو بَنِي  ُجُيوبِهِنَّ َولَا يُْبِديَن زِيَنَتُهنَّ إِلَّا ِلُبعُولَِتهِنَّ

ْرَبِة ِمَن الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَِّذيَن الْإِإِخَْوانِهِنَّ أَْو َبنِي أََخوَاِتهِنَّ أَْو نِسَاِئهِنَّ أَْو َما َملَكَْت أَْيَماُنُهنَّ أَوِ التَّابِِعَني غَْيرِ أُوِلي 
وا إِلَى اللَِّه َجِميًعا أَيُّهَ الُْمْؤِمُنونَ لَْم َيظَْهُروا َعلَى َعْورَاِت النَِّساِء َولَا َيْضرِْبَن بِأَْرُجِلهِنَّ ِلُيْعلََم َما ُيْخِفَني ِمْن زِينَِتهِنَّ َوُتوُب

  ) ٣١(لََعلَّكُْم ُتفِْلُحونَ 

ساء مأمورات أيضاً بغّض األبصار ، وال حيلّ للمرأة أن تنظر من األجنيب إىل ما حتت سرته إىل ركبته ، وإن الن
وغضها بصرها من األجانب أصالً أوىل هبا . اشتهت غّضت بصرها رأساً ، وال تنظر من املرأة إالّ إىل مثل ذلك 

  :قالت  ومنه حديث ابن أم مكتوم عن أم سلمة رضي اهللا عنها. وأحسن 
وذلك بعد أن أمرنا  -كنت عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعنده ميمونة ، فأقبل ابن أم مكتوم )  ٧٤٧( 

أفعمياوان أنتما؟ « : يا رسول اهللا ، أليس أعمى ال يبصر؟ قال : احتجبا ، فقلنا : فدخل علينا فقال  -باحلجاب 
ألنّ النظر بريد الزىن ورائد الفجور : ار على حفظ الفروج؟ قلت مل قّدم غّض األبص: فإن قلت » ألستما تبصرانه؟ 

ما تزينت به املرأة من حلي أو كحل أو : ، والبلوى فيه أشّد وأكثر ، وال يكاد يقدر على االحتراس منه ، الزينة 
في منها خضاب ، فما كان ظاهراً منها كاخلامت والفتخة والكحل واخلضاب ، فال بأس بإبدائه لألجانب ، وما خ

وذكر الزينة . كالسوار واخللخال والدملج والقالدة واإلكليل والوشاح والقرط ، فال تبديه إالّ هلؤالء املذكورين 



للمبالغة يف األمر بالتصّون والتستر ، ألنّ هذا الزين واقعة على مواضع من اجلسد ال حيل النظر إليها : دون مواقعها 
ليعلم . العضد والعنق والرأس والصدر واألذن ، فنهى عن إبداء الزين نفسها لغري هؤالء ، وهي الذراع والساق و

كان النظر  -بدليل أن النظر إليها غري مالبسة هلا ال مقال يف حله  -أنّ النظر إذا مل حيل إليها ملالبستها تلك املواقع 
أن النساء حقهّن أن حيتطن يف سترها إىل املواقع أنفسها متمكناً يف احلظر ، ثابت القدم يف احلرمة ، شاهداً على 

: فإن قلت . نعم : ما تقول يف القراميل ، هل حيلّ نظر هؤالء إليها؟ قلت : فإن قلت . ويتقني اهللا يف الكشف عنها 
أليس موقعها الظهر وال حيل هلم النظر إىل ظهرها وبطنها ، ورمبا ورد الشعر فوقعت القراميل على ما حياذي ما حتت 

األمر كما قلت ، ولكن أمر القراميل خالف أمر سائر احللي ، ألنه ال يقع إالّ فوق اللباس ، وجيوز : ت السرة؟ قل
إالّ إذا كان يصف لرقته فال حيل النظر إليه . النظر إىل الثوب الواقع على الظهر والبطن لألجانب فضالً عن هؤالء 

ا املراد مبوقع الزينة؟ ذلك العضو كله ، أم املقدار الذي : فإن قلت . ، فال حيلّ النظر إىل القراميل واقعة عليه  م
الصحيح أنه العضو كله كما فسرت مواقع الزينة اخلفية ، وكذلك مواقع الزينة الظاهرة : تالبسه الزينة منه؟ قلت 

موقعا  الوجه موقع الكحل يف عينيه ، واخلضاب بالومسة يف حاجبيه وشاربيه ، والغمرة يف خديه ، والكف والقدم: 
ألن سترها فيه حرج فإن : مل سومح مطلقاً يف الزينة الظاهرة؟ قلت : فإن قلت . اخلامت والفتخة واخلضاب باحلناء 

املرأة ال جتد بّداً من مزاولة األشياء بيديها ، ومن احلاجة إىل كشف وجهها ، خصوصاً يف الشهادة واحملاكمة 
إِالَّ َما { : قدميها ، وخاصة الفقريات منهّن ، وهذا معىن قوله  والنكاح ، وتضطر إىل املشي يف الطرقات وظهور

يعين إالّ ما جرت العادة واجلبلة على ظهوره واألصل فيه الظهور ، وإمنا سومح يف الزينة اخلفية ، } ظََهَر ِمْنَها 
توقع الفتنة من جهاهتم ،  أولئك املذكورون ملا كانوا خمتصني به من احلاجة املضطرة إىل مداخلتهم وخمالطتهم ، ولقلة

  .وملا يف الطباع من النفرة عن مماسة القرائب ، وحتتاج املرأة إىل صحبتهم يف األسفار للنزول والركوب وغري ذلك 

كانت جيوهبّن واسعة تبدو منها حنورهن وصدورهن وما حواليها ، وكّن يسدلن اخلمر من ورائهّن فتبقى مكشوفة ، 
ومنه . الصدور تسمية مبا يليها ويالبسها : مهّن حىت يغطينها ، وجيوز أن يراد باجليوب فأمرن بأن يسدلنها من قدا

ضربت بيدي على احلائط ، إذا وضعتها : ضربت خبمارها على جيبها ، كقولك : ناصح اجليب وقولك : قوهلم 
هذه اآلية قامت كل واحدة  ما رأيت نساءاً خرياً من نساء األنصار ، ملا نزلت: عليه ، وعن عائشة رضي اهللا عنها 

: وقرىء . منهن إىل مرطها املرحل فصدعت منه صدعة ، فاختمرن ، فأصبحن كأن على رؤوسهّن الغربان 
هّن املؤمنات ، ألنه ليس : قيل يف نسائهّن } ُبيُوتاً غَْيَر ُبيُوِتكُْم { بكسر اجليم ألجل الياء ، وكذلك » جيوهبن«

والظاهر أنه عىن بنسائهن وما . عن ابن عباس رضي اهللا عنهما . كة أو كتابية للمؤمنة أن تتجّرد بني يدي مشر
من يف صحبتهن وخدمتهّن من احلرائر واإلماء والنساء ، كلهّن سواء يف حلّ نظر بعضهن إىل بعض : ملكت أمياهنن 

أباحت النظر إليها لعبدها ، وعن عائشة رضي اهللا عنها أهنا . ما ملكت أمياهنّن هم الذكور واإلناث مجيعاً : وقيل . 
ال : وعن سعيد بن املسيب مثله ، مث رجع وقال . إنك إذا وضعتين يف القرب وخرجت فأنت حّر : وقالت لذكوان 

وهذا هو الصحيح ، ألن عبد املرأة مبنزلة األجنيب منها ، خصياً كان أو . تغرّنكم آية النور ، فإن املراد هبا اإلماء 
هو خصيّ : أن معاوية دخل عليها ومعه خصّي ، فتقنعت منه ، فقال : نت حبدل الكَلبية وعن ميسون ب. فحالً 

ال حيلّ استخدام اخلصيان وإمساكهم : يا معاوية ، أترى أن املثلة به حتلل ما حّرم اهللا؟ وعند أيب حنيفة : فقالت 
  :روي : فإن قلت . وبيعهم وشراؤهم ، ومل ينقل عن أحد من السلف إمساكهم 

ال يقبل فيما تعّم به البلوى إالّ حديث : أنه أهدي لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خصّي فقبله ، قلت )  ٧٤٨( 
هم الذين يتبعونكم : احلاجة قيل } اإلربة { . مكشوف ، فإن صّح فلعله قبله ليعتقه ، أو لسبب من األسباب 



أو شيوخ صلحاء إذا . بله ال يعرفون شيئاً من أمرهّن ليصيبوا من فضل طعامكم ، وال حاجة هلم يف النساء ، ألهنم 
بالنصب على االستثناء أو احلال ، واجلّر على } غَْيُر { : وقرىء . كانوا معهّن غّضوا أبصارهم ، أو هبم عنانة 

  .الوصفية 

احلج [ } كُْم طِفْالً ُنخْرُِج{ وحنوه . وضع الواحد موضع اجلمع ألنه يفيد اجلنس ، ويبني ما بعده أن املراد به اجلمع 
ال يعرفون ما العورة وال مييزون بينها وبني : إما من ظهر على الشيء إذا اطلع عليه ، أي } لَْم َيظَْهُرواْ { ]  ٥: 

مل يبلغوا أوان القدرة : أخذه وأطاقه ، أي : غريها ، وإما من ظهر على فالن إذا قوي عليه ، وظهر على القرآن 
سئل : مل مل يذكر اهللا األعمام واألخوال؟ قلت : فإن قلت . وهي لغة هذيل » عورات«: وقرىء . على الوطء 

أن سائر القرابات يشترك األب : ومعناه . لئال يصفها العم عند ابنه ، واخلال كذلك : الشعيب عن ذلك؟ فقال 
ه وليس مبحرم ، فيداين تصّوره هلا فإذا رآها األب فرمبا وصفها البن. واالبن يف احملرمية إال العّم واخلال وأبناءمها 

كانت املرأة تضرب . بالوصف نظره إليها؛ وهذا أيضاً من الدالالت البليغة على وجوب االحتياط عليهن يف التستر 
كانت تضرب بإحدى رجليها األخرى ، ليعلم : وقيل . األرض برجلها ليتقعقع خلخاهلا ، فيعلم أهنا ذات خلخال 

ذا هنني عن إظهار صوت احللي بعد ما هنني عن إظهار احللي ، علم بذلك أن النهي عن إظهار وإ. أهنا ذات خلخالني 
أوامر اهللا ونواهيه يف كل باب ال ] وتوبوا إىل اهللا مجيعاً أيها املؤمنون لعلكم تفلحون . [ مواضع احللي أبلغ وأبلغ 

 خيلو من تقصري يقع منه ، فلذلك وّصى وإن ضبط نفسه واجتهد ، وال. يكاد العبد الضعيف يقدر على مراعاهتا 
توبوا : وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما . املؤمنني مجيعاً بالتوبة واالستغفار ، وبتأميل الفالح ، إذا تابوا واستغفروا 

قد صحت التوبة باإلسالم ، واإلسالم : مما كنتم تفعلونه يف اجلاهلية؛ لعلكم تسعدون يف الدنيا واآلخرة فإن قلت 
إن من أذنب ذنباً مث تاب عنه ، يلزمه كلما : أراد هبا ما يقوله العلماء : ّب ما قبله ، فما معىن هذه التوبة؟ قلت جي

، بضم » أيه املؤمنون«: وقرىء . تذكره أن جيدد عنه التوبة ألنه يلزمه أن يستمر على ندمه وعزمه إىل أن يلقى ربه 
بل األلف ، فلما سقطت األلف اللتقاء الساكنني أتبعت حركتها حركة اهلاء ، ووجهه أهنا كانت مفتوحة لوقوعها ق

  .ما قبلها 

ِمْن فَْضِلِه َواللَُّه َواِسٌع َعِليٌم َوأَْنِكحُوا الْأََياَمى ِمْنكُْم وَالصَّاِلِحَني ِمْن ِعَباِدكُْم َوإِمَاِئكُْم إِنْ َيكُونُوا فُقََراَء ُيْغنِهُِم اللَُّه 
)٣٢ (  

إذا مل يتزوجا : للرجل واملرأة ، وقد آم وآمت وتأمياً : أصلهما أيائم ويتائم ، فقلبا ، واألمي : واليتامى } األيامى { 
  :قال . بكرين كانا أو ثيبني 

  َوإنْ كُْنُت أَفَتى مِْنكُمْ أَتَأَيَُّم... فَإنْ َتْنِكِحي أَْنِكْح َوإنْ َتتَأَيَِّمي 
: ، واملراد " اللَّهم إّنا نعوذُ بَِك ِمَن العيمِة والغيمِة واألميِة والكزمِ والقرمِ : " وعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

من «: وقرىء . أنكحوا من تأمي منكم من األحرار واحلرائر ، ومن كان فيه صالح من غلمانكم وجواريكم 
ب يف حق األولياء عند وهذا األمر للندب ملا علم من أنّ النكاح أمر مندوب إليه ، وقد يكون للوجو» عبيدكم

ومما يدلّ على كونه مندوباً إليه قوله صلى اهللا عليه . النكاح واجب : طلب املرأة ذلك ، وعند أصحاب الظواهر 
  :وسلم 

  :وعنه عليه الصالة والسالم " من أحب فطريت فليسّنت بسنيت وهي النكاح ) "  ٧٥٠( 



  :وعنه عليه الصالة والسالم " نا من كان له ما يتزوج به فلم يتزوج فليس م) "  ٧٥١( 
  :وعنه عليه الصالة والسالم " يا ويله ، عصم ابن آدم مين ثلثي دينه : إذا تزوج أحدكم عّج شيطانه ) "  ٧٥٢( 
واألحاديث فيه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم " يا عياض ال تزوجّن عجوزاً وال عاقراً ، فإين مكاثر ) "  ٧٥٣( 

  :وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم . مبا كان واجب الترك إذا أّدى إىل معصية أو مفسدة ور. واآلثار كثرية 
ويف " إذا أََتى َعلَى أُمَّيت مائةَ ومثانون سنةً فقْد حلّت هلُمْ العزوبةُ والعزلةُ والترهُب علَى رؤوسِ اجلبالِ ) "  ٧٥٤( 

  :احلديث 
فإن قلت " ملعيشةُ إالّ باملعصيِة ، فإذا كانَ ذلَك الزمانُ حلّت العزوبة يأيت على الناسِ زمانُ ال تنالُ فيه ا) "  ٧٥٥( 
ليحصن دينهم وحيفظ عليهم صالحهم وألنّ الصاحلني من األرقاء هم الذين مواليهم : مل خّص الصاحلني؟ قلت : 

االهتمام هبم وتقبل يشفقون عليهم وينزلوهنم منزلة األوالد يف األثرة واملودة ، فكانوا مظّنة للتوصية بشأهنم و
القيام حبقوق : أو أريد بالصالح . وأما املفسدون منهم فحاهلم عند مواليهم على عكس ذلك . الوصية فيهم 

ينبغي أن تكون شريطة اهللا غري منسية يف هذا املوعد ونظائره ، ] إن يكونوا فقراء يُغنيهم اهللا من فضله . [ النكاح 
َوَمن َيتَّقِ اهللا َيجَْعل لَُّه َمْخَرجاً { :  ما اقتضته احلكمة وما كان مصلحة ، وحنوه وهي مشيئته ، وال يشاء احلكيم إالّ

َوإِنْ ِخفُْتْم َعْيلَةً { : وقد جاءت الشريطة منصوصة يف قوله تعاىل ] .  ٣: الطالق [ } َوَيْرُزقُْه ِمْن َحْيثُ الَ َيْحَتِسبُ 
ومن مل ينس هذه الشريطة مل ينتصب ]  ٢٨: التوبة [ } ن َشاء إِنَّ اهللا َعِليٌم َحِكيمٌ فََسْوَف ُيْغنِيكُُم اهللا ِمن فَْضِلِه إِ

وعن النيب . معترضاً بعزب كان غنياً فأفقره النكاح ، وبفاسق تاب واتقى اهللا وكان له شيء ففين وأصبح مسكيناً 
  :صلى اهللا عليه وسلم 

  "التمسُوا الرزَق بالنكاحِ ) "  ٧٥٦( 
عجبت ملن ال يطلب الغىن : وعن عمر رضي اللَُّه عنه " عليَك بالباءِة : " كا إليه رجلٌ احلاجة فقالَ وش)  ٧٥٧( 

كنت : ولقد كان عندنا رجل رازح احلال ، مث رأيته بعد سنني وقد انتعشت حاله وحسنت ، فسألته؟ فقال . بالباءة 
رزقت بكر ولدي تراخيت عن الفقر ، فلما ولد يل يف أول أمري على ما علمت ، وذلك قبل أن أُرزق ولداً ، فلما 

أي غّين ذو } واهللا واسع { الثاين زدت خرياً ، فلما تتاموا ثالثة صّب اهللا علّي اخلري صباً ، فأصبحت إىل ما ترى 
  .يبسط الرزق وملن يشاء ويقدر } َعِليٌم { سعة ال يرزؤه إغناء اخلالئق ، ولكنه 

ْم فَكَاِتُبوُهمْ ا َيجُِدونَ نِكَاًحا َحتَّى ُيْغنِيَُهُم اللَُّه ِمْن فَْضِلِه َوالَِّذيَن يَْبَتُغونَ الِْكتَاَب ِممَّا َملَكَْت أَْيمَاُنكَُولَْيْسَتْعِففِ الَِّذيَن لَ
لَى الْبَِغاِء إِنْ أََرْدنَ َتَحصًُّنا ِلَتْبَتغُوا إِنْ َعِلْمُتْم ِفيهِْم َخيًْرا َوآُتوُهْم ِمْن َمالِ اللَِّه الَِّذي آَتاكُْم وَلَا ُتكْرُِهوا فََتيَاِتكُْم َع

  ) ٣٣(َعَرَض الْحََياِة الدُّْنَيا َوَمْن ُيكْرِْهُهنَّ فَإِنَّ اللََّه ِمْن َبْعِد إِكَْراِههِنَّ غَفُوٌر َرِحيٌم 

الَ { ها عليه وليجتهد يف العفة وظلف النفس ، كأن املستعف طالب من نفسه العفاف وحامل} َولَْيْسَتْعِفِف { 
ترجية } حىت ُيْغنَِيُهُم اهللا { ما ينكح به من املال : وجيوز أن يراد بالنكاح . أي استطاعة تزوج } َيجُِدونَ نِكَاحاً 

للمستعفني وتقدمة وعد بالتفضل عليهم بالغىن ، ليكون انتظار ذلك وتأميله لطفاً هلم يف استعفافهم ، وربطاً على 
حيث أمر : ن فضله أوىل باألعفاء وأدىن من الصلحاء ، وما أحسن ما رتب هذه األوامر قلوهبم ، وليظهر بذلك أ

مواقعة املعصية وهو غّض البصر ، مث بالنكاح الذي حيصن به الدين ويقع به ] من [ أوالً مبا يعصم من الفتنة ويبعد 
عن الطموح إىل الشهوة عند العجز  االستغناء باحلالل عن احلرام ، مث باحلمل على النفس األمارة بالسوء وعزفها

{ أو منصوب بفعل مضمر يفسره . مرفوع على االبتداء } والذين يَْبَتُغونَ { عن النكاح إىل أن يرزق القدرة عليه 



: والكتاب واملكاتبة ، كالعتاب واملعاتبة . زيداً فاضربه ، ودخلت الفاء لتضمن معىن الشرط : كقولك } فكاتبوهم 
كتبت لك على نفسي أن تعتق : ومعناه . كاتبتك على ألف درهم ، فإن أداها عتق : رجل ململوكه وهو أن يقول ال

. أو كتبت عليك الوفاء باملال وكتبت علي العتق . مين إذا وفيت باملال ، وكتبت يل على نفسك أن تفي بذلك 
اهللا تعاىل مل يذكر التنجيم ، وقياساً  وجيوز عند أيب حنيفة رضي اهللا عنه حاالً ومؤجالً ، ومنجماً وغري منجم؛ ألن

ال جيوز عنده بنجم واحد؛ ألنّ العبد . ال جيوز إالّ مؤجالً منجماً : وعند الشافعي رضي اهللا عنه . على سائر العقود 
ال ميلك شيئاً ، فعقده حاالً منع من حصول الغرض ، ألنه ال يقدر على أداء البدل عاجالً ، وجيوز عقده على مال 

مثل حفر بئر يف مكان بعينه معلومة الطول : وكثري ، وعلى خدمة يف مدة معلومة ، وعلى عمل معلوم مؤقت  قليل
فإن أداها عتق ، وإن كاتبه . وإن كاتبه على قيمته مل جيز . والعرض وبناء دار قد أراه آجرها وجصها وما تبىن به 

يطأ املكاتبة ، وإذا أّدى عتق ، وكان والؤه ملواله؛ على وصيف ، جاز ، لقلة اجلهالة ووجب الوسط ، وليس له أن 
وعن احلسن رضي اهللا عنه . ألنه جاد عليه بالكسب الذي هو يف األصل له ، وهذا األمر للندب عند عامة العلماء 

وعن . هي عزمة من عزمات اهللا : وعن عمر رضي اهللا عنه . ليس ذلك بعزم ، إن شاء كاتب وإن شاء مل يكاتب : 
وعن سلمان . أمانة وتكسباً : وقيل . قدرة على أداء ما يفارقون عليه } َخيًْرا { ريين مثله وهو مذهب داود ابن س

أفتأمرين أن آكل غسالة أيدي : ال ، قال : أعندك مال؟ قال : رضي اهللا عنه أن مملوكاً له ابتغى أن يكاتبه فقال 
إعانة املكاتبني وإعطائهم سهمهم الذي جعل اهللا هلم من أمر للمسلمني على وجه الوجوب ب} َوءاُتوُهم { الناس 

  :بيت املال ، كقوله تعاىل 

هل : فإن قلت . عند أيب حنيفة وأصحابه رضي اهللا عنهم ]  ٦٠: التوبة [ ، ]  ١٧٧: البقرة [ } َوِفي الرقاب { 
 تف الصدقة جبميع البدل وعجز وكذلك إذا مل. نعم : حيلّ ملواله إذا كان غنياً أن يأخذ ما تصّدق به عليه؟ قلت 

عن أداء الباقي طاب للموىل ما أخذه؛ ألنه مل يأخذه بسبب الصدقة ، ولكن بسبب عقد املكاتبة كمن اشترى 
  :الصدقة من الفقري أو ورثها أو وهبت له ، ومنه قوله صلى اهللا عليه وسلم يف حديث بريرة 

هو إجياب على املوايل أن حيطوا هلم من : د الشافعي رضي اهللا عنه ، وعن" ُهَو لََها صدقةٌ ولنا هديةٌ ) : "  ٧٥٨( 
: وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما . حيط له الربع : وعن علي رضي اهللا عنه . وإن مل يفعلوا أُجربوا . مال الكتابة 

ل عبد كوتب يف يرضخ له من كتابته شيئاً ، وعن عمر رضي اهللا عنه أنه كاتب عبداً له يكىن أبا أمية ، وهو أّو
لو أخرته إىل آخر : استعن به على مكاتبتك فقال : اإلسالم ، فأَتاه بأّول جنم فدفعه إليه عمر رضي اهللا عنه وقال 

إنه عقد معاوضة : وهذا عند أيب حنيفة رضي اهللا عنه على وجه الندب وقال . أخاف أن ال أدرك ذلك : جنم؟ قال 
أنفقوا عليهم بعد أن يؤدوا ويعتقوا : وقيل . أسلفوهم : } َوءاُتوُهم { معىن :  وقيل. فال جيرب على احلطيطة كالبيع 

سأل مواله أن يكاتبه فأىب : وروي أنه كان حلويطب بن عبد العزى مملوك يقال له الصبيح . وهذا كله مستحب . 
كانت إماء أهل اجلاهلية ] يا وال تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن حتصناً لتبتغوا عرض احلياة الدن. [ ، فنزلت 

  /يساعني على مواليهن ، 
: وكان لعبد اهللا بن أّيب رأس النفاق ست جوار ، معاذة ، ومسيكة ، وأميمة ، وعمرة ، وأروى ، وقتيلة )  ٧٥٩( 

فنزلت ، . يكرههن على البغاء وضرب عليهن ضرائب فشكت ثنتان منهن إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  :ويف احلديث . عن العبد واألمة : لفىت والفتاة ويكىن با

: مل أقحم قوله : فإن قلت . مصدر البغي : والبغاء " ليقل أحدكم فتاي وفتايت ، وال يقل عبدي وأميت ) "  ٧٦٠( 
ال يسمى ألن اإلكراه ال يتأتى إال مع إرادة التحصن ، وآمر الطيعة املواتية للبغاء : قلت } إِنْ أََرْدنَ َتَحصُّناً { 



إيذان بأن املساعيات كّن يفعلن ذلك برغبة وطواعية » إذا«وإيثارها على } إِنْ { وكلمة . مكرهاً وال أمره إكراهاً 
هلم أو هلّن ، أو هلم وهلّن إن تابوا } غَفُوٌر رَِّحيمٌ { منهن ، وأن ما وجد من معاذة ومسيكة من حيز الشاذ النادر 

ال حاجة إىل تعليق املغفرة هبّن ، ألن املكرهة على : فإن قلت » هلن غفور رحيم«: ويف قراءة ابن عباس . وأصلحوا 
لعل اإلكراه كان دون ما اعتربته الشريعة من إكراه بقتل ، أو مبا : قلت . الزىن خبالف املكره عليه يف أهنا غري آمثة 

، ورمبا قصرت عن احلّد الذي  خياف منه التلف أو ذهاب العضو ، من ضرب عنيف أو غريه حىت تسلم من اإلمث
  .تعذر فيه فتكون آمثة 

  ) ٣٤(َني َولَقَْد أَْنزَلَْنا إِلَْيكُْم آيَاٍت ُمَبيِّنَاٍت َوَمثَلًا ِمَن الَِّذيَن َخلَْوا ِمْن قَْبِلكُْم َوَمْوِعظَةً ِللُْمتَِّق

وجيوز أن يكون األصل . حلدود هي اآليات اليت بينت يف هذه السورة وأوضحت يف معاين األحكام وا} مبينات { 
بينت هي األحكام واحلدود ، جعل الفعل هلا على اجملاز ، أو : وقرىء بالكسر ، أي . مبيناً فيها فاتسع يف الظرف 

أي قصة عجيبة } قَْبِلكُْم { أمثال من } َومَثَالً ّمَن { . ومنه املثل قد بني الصبح لذي عينني . مبعىن تبني » بني«من 
ما وعظ به يف اآليات واملثل } َوَمْوِعظَةً { . قصة عائشة رضي اهللا عنها : كقصة يوسف ومرمي ، يعين من قصصهم 

، ]  ١٢: النور [ } لَّْوال إِذْ َسِمْعُتُموُه { ، ]  ٢: النور [ } َوالَ َتأُْخذْكُْم بِهَِما َرأْفَةٌ ِفى ِدينِ اهللا { : ، من حنو قوله 
  ] . ١٧: النور [ } َيِعظُكُُم اهللا أَن َتُعودُواْ ِلِمثِْلِه أََبداً { ، ]  ١٦: النور [ } وُه َولَْوال إِذْ َسِمْعُتُم{ 

أَنََّها كَْوكٌَب ُدرِّيٌّ اللَُّه ُنورُ السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ َمثَلُ ُنورِِه كَِمْشكَاٍة ِفيَها ِمْصبَاٌح الِْمْصبَاُح ِفي ُزجَاَجٍة الزَُّجاَجةُ كَ
نُوٌر َعلَى ُنورٍ َيْهِدي اللَُّه ْن َشجََرٍة ُمَباَركَةٍ َزْيتُوَنٍة لَا َشْرِقيٍَّة َولَا غَرْبِيٍَّة َيكَاُد زَْيُتَها ُيِضيُء َولَوْ لَْم تَْمَسْسُه نَاٌر ُيوقَُد ِم

  ) ٣٥( ِلُنورِِه َمْن َيَشاُء َوَيْضرُِب اللَُّه الْأَْمثَالَ ِللنَّاسِ َواللَُّه بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم

زيد كرم : قولك : } َيْهِدى اهللا ِلُنورِِه { ، و } مَثَلُ نُورِِه { : مع قوله } اهللا نُوُر السماوات واألرض { : نظري قوله 
وصاحب نور السموات ، ونور . ذو نور السموات : واملعىن . ينعش الناس بكرمه وجوده : وجود ، مث تقول 

اهللا وَِليُّ الذين ءاَمنُواْ ُيخْرُِجُهم ّمنَ { : يف ظهوره وبيانه ، كقوله تعاىل السموات واألرض احلق ، شبهه بالنور 
وأضاف النور إىل السموات واألرض ألحد . أي من الباطل إىل احلق ] :  ٢٥٧: البقرة [ } الظلمات إِلَى النور 

وإما أن يراد أهل .  إما للداللة على سعة إشراقه وفشّو إضاءته حىت تضيء له السموات واألرض: معنيني 
} كَِمْشكَاٍة { أي صفة نوره العجيبة الشأن يف اإلضاءة } َمثَلُ نُورِِه { السموات واألرض وأهنم يستضيئون به 

أراد قنديالً } ِفى ُزَجاَجةٍ { سراج ضخم ثاقب } ِفيَها ِمْصبَاٌح { كصفة مشكاة وهي الكّوة يف اجلدار غري النافذة 
بهه يف زهرته بأحد الدراري من الكواكب وهي املشاهري ، كاملشتري والزهرة واملرّيخ ش. من زجاج شامي أزهر 

زويت ذبالته : أي ابتدأ ثقوبه من شجرة الزيتون ، يعين } ِمن َشَجَرةٍ { هذا املصباح } ُيوقُدُ { وسهيل وحنوها 
بارك فيها سبعون نبياً ، : وقيل . ا للعاملني ألهنا تنبت يف األرض اليت بارك فيه: أو . كثرية املنافع } مباركة { بزيتها 

  :وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم . منهم إبراهيم عليه السالم 
أي } الَّ َشْرِقيٍَّة َوالَ غَْربِيٍَّة { " عليكُم هبِذِه الشجرِة زيُت الزيتوِن فتداَووا بِه ، فإنه مصحةٌ مَن الباسورِ ) "  ٧٦١( 

ولكن الشمس والظل . مقنأة ] يف [ مضحى وال ] يف [ ال : وقيل . زيتون الشام : تون وأجود الزي. منبتها الشام 
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . يتعاقبان عليها وذلك أجود حلملها وأصفى لدهنها 

ت مما تطلع ليس: وقيل " ال خَري يف شجرةٍ يف مقنأة ، وال نباتٍ يف مقنأٍة ، وال خَري فيهما يف مضَحى ) "  ٧٦٢( 



عليه الشمس ويف وقت شروقها أو غروهبا فقط ، بل تصيبها بالغداة والعشي مجيعاً ، فهي شرقية وغربية ، مث وصف 
أي هذا الذي شبهت به احلق } نُّوٌر على ُنورٍ { يضيء من غري نار } َيكَاُد { الزيت بالصفاء والوبيص وأنه لتأللئه 
لزجاجة واملصباح والزيت ، حىت مل يبق مما يقوى النور ويزيده إشراقاً وميّده نور متضاعف قد تناصر فيه املشكاة وا

بقية ، وذلك أن املصباح إذا كان يف مكان متضايق كاملشكاة كان أضوأ له وأمجع لنوره ، خبالف املكان : بإضاءة 
َيْهِدى { ك الزيت وصفاؤه الواسع فإنّ الضوء ينبث فيه ، وينتشر ، والقنديل أعون شيء على زيادة اإلنارة ، وكذل

يوفق إلصابة احلق من نظر وتدبر بعني عقله واإلنصاف من : من عباده ، أي } َمن َيَشآء { هلذا النور الثاقب } اهللا 
ومن مل يتدبر فهو كاألعمى الذي سواء عليه جنح الليل . نفسه ، ومل يذهب عن اجلادة املوصلة إليه مييناً ومشاالً 

أي نشر فيها احلق وبثه » اهللا نور السموات واألرض«: وعن علّي رضي اهللا عنه . ار الشامس الدامس وضحوة النه
: وقرىء . مثل نور من آمن به : فأضاءت بنوره ، أو نور قلوب أهلها به ، وعن أّيب بن كعب رضي اهللا عنه 

: بوزن سكيت : ودّرىء . أبيض متألىلء : منسوب إىل الدرّ أي : ودّرّي : بالفتح والكسر » زجاجة الزجاجة«
. والفعل للزجاجة . مبعىن تتوقد : وتوقد . ودري كالسكينة ، عن أيب زيد . ودرىء كمريق . يدرأ الظالم بضوئه 

ويوقد حبذف التاء وفتح الياء ، الجتماع حرفني زائدين وهو . ويوقد ، بالتشديد . ويوقد ، وتوقد ، بالتخفيف 
  .نيث ليس حبقيقي ، والضمري فاصل وميسه بالياء ، ألن التأ. غريب 

رَِجالٌ لَا ُتلْهِيهِْم ِتَجاَرةٌ َولَا َبْيعٌ ) ٣٦(ِفي ُبُيوٍت أَِذنَ اللَُّه أَنْ ُتْرفََع وَُيذْكََر ِفيَها اْسُمُه ُيسَبُِّح لَُه ِفيَها بِالُْغُدوِّ وَالْآصَالِ 
ِلَيْجزِيَُهُم اللَُّه أَْحَسَن َما ) ٣٧(اِة َيَخافُونَ َيْوًما َتَتقَلَُّب ِفيِه الْقُلُوُب وَالْأَْبصَاُر َعْن ِذكْرِ اللَِّه َوإِقَامِ الصَّلَاِة َوإِيَتاِء الزَّكَ

  ) ٣٨(َعِملُوا َوَيزِيدَُهْم ِمْن فَْضِلِه َواللَُّه َيْرُزُق َمْن َيَشاُء بَِغْيرِ ِحَسابٍ 

مثل نوره كما يرى يف : ت اهللا وهي املساجد ، كأنه قيل كمشكاة يف بعض بيو: أي . يتعلق مبا قبله } ِفى ُبيُوٍت { 
. يسبح له رجال يف بيوت : أو مبا بعده ، وهو يسبح ، أي . املسجد نور املشكاة اليت من صفتها كيت وكيت 

أي ]  ٢٧: النمل [ } يف تسع آيات { : زيد يف الدار جالس فيها ، أو مبحذوف كقوله : وفيها تكرير ، كقولك 
: النازعات [ } بناها َرفََع سَْمكََها فَسَوَّاَها { : بناؤها ، كقوله : ورفعها . األمر : واملراد باإلذن . بيوت  سبحوا يف

هي املساجد ، : وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما ]  ١٢٧: البقرة [ } َوإِذْ َيْرفَُع إبراهيم القواعد { ، ]  ٢٨ -٢٧
ما أمر اهللا أن ترفع بالبناء ، ولكن : وعن احلسن رضي اهللا عنه . ن قدرها أمر اهللا أن تبىن ، أو تعظيمها والرفع م

وأن يتلى فيها : وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما . أوفق له ، وهو عام يف كل ذكر } َوُيذْكََر ِفيَها امسه { بالتعظيم 
، و } لَُه ِفيَها بالغدو { : عين على البناء للمفعول ، ويسند إىل أحد الظروف الثالثة ، أ» يسبح«: وقرىء . كتابه 

وعن أيب جعفر رضي اهللا . وهو يسبح له ، وتسبح ، بالتاء وكسر الباء } ُيَسّبحُ { مرفوع مبا دلّ عليه } رَِجالٌ { 
. ووجهها أن يسند إىل أوقات الغدّو واآلصال على زيادة الباء ، وجتعل األوقات مسبحة . عنه بالتاء وفتح الباء 

بأوقات الغدّو ، : واملعىن . مجع أصل وهو العشي : واآلصال . واملراد وحشهما . ا ، كصيد عليه يومان واملراد رهب
: التجارة . آصل ، كأظهر وأعتم : يقال . وهو الدخول يف األصيل » واإليصال«: وقرىء . بالغدوات : أي 

هم نوع من هذه الصناعة ، مث خصّ البيع ال يشغل: صناعة التاجر ، وهو الذي يبيع ويشتري للربح ، فإما أن يريد 
أهلته ما ال يلهيه : من قبل أن التاجر إذا اجتهت له بيعة راحبة وهي طلبته الكلية من صناعته . ألنه يف اإلهلاء أدخل 

شراء شيء يتوقع فيه الربح يف الوقت الثاين ، ألن هذا يقني وذاك مظنون ، وإّما أن يسمى الشراء جتارة ، إطالقاً 
التجارة : وقيل . رزق فالن جتارة راحبة ، إذا اجته له بيع صاحل أو شراء : سم اجلنس على النوع ، كما تقول ال



: التاء يف إقامة ، عوض من العني الساقطة لإلعالل ، واألصل . إذا جلبه : ألهل اجللب ، اجتر فالن يف كذا 
  :قطت ، وحنوه فلما أضيفت أقيمت اإلضافة مقام حرف التعويض ، فأس» إقوام«

وهو أن تضطرب : إما أن تتقلب وتتغري يف أنفسها : وتقلب القلوب واألبصار ... وِأَْخلَفُوَك ِعَد األمرِ الَِّذي َوَعدُوا 
وإما ] .  ١٠: األحزاب [ } َوإِذْ َزاغَِت األبصار َوَبلََغِت القلوب احلناجر { : من اهلول والفزع وتشخص ، كقوله 

وتتغري فتفقه القلوب بعد أن كانت مطبوعاً عليها ال تفقه ، وتبصر األبصار بعد أن كانت عمياً ال أن تتقلب أحواهلا 
واملعىن ]  ٢٦: يونس [ } لّلَِّذيَن أَْحَسنُواْ احلسىن { : أي أحسن جزاء أعماهلم ، كقوله } أَْحَسَن َما َعِملُواْ { تبصر 

احلسىن َوزَِياَدةٌ { : وكذلك معىن قوله . م على الثواب تفضالً يسبحون وخيافون ، ليجزيهم ثواهبم مضاعفاً ويزيده
واهللا { إما تفضل وإما ثواب ، وإما عوض : وعطاء اهللا تعاىل . املثوبة وزيادة عليها من التفضل ]  ٢٦: يونس [ } 

  .فأما الثواب فله حساب لكونه على حسب االستحقاق } بَِغْيرِ ِحسَابٍ { ما يتفضل به } َيْرُزُق 

وََوَجَد اللََّه ِعْنَدُه فََوفَّاُه  َوالَِّذيَن كَفَُروا أَْعمَالُُهْم كََسرَابٍ بِِقيَعةٍ َيْحَسُبُه الظَّْمآنُ َماًء حَتَّى إِذَا َجاَءُه لَْم َيجِْدُه َشْيئًا
  ) ٣٩(ِحسَاَبُه َواللَُّه َسرِيعُ الِْحَسابِ 

: والقيعة . هرية ، يسرب على وجه األرض كأنه ماء جيري ما يرى يف الفالة من ضوء الشمس وقت الظ: السراب 
بتاء ممطوطة ، : » بقيعات«: وقرىء . مبعىن القاع أو مجع قاع ، وهو املنبسط املستوي من األرض ، كجرية يف جار 

وقد جعل بعضهم بقيعاة بتاء مدورة ، كرجل عزهاة ، شبه ما يعمله من ال . كدميات وقيمات ، يف دمية وقيمة 
تقد اإلميان وال يتبع احلق من األعمال الصاحلة اليت حيسبها تنفعه عند اهللا وتنجيه من عذابه مث ختيب يف العاقبة أمله يع

ويلقى خالف ما قّدر ، بسراب يراه الكافر بالساهرة وقد غلبه العطش يوم القيامة فيحسبه ماء ، فيأتيه فال جيد ما 
{ : تلونه إىل جهنم فيسقونه احلميم والغساق ، وهم الذين قال اهللا فيهم رجاه وجيد زبانية اهللا عنده يأخذونه فيع

َوقَِدْمَنا إىل َما { ، ]  ١٠٤: الكهف [ } َوُهْم َيْحَسُبونَ أَنَُّهْم ُيْحِسُنونَ ُصنًْعا { ، ]  ٣: الغاشية [ } َعاِملَةٌ نَّاِصَبةٌ 
نزلت يف عتبة بن ربيعة بن أمية ، وقد كان تعبد : وقيل ]  ٢٣: الفرقان [ } َعِملُواْ ِمْن َعَملٍ فََجَعلَْناُه َهَباء مَّنثُوراً 

  .ولبس املسوح والتمس الدين يف اجلاهلية ، مث كفر يف اإلسالم 

ْعضٍ إِذَا أَخَْرَج َيَدهُ لَمْ أَْو كَظُلَُماٍت ِفي َبْحرٍ لُجِّيٍّ يَْغَشاُه َمْوٌج ِمْن فَْوِقِه َمْوٌج ِمْن فَْوِقِه َسَحاٌب ظُلَُماٌت بَْعُضَها فَْوقَ َب
  ) ٤٠(َيكَْد َيَراَها َوَمْن لَْم َيْجَعلِ اللَُّه لَُه نُوًرا فََما لَُه ِمْن ُنورٍ 

لَْم َيكَدْ { ضمري الواقع فيه } أَخَْرَج { ويف . منسوب إىل اللج وهو معظم ماء البحر . العميق الكثري املاء : اللجّي 
  :ومثله قول ذي الرمة . مل يقرب أن يراها؛ فضالً عن أن يراها : رها؛ أي مبالغة يف مل ي} َيَراَها 

  َرسِيُس الَْهَوى ِمْن ُحبِّ َميَّة َيْبَرُح... إذَا غَيََّر النَّأُْي الُْمَحبَِّني لَْم َيكَد 
ده من خدعه أي مل يقرب من الرباح فما باله يربح؟ شبه أعماهلم أوالً يف فوات نفعها وحضور ضررها بسراب مل جي

من بعيد شيئاً ، ومل يكفه خيبة وكمداً أن مل جيد شيئاً كغريه من السراب ، حىت وجد عنده الزبانية تعتله إىل النار ، 
وشبهها ثانياً يف ظلمتها وسوادها لكوهنا باطلة ، ويف خلوها عن نور احلق بظلمات متراكمة . وال يقتل ظمأه باملاء 

ومن مل يوله نور توفيقه وعصمته ولطفه ، فهو يف ظلمة الباطل ال نور : اب ، مث قال من جلّ البحر واألمواج والسح
أو كوهنما مترقبني ، ] . الصاحل [ وهذا الكالم جمراه جمرى الكنايات؛ ألن األلطاف إمنا تردف اإلميان والعمل . له 

[ } َوُيِضلُّ اهللا الظاملني { : وقوله ]  ٦٩: العنكبوت [ } والذين جاهدوا ِفيَنا لََنْهِدَينَُّهْم ُسُبلََنا { : أال ترى إىل قوله 



{ وتنوينه وجّر } َسحَاٌب { وسحاب ظلمات ، برفع . على اإلضافة » سحاب ظلمات«: وقرىء ]  ٢٧: إبراهيم 
  .األوىل } ظلمات { بدالً من } ظلمات 

الْأَْرضِ َوالطَّْيُر َصافَّاٍت كُلٌّ قَْد َعِلَم َصلَاَتُه َوَتسْبِيَحُه َواللَُّه َعِليٌم بَِما أَلَْم َتَر أَنَّ اللََّه ُيَسبُِّح لَُه َمْن ِفي السََّماَواِت َو
  ) ٤٢(َوِللَِّه ُملُْك السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َوإِلَى اللَِّه الَْمِصُري ) ٤١(َيفَْعلُونَ 

} َصالََتُه َوَتسْبِيَحهُ { وكذلك يف . هللا لكل أو } ِعلْمٍ { والضمري يف . يصففن أجنحتهن يف اهلواء } صافات { 
وال يبعد أن يلهم اهللا الطري دعاءه وتسبيحه كما أهلمها سائر العلوم الدقيقة اليت ال يكاد العقالء . الدعاء : والصالة 

  .يهتدون إليها 

ُركَاًما فََتَرى الْوَْدَق َيخُْرُج ِمْن ِخلَاِلِه َويَُنزِّلُ ِمَن السََّماِء ِمْن أَلَْم َتَر أَنَّ اللََّه يُْزجِي َسحَاًبا ثُمَّ ُيَؤلِّفُ َبْيَنُه ثُمَّ َيْجَعلُُه 
ُيقَلُِّب اللَُّه اللَّْيلَ ) ٤٣(ْبصَارِ جَِبالٍ ِفيَها ِمْن َبَرٍد فَُيِصيبُ بِِه َمْن َيَشاُء وََيْصرِفُُه َعْن َمْن َيَشاُء َيكَاُد َسَنا َبْرِقِه َيذَْهُب بِالْأَ

  ) ٤٤(َهاَر إِنَّ ِفي ذَِلكَ لَِعْبَرةً ِلأُوِلي الْأَْبَصارِ َوالنَّ

والسحاب يكون واحداً كالعماء ، . اليت يزجيها كل أحد ال يرضاها : البضاعة املزجاة : ومنه . يسوق } يُْزجِى { 
احد؛ ألن املعىن وجاز بينه وهو و. أنه يكون قزعاً فيضم بعضه إىل بعض : ومعىن تأليف الواحد . ومجعاً كالرباب 

  :بني أجزائه ، كما قيل يف قوله 
من فتوقه } ِمْن خالله { املطر : والودق . املتراكم بعضه فوق بعض : والركام ... َبْيَن الدَّخُولِ فََحْوَملِ . . . 

. دغام على اإل: بالتشديد ، ويكاد سنا } َوُينَّزلُ { » من خلله«: وقرىء . مجع خلل ، كجبال يف جبل : وخمارجه 
: يف مجع فعلة : بضمتني لإلتباع ، كما قيل : وبرقه . مجع برقة ، وهي املقدار من الربق ، كالغرفة واللقمة : وبرقه 

مبعىن العلو واالرتفاع ، من قولك : على املدّ املقصور ، مبعىن الضوء ، واملمدود » سناء برقة«و . فعالت كظلمات 
عن ]  ١٩٥: البقرة [ } َوالَ ُتلْقُواْ بِأَْيدِيكُمْ { : على زيادة الباء ، كقوله } بصار َيذَْهُب باأل{ و . سّين ، مرتفع : 

وهذا من تعديد الدالئل على ربوبيته وظهور أمره ، حيث ذكر تسبيح من يف السموات واألرض : أيب جعفر املدين 
لسحاب التسخري الذي وصفه وما حيدث وكل ما يطري بني السماء واألرض ودعاءهم له وابتهاهلم إليه ، وأنه سخر ا

فيه من أفعاله حىت ينزل املطر منه ، وأنه يقسم رمحته بني خلقه ويقبضها ويبسطها على ما تقتضيه حكمته ، ويريهم 
ويعاقب بني الليل والنهار ، وخيالف بينهما . الربق يف السحاب الذي يكاد خيطف أبصارهم ، ليعتربوا وحيذروا 

ودالئل منادية على صفاته ، ملن نظر . ما هذه إالّ براهني يف غاية الوضوح على وجوده وثباته و. بالطول والقصر 
مىت رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تسبيح من يف السموات ودعاءهم ، : فإن قلت . وفكر وتبصر وتدبر 

علمه من جهة إخبار : مل تر؟ قلت أ: وتسبيح الطري ودعاءه ، وتنزيل املطر من جبال برد يف السماء ، حىت قيل له 
ِمَن السماء ِمن { : ما الفرق بني من األوىل والثانية والثالثة يف قوله : فإن قلت . اهللا إياه بذلك على طريق الوحي 

: اء أو األوليان لالبتد. والثالثة للبيان . األوىل البتداء الغاية ، والثانية للتبعيض : ؟ قلت } ِمن َبَردٍ { ، } جَِبالٍ 
» من جبال«: » ينزل«أنه ينزل الربد من السماء من جبال فيها ، وعلى األّول مفعول : ومعناه . واآلخرة للتبعيض 

أن خيلق اهللا يف السماء جبال برد : أحدمها . فيه معنيان : ؟ قلت } ِمن جَِبالٍ ِفيَها ِمن َبَردٍ { ما معىن : فإن قلت . 
  .فالن ميلك جباالً من ذهب : أن يريد الكثرة بذكر اجلبال ، كما يقال : لثاين وا. كما خلق يف اَألرض جبال حجر 



ِمنُْهْم َمْن َيْمِشي َعلَى أَْرَبعٍ َواللَُّه َخلََق كُلَّ دَابٍَّة ِمْن َماٍء فَِمْنُهْم َمْن َيْمِشي َعلَى َبطْنِِه َوِمْنُهْم َمْن َيْمِشي َعلَى رِْجلَْينِ َو
  ) ٤٥(َيَشاُء إِنَّ اللََّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَدِيٌر  َيْخلُُق اللَُّه َما

وملا كان اسم الدابة موقعاً على املميز وغري املميز ، غلب املميز فأعطى ما وراءه . » خالق كل دابة«: وقرىء 
ى من ميشي يف املاشي على بطن واملاشي عل: فمنهم ، وقيل : حكمه ، كأن الدواب كلهم مميزون ، فمن مثة قيل 

ألن املعىن أنه خلق كل دابة من نوع من املاء : ؟ قلت } مِّن مَّآء { : مل نكر املاء يف قوله : فإن قلت . أربع قوائم 
خمتّص بتلك الدابة ، أو خلقها من ماء خمصوص وهو النطفة ، مث خالف بني املخلوقات من النطفة ، فمنها هوام 

: الرعد [ } يسقى بَِماء واحد َونُفَّضلُ َبْعَضَها على َبْعضٍ ِفى االكل {  :وحنوه قوله تعاىل . ومنها هبائم ومنها ناس 
قصد مثة : ؟ قلت ]  ٣٠: األنبياء [ } َوَجَعلَْنا ِمَن املاء كُلَّ َشْىء َحّى { : فما باله معّرفاً يف قوله : فإن قلت ] .  ٤

هو جنس املاء ، وذلك أنه هو األصل وإن  وهو أن أجناس احليوان كلها خملوقة من هذا اجلنس الذي: معىن آخر 
خلق املالئكة من ريح خلقها من املاء ، واجلّن من نار خلقها منه ، وآدم من : ختللت بينه وبينها وسائط ، قالوا 

قدم ما هو أعرق يف القدرة وهو : مل جاءت األجناس الثالثة على هذا الترتيب؟ قلت : فإن قلت . تراب خلقه منه 
مل مسي الزحف : فإن قلت : آلة مشي من أرجل أو قوائم ، مث املاشي على رجلني ، مث املاشي على أربع  املاشي بغري

فالن ال : قد مشى هذا األمر ، ويقال : على البطن مشياً؟ قلت؛ على سبيل االستعارة كما قالوا يف األمر املستمّر 
أو على طريق املشاكلة . وحنو ذلك . ر مكان الشفة وحنوه استعارة الشقة مكان اجلحفلة ، واملشف. يتمشى له أمر 

  .لذكر الزاحف مع املاشني 

َوَيقُولُونَ آَمنَّا بِاللَِّه َوبِالرَُّسولِ َوأَطَْعَنا ثُمَّ ) ٤٦(لَقَْد أَْنزَلَْنا آيَاٍت ُمَبيِّنَاٍت وَاللَُّه َيْهِدي َمْن َيَشاُء إِلَى ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ 
  ) ٤٧(ِمْنُهْم ِمْن بَْعِد ذَِلَك َوَما أُولَِئَك بِالُْمْؤِمنَِني َيَتوَلَّى فَرِيٌق 

إعالم من اهللا : أو إىل الفريق املتويل ، فمعناه على األّول . إشارة إىل القائلني آمنا وأطعنا } َوَما أُوْلَِئَك باملؤمنني { 
إعالم بأن الفريق املتويل مل يكن ما سبق هلم : وعلى الثاين . بأنّ مجيعهم منتف عنهم اإلميان ال الفريق املتويل وحده 

من اإلميان إمياناً ، إمنا كان اّدعاء باللسان من غري مواطأة القلب؛ ألنه لو كان صادراً عن صحة معتقد وطمأنينة 
: فت داللة على أهنم ليسوا باملؤمنني الذين عر} باملؤمنني { : والتعريف يف قوله . نفس مل يتعقبه التويل واإلعراض 

إِنََّما املؤمنون الذين ءاَمُنواْ باهللا َوَرُسوِلهِ ثُمَّ لَمْ { : وهم الثابتون املستقيمون على اإلميان ، واملوصوفون يف قوله تعاىل 
  ] . ١٥: احلجرات [ } َيْرتَاُبواْ 

َوإِنْ َيكُْن لَُهمُ الَْحقُّ َيأْتُوا إِلَْيِه ُمذِْعنِنيَ ) ٤٨(ْعرُِضونَ َوإِذَا ُدعُوا إِلَى اللَِّه َوَرُسوِلهِ لَِيْحكَُم َبيَْنُهْم إِذَا فَرِيٌق ِمنُْهْم ُم
)٤٩ (  

  :ومنه قوله . كرم زيد : أعجبين زيد وكرمه ، تريد : إىل رسول اهللا كقولك } إِلَى اهللا َوَرسُوِلِه { معىن 
  :روي . قبل فرط القطا : أراد ... غَلَّْسَنُه قَْبلَ الْقَطَا َوفُرَِّطْه 

أهنا نزلت يف بشر املنافق وخصمه اليهودي حني اختصما يف أرض ، فجعل اليهودّي جيّره إىل رسول اهللا ، )  ٧٦٣( 
وروي أنّ املغرية بن وائل كان بينه وبني عليّ . إن حممداً حييف علينا : واملنافق جيّره إىل كعب بن األشرف ويقول 

أّما حممد فلست آتيه وال أحاكم إليه فإنه يبغضين : فقال املغرية  بن أيب طالب رضي اهللا عنه خصومة يف ماء وأرض ،



قد جاءا معدّيني بإىل ، أو يتصل مبذعنني ألنه يف » جاء«و» أتى«صلة يأتوا ، ألن } إِلَْيِه { وأنا أخاف أن حييف علّي 
م ملعرفتهم أنه ليس معك أهن: واملعىن . وهذا أحسن لتقّدم صلته وداللته على االختصاص . معىن مسرعني يف الطاعة 

يزوّرون عن احملاكمة إليك إذا ركبهم احلق ، لئال تنتزعه من أحداقهم بقضائك عليهم . إال احلق املّر والعدل البحت 
خلصومهم ، وإن ثبت هلم حق على خصم أسرعوا إليك ومل يرضوا إال حبكومتك ، لتأخذ هلم ما ذاب هلم يف ذّمة 

  .اخلصم 

  ) ٥٠(مََرٌض أَمِ اْرتَاُبوا أَْم َيَخافُونَ أَنْ َيِحيَف اللَُّه َعلَْيهِْم َوَرسُولُُه َبلْ أُولَِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ أَِفي قُلُوبِهِْم 

مث قسم األمر يف صدودهم عن حكومته إذا كان احلق عليهم بني أن يكونوا مرضى القلوب منافقني ، أو مرتابني يف 
أي ال خيافون أن } َبلْ أُْولَِئَك ُهُم الظاملون { : مث أبطل خوفهم حيفه بقوله . قضائه  أمر نبّوته ، أو خائفني احليف يف

حييف عليهم ملعرفتهم حباله ، وإمنا هم ظاملون يريدون أن يظلموا من له احلق عليهم ويتّم هلم جحوده ، وذلك شيء 
  .احملاكمة إليه  ال يستطيعونه يف جملس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فمن مثة يأبون

أَطَْعَنا َوأُولَِئَك ُهُم الُْمفِْلُحونَ إِنََّما كَانَ قَْولَ الُْمْؤِمنَِني إِذَا ُدُعوا إِلَى اللَِّه َوَرسُوِلِه لَِيْحكَُم بَْيَنُهمْ أَنْ َيقُولُوا َسِمْعَنا َو
)٥١ (  

أو غلهما يف . ني بكونه امساً لكان ، بالرفع والنصب أقوى ، ألنّ أوىل اإلمس» قول املؤمنني« : وعن احلسن 
أوغل ، ألنه ال سبيل عليه للتنكري ، خبالف قول املؤمنني ، وكان هذا من قبيل كان يف قوله : التعريف؛ وأن يقولوا 

: وقرىء ]  ١٦: ر النو[ } مَّا َيكُونُ لََنا أَن نََّتكَلََّم هبذا { ، ]  ٣٥: مرمي [ } َما كَانَ للَِّه أَن يَتَِّخذَ ِمن َولَدٍ { : 
هو مسند إىل مصدره ، : قلت . إالم أسند حيكم؟ وال بّد له من فاعل : فإن قلت . على البناء للمفعول » ليحكم«

]  ٩٤: األنعام [ } لَقَد تَّقَطََّع بَْيَنكُْم { ومثله . مجع بينهما؛ وألف بينهما : ليفعل احلكم بينهم ، ومثله : ألن معناه 
  .} دعوا { : وهذه القراءة جماوبة لقوله . أي وقع التقطع بينكم : منصوباً  »بينكم«فيمن قرأ 

  ) ٥٢(َوَمْن ُيِطعِ اللََّه َوَرسُولَُه وََيْخشَ اللََّه َوَيتَّقِْه فَأُولَِئَك ُهمُ الْفَاِئُزونَ 

: وكسر اهلاء وبسكون اهلاء ، وبسكون القاف . ، بكسر القاف واهلاء مع الوصل وبغري وصل » ويتقه«: قرىء 
  :شبه تقه بكتف فخفف ، كقوله 

َوَمن ُيِطعِ { وعن ابن عباس يف تفسريها . ولقد مجع اهللا يف هذه اآلية أسباب الفوز ... قَالَْت ُسلَْيَمى اْشَترْ لََنا سَوِيقَا 
وعن بعض . فيما يستقبل } هِ َوَيتَّقْ{ على ما مضى من ذنوبه } وََيْخشَ اهللا { يف سننه } َوَرسُولُُه { يف فرائضه } اهللا 

  .امللوك أنه سأل عن آية كافية فتليت له هذه اآلية 

  ) ٥٣(للََّه خَبٌِري بَِما َتْعَملُونَ َوأَقَْسُموا بِاللَِّه جَْهَد أَْيمَانِهِْم لَِئْن أَمَْرَتُهمْ لََيْخُرُجنَّ قُلْ لَا ُتقِْسمُوا طَاَعةٌ َمْعُروفَةٌ إِنَّ ا

. إذا بلغ أقصى وسعها ، وذلك إذا بالغ يف اليمني وبلغ غاية شّدهتا ووكادهتا : ار من جهد نفسه مستع: جهد ميينه 
أقسم جيهد اليمني : أقسم جهد اليمني : وأصل . جهد ميينه ] فقد [ من قال باهللا ، : وعن ابن عباس رضي اهللا عنه 

]  ٤: حممد [ } فَضَْرَب الرقاب { : كقوله  جهداً ، فحذف الفعل وقّدم املصدر فوضع موضعه مضافاً إىل املفعول



خرب مبتدأ حمذوف ، أو مبتدأ } طَاَعةٌ مَّْعُروفَةٌ { و . جاهدين أمياهنم : وحكم هذا املنصوب حكم احلال ، كأنه قال 
أمركم والذي يطلب منكم طاعة معروفة معلومة ال يشّك فيها وال يرتاب ، كطاعة اخللص من : حمذوف اخلرب ، أي 

ؤمنني الذين طابق باطن أمرهم ظاهره ، ال أميان تقسمون هبا بأفواهكم وقلوبكم على خالفها ، أو طاعتكم طاعة امل
: وقرأ اليزيدي . أو طاعة معروفة أمثل وأوىل بكم من هذه اَألميان الكاذبة . معروفة ، بأهنا القول دون الفعل 

يعلم ما يف ضمائركم وال خيفى عليه شيء من } اهللا خَبٌِري  إِنَّ{ أطيعوا طاعة : بالنصب على معىن » طاعة معروفة«
  .سرائركم ، وأنه فاضحكم ال حمالة وجمازيكم على نفاقكم 

َتدُوا َوَما َعلَى َوإِنْ تُِطيُعوُه تَْهقُلْ أَِطيعُوا اللََّه َوأَِطيُعوا الرَُّسولَ فَإِنْ تََولَّْوا فَإِنََّما َعلَْيِه َما ُحمِّلَ َوَعلَْيكُْم َما ُحمِّلُْتْم 
  ) ٥٤(الرَُّسولِ إِلَّا الَْبلَاغُ الُْمبُِني 

فإن تتولوا فما ضررمتوه : يريد . صرف الكالم عن الغيبة إىل اخلطاب على طريقة االلتفات وهو أبلغ يف تبكيتهم 
ّدى فقد خرج عن عهدة وإمنا ضررمت أنفسكم فإنّ الرسول ليس عليه إالّ ما محله اهللا وكلفه من أداء الرسالة ، فإذا أ

تكليفه ، وأما أنتم فعليكم ما كلفتم من التلقي بالقبول واإلذعان ، فإن مل تفعلوا وتوليتم فقد عرَّضتم نفوسكم 
لسخط اهللا وعذابه ، وإن أطعتموه فقد أحرزمت نصيبكم من اخلروج عن الضاللة إىل اهلدى ، فالنفع والضرر عائدان 

وهاد ، وما عليه إالّ أن يبلغ ما له نفع يف قبولكم ، وال عليه ضرر يف توليكم ،  إليكم ، وما الرسول إالّ ناصح
  .كونه مقروناً باآليات واملعجزات : ومعىن املبني . مبعىن التأدية : مبعىن التبليغ ، كاألداء : والبالغ 

فَنَُّهْم ِفي الْأَْرضِ كََما اسَْتْخلََف الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم َولَُيَمكَِّننَّ َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمنُوا ِمْنكُْم َوَعِملُوا الصَّاِلَحاتِ لََيْسَتْخِل
ي شَْيئًا َوَمْن كَفََر َبْعَد ذَِلكَ لَُهْم ِدينَُهُم الَِّذي ارَْتَضى لَُهْم َولَيَُبدِّلَنَُّهْم ِمْن َبْعِد َخْوفِهِْم أَمًْنا َيعُْبُدونَنِي لَا ُيْشرِكُونَ بِ

  ) ٥٥(ِئَك ُهمُ الْفَاِسقُونَ فَأُولَ

وعدهم اهللا أن : للبيان ، كاليت يف آخر سورة الفتح : ومنكم . اخلطاب لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وملن معه 
ينصر اإلسالم على الكفر ، ويوّرثهم األرض ، وجيعلهم فيها خلفاء ، كما فعل ببين إسرائيل ، حني أورثهم مصر 

تثبيته وتوطيده ، وأن يؤمن : ومتكينه . بابرة ، وأن ميكن الدين املرتضى وهو دين اإلسالم والشام بعد إهالك اجل
  :سرهبم ويزيل عنهم اخلوف الذي كانوا عليه ، وذلك 

أنّ النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه مكثوا مبكة عشر سنني خائفني ، وملا هاجروا كانوا باملدينة )  ٧٦٤( 
ما يأيت علينا يوم نأمن فيه ونضع السالح؟ فقال صلى اهللا عليه : ن فيه ، حىت قال رجل يصبحون يف السالح وميسو

، فأجنز اهللا وعده " ال تغربون إالّ يسرياً حىت جيلس الرجل منكم يف املأل العظيم حمتبياً ليس معه حديدة : " وسلم 
ا ملك األكاسرة وملكوا خزائنهم ، وأظهرهم على جزيرة العرب ، وافتتحوا بعد بالد املشرق واملغرب ، ومزقو

واستولوا على الدنيا ، مث خرج الذين على خالف سريهتم فكفروا بتلك األنعم وفسقوا ، وذلك قوله صلى اهللا عليه 
  :وسلم 

اخلالفة بعدي ثالثون سنة ، مث ميلك اهللا من يشاء فتصري ملكاً ، مث تصري بزيزي قطع سبيل ، وسفك ) "  ٧٦٥( 
فإن قلت . بالتشديد » وليبدلنهم«على البناء للمفعول » كما استخلف«: وقرىء " موال بغري حقها دماء ، وأخذ أ

وعدهم اهللا ، وأقسم : هو حمذوف تقديره : ؟ قلت } لََيسَْتْخِلفَنَُّهْم { أين القسم امللتقى بالالم والنون يف : 
أقسم اهللا : ا يتلقى به القسم ، كأنه قيل ليستخلفنهم ، أو نّزل وعد اهللا يف حتققه منزلة القسم ، فتلقى مب



ما هلم : إن جعلته استئنافاً مل يكن له حمل ، كأن قائالً قال : ؟ قلت } َيْعُبدُوَننِى { ما حمل : فإن قلت . ليستخلفنهم 
وإن جعلته حاالً عن وعدهم ، أي وعدهم اهللا ذلك يف حال عبادهتم . يعبدونين : يستخلفون ويؤمنون؟ فقال 

 ١١٢: النحل [ } فَكَفََرْت بِأَْنُعمِ اهللا { : يريد كفران النعمة؛ كقوله } َوَمن كَفََر { الصهم ، فمحله النصب وإخ
هم الكاملون يف فسقهم ، حيث كفروا تلك النعمة العظيمة وجسروا على : أي } فَأُْولَِئَك ُهُم الفاسقون { ] . 

أوضح دليل وأبينه؛ ألن املستخلفني : مر اخللفاء الراشدين؟ قلت هل يف هذه اآلية دليل على أ: فإن قلت . غمطها 
  .الذين آمنوا وعملوا الصاحلات هم هم 

  ) ٥٦(َوأَِقيُموا الصَّلَاةَ َوآتُوا الزَّكَاةَ وَأَِطيُعوا الرَُّسولَ لََعلَّكُمْ ُتْرَحُمونَ 

وليس ببعيد أن يقع بني املعطوف واملعطوف } رسول أَِطيُعواْ اهللا َوأَِطيُعواْ ال{ معطوف على } َوأقيُمواْ الصالة { 
  .تأكيداً لوجوهبا : وكّررت طاعة الرسول . ألنّ حق املعطوف أن يكون غري املعطوف عليه : عليه فاصل وإن طال 

  ) ٥٧(لَا َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن كَفَُروا مُْعجِزِيَن ِفي الْأَْرضِ َوَمأَْواُهُم النَّاُر َولَبِئَْس الَْمِصُري 

ال حيسنب : واملعىن . مها املفعوالن } مُْعجِزِيَن ِفى األرض { أن يكون : وفيه أوجه . بالياء » ال حيسنب«: وقرىء 
وأن يكون فيه ضمري . وهذا معىن قوي جيد . الذين كفروا أحداً يعجز اهللا يف األرض حىت يطمعوا يف مثل ذلك 

ال حيسبنهم الذين كفروا معجزين ، مث : وأن يكون األصل } لرسول وَأَِطيُعواْ ا{ : الرسول لتقدم ذكره يف قوله 
حذف الضمري الذي هو املفعول األّول ، وكان الذي سّوغ ذلك أنّ الفاعل واملفعولني ملا كانت لشيء واحد ، اقتنع 

: ين؛ كأنه قيل على ال حيسّنب الذين كفروا معجز} َوَمأَْواُهُم النار { : بذكر اثنني عن ذكر الثالث؛ وعطف قوله 
  .املقسمون جهد أمياهنم : واملراد هبم . الذين كفروا ال يفوتون اهللا ومأواهم النار 

لَاِة الْفَجْرِ كُْم ثَلَاثَ َمرَّاٍت ِمْن قَْبلِ َصَيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَِيْسَتأِْذْنكُُم الَِّذيَن َملَكَْت أَْيمَاُنكُْم َوالَِّذيَن لَْم َيْبلُغُوا الُْحلَُم مِْن
لَا َعلَْيهِْم ُجَناٌح بَْعَدُهنَّ َوِحَني َتَضُعونَ ِثَياَبكُْم ِمَن الظَّهَِريِة َوِمْن َبْعدِ َصلَاِة الِْعَشاِء ثَلَاثُ َعْورَاٍت لَكُْم لَْيَس َعلَْيكُْم َو

  ) ٥٨(الْآيَاِت وَاللَُّه َعِليٌم َحكِيٌم  طَوَّافُونَ َعلَْيكُْم بَْعُضكُْم َعلَى َبْعضٍ كَذَِلكَ ُيَبيُِّن اللَُّه لَكُُم

يف اليوم } ثالث مَرَّاتٍ { العبيد واإلماء واألطفال الذين مل حيتلموا من األحرار : وقيل . أمر بأن يستأذن العبيد 
. قبل صالة الفجر؛ ألنه وقت قيام من املضاجع وطرح ما ينام فيه من الثياب ولبس ثياب اليقظة : والليلة 
وبعد صالة العشاء؛ ألنه وقت التجّرد من ثياب اليقظة وااللتحاف . ألهنا وقت وضع الثياب للقائلة : هرية وبالظ

. اخللل : والعورة . ومسى كل واحدة من هذه األحوال عورة؛ ألن الناس خيتلّ تسترهم وحتفظهم فيها . بثياب النوم 
مث عذرهم يف ترك االستئذان وراء هذه املرات ، . العني  املختل: أعور الفارس ، وأعور املكان ، واألعور : ومنها 

يطوفون عليكم : يعين أن بكم وهبم حاجة إىل املخالطة واملداخلة } طَوفُونَ َعلَْيكُمْ { : وبني وجه العذر يف قوله 
  : وروي. باخلدمة ، وتطوفون عليهم لالستخدام؛ فلو جزم األمر باالستئذان يف كل وقت ، ألّدى إىل احلرج 

أرسله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقت الظهر إىل عمر : وكان غالماً أنصارياً : أن مدجل بن عمرو )  ٧٦٦( 
لوددت أنّ اهللا عّز وجلّ هنى آباءنا وأبناءنا : ليدعوه ، فدخل عليه وهو نائم ، وقد انكشف عنه ثوبه ، فقال عمر 

فوجده وقد . ذن ، مث انطلق معه إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وخدمنا أن ال يدخلوا علينا هذه الساعات إالّ بإ



  .أنزلت عليه هذه اآلية 
  .وهي إحدى اآليات املنزلة بسبب عمر رضي اهللا تعاىل عنه 

  :وقيل 
. إنا لندخل على الرجل واملرأة ولعلهما يكونان يف حلاف واحد : نزلت يف أمساء بنت أيب مرثد ، قالت )  ٧٦٧( 

إن : عليها غالم هلا كبري يف وقت كرهت دخوله ، فأتت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالت دخل : وقيل 
ثالث َعْورَاٍت { : بالسكون وقرىء } احللم { : وعن أيب عمرو . خدمنا وغلماننا يدخلون علينا يف حال نكرهها 

فإن . رات على لغة هذيل عو: وعن األعمش . أوقات ثالث عورات : بالنصب بدالً عن ثالث مرات ، أي } 
هّن : واملعىن . إذا رفعت ثالث عورات كان ذلك يف حمل الرفع على الوصف : ما حملّ ليس عليكم؟ قلت : قلت 

مل يكن له حملّ وكان كالماً مقّرراً لألمر باالستئذان يف تلك : ثالث عورات خمصوصة باالستئذان ، وإذا نصبت 
طائف : على معىن } على َبْعضٍ { باالبتداء وخربه : ؟ قلت } َبْعُضكُْم {  مب ارتفع: فإن قلت : األحوال خاصة 

  .وجيوز أن يرتفع بيطوف مضمراً لتلك الداللة . على بعض ، وحذف ألنَّ طوافون يدل عليه 

ِلهِْم كَذَِلَك يَُبيُِّن اللَُّه لَكُْم آيَاِتِه وَاللَُّه َعِليٌم َحكِيٌم َوإِذَا َبلَغَ الْأَطْفَالُ مِْنكُُم الُْحلَُم فَلَْيْستَأِْذنُوا كََما اْستَأْذَنَ الَِّذيَن ِمْن قَْب
)٥٩ (  

الذين بلغوا احللم من قبلهم ، وهم : يريد } الذين ِمن قَْبِلهِْم { أي من األحرار دون املماليك } األطفال مِنكُمُ { 
} اَمنُواْ الَ َتْدُخلُواْ ُبُيوتاً غَْيَر ُبُيوِتكُْم حىت َتْسَتأْنُِسواْ يأَيَُّها الذين ء{ : أو الذين ذكروا من قبلهم يف قوله . الرجال 

واملعىن أنّ األطفال مأذون هلم يف الدخول بغري إذن إال يف العورات الثالث ، فإذا اعتاد ] :  ٢٧: النور [ اآلية 
فيها عليهم بالبلوغ ، وجب أن األطفال ذلك مث خرجوا عن حّد الطفولة بأن حيتلموا أو يبلغوا السّن اليت حيكم 

يفطموا عن تلك العادة وحيملوا على أن يستأذنوا يف مجيع األوقات كما الرجال الكبار الذين مل يعتادوا الدخول 
آية ال يؤمن هبا : وهذا مما الناس منه يف غفلة ، وهو عندهم كالشريعة املنسوخة ، وعن ابن عباس : عليكم إالّ بإذن 

نعم وإن : أأستأذن على أخيت؟ قال : وسأله عطاء . اإلذن ، وإين آلمر جاريت أن تستأذن عليَّ آية : أكثر الناس 
إِنَّ أَكْرََمكُمْ { : وقوله . اإلذن كله : ثالث آيات جحدهّن الناس : وعنه . كانت يف حجرك متوهنا ، وتال هذه اآلية 

 ٨: النساء [ } َوإِذَا َحَضَر القسمة { : وقوله . تاً أعظمكم بي: فقال ناس ]  ١٣: احلجرات [ } َعنَد اهللا أتقاكم 
ليست منسوخة ، : وعن الشعيب . عليكم أن تستأذنوا على آبائكم وأمهاتكم وأخواتكم : وعن ابن مسعود ] . 

هي منسوخة ال واهللا ما هي : وعن سعيد بن جبري يقول . اهللا املستعان : إن الناس ال يعملون هبا ، فقال : فقيل له 
قال أبو حنيفة مثاين عشرة : ما السّن اليت حيكم فيها بالبلوغ؟ قلت : فإن قلت . منسوخة ولكن الناس هتاونوا هبا 

وعن علي رضي اهللا عنه أنه كان . وعامة العلماء على مخس عشرة فيهما . سنة يف الغالم ، وسبع عشرة يف اجلارية 
  :دق يف قوله يعترب القامة ويقدره خبمسة أشبار ، وبه أخذ الفرز

  فََسَما فَأَْدَرَك َخْمَسةَ اَألْشَبارِ... َما َزالَ ُمذْ َعقََدْت َيدَاُه إَزاَره 
  .هل اخضر إزاره؟ : وعن عثمان رضي اهللا عنه أنه سئل عن غالم ، فقال . واعترب غريه اإلنبات 

َعلَْيهِنَّ ُجنَاٌح أَنْ َيَضْعَن ِثيَاَبُهنَّ غَْيَر ُمَتبَرَِّجاتٍ بِزِيَنٍة َوأَنْ َيْسَتْعِففَْن  َوالْقََواِعُد ِمَن النَِّساِء اللَّاِتي لَا يَْرُجونَ نِكَاًحا فَلَْيَس
  ) ٦٠(َخْيٌر لَُهنَّ وَاللَُّه َسِميٌع َعِليٌم 



 واملراد بالثياب الظاهرة: ال يطمعن فيه } الَ َيْرُجونَ نِكَاحاً { اليت قعدت عن احليض والولد لكربها : القاعد 
الزينة اخلفيفة اليت أرادها : غري مظهرات زينة ، يريد } غَْيَر متربجات بِزِيَنةٍ { كامللحفة واجللباب الذي فوق اخلمار 

أو غري قاصدات بالوضع التربج ، ولكن التخفف إذا ]  ٣١: النور [ } َوالَ ُيْبِديَن زِيَنَتُهنَّ إِالَّ ِلُبُعولَِتهِنَّ { : يف قوله 
واالستعفاف من الوضع خري هلّن ملا ذكر اجلائز عقبه باملستحب ، بعثاً منه عن اختيار أفضل األعمال  .احتجن إليه 

: البقرة [ } َوأَن َتَصدَّقُواْ خَْيٌر لَّكُْم { ، ]  ٢٣٧: البقرة [ } َوأَن َتْعفُواْ أَقَْربُ للتقوى { : وأحسنها ، كقوله 
سفينة بارج ، ال غطاء : تكلف إظهار ما جيب إخفاؤه من قوهلم  :ما حقيقة التربج؟ قلت : فإن قلت ] .  ٢٨٠
سعة العني ، يرى بياضها حميطاً بسوادها كله ال يغيب منه شيء ، إالّ أنه اختّص بأن تتكشف املرأة : والربج . عليها 

  .ذلك تربج وتبلج ، ك: ظهر ، من أخوات : وبدأ ، وبرز مبعىن . للرجال بإبداء زينتها وإظهار حماسنها 

كُلُوا ِمْن ُبُيوِتكُْم أَوْ لَْيَس َعلَى الْأَْعَمى حََرٌج َولَا َعلَى الْأَعَْرجِ حََرٌج َولَا َعلَى الْمَرِيضِ َحَرٌج َولَا َعلَى أَنْفُِسكُْم أَنْ َتأْ
كُمْ أَْو ُبيُوِت أَْعَماِمكُْم أَْو ُبيُوِت َعمَّاِتكُْم أَوْ ُبُيوِت آَباِئكُْم أَوْ ُبُيوِت أُمََّهاِتكُمْ أَْو ُبيُوِت إِخَْوانِكُمْ أَْو ُبيُوِت أَخََواِت

نْ َتأْكُلُوا َجِميًعا أَْو أَْشَتاًتا ُبُيوِت أَخَْواِلكُْم أَْو ُبُيوِت َخالَاِتكُْم أَْو َما َملَكُْتْم َمفَاِتَحُه أَْو َصِديِقكُمْ لَْيَس َعلَْيكُْم جَُناٌح أَ
 لََعلَّكُْم َتْعِقلُونَ فََسلُِّموا َعلَى أَنْفُِسكُْم َتِحيَّةً ِمْن ِعْنِد اللَِّه ُمبَاَركَةً طَيَِّبةً كَذَِلَك ُيَبيُِّن اللَُّه لَكُُم الْآيَاِتفَإِذَا َدَخلُْتْم ُبيُوًتا 

)٦١ (  

كان املؤمنون يذهبون بالضعفاء وذوي العاهات إىل بيوت أزواجهم وأوالدهم وإىل بيوت قراباهتم وأصدقائهم 
طعموهنم منها ، فخاجل قلوب املطعمني واملطعمني ريبة يف ذلك ، وخافوا أن يلحقهم فيه حرج؛ وكرهوا أن يكون في

ليس على : فقيل هلم ]  ١٨٨: البقرة [ } َوالَ َتأْكُلُواْ أموالكم َبيَْنكُم بالباطل { : أكالً بغري حق؛ لقوله تعاىل 
: وعن عكرمة . ن يف مثل حالكم من املؤمنني حرج يف ذلك عليكم وعلى م: الضعفاء وال على أنفسكم؛ يعين 
كان هؤالء يتوقون جمالسة : فكانت ال تأكل من هذه البيوت إذا استغنوا ، وقيل . كانت األنصار يف أنفسها قزازة 

 الناس ومؤاكلتهم ملا عسى يؤدي إىل الكراهة من قبلهم ، وألنّ األعمى رمبا سبقت يده إىل ما سبقت عني أكيله
وهو ال يشعر ، واألعرج يتفسح يف جملسه ويأخذ أكثر من موضعه فيضيق على جليسه ، واملريض ال خيلو من رائحة 

كانوا خيرجون إىل الغزو وخيلفون الضعفاء يف بيوهتم ، : وقيل . تؤذي أو جرح يبض أو أنف يذن وحنو ذلك 
حكى عن احلرث بن عمرو أنه خرج . انوا يتحّرجون ويدفعون إليهم املفاتيح ، ويأذنون هلم أن يأكلوا من بيوهتم فك

مل يكن عندي شيء ، ومل : ما أصابك؟ قال : غازياً وخلف مالك بن زيد يف بيته وماله ، فلما رجع رآه جمهوداً فقال 
ليس على هؤالء الضعفاء حرج فيما حترجوا عنه ، وال عليكم أن تأكلوا من : حيلّ يل أن آكل من مالك ، فقيل 

بيوت ، وهذا كالم صحيح ، وكذلك إذا فسر بأن هؤالء ليس عليهم حرج يف القعود عن الغزو ، وال هذه ال
ومثال هذا أن . عليكم أن تأكلوا من البيوت املذكورة ، اللتقاء الطائفتني يف أن كل واحدة منهما منفي عنها احلرج 

ليس على املسافر : لى النحر ، فقلت وحاج مفرد عن تقدمي احللق ع. يستفتيك مسافر عن اإلفطار يف رمضان 
دخل ذكرهم : هال ذكر األوالد؛ قلت : حرج أن يفطر ، وال عليك يا حاج أن تقّدم احللق على النحر ، فإن قلت 

  :ويف احلديث . ألن ولد الرجل بعضه ، وحكمه حكم نفسه } ِمن ُبُيوِتكُْم { : حتت قوله 
من البيوت اليت فيها أزواجكم وعيالكم؛ } ِمن ُبُيوِتكُمْ { ومعىن " كَسبِه إنّ أطيَب ما يأكلُ املرء ِمْن ) "  ٧٦٨( 

. كان الذي هو أقرب منهم أوىل : وألنّ الولَد أقرب ممن عّدد من القرابات ، فإذا كان سبب الرخصة هو القرابة 
أن : له عليها قيم ووكيل حيفظها له أموال الرجل إذا كان : ؟ قلت } أَْو َما َملَكُْتم مَّفَاِتحهُ { ما معىن : فإن قلت 



بيوت املماليك؛ ألن : وقيل . كوهنا يف يده وحفظه : وملك املفاتح . يأكل من مثر بستانه ويشرب من لنب ماشيته 
أو بيوت : معناه : ؟ قلت } أَْو َصِديِقكُْم { فما معىن : ، فإن قلت » مفتاحه«: وقرىء . مال العبد ملواله 

ق يكون واحداً ومجعاً ، وكذلك اخلليط والقطني والعدّو ، حيكى عن احلسن أنه دخل داره والصدي. أصدقائكم 
وإذا حلقة من أصدقائه وقد استلوا سالالً من حتت سريره فيها اخلبيص وأطايب األطعمة وهم مكبون عليها يأكلون 

  .هكذا وجدناهم ، هكذا وجدناهم : وضحك وقال ] سروراً [ ، فتهللت أسارير وجهه 

وكان الرجل منهم يدخل دار صديقه وهو غائب . يريد كرباء الصحابة ومن لقيهم من البدريني رضي اهللا عنهم 
وعن جعفر بن حممد . فيسأل جاريته كيسه فيأخذ منه ما شاء ، فإذا حضر موالها فأخربته أعتقها سروراً بذلك 

األنس والثقة واإلنبساط وطرح احلشمة مبنزلة من عظم حرمة الصديق أن جعله اهللا من : الصادق رضي اهللا عنهما 
الصديق أكرب من الوالدين ، إن اجلهنميني ملا : النفس واألب واألخ واالبن ، وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما 

إذا دلّ ظاهر احلال : وقالوا . فما لنا من شافعني وال صديق محيم : استغاثوا مل يستغيثوا باآلباء واألّمهات ، فقالوا 
ى رضا املالك ، قام ذلك مقام اإلذن الصريح ، ورمبا مسج االستئذان وثقل ، كمن قّدم إليه طعام فاستأذن صاحبه عل

نزلت يف بين ليث بن عمرو من كنانة كانوا يتحرجون . أي جمتمعني أو متفّرقني } َجِميعاً أَْو أَْشتَاتاً { يف األكل منه 
يف قوم من : وقيل . اره إىل الليل ، فإن مل جيد من يواكله أكل ضرورة أن يأكل الرجل وحده فرمبا قعد منتظراً هن

حترجوا عن االجتماع على الطعام ال ختالف الناس : إذا نزل هبم ضيف ال يأكلون إالّ مع ضيفهم وقيل : األنصار 
ئوا بالسالم على أهلها الذين من هذه البيوت لتأكلوا فبّد} فَإِذَا َدَخلُْتْم ُبُيوتاً { يف األكل وزيادة بعضهم على بعض 

أو ألنّ التسليم والتحية طلب . أي ثابتة بأمره ، مشروعة من لدنه } َتِحيَّةً ّمْن ِعنِد اهللا { هم منكم ديناً وقرابة 
ألهنا دعوة مؤمن ملؤمن : ووصفها بالربكة والطيب ] مباركة طيبة [ سالمة وحياة للمسلم عليه واحمليا من عند اهللا 

  :وعن أنس رضي اهللا عنه قال . من اهللا زيادة اخلري وطيب الرزق يرجى هبا 
فما قال يل لشيء فعلته مل  -تسع سنني : وروي  -خدمت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عشر سنني )  ٧٦٩( 

 أال« : فعلته؟ وال قال يل لشيء كسرته مل كسرته؟ وكنت واقفاً على رأسه أصب املاء على يديه فرفع رأسه فقال 
مىت لقيت من أّميت أحداً فسلم « : قال . بلى بأيب وأمي يا رسول اهللا : ؟ قلت » أعلمك ثالث خصال تنتفع هبا 

عليه يطل عمرك ، وإذا دخلت بيتك فسلم عليهم يكثر خري بيتك ، وصل صالة الضحى فإهنا صالة األبرار 
علينا من ربنا ، السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني السالم : إن مل يكن يف البيت أحد فليقل : وقالوا » واألّوابني 

إذا دخلت املسجد فقل السالم علينا وعلى عباد اهللا : وعن ابن عباس . ، السالم على أهل البيت ورمحة اهللا 
  .قعدت جلوساً : الصاحلني حتية من عند اهللا ، وانتصب حتية بسلموا ، ألهنا يف معىن تسليماً ، كقولك 

َتأِْذُنوُه إِنَّ الَِّذينَ الُْمْؤِمُنونَ الَِّذيَن آَمنُوا بِاللَِّه َوَرُسوِلِه َوإِذَا كَاُنوا َمَعُه َعلَى أَْمرٍ َجاِمعٍ لَْم َيذَْهُبوا َحتَّى َيْسإِنََّما 
شَأْنِهِْم فَأْذَنْ ِلَمْن ِشئَْت ِمنُْهْم وَاْسَتْغِفْر لَُهُم اللََّه  َيْستَأِْذنُوَنَك أُولَِئَك الَِّذيَن ُيؤِْمُنونَ بِاللَِّه َوَرسُوِلِه فَإِذَا اْسَتأْذَُنوَك ِلَبْعضِ

  ) ٦٢(إِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم 

وإِذَا كَاُنواْ َمَعُه على أَْمرٍ { أراد عّز وجلّ أن يريهم عظم اجلناية يف ذهاب الذاهب عن جملس رسول اهللا بغري إذنه 
تأذنوه ثالث األميان باهللا واإلميان برسوله ، وجعلهما كالتشبيب له والبساط فجعل ترك ذهاهبم حىت يس} َجاِمعٍ 

لذكره ، وذلك مع تصدير اجلملة بإمنا وإيقاع املؤمنني مبتدأ خمرباً عنه مبوصول أحاطت صلته بذكر اإلميانني ، مث 



لذين َيسَْتئذُنوَنَك أُوْلَِئَك الذين إِنَّ ا{ : عقبه مبا يزيده توكيداً وتشديداً ، حيث أعاده على أسلوب آخر وهو قوله 
أنه جعل االستئذان كاملصداق لصحة اإلميانني ، وعّرض حبال : وضمنه شيئاً آخر ، وهو } ُيْؤِمُنونَ باهللا َوَرُسوِلهِ 

ذن هلم ، أال تراه مل يذهبوا حىت يستأذنوه ويأ} لَّمْ َيذَْهبُواْ حىت َيْستَئِذنُوُه { : ومعىن قوله . املنافقني وتسللهم لواذاً 
الذي جيمع له : واألمر اجلامع . كيف علق األمر بعد وجود استئذاهنم مبشيئته وإذنه ملن استصوب أن يأذن له 

الناس ، فوصف األمر باجلمع على سبيل اجملاز ، وذلك حنو مقاتلة عدّو ، أو تشاور يف خطب مهّم ، أو تضام 
ويف » أمر مجيع«: وقرىء . أو األمر الذي يعم بضرره أو بنفعه . إلرهاب خمالف ، أو متاسح يف حلف وغري ذلك 

أنه خطب جليل ال بّد لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيه من ذوي رأي } وإِذَا كَاُنواْ َمَعُه على أَْمرٍ َجاِمعٍ { : قوله 
فمفارقة أحدهم يف مثل تلك وقّوة ، يظاهرونه عليه ويعاونونه ويستضيء بآرائهم ومعارفهم وجتارهبم يف كفايته ، 

احلال مما يشق على قلبه ويشعث عليه رأيه ، فمن مثة غلظ عليهم وضيق عليهم األمر يف االستئذان ، ومع العذر 
وذكر االستغفار . } ِلبَْعضِ َشأْنِهِمْ { : املبسوط ومساس احلاجة إليه ، واعتراض ما يهمهم ويعنيهم ، وذلك قوله 

نزلت يف : وقيل . أنّ األحسن األفضل أن ال حيدثوا أنفسهم بالذهاب وال يستأذنوا فيه دليل على : للمستأذنني 
كذلك ينبغي أن يكون الناس مع أئمتهم ومقدميهم يف الدين : وقالوا . حفر اخلندق وكان قوم يتسللون بغري إذن 

إن : يف اإلذن مفّوض إىل اإلمام  واألمر. والعلم يظاهروهنم وال خيذلوهنم يف نازلة من النوازل وال يتفرقون عنهم 
  .شاء أذن وإن شاء مل يأذن ، على حسب ما اقتضاه رأيه 

كُمْ ِلَواذًا فَلَْيْحذَرِ الَِّذيَن لَا َتْجَعلُوا ُدَعاَء الرَّسُولِ َبيَْنكُْم كَُدَعاِء بَْعِضكُْم بَْعًضا قَْد َيْعلَُم اللَُّه الَِّذيَن َيَتَسلَّلُونَ ِمْن
  ) ٦٣(َعْن أَْمرِِه أَنْ ُتِصيَبُهْم ِفْتَنةٌ أَْو ُيِصيَبُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم  ُيخَاِلفُونَ

إذا احتاج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل اجتماعكم عنده ألمر فدعاكم فال تفرقوا عنه إالّ بإذنه ، وال تقيسوا 
، أو ال جتعلوا تسميته ونداءه بينكم دعاءه إياكم على دعاء بعضكم بعضاً ورجوعكم عن اجملمع بغري إذن الداعي 

يا نيب اهللا ، ويا رسول : يا حممد ، ولكن : كما يسمي بعضكم بعضاً ، ويناديه بامسه الذي مساه به أبواه ، وال تقولوا 
ال جتعلوا دعاء الرسول ربه مثل ما يدعو : وحيتمل . التعظيم والصوت املخفوض والتواضع ] و [ اهللا ، مع التوقري 

م وكبريكم وفقريكم وغنيكم ، يسأله حاجة فرمبا أجابه ورمبا رّده ، فإن دعوات رسول اهللا صلى اهللا عليه صغريك
: واللواذ : » تدّرج وتدخل«: » تسلل«ونظري . ينسلون قليالً قليالً } يََتَسلَّلُونَ { وسلم مسموعة مستجابة 

ن عن اجلماعة يف اخلفية على سبيل املالوذة واستتار ينسلو: املالوذة ، وهو أن يلوذ هذا بذاك وذاك هبذا ، يعين 
كان بعضهم يلوذ بالرجل إذا استأذن فيأذن له ، : مالوذين ، وقيل : حال ، أي } لَِواذاً { و . بعضهم ببعض 

الفه إىل خ: يقال ] . فَلَْيْحذَرِ الذن خيالفون َعْن أَْمرِِه [ بالفتح » لواذاً«: وقرىء . فينطلق الذي مل يؤذن له معه 
وخالفه ]  ٨٨: هود [ } َوَما أُرِيُد أَنْ أُخَاِلفَكُْم إىل َما أهناكم َعْنُه { : األمر ، إذا ذهب إليه دونه ، ومنه قوله تعاىل 

الذين يصّدون عن أمره دون املؤمنني وهم } الذين خيالفون َعْن أَْمرِِه { ومعىن . إذا صد عنه دونه : عن األمر 
الضمري يف أمره هللا سبحانه أو للرسول صلى . املفعول ألنّ الغرض ذكر املخالف واملخالف عنه املنافقون ، فحذف 

وعن ابن . يف اآلخرة } أَْو ُيِصيبَُهْم َعذَاٌب أَلِيٌم { حمنة يف الدنيا } ِفْتَنةً { عن طاعته ودينه : واملعىن . اهللا عليه وسلم 
يسلط عليهم سلطان جائر : وعن جعفر بن حممد . زالزل وأهوال  :وعن عطاء . فتنة قتل : عباس رضي اهللا عنهما 

.  



بِّئُُهْم بَِما َعِملُوا َواللَُّه بِكُلِّ َشْيٍء أَلَا إِنَّ ِللَِّه َما ِفي السََّماَواِت َوالْأَْرضِ قَْد َيْعلَُم َما أَْنُتْم َعلَْيِه َوَيْوَم يُْرَجُعونَ إِلَْيِه فَُيَن
  ) ٦٤(َعِليٌم 

ليؤكد علمه مبا هم عليه من املخالفة عن الدين والنفاق ومرجع توكيد العلم إىل توكيد الوعيد ، } قَدْ { أدخل 
يف خروجها إىل معىن التكثري يف حنو » رمبا«فوافقت » رمبا«إذا دخلت على املضارع كانت مبعىن } قَْد { وذلك أن 

  :قوله 
  قَاَم بِهِ َبْعَد الُْوفُوِد ُوفُوُدأَ... فَإنْ ُتْمسِ َمْهجُوَر الِفَناِء فَُربََّما 

  :وحنوه قول زهري 
  وَلَِكنَُّه قَْد ُيهِْلُك الْمَالَ نَاِئلُْه... أَِخي ِثقٍَة الَ ُتهِْلُك الَْخْمُر مَالَه 

أنّ مجيع ما يف السموات واألرض خمتّصة به خلقاً وملكاً وعلماً ، فكيف خيفى عليه أحوال املنافقني وإن : واملعىن 
نوا جيتهدون يف سترها عن العيون وإخفائها ، وسينبئهم يوم القيامة مبا أبطنوا من سوء أعماهلم وسيجازيهم حق كا

جيوز أن يكونا مجيعاً للمنافقني } قَدْ َيْعلَُم َما أَنُتْم َعلَْيِه َوَيْوَم ُيْرَجُعونَ إِلَْيهِ { : واخلطاب والغيبة يف قوله . جزائهم 
  .للمنافقني ، واهللا أعلم } َيْرجُِعونَ { عاماً؛ و } َما أَنُتْم َعلَْيِه { وجيوز أن يكون  .على طريق االلتفات 

  :عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  " .َمْن قََرأَ ُسوَرةَ النورِ أَعِطي من األجرِ عشَر حسناٍت بعدِد كلِّ مؤمنٍ ومؤمنٍة فيما مَضى وفيما بقى ) "  ٧٧٠( 

الَِّذي لَُه ُملْكُ السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ َولَمْ يَتَِّخذْ وَلًَدا ) ١(َنزَّلَ الْفُْرقَانَ َعلَى َعْبِدِه ِلَيكُونَ ِللْعَالَِمَني َنِذيًرا  َتَباَرَك الَِّذي
  ) ٢(َولَْم َيكُْن لَُه شَرِيٌك ِفي الُْملِْك َوَخلََق كُلَّ َشْيٍء فَقَدََّرُه تَقْدِيًرا 

أو . تزايد خريه ، وتكاثر : وفيه معنيان ]  ٥٤: األعراف [ } َتَباَرَك اهللا { : ومنها . وزيادته  كثرة اخلري: الربكة 
مصدر فرق بني الشيئني إذا فصل بينهما ومسي به : والفرقان . تزايد عن كل شيء وتعاىل عنه يف صفاته وأفعاله 

ولكن مفروقاً ، مفصوالً بني بعضه وبعض يف أو ألنه مل ينزل مجلة واحدة ، . القرآن لفصله بني احلق والباطل 
]  ١٠٦: اإلسراء [ } َوقُْرءاًنا فََرقْنَاُه ِلَتقَْرأَُه َعلَى الناس على ُمكٍْث ونزلناه َتنْزِيالً { : أال ترى إىل قوله . اإلنزال 

  :قال . وقد جاء الفرق مبعناه 
على عباده ، وهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأّمته : هللا عنه وعن ابن الزبري رضي ا... َوُمْشرِكَّي كَاِفٌر بِالْفَْرقِ 

] .  ١٣٦: البقرة [ } قُولُواْ ءاَمنَّا باهللا َوَما أُنزِلَ إِلَْيَنا { ، ]  ١٠: األنبياء [ } لَقَْد أَنَزلَْنا إِلَْيكُْم { : ، كما قال 
للجّن واإلنس } للعاملني {  الفرقان قراءة ابن الزبري ويعضد رجوعه إىل. لعبده أو للفرقان } ِلَيكُونَ { والضمري يف 

[ } فَكَْيَف كَانَ َعذَابِى َوُنذُرِ { : ومنه قوله تعاىل . منذراً أي خمّوفاً أو إنذاراً ، كالنكري مبعىن اإلنكار } َنِذيراً { 
لى املدح ، أو نصب رفع على اإلبدال من الذي نزل أو رفع ع} الذى لَهُ { ]  ٣٠،  ٢١،  ١٨،  ١٦: القمر 
ما فصل بينهما بشيء؛ ألنّ املبدل منه صلته : كيف جاز الفصل بني البدل واملبدل منه؟ قلت : فإن قلت . عليه 
{ : يف اخللق معىن التقدير ، فما معىن قوله : فإن قلت . تعليل له ، فكأنّ املبدل منه مل يتّم إالّ به » ليكون«و . نزل 

املعىن أنه أحدث كل شيء إحداثاً : وقّدر كل شيء فقّدره؟ قلت : كأنه قال } قَدََّرُه َتقِْديراً َوَخلََق كُلَّ َشْىء فَ
أنه خلق اإلنسان على هذا الشكل املقّدر املسّوى : مراعي فيه التقدير والتسوية ، فقّدره وهيأه ملا يصلح له ، مثاله 

 الدين والدنيا ، وكذلك كل حيوان ومجاد جاء به على الذي تراه ، فقّدره للتكاليف واملصاحل املنوطة به يف بايب



اجلبلة املستوية املقّدرة بأمثلة احلكمة والتدبري ، فقّدره ألمر ّما ومصلحة مطابقاً ملا قدر له غري متجاف عنه ، أو مسي 
لق اهللا كذا فهو خ: إحداث اهللا خلقاً ألنه ال حيدث شيئاً حلكمته إالّ على وجه التقدير من غري تفاوت ، فإذا قيل 

وأوجد كل شيء فقّدره يف إجياده مل : أحدث وأوجد من غري نظر إىل وجه االشتقاق ، فكأنه قيل : مبنزلة قولك 
  .فقّدره للبقاء إىل أمد معلوم : ومعناه . فجعل له غاية ومنتهى : وقيل . يوجده متفاوتاً 

ا َوُهمْ ُيْخلَقُونَ َولَا َيْمِلكُونَ لِأَْنفُسِهِْم َضرا َولَا َنفًْعا َولَا َيْمِلكُونَ َمْوًتا َولَا َحَياةً َواتََّخذُوا ِمْن ُدونِِه آِلَهةً لَا َيْخلُقُونَ َشْيئً
  ) ٣(َولَا ُنشُوًرا 

]  ١٧: وت العنكب[ } إِنََّما تَْعُبُدونَ ِمن ُدوِن اهللا أوثانا وََتْخلُقُونَ إِفْكاً { : اخللق مبعىن االفتعال ، كما يف قوله تعاىل 
أهنم آثروا على عبادة اهللا سبحانه عبادة آهلة ال عجز أبني من عجزهم ، ال يقدرون على شيء من أفعال : واملعىن 

َوالَ { اهللا وال من أفعال العباد ، حيث ال يفتعلون شيئاً وهم يفتعلون ، ألن عبدهتم يصنعوهنم بالنحث والتصوير ، 
فسهم دفع ضرر عنها أو جلب نفع إليها وهم يستطيعون ، وإذا عجزوا عن ال يستطيعون ألن: أي } َيْمِلكُونَ 

االفتعال ودفع الضرر وجلب النفع اليت يقدر عليها العباد كانوا عن املوت واحلياة والنشور اليت ال يقدر عليها إالّ 
  .اهللا أعجز 

  ) ٤(ُه َعلَْيِه قَْوٌم آَخُرونَ فَقَْد َجاُءوا ظُلًْما َوُزوًرا َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُروا إِنْ َهذَا إِلَّا إِفٌْك افْتََراُه َوأَعَاَن

عداس موىل حويطب بن عبد العزى ، ويسار موىل العالء بن احلضرمي : وقيل . هم اليهود : قيل } قَْوٌم ءاَخُرونَ { 
 معىن فعل ، يستعمالن يف» أتى«و » جاء«. قال ذلك النضر بن احلرث بن عبد الدار : ، وأبو فكيهة الرومي 

وجيوز أن حيذف اجلار ويوصل . جئت املكان : وردوا ظلماً ، كما تقول : فيعديان تعديته ، وقد يكون على معىن 
. أن جعلوا العريب يتلقن من العجمي الرومي كالماً عربياً أعجز بفصاحته مجيع فصحاء العرب : وظلمهم . الفعل 

  .ليه أن هبتوه بنسبة ما هو بريء منه إ: والزور 

  ) ٥(َوقَالُوا أََساِطُري الْأَوَِّلَني اكْتََتَبَها فَهِيَ ُتْملَى َعلَْيِه ُبكَْرةً وَأَِصيلًا 

{ أسطار أو أسطورة كأحدوثة : ما سطَّره املتقدمون من حنو أحاديث رستم واسفنديار ، مجع } أساطري االولني { 
: وقرىء . إذا سكبه وصبه لنفسه وأخذه : اء واصطبه استكب امل: كتبها لنفسه وأخذها ، كما تقول } اكتتبها 

اكتتبها كاتب له ، ألنه كان أّمياً ال يكتب بيده ، وذلك من متام إعجازه : واملعىن . على البناء للمفعول » اكتُتبها«
األعراف [ } واختار موسى قَْوَمُه { : ، مث حذفت الالم فأفضى الفعل إىل الضمري فصار اكتتبها إياه كاتب ، كقوله 

مث بىن الفعل للضمري الذي هو إياه فانقلب مرفوعاً مستتراً بعد أن كان بارزاً منصوباً ، وبقي ضمري ]  ١٥٥: 
: وإمنا يقال } فَهَِى متلى َعلَْيِه { اكتتبها : كيف قيل : فإن قلت . كما ترى } اكتتبها { األساطري على حاله ، فصار 

أو كتبت له وهو . أراد اكتتاهبا أو طلبه فهي متلى عليه : يه وجهان ، أحدمها ف: أمليت عليه فهو يكتتبها؟ قلت 
ألنّ صورة اإللقاء على احلافظ كصورة اإللقاء على : أي تلقى عليه من كتابه يتحفظها : أّمي فهي متلى عليه 

تفهام الذي يف معىن أنه قول اهللا سبحانه يكذهبم وإمنا يستقيم أن لو فتحت اهلمزة لالس: وعن احلسن . الكاتب 
  :ووجهه أن يكون حنو قوله . اإلنكار 



  أُوَرثَ ذَْوداً َشصَاِئَصاً نََبالَ... أَفَْرُح أَنْ أُْرَزأَ الْكَِراَم َوأَن 
أي دائماً ، أو يف اخلفية قبل أن ينتشر الناس ، وحني يأوون } ُبكَْرةً وَأَصِيالً { وحق احلسن أن يقف على األولني ، 

  .م إىل مساكنه

  ) ٦(قُلْ أَنَْزلَُه الَِّذي َيْعلَُم السِّرَّ ِفي السََّماَواِت َوالْأَْرضِ إِنَُّه كَانَ غَفُوًرا َرِحيًما 

أي يعلم كل سّر خفّي يف السموات واألرض ، ومن مجلته ما تسرونه أنتم من الكيد لرسوله صلى اهللا عليه وسلم 
اطن أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبراءته مما تبهتونه به ، مع علمكم أنّ ما تقولونه باطل وزور ، وكذلك ب

هذا } إِنَُّه كَانَ غَفُوراً رَِّحيماً { : كيف طابق قوله : فإن قلت . وهو جيازيكم وجيازيه على ما علم منكم وعلم منه 
نه ال يوصف باملغفرة والرمحة إالّ ملا كان ما تقّدمه يف معىن الوعيد عقبه مبا يدل على القدرة عليه ، أل: املعىن؟ قلت 

القادر على العقوبة ، أو هو تنبيه على أهنم استوجبوا مبكابرهتم هذه أن يصب عليهم العذاب صّباً ، ولكن صرف 
  .ميهل وال يعاجل : ذلك عنهم إنه غفور رحيم 

أَْو ُيلْقَى إِلَْيهِ ) ٧(لَْولَا أُنْزِلَ إِلَْيِه َملٌَك فََيكُونَ َمَعُه َنِذيًرا  َوقَالُوا َمالِ َهذَا الرَُّسولِ َيأْكُلُ الطََّعاَم َوَيْمِشي ِفي الْأَسَْواقِ
  ) ٨(كَْنٌز أَْو َتكُونُ لَُه َجنَّةٌ َيأْكُلُ ِمنَْها َوقَالَ الظَّاِلُمونَ إِنْ َتتَّبُِعونَ إِلَّا َرُجلًا َمْسحُوًرا 

ويف هذا . اخلط العريب ، وخط املصحف سنة ال تغري  وقعت الالم يف املصحف مفصولة عن هذا خارجة عن أوضاع
وحنوه قول . ما هلذا الزاعم أنه رسول : استهانة وتصغري لشأنه وتسميته بالرسول سخرية منهم وطنز ، كأهنم قالوا 

اهللا فما باله حاله إن صّح أنه رسول : أي ]  ٢٧: الشعراء [ } إِنَّ َرسُولَكُُم الذى أُْرِسلَ إِلَْيكُْم لََمْجُنونٌ { فرعون 
كما نأكل؛ ويتردد يف األسواق لطلب املعاش كما نتردد ، يعنون أنه كان جيب أن } َيأْكُلُ الطعام { مثل حالنا 

مث نزلوا عن اقتراحهم أن يكون ملكاً إىل اقتراح أن يكون إنساناً معه . يكون ملكاً مستغنياً عن األكل والتعيش 
وإن مل يكن مرفوداً مبلك فليكن مرفوداً بكنز : والتخويف ، مث نزلوا أيضاً فقالوا ملك ، حىت يتساندا يف اإلنذار 

مث نزلوا فاقتنعوا بأن يكون رجالً له بستان يأكل منه . يلقى إليه من السماء يستظهر به وال حيتاج إىل حتصيل املعاش 
وأراد بالظاملني . به يف دنياهم ومعاشهم  ويرتزق كما الدهاقني واملياسري ، أو يأكلون هم من ذلك البستان فينتفعون

بالرفع ، أو » فيكون«: وقرىء : وضع الظاهر موضع املضمر ليسجل عليهم بالظلم فيما قالوا : إياهم بأعياهنم : 
النصب ألنه : ما وجها الرفع والنصب يف فيكون؟ قلت : فإن قلت . يكون له جنة ، بالياء ، ونأكل ، بالنون 

والرفع على أنه معطوف على أنزل ، وحمله الرفع ، أال تراك . وحكمه حكم االستفهام » هال« مبعىن» لوال«جواب 
يلقى ، وتكون مرفوعني ، وال جيوز النصب فيهما ألهنما يف حكم : لوال ينزل بالرفع ، وقد عطف عليه : تقول 

ن احلرث ، وعبد اهللا بن أيب أمية ، والقائلون هم كفار قريش النضر ب. الواقع بعد لوال ، وال يكون إالّ مرفوعاً 
عنوا أنه بشر ال : أو ذا سحر ، وهو الرئة . سحر فغلب على عقله } مَّْسحُوًرا { ونوفل بن خويلد ومن ضامهم 

  .ملك 

  ) ٩(اْنظُْر كَْيفَ َضَربُوا لََك الْأَْمثَالَ فََضلُّوا فَلَا َيْسَتِطيُعونَ َسبِيلًا 



من نبّوة . قالوا فيك تلك األقوال واخترعوا لك تلك الصفات واألحوال النادرة : ي أ} ضََرُبواْ لََك االمثال { 
وإلقاء كنز عليك من السماء وغري ذلك ، فبقوا متحريين ضالالً ، ال جيدون قوالً . مشتركة بني إنسان وملك 

  .أو فضلوا عن احلق فال جيدون طريقاً إليه . يستقرّون عليه 

  ) ١٠(َشاَء َجَعلَ لََك َخْيًرا ِمْن ذَِلَك َجنَّاٍت َتْجرِي ِمْن َتْحتَِها الْأَْنهَاُر وََيْجَعلْ لََك قُصُوًرا َتَباَرَك الَِّذي إِنْ 

مما قالوا ، وهو أن يعجل لك مثل ما وعدك يف اآلخرة } َخيًْرا { وهب لك يف الدنيا } الذى إِن َشاَء { تكاثر خري 
بالرفع عطفاً على جعل؛ ألن الشرط إذا وقع ماضياً ، جاز يف جزائه  »وجيعل«: وقرىء . من اجلنات والقصور 

  :اجلزم ، والرفع ، كقوله 
  َيقُولُ الَ غَاِئٌب مَاِلي َوالَ َحرُِم... َوإنْ أَتَاُه َخِليلٌ َيْوَم َمْسئَلٍَة 

وقرىء بالنصب ، على أنه . أن تكون الالم يف تقدير اجلزم والرفع مجيعاً : إذا أدغمت } َوَيجَْعل لََّك { وجيوز يف 
  .جواب الشرط بالواو 

إِذَا َرأَتُْهْم ِمْن َمكَاٍن َبعِيٍد َسِمُعوا لََها َتَغيُّظًا َوَزِفًريا ) ١١(َبلْ كَذَُّبوا بِالسَّاَعِة َوأَْعَتْدَنا ِلَمْن كَذََّب بِالسَّاَعِة َسعًِريا 
لَا َتْدُعوا الَْيْوَم ثُبُوًرا وَاِحًدا َواْدعُوا ثُبُوًرا كَثًِريا ) ١٣(رَّنَِني َدَعْوا ُهَناِلَك ثُبُوًرا َوإِذَا أُلْقُوا ِمْنَها َمكَاًنا َضيِّقًا ُمقَ) ١٢(
)١٤ (  

وجيوز . بل أتوا بأعجب من ذلك كله وهو تكذيبهم بالساعة : يقول : عطف على ما حكي عنهم } َبلْ كَذَّبُواْ { 
بالساعة ، فكيف يلتفتون إىل هذا اجلواب ، وكيف يصدقون بتعجيل مثل  بل كذبوا: أن يتصل مبا يليه ، كأنه قال 

أنه : وعن احلسن رضي اهللا عنه . النار الشديدة االستعار : السعري . ما وعدك يف اآلخرة وهم ال يؤمنون باآلخرة 
  : عليه وسلم ومن قوله صلى اهللا. وتتناظر : دورهم تترا ، أي : من قوهلم } رَأَْتُهمْ { اسم من أمساء جهنم 

إذا كانت منهم مبرأى الناظر يف : واملعىن . كأن بعضها يرى بعضاً على سبيل اجملاز » ال تراءى ناراُهَما « )  ٧٧١( 
إذا رأهتم زبانيتها تغيظوا وزفروا : وجيوز أن يراد . وشبه ذلك بصوت املتغيظ والزافر . البعد مسعوا صوت غلياهنا 

الكرب مع الضيق ، كما أن الروح مع السعة ، ولذلك وصف اهللا اجلنة . نتقام منهم غضباً على الكفار وشهوة لال
ولقد مجع . أن لكل مؤمن من القصور واجلنان كذا وكذا : وجاء يف األحاديث . بأن عرضها السموات واألرض 

، كما روي عن ابن  اهللا على أهل النار أنواع التضييق واإلرهاق ، حيث ألقاهم يف مكان ضيق يتراصون فيه تراصاً
عباس رضي اهللا عنهما يف تفسريه أنه يضيق عليهم كما يضيق الزج يف الرمح ، وهم مع ذلك الضيق مسلسلون 

يقرن مع كل كافر شيطانه يف سلسلة ويف : وقيل . مقرنون يف السالسل ، قرنت أيديهم إىل أعناقهم يف اجلوامع 
الَّ { تعال يا ثبور فهذا حينك وزمانك : واثبوراه ، أي : أن يقال  اهلالك ، ودعاؤه: والثبور . أرجلهم األصفاد 

أنكم } وادعوا ثُُبوراً كَثِرياً { أو هم أحقاء بأن يقال هلم ، وإن مل يكن مثة قول ومعىن : أي يقال هلم ذلك } َتْدُعواْ 
لوان كل نوع منها ثبور لشّدته وقعتم فيما ليس ثبوركم فيه واحداً ، إمنا هو ثبور كثري إما ألن العذاب أنواع وأ

  .وفظاعته ، أو ألهنم كلما نضجت جلودهم بدلوا غريها ، فال غاية هلالكهم 

لَُهْم ِفيَها َما َيَشاُءونَ خَاِلِديَن كَانَ ) ١٥(قُلْ أَذَِلَك خَْيٌر أَْم َجنَّةُ الْخُلِْد الَِّتي ُوِعَد الُْمتَّقُونَ كَاَنتْ لَُهمْ َجَزاًء َوَمِصًريا 
  ) ١٦(َعلَى َربَِّك َوْعًدا َمْسئُولًا 



كانت ، ألن ما وعده اهللا وحده : وإمنا قيل . وعدها املتقون وما يشاؤونه : الراجح إىل املوصولني حمذوف ، يعين 
. أن اجلنة جزاؤهم ومصريهم : أو كان مكتوباً يف اللوح قبل أن برأهم بأزمنة متطاولة . فهو يف حتققه كأنه قد كان 

[ } نِْعَم الثواب َوَحُسَنْت ُمْرَتفَقاً { : هو كقوله : ؟ قلت } كَاَنْت لَُهْم جََزاًء َوَمِصرياً { : ما معىن قوله : لت فإن ق
قّدم ]  ٢٩: الكهف [ } بِئَْس الشراب َوَساءْت ُمْرَتفَقًا { : فمدح الثواب ومكانه ، كما قال ]  ٣١: الكهف 

للمتنعم إالّ بطيب املكان وسعته وموافقته للمراد والشهوة ، وأن ال تنغص ،  العقاب ومكانه ألنّ النعيم ال يتّم
وكذلك العقاب يتضاعف بغثاثة املوضع وضيقه وظلمته ومجعه ألسباب االجتواء والكراهة ، فلذلك ذكر املصري مع 

اً واجباً على ربك كان ذلك موعود: املوعود ، أي : والوعد . ملا يشاؤون } كَانَ { والضمري يف . ذكر اجلزاء 
رَبََّنا { : قد سأله الناس واملالئكة يف دعواهتم : وقيل . إجنازه ، حقيقاً أن يسئل ويطلب ، ألنه جزاء وأجر مستحق 

[ } رَبََّنا ءاِتَنا ِفى الدنيا َحَسَنةً َوِفي االخرة َحَسَنةً { ، ]  ١٩٤: آل عمران [ } َوءاِتَنا َما َوَعدتََّنا على ُرسُِلَك 
. ٨: غافر [ } َربََّنا َوأَْدِخلُْهْم جنات َعْدٍن الىت َوَعدْتَُّهمْ { ، ]  ٢٠١: لبقرة ا  [  

قَالُوا ) ١٧(وا السَّبِيلَ َوَيْوَم َيْحُشرُُهْم َوَما َيْعُبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه فََيقُولُ أَأَْنُتمْ أَْضلَلُْتْم ِعَباِدي َهُؤلَاِء أَْم ُهمْ َضلُّ
كَْر َوكَانُوا قَْوًما ُبوًرا َما كَانَ َيْنبَِغي لََنا أَنْ نَتَِّخذَ ِمْن ُدونَِك ِمْن أَْوِلَياَء وَلَِكْن َمتَّْعتَُهْم َوآَباَءُهْم َحتَّى َنُسوا الذِّسُْبَحاَنَك 

)١٨ (  

املعبودين : يريد } َوَما َيْعُبُدونَ { ، بكسر الشني ، » حيشرهم«: كالمها بالنون والياء ، وقرىء : فيقول . حيشرهم 
كيف : فإن قلت . وجيوز أن يكون عاماً هلم مجيعاً . األصنام ينطقها اهللا : وعن الكليب . من املالئكة واملسيح وعزير 

إذا رأيت  -هو موضوع على العموم للعقالء وغريهم ، بدليل قولك : يف العقالء؟ قلت } َماْ { صّح استعمال 
أو أريد . ملا يعقل » من«من هو؟ ويدلك قوهلم : إنسان ، قلت حينئٍذ : يل لك ما هو؟ فإذا ق:  -شبحاً من بعيد 

أطويل أم : تعين : ومعبوديهم ، أال تراك تقول إذا أردت السؤال عن صفة زيد؟ ما زيد : به الوصف ، كأنه قيل 
هم ضلّوا السبيل؟ قلت ما فائدة أنتم وهم؟ وهال قيل أضللتم عبادي هؤالء ، أم : قصري؟ أفقيه أم طبيب؟ فإن قلت 

ليس السؤال عن الفعل ووجوده ، ألنه لوال وجوده ملا توجه هذا العتاب ، وإمنا هو عن متوليه ، فال بّد من ذكره : 
فاهللا سبحانه قد سبق علمه باملسؤول عنه ، فما : وإيالئه حرف االستفهام ، حىت يعلم أنه املسؤول عنه ، فإن قلت 

فائدته أن جييبوا مبا أجابوا به ، حىت يبكت عبدهتم بتكذيبهم إياهم ، فيبهتوا وينخذلوا : فائدة هذا السؤال؟ قلت 
وتزيد حسرهتم ، ويكون ذلك نوعاً مما يلحقهم من غضب اهللا وعذابه ، ويغتبط املؤمنون ويفرحوا حباهلم وجناهتم من 

ّين لقول من يزعم أن اهللا يضلّ عباده وفيه كسر ب. فضيحة أولئك ، وليكون حكاية ذلك يف القرآن لطفاً للمكلفني 
أأنتم أضللتموهم ، أم هم ضلوا بإنفسهم؟ فيتربؤون من إضالهلم : على احلقيقة ، حيث يقول للمعبودين من دونه 

بل أنت تفضلت من غري سابقة على هؤالء وآبائهم تفضل جواد : ويستعيذون به أن يكونوا مضلني ، ويقولون 
 حقها أن تكون سبب الشكر ، سبب الكفر ونسيان الذكر ، وكان ذلك سبب هالكهم كرمي ، فجعلوا النعمة اليت

، فإذا برأت املالئكة والرسل أنفسهم من نسبة اإلضالل الذي هو عمل الشياطني إليهم واستعاذوا منه ، فهم لرهبم 
وأسندوا نسيان . والتمتيع هبا  الغّين العدل أشّد تربئة وتنزيهاً منه ، ولقد نزهوه حني أضافوا إليه التفضل بالنعمة

ُيِضلُّ { : الذكر والتسبب به للبوار إىل الكفرة ، فشرحوا اإلضالل اجملازي الذي أسنده اهللا تعاىل إىل ذاته يف قوله 
ولو كان هو املضل على احلقيقة لكان اجلواب ]  ٨: فاطر [ ، ]  ٩٣: النحل [ ، ]  ٢٧: الرعد [ } َمن َيَشاء 

أأنتم أوقعتموهم يف الضالل عن طريق احلق؟ أم هم ضلوا عنه : واملعىن . بل أنت أضللتهم : وا العتيد أن يقول



ضلّ عن السبيل ، إالّ أهنم تركوا اجلار كما تركوه يف هذه : وكان القياس » أضله«مطاوع : بأنفسهم؟ وضل 
جعله ضاالً ، أي ضائعاً ، ملا كان أكثر  :أضلَّ البعري ، يف معىن : وقوهلم . إىل الطريق وللطريق : واألصل . الطريق 

تعجب } سبحانك { أضله ، سواء كان منه فعل أو مل يكن : ذلك بتفريط من صاحبه وقلة احتياط يف حفظه ، قيل 
منهم ، قد تعجبوا مما قيل هلم ألهنم مالئكة وأنبياء معصومون ، فما أبعدهم عن اإلضالل الذي هو خمتص بإبليس 

  .وحزبه 

فكيف يليق حباهلم أن يضلوا عباده؟ أو . بسبحانك ليدلوا على أهنم املسبحون املتقّدسون املوسومون بذلك أو نطقوا 
ما كان يصّح لنا وال يستقيم : قصدوا به تنزيهه عن األنداد ، وأن يكون له نّيب أو ملك أو غريمها نّداً ، مث قالوا 

أو ما كان ينبغي لنا . ن حنمل غرينا على أن يتولونا دونك وحنن معصومون أن نتوىل أحداً دونك ، فكيف يصّح لنا أ
[ } فقاتلوا أَْولَِياء الشيطان { : قال اهللا تعاىل . أن نكون أمثال الشياطني يف توليهم الكفار كما توالهم الكفار 

وقرأ أبو جعفر ]  ٢٥٧: البقرة [ } والذين كَفَُرواْ أَوِْلَياُؤُهمُ الطاغوت { : يريد الكفرة وقال ]  ٧٦: النساء 
اختذ ولياً وإىل : يتعدى إىل مفعول واحد ، كقولك » اختذ«وهذا الفعل أعين . نتخذ ، على البناء للمفعول : املدين 

واختذ { : وقال ]  ١: األنبياء [ } أَمِ اختذوا اِلَهةً ّمَن األرض { : قال اهللا تعاىل . اختذ فالناً ولياً : مفعولني كقولك 
أن : واألصل } ِمْن أَْولَِياَء { فالقراءة األوىل من املتعدي إىل واحد وهو ]  ١٢٥: النساء [ } م َخِليالً اهللا إبراهي

. فاألول ما بين له الفعل . من املتعدي إىل مفعولني : لتأكيد معىن النفي ، والثانية } ِمن { نتخذ أولياء ، فزيدت 
من حيث أهنم أولياء } أَْولَِياَء { وتنكري . ال نتخذ بعض أولياء : ، أي  ومن للتبعيض. } ِمْن أَْوِلَياَء { : والثاين 

يوصف . اهلالك : والبور . ذكر اهللا واإلميان به ، أو القرآن والشرائع : والذكر . خمصوصون وهم اجلّن واألصنام 
  .وجيوز أن يكون مجع بائر ، كعائذ وعوذ : به الواحد واجلمع 

  ) ١٩(ا َتقُولُونَ فََما َتْسَتِطيُعونَ َصْرفًا َولَا َنصًْرا َوَمْن َيظِْلْم ِمْنكُْم ُنِذقُْه َعذَاًبا كَبًِريا فَقَْد كَذَُّبوكُْم بَِم

: هذه املفاجأة باالحتجاج واإللزام حسنة رائعة ، وخاصة إذا انضم إليها االلتفات وحذف القول وحنوها قوله تعاىل 
سُولَُنا ُيَبّيُن لَكُْم على فَْتَرٍة مََّن الرسل أَن َتقُولُواْ َما َجاءَنا ِمن َبِشريٍ َوالَ َنِذيرٍ فَقَدْ جاءكم يََأَْهلَ الكتاب قَْد َجاءكُمْ َر{ 

  :وقول القائل ]  ١٩: املائدة [ } بشري ونذير 
  ثُمَّ الْقُفُولُ فَقَْد جِئَْنا خَُراسَانَا... قَالُوا خَُراَسانُ أَقَْصى َما يَُراُد بَِنا 

فقد : ومعىن من قرأ بالياء . فمعىن من قرأ بالتاء فقد كذبوكم بقولكم أهنم آهلة . بالتاء والياء » يقولون«: ىء وقر
: فإن قلت ] .  ١٨: الفرقان [ } سبحانك َما كَانَ َينَبِغى لََنا أَن نَّتَِّخذَ ِمن ُدونَِك ِمْن أَوِْلَياء { : كذبوكم بقوهلم 

]  ٥: ق [ } َبلْ كَذَُّبواْ باحلق { : إي واهللا ، وهي مع التاء كقوله : ء والياء؟ قلت هل خيتلف حكم الباء مع التا
. كتبت بالقلم : وهي مع الياء كقولك : فقد كذبوا مبا تقولون : واجلار واجملرور بدل من الضمري ، كأنه قيل 

: وقيل . ار صرف العذاب عنكم فما تستطيعون أنتم يا كف: يعين . بالتاء والياء أيضاً » يستطيعون«: وقرىء 
حيتال أو فما يستطيع آهلتكم أن يصرفوا عنكم : إنه ليتصرف ، أي : احليلة ، من قوهلم : التوبة وقيل : الصرف 

اخلطاب على العموم للمكلفني ، ] } َوَمن َيظِْلم مِّنكُْم ، ُنِذقُْه َعذَاباً كَبِرياً { . [ العذاب ، أو أن حيتالوا لكم 
والفاسق ]  ١٣: لقمان [ } إِنَّ الشرك لَظُلٌْم َعِظيمٌ { : لقوله : الكبري الحٌق بكل من ظلم ، والكافر ظامل والعذاب 



وفيه ضمري . بالياء » يذقه«: وقرىء ] .  ١١: احلجرات [ } َوَمن لَّمْ َيُتْب فَأُْولَِئَك ُهُم الظاملون { : لقوله . ظامل 
  .اهللا ، أو ضمري مصدر يظلم 

ْعَضكُْم ِلبَْعضٍ ِفْتَنةً أََتْصبُِرونَ أَْرَسلَْنا قَْبلََك ِمَن الُْمْرَسِلَني إِلَّا إِنَُّهْم لََيأْكُلُونَ الطََّعاَم َوَيْمُشونَ ِفي الْأَسْوَاقِ َوَجَعلَْنا َبَوَما 
  ) ٢٠(َوكَانَ َربُّكَ َبصًِريا 

وإمنا . قبلك أحداً من املرسلني إالّ آكلني وماشني وما أرسلنا : واملعىن . صفة ملوصوف حمذوف » إالّ«اجلملة بعد 
[ } َوَما ِمنَّا إِالَّ لَُه َمقَاٌم مَّْعلُوٌم { : أعين من املرسلني وحنوه قوله عّز من قائل . حذف اكتفاء باجلار واجملرور 

شيهم حوائجهم مت: على البناء للمفعول ، أي » وميشون«: وقرىء . وما منا أحد : على معىن ]  ١٦٤: الصافات 
َما هلذا { : هو احتجاج على من قال : وقيل . ، لكان أوجه لوال الرواية » ميشون«: ولو قرىء . أو الناس 

وهذا تصبري لرسول اهللا . أي حمنة وابتالء } ِفْتَنةً { ] .  ٧: الفرقان [ } الرسول َيأْكُلُ الطعام َوَيْمِشى ِفى االسواق 
الوه واستبدعوه ، من أكله الطعام ومشيه يف األسواق بعد ما احتج عليهم بسائر صلى اهللا عليه وسلم على ما ق

أنه أبتلى املرسلني : واملعىن . وجرت عاديت وموجب حكميت على ابتالء بعضكم أيها الناس ببعض : الرسل ، يقول 
ف ، وأنواع أذاهم ، وطلب باملرسل إليهم ، ومبناصبتهم هلم العداوة ، وأقاويلهم اخلارجة عن حّد اإلنصا] منهم [ 

َولََتْسَمُعنَّ ِمَن الذين أُوُتواْ الكتاب ِمن قَْبِلكُْم َوِمَن الذين أَْشَركُواْ أَذًى كَثِرياً َوإِن { منهم الصرب اجلميل ، وحنوه 
{ بعد ذكر الفتنة موقع  }أََتْصبُِرونَ { وموقع ]  ١٨٦: آل عمران [ } َتصْبُِرواْ َوَتتَّقُواْ فَإِنَّ ذلك ِمْن َعْزمِ األمور 

عاملاً } َبِصرياً { ]  ٢: امللك [ ، ]  ٢٧: هود [ } ِلَيْبلُوَكُْم أَيُّكُمْ أَْحَسُن َعَمالً { : بعد االبتالء يف قوله } أَيُّكُْم 
بالصواب فيما يبتلي به وغريه فال يضيقّن صدرك ، وال يستخفنك أقاويلهم فإن يف صربك عليها سعادتك وفوزك يف 

أو يلقى إليه كنز ، : عما عريوه به من الفقر ، حني قالوا ] عليه الصالة والسالم [ هو تسلية له : وقيل . دارين ال
يغين من يشاء : هل يصربون؟ وأهنا حكمته ومشيئته : أو تكون له جنة ، وأنه جعل األغنياء فتنة للفقراء؛ لينظر 

كنت غنياً صاحب كنوز وجنان لكان ميلهم إليك وطاعتهم  جعلناك فتنة هلم؛ ألنك لو: وقيل . ويفقر من يشاء 
. لك للدنيا ، أو ممزوجة بالدنيا؛ فإمنا بعثناك فقرياً ليكون طاعة من يطيعك خالصة لوجه اهللا من غري طمع دنيوي 

نا إن إسلمنا وقد أسلم قبل: كان أبو جهل والوليد بن املغرية والعاصي بن وائل ومن يف طبقتهم يقولون : وقيل 
  .عمار وصهيب ، وبالل وفالن وفالن ترفعوا علينا إدالالً بالسابقة ، فهو افتتان بعضهم ببعض 

ًريا ِفي أَْنفُِسهِْم َوَعَتْوا ُعتُوا كَبِ َوقَالَ الَِّذيَن لَا َيْرُجونَ ِلقَاَءَنا لَْولَا أُنْزِلَ َعلَْيَنا الَْملَاِئكَةُ أَْو َنَرى َربََّنا لَقَِد اْسَتكَْبُروا
)٢١ (  

اخلوف ، وبه فسر قوله : والرجاء يف لغة هتامة . أو ال خيافون لقاءنا بالشر . أي ال يأملون لقاءنا باخلري ألهنم كفرة 
. . جعلت الصريورة إىل دار جزائه مبنزلة لقائه لو كان ملقياً ]  ١٣: نوح [ } الَ َتْرُجونَ ِللَِّه َوقَاراً { : تعاىل 

أو يروا اهللا جهرة . أن ينزل اهللا عليهم املالئكة فتخربهم بأن حممداً صادقاً حىت يصدقوه اقترحوا من اآليات 
إما أن يكونوا عاملني بأن اهللا ال يرسل املالئكة إىل غري األنبياء ، وأن اهللا ال : وال خيلو . فيأمرهم بتصديقه واتباعه 

وإما أن ال يكونوا عاملني بذلك وإمنا أرادوا التعنت . ن وإمنا علقوا إمياهنم عاملني بأن اهللا ال يكو. يصّح أن يرى 
لن نؤمن لك : باقتراح آيات سوى اآليات اليت نزلت وقامت هبا احلجة عليهم ، كما فعل قوم موسى حني قالوا 

و معناه أهنم أضمروا االستكبار عن احلق وه: ؟ قلت } ِفى أَنفُِسهِْم { ما معىن : فإن قلت . حىت نرى اهللا جهرة 



{ ] .  ٥٦: غافر [ } إِن ِفى ُصُدورِِهْم إِالَّ كِْبٌر مَّا ُهم ببالغيه { : كما قال . الكفر والعناد يف قلوهبم واعتقدوه 
وقد وصف العتّو بالكبري ، فبالغ يف إفراطه يعين أهنم مل . عتا علينا فالن : يقال . وجتاوزوا احلّد يف الظلم } َوَعَتْوا 

. ول العظيم ، إال ألهنم بلغوا غاية االستكبار وأقصى العتّو ، والالم جواب قسم حمذوف َيْجسروا على هذا الق
  :ويف أسلوهبا قول القائل . وهذه اجلملة يف حسن استئنافها غاية 

  كُلَْيباً غَلَْت َناٌب كُلَْيٌب بََواُؤهَا... َوَجاَرةُ َجسَّاسٍ أَبَأََنا بِنَابَِها 
ما أشّد استكبارهم ، وما أكرب : أال ترى أن املعىن . ى التعجب من غري لفظ التعجب ويف فحوى هذا الفعل دليل عل

  .عتّوهم ، وما أغلى ناباً بواؤها كليب 

  ) ٢٢(َيْوَم َيَرْونَ الَْملَاِئكَةَ لَا ُبْشَرى َيْومَِئٍذ ِللُْمْجرِِمَني َوَيقُولُونَ ِحجًْرا َمْحجُوًرا 

يوم يرون املالئكة مينعون البشرى أو : أي } الَ بشرى { إما مبا دلّ عليه : يئني منصوب بأحد ش} َيْوَم َيَرْونَ { 
الَ بشرى َيْومَِئٍذ { : اذكر يوم يرون املالئكة مث قال : أي » اذكر«ويومئذ للتكرير وإما بإضمار . يعدموهنا 

ِحْجراً { : م فقدتنا وهلم بعمومه وقوله إما ظاهر يف موضع ضمري وإما ألنه عا) : للمجرمني ( وقوله . } لّلُْمْجرِِمَني 
معاذ اهللا ، وقعدك اهللا : ذكره سيبويه يف باب املصادر غري املتصرفة املنصوبة بأفعال متروك إظهارها حنو } مَّْحُجوراً 

 يضعوهنا موضع. وهذه كلمة كانوا يتكلمون هبا عند لقاء عدّو موتور أو هجوم نازلة ، أو حنو ذلك . ، وعمرك اهللا 
حجراً ، وهي من حجره إذا منعه؛ : أتفعل كذا وكذا ، فيقول : ويقول الرجل للرجل : قال سيبويه . االستعاذة 

. أسأل اهللا أن مينع ذلك منعاً وحيجره حجراً : ألن املستعيذ طالب من اهللا أن مينع املكروه فال يلحقه فكان املعىن 
ه الختصاصه مبوضع واحد ، كما كان قعدك وعمرك كذلك ، وجميئه على فعل أو فعل يف قراءة احلسن ، تصرف في

  :وأنشدت لبعض الّرجاز 
  ُعوذٌ بِرَبِّي ِمْنكُُم َوِحجُْر... قالَْت َوِفيَها حَْيَدةٌ َوذُْعٌر 

جاءت هذه الصفة لتأكيد معىن : فإذ قد ثبت أنه من باب املصادر ، فما معىن وصفه مبحجور؟ قلت : فإن قلت 
أهنم يطلبون نزول املالئكة : واملعىن يف اآلية . وموت مائت . اهلوان : ذيل ذائل ، والذيل . ا احلجر ، كما قالو

ويقترحونه ، وهم إذا رأوهم عند املوت أو يوم القيامة كرهوا لقاءهم وفزعوا منهم ، ألهنم ال يلقوهنم إال مبا 
هو من قول املالئكة : وقيل . تور وشّدة النازلة يكرهون ، قالوا عند رؤيتهم ما كانوا يقولونه عند لقاء العدّو املو

  .جعل اهللا ذلك حراماً عليكم : حراماً حمرماً عليكم الغفران واجلنة والبشرى ، أي : ومعناه 

  ) ٢٣(َوقَِدْمَنا إِلَى َما َعِملُوا ِمْن َعَملٍ فََجَعلَْناُه َهَباًء َمْنثُوًرا 

ثلت حال هؤالء وأعماهلم اليت عملوها يف كفرهم من صلة رحم ، ليس ههنا قدوم وال ما يشبه القدوم ، ولكن م
وإغاثة ملهوف ، وقرى ضيف ، ومّن على أسري ، وغري ذلك من مكارمهم وحماسنهم حبال قوم خالفوا سلطاهنم 
 واستعصوا عليه ، فقدم إىل أشيائهم ، وقصد إىل ما حتت أيديهم فأفسدها ومزقها كل ممزق ، ومل يترك هلا أثراً وال

صفة } مَّنثُوراً { أقل من اهلباء : ويف أمثاهلم . ما خيرج من الكّوة مع ضوء الشمس شبيه الغبار : عثرياً ، واهلباء 
للهباء ، شبهه باهلباء يف قلته وحقارته عنده ، وأنه ال ينتفع به ، مث باملنثور منه ، ألنك تراه منتظماً مع الضوء ، فإذا 

مل يكف أن ]  ٥: الفيل [ } كََعْصٍف مَّأْكُولِ { : وحنوه قوله . وذهب كل مذهب حركته الريح رأيته قد تناثر 
شبههم بالعصف حىت جعله مؤوفاً باألكال وال أن شبه عملهم باهلباء حىت جعله متناثراً ، أو مفعول ثالث جلعلناه 



أي ]  ١٦٦: األعراف [ ، ]  ٦٥: ة البقر[ } كُونُواْ ِقَرَدةً خاسئني { : جامعاً حلقارة اهلباء والتناثر ، كقوله 
  .والم اهلباء واو ، بدليل اهلبوة . جامعني للمسخ واخلسء 

  ) ٢٤(أَْصحَاُب الَْجنَّةِ َيْوَمِئذٍ َخْيٌر ُمْسَتقَرا وَأَْحَسُن َمِقيلًا 

ملكان الذي يأوون ا: واملقيل . املكان الذي يكونون فيه يف أكثر أوقاهتم مستقّرين يتجالسون ويتحادثون : املستقّر 
. إليه لالسترواح إىل أزواجهم والتمتع مبغازلتهّن ومالمستهّن ، كما أنّ املترفني يف الدنيا يعيشون على ذلك الترتيب 

ويف معناه قوله . وروي أنه يفرغ من احلساب يف نصف ذلك اليوم ، فيقيل أهل اجلنة يف اجلنة وأهل النار يف النار 
 ٥٥: يس [ } جلنة اليوم ِفى شُُغلٍ فاكهون ُهْم وأزواجهم ِفى ظالل َعلَى االرائك ُمتَِّكئُونَ إِنَّ أصحاب ا{ : تعاىل 

وإمنا مسي مكان دعتهم واسترواحهم إىل . افتضاض األبكار ، وال نوم يف اجلنة : قيل يف تفسري الشغل ]  ٥٦ -
من حسن الوجوه ومالحة . له مقيلهم  رمز إىل ما يتزين: ويف لفظ األحسن . احلور مقيالً على طريق التشبيه 

  .الصور ، إىل غري ذلك من التحاسني والزين 

  ) ٢٥(َوَيْوَم َتَشقَُّق السََّماُء بِالَْغَمامِ َوُنزِّلَ الَْملَاِئكَةُ َتنْزِيلًا 

بسبب وملا كان انشقاق السماء . تتشقق ، فحذف بعضهم التاء ، وغريه أدغمها : واألصل } َتَشقَُّق { : وقرىء 
ونظريه . شّق السنام بالشفرة وانشق هبا : طلوع الغمام منها ، جعل الغمام كأنه الذي تشقّق به السماء ، كما تقول 

انشقت األرض بالنبات ، : أي فرق بني قولك : فإن قلت ] .  ١٨: مل املز[ } السََّماء ُمنفَِطٌر بِهِ { : قوله تعاىل 
أن التربة : انشقت عنه : ومعىن . أن اهللا شقها بطلوعه فانشقت به : معىن انشقت به : وانشقت عن النبات؟ قلت 

ن ويف أيديهم أن السماء تنفتح بغمام خيرج منها ، ويف الغمام املالئكة ينزلو: واملعىن . ارتفعت عنه عند طلوعه 
هو غمام أبيض رقيق ، مثل : وقيل . تنشق مساء مساء ، وتنزل املالئكة إىل األرض : صحائف أعمال العباد ، وروي 

َهلْ يَنظُُرونَ إِالَّ أَن يَأِْتيَُهُم اهللا ِفي ظُلَلٍ ّمَن { : ويف معناه قوله تعاىل . الضبابة ، ومل يكن إالّ لبين إسرائيل يف تيههم 
وننزل املالئكة ، وتنزل املالئكة ، ونزل املالئكة ، ونزلت : وقرىء ] .  ٢١٠: البقرة [ } واملالئكة الغمام 

قراءة : املالئكة ، وأنزل املالئكة ، وَُنزِلَ املالئكة ، ونّزلَ املالئكة ، على حذف النون الذي هو فاء الفعل من ننزل 
  .أهل مكة 

  ) ٢٦(َمنِ َوكَانَ َيْوًما َعلَى الْكَاِفرِيَن َعسًِريا الُْملُْك َيْومَِئٍذ الَْحقُّ ِللرَّْح

  .الثابت؛ ألن كل ملك يزول يومئذ ويبطل ، وال يبقى إالّ ملكه : احلق 

أَتَِّخذْ فُلَاًنا َخِليلًا  َيا َوْيلََتى لَيَْتنِي لَْم) ٢٧(َوَيْوَم َيَعضُّ الظَّاِلُم َعلَى َيَدْيِه َيقُولُ َيا لَْيَتنِي اتََّخذُْت َمَع الرَّسُولِ سَبِيلًا 
  ) ٢٩(لَقَْد أََضلَّنِي َعنِ الذِّكْرِ َبْعَد إِذْ َجاءَنِي َوكَانَ الشَّْيطَانُ ِللْإِْنَساِن َخذُولًا ) ٢٨(

كنايات عن الغيظ : عّض اليدين واألنامل ، والسقوط يف اليد ، وأكل البنان ، وحرق األسنان واألرم ، وقرعها 
من روادفها ، فيذكر الرادفة ويدلّ هبا على املردوف ، فريتفع الكالم به يف طبقة الفصاحة ، وجيد واحلسرة ، ألهنا 

  :وقيل . السامع عنده يف نفسه من الروعة واالستحسان ، ما ال جيده عند لفظ املكىن عنه 



. ى اهللا عليه وسلم نزلت يف عقبة بن أيب معيط بن أمية بن عبد مشس ، وكان يكثر جمالسة رسول اهللا صل)  ٧٧٢( 
. اختذ ضيافة فدعا إليها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فأىب أن يأكل من طعامه حىت ينطق بالشهادتني : وقيل 

ال ، ولكن آىل أن ال يأكل من طعامي وهو يف : صبأت يا عقبة؟ قال : ففعل وكان أيب بن خلف صديقه فعاتبه وقال 
وجهي من وجهك حرام إن لقيت حممداً فلم : لشهادة ليست يف نفسي ، فقال بييت ، فاستحييت منه فشهدت له وا

: فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم . تطأ قفاه وتبزق يف وجهه وتلطم عينه ، فوجده ساجداً يف دار الندوة ففعل ذلك 
قتله : وقيل . رضي اهللا عنه بقتله أمَر علياً : ، فقتلَ يوَم بدرٍ » ال ألقاك خارجاً ِمْن مكة إالّ علوُت رأََسك بالسيِف«

وطعن رسول اهللا صلى اهللا . إىل النار : يا حممد ، إىل من السبية قال : عاصم بن ثابت بن أفلح األنصاري وقال 
. جيوز أن تكون للعهد ، يراد به عقبة خاصة } الظامل { والالم يف . عليه وسلم أبياً بأحد ، فرجع إىل مكة فمات 

متىن أن لو صحب الرسول وسلك معه طريقاً واحداً وهو طريق احلق . لجنس فيتناول عقبة وغريه وجيوز أن تكون ل
أو أراد أين كنت ضاالً مل يكن يل سبيل قط ، فليتين حصلت بنفسي يف . ومل يتشعب به طرق الضاللة واهلوى 

ي ويلته وهي هلكته ، ويقول هلا بالياء ، وهو األصل؛ ألن الرجل يناد» يا ويليت«: صحبة الرسول سبيالً ، وقرىء 
كناية عن األعالم ، كما أن اهلن : فالن . وإمنا قلبت الياء ألفاً كما يف صحارى ، ومدارى . تعايل فهذا أوانك : 

وإن أريد به اجلنس ، . ليتين مل أختذ أبياً خليالً ، فكىن عن امسه : كناية عن األجناس فإن أريد بالظامل عقبة ، فاملعىن 
عن ذكر اهللا ، أو } َعنِ الذكر { ن اختذ من املضلني خليالً كان خلليله اسم علم ال حمالة ، فجعله كناية عنه فكل م

إشارة إىل : والشيطان . وجيوز أن يريد نطقه بشهادة احلق ، وعزمه على اإلسالم . القرآن ، أو موعظة الرسول 
خذله ومل ينفعه يف العاقبة ، أو أراد إبليس ، وأنه هو الذي  خليله ، مساه شيطاناً ألنه أضله كما يضلّ الشيطان ، مث

وحيتمل أن . وكل من تشيطن من اجلّن واإلنس . أو أراد اجلنس . محله على خمالة املضل وخمالفة الرسول ، مث خذله 
إلظهار يقرأ على اإلدغام وا: اختذت . حكاية كالم الظامل ، وأن يكون كالم اهللا } َوكَانَ الشيطان { يكون 

  .واإلدغام أكثر 

  ) ٣٠(َوقَالَ الرَُّسولُ َيا َربِّ إِنَّ قَْوِمي اتََّخذُوا َهذَا الْقُْرآنَ مَْهُجوًرا 

ويف هذه احلكاية تعظيم . حممد صلى اهللا عليه وسلم وقومه قريش ، حكى اهللا عنه شكواه قومه إليه : الرسول 
  .حلّ هبم العذاب ومل ينظروا : لتجئوا إليه وشكوا إليه قومهم للشكاية وختويف لقومه؛ ألن األنبياء كانوا إذا ا

  ) ٣١(َوكَذَِلَك َجَعلَْنا ِلكُلِّ َنبِيٍّ َعدُوا ِمَن الُْمْجرِِمَني َوكَفَى بَِربَِّك هَاِدًيا وََنصًِريا 

. بتلى بعداوة قومه كان كل نّيب قبلك م} وكذلك { : مث أقبل عليه مسلياً ومواسياً وواعداً النصرة عليهم ، فقال 
تركوه وصّدوا عنه وعن اإلميان : وناصراً لك عليهم مهجوراً . وكفاك يب هادياً إىل طريق قهرهم واالنتصار منهم 

  :وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم . به 
يا : قول من تعلم القرآن وعلمه وعلق مصحفاً مل يتعاهده ومل ينظر فيه ، جاء يوم القيامة متعلقاً به ي« )  ٧٧٣( 

جعلوه : هو من هجر ، إذا هذي ، أي : ، وقيل » رب العاملني ، عبدك هذا اختذين مهجوراً ، اقضي بيين وبينه 
أهنم : والثاين . زعمهم أنه هذيان وباطل وأساطري األّولني : فحذف اجلار وهو على وجهني ، أحدمها . مهجوراً فيه 

وجيوز أن ]  ٢٦: فصلت [ } اَ َتْسَمُعواْ هلذا القرءان والغوا ِفيِه {  :كانوا إذا مسعوه هجروا فيه ، كقوله تعاىل 



. جيوز أن يكون واحداً ومجعاً : اختذوه هجراً والعدّو : واملعىن . يكون املهجور مبعىن اهلجر ، كاجمللود واملعقول 
  .يوم القيامة  وقال الرسول: وقيل املعىن ]  ٧٧: الشعراء [ } فَإِنَُّهْم َعُدوٌّ ِلى { : كقوله 

َولَا يَأُْتوَنَك ) ٣٢(لَْناُه تَْرِتيلًا َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُروا لَْولَا ُنزِّلَ َعلَْيِه الْقُْرآنُ ُجْملَةً َواِحَدةً كَذَِلَك لُِنثَبَِّت بِِه فُؤَاَدَك َوَرتَّ
ُيْحَشُرونَ َعلَى ُوُجوهِهِْم إِلَى َجَهنَّمَ أُولَِئَك َشرٌّ َمكَاًنا َوأََضلُّ الَِّذيَن ) ٣٣(بَِمثَلٍ إِلَّا جِئَْناَك بِالَْحقِّ َوأَْحَسَن َتفْسًِريا 

  ) ٣٤(َسبِيلًا 

وهذا أيضاً من اعتراضاهتم واقتراحاهتم . ههنا مبعىن أنزل ال غري ، كخرب مبعىن أخرب ، وإالّ كان متدفعاً } نَزَّلَ { 
هال أنزل عليه دفعة واحدة يف وقت واحد كما أنزلت : الوا ق. الدالة على شرادهم عن احلق وجتافيهم عن اتباعه 

وهذا فضول من القول ومماراة مبا . اليهود : وقيل . قريش : والقائلون . الكتب الثالثة ، وما له أنزل على التفاريق 
جواب } كذلك  {: وقوله . ال طائل حتته؛ ألنّ أمر اإلعجاز واالحتجاج به ال خيتلف بنزوله مجلة واحدة أو مفّرقاً 

أن نقّوي بتفريقه فؤادك حىت تعيه وحتفظه؛ ألنّ املتلقن إمنا يقوى قبله : واحلكمة فيه . كذلك أنزل مفّرقاً : هلم ، أي 
ولو ألقى عليه مجلة واحدة لبعل به وتعيا حبفظه ، والرسول . على حفظ العلم شيئاً بعد شيء ، وجزأ عقيب جزء 

حال موسى وداود وعيسى عليهم السالم ، حيث كان أّمياً ال يقرأ وال يكتب  صلى اهللا عليه وسلم فارقت حاله
يف : وقيل . وهم كانوا قارئني كاتبني ، فلم يكن له بّد من التلقن والتحفظ ، فأنزل عليه منجماً يف عشرين سنة 

وبعضه ناسخ  فكان ينزل على حسب احلوادث وجوابات السائلني ، وألن بعضه منسوخ: وأيضاً . ثالث وعشرين 
جيب أن يكون إشارة إىل شيء تقّدمه ، والذي » كذلك« ذلك يف: فإن قلت . ، وال يتأتى ذلك إالّ فيما أنزل مفّرقاً 

: معناه : لوال أنزل عليه مجلة : ألنّ قوهلم : تقّدم هو إنزاله مجلة واحدة ، فكيف فسرته بكذلك أنزلناه مفّرقاً؟ قلت 
أهنم عجزوا عن أن يأتوا بنجم واحد من جنومه ، وحتّدوا بسورة : لى فساد هذا االعتراض مل أنزل مفّرقاً؟ والدليل ع

واحدة من أصغر السور ، فأبرزوا صفحة عجزهم وسجلوا به على أنفسهم حني الذوا باملناصبة وفزعوا إىل احملاربة 
معطوف } َوَرتَّلَْناُه { دروا على مجلته مجلة واحدة ، كأهنم قدروا على تفاريقه حىت يق] عليه [ هال نزل : ، مث قالوا 

أن قدره آية بعد آية ، ووقفه : ومعىن ترتيله . كذلك فّرقناه ورتلناه : على الفعل الذي تعلق به كذلك ، كأنه قال 
 ٤: ل املزم[ } َورَّتلِ القرءان َترِْتيالً { : وأمرنا بترتيل قراءته ، وذلك قوله : عقيب وقفه ، وجيوز أن يكون املعىن 

  :ومنه حديث عائشة رضي اهللا عنها يف صفة قراءته صلى اهللا عليه وسلم . أي اقرأه بترسل وتثبت ] 
وهو تفليجها : الترتيل يف األسنان : وأصله " ال كسردكم هذا ، لو أراد السامع أن يعّد حروفه لعّدها ) "  ٧٧٤( 
هو أن نزله مع كونه متفرقاً على متكث ومتهل : وقيل . ثغر رتل ومرتل ، ويشبه بنور األقحوان يف تفليجه : يقال . 

بسؤال عجيب من سؤاالهتم الباطلة } َوالَ َيأْتُوَنكَ { ومل يفرقه يف مدة متقاربة . يف مدة متباعدة وهي عشرون سنة 
  .سؤاهلم كأنه مثل يف البطالن إالّ أتيناك حنن باجلواب احلق الذي ال حميد عنه ومبا هو أحسن معىن ، ومأّدى من 

تفسري هذا الكالم كيت وكيت : وملا كان التفسري هو التكشيف عما يدلّ عليه الكالم ، وضع موضع معناه فقالوا 
: هال كانت هذه صفتك وحالك ، حنو : أو ال يأتونك حبال وصفة عجيبة يقولون . معناه كذا وكذا : ، كما قيل 

تكون لك جنة ، أو ينزل عليك القرآن مجلة ، إالّ أعطيناك  أن يقرن بك ملك ينذر معك ، أو يلقى إليك كنز ، أو
حنن من األحوال ما حيق لك يف حكمتنا ومشيئتنا أن تعطاه ، وما هو أحسن تكشيفاً ملا بعثت عليه وداللة على 

ز أدخل يف اإلعجا: أن تنزيله مفرقاً وحتّديهم بأن يأتوا ببعض تلك التفاريق كما نزل شيء منها : صحته ، يعين 



وأنور للحجة من أن ينزل كله مجلة ويقال هلم جيئوا مبثل هذا الكتاب يف فصاحته مع بعد ما بني طرفيه ، كأنه قيل 
إن حاملكم على هذه السؤاالت أنكم تضللون سبيله وحتتقرون مكانه ومنزلته ، ولو نظرمت بعني اإلنصاف : هلم 

ويف . مكانكم شّر من مكانه وسبيلكم أضلّ من سبيله  وأنتم من املسحوبني على وجوههم إىل جهنم ، لعلمتم أن
] .  ٦٠: املائدة [ اآلية } قل َهلْ أَُنبّئُكُْم بَِشّر ّمن ذلك َمثُوَبةً ِعنَد اهللا َمن لََّعَنُه اهللا َوغَِضَب َعلَْيِه { : طريقته قوله 

أَىُّ الفريقني َخْيٌر مَّقَاماً وَأَْحَسنُ { : ه الشرف واملنزلة ، وأن يراد الدار واملسكن ، كقول: وجيوز أن يراد باملكان 
  :ووصف السبيل بالضالل من اإلسناد اجملازي وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم ]  ٧٣: مرمي [ } َنِدّياً 

ثلثٌ على الدوابِ وثلثٌ على وجوههِم ، وثلثٌ على : ُيحَشُر الناُس يوَم القيامِة على ثالِث أثالٍث « )  ٧٧٥( 
  .» م ينسلونَ نسالً أقداِمهِ

فَقُلَْنا اذْهََبا إِلَى الْقَْومِ الَِّذيَن كَذَّبُوا بِآيَاِتَنا فَدَمَّْرَناُهْم ) ٣٥(َولَقَْد آتَْيَنا ُموَسى الِْكتَاَب َوَجَعلَْنا َمَعُه أََخاُه َهاُرونَ َوزِيًرا 
  ) ٣٦(َتْدمًِريا 

فذهبا : واملعىن . من الواحد أنبياء يؤمرون بأن يوازر بعضهم بعضاً ال تنايف النبّوة ، فقد كان يبعث يف الز: الوزارة 
. أي فضرب فانفلق ]  ٦٣: الشعراء [ } اضرب ّبَعَصاَك البحر فانفلق { : إليهم فكذبومها فدمرناهم ، كقوله 

ثة الرسل إلزام احلجة ببع: أراد اختصار القصة فذكر حاشيتيها أّوهلا وآخرها ، ألهنما املقصود بطوهلا أعين 
، على » فدّمراهنم«: وقرىء . وعنه فدمّراهم . وعن علّي رضي اهللا عنه فدّمرهتم . واستحقاق التدمري بتكذيبهم 

  .التأكيد بالنون الثقيلة 

  ) ٣٧(َعذَاًبا أَِليًما َوقَْوَم ُنوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُُّسلَ أَغَْرقَْناُهْم َوَجَعلَْناُهْم ِللنَّاسِ آَيةً َوأَعَْتْدَنا ِللظَّاِلِمَني 

أو كان تكذيبهم لواحد منهم تكذيب للجميع أو مل يروا بعثة . كأهنم كذبوا نوحاً ومن قبله من الرسل صرحياً 
: إّما أن يعين هبم قوم نوح ، وأصله } للظاملني { وجعلنا إغراقهم أو قصتهم } وجعلناهم { الرسل أصالً كالربامهة 
  .وإّما إن يتناوهلم بعمومه . د تظليمهم فأظهر وأعتدنا هلم ، إالّ أنه قص

  ) ٣٩(َوكُلًّا َضرَْبَنا لَُه الْأَْمثَالَ َوكُلًّا َتبَّْرَنا تَْتبًِريا ) ٣٨(َوَعاًدا َوثَُموَد وَأَْصَحابَ الرَّسِّ َوقُُروًنا َبْيَن ذَِلَك كَِثًريا 

على » ومثود«: وقرىء . ووعدنا الظاملني : عىن يف جعلناهم أو على الظاملني ، ألن امل} ُهْم { عطف عاداً على 
كانوا قوماً من : يف أصحاب الرس : قيل . وأما املنصرف فعلى تأويل احلّي أو ألنه اسم األب األكرب . تأويله القبلة 

انه ، فتمادوا يف طغياهنم ويف إيذ. عبدة األصنام أصحاب آبار ومواش ، فبعث اهللا إليهم شعيباً فدعاهم إىل اإلسالم 
الرس قرية : وقيل . اهنارت هبم فخسف هبم وبديارهم : عن أيب عبيدة . فبيناهم حول الرس وهو البئر غري املطوية 

هم أصحاب النيب حنظلة بن صفوان ، : وقيل . بفلج اليمامة ، قتلوا نبيهم فهلكوا ، وهم بقية مثود قوم صاحل 
 ، مسيت لطول عنقها ، وكانت تسكن جبلهم الذي يقال له فتح كانوا مبتلني بالعنقاء وهي أعظم ما يكون من الطري

، وهي تنقض على صبياهنم فتخطفهم ، إن أعوزها الصيد ، فدعا عليها حنظلة فأصابتها الصاعقة ، مث إهنم قتلوا 
اً الرس بأنطاكية قتلوا فيها حبيب: هو األخدود ، وقيل : هم أصحاب األخدود ، والرس : حنظلة فأهلكوا ، وقيل 

أي بني ذلك املذكور ، وقد يذكر } َبْيَن ذلك { دسوه فيها : كذبوا نبيهم ورسوه يف بئر ، أي : وقيل . النجار 



فذلك كيت وكيت : ، وحيسب احلاسب أعداداً متكاثرة مث يقول ) ذلك ( الذاكر أشياء خمتلفة مث يشري إليها ب 
بينا له القصص العجيبة من قصص األّولني ، ووصفنا } االمثال  ضََرْبَنا لَُه{ فذلك احملسوب أو املعدود : على معىن 

: ومنه . التفتيت والتكسري : والتتبري . هلم ما أجروا إليه من تكذيب األنبياء وجرى عليهم من عذاب اهللا وتدمريه 
وهو } ا لَُه االمثال ضََرْبَن{ األّول منصوب مبا دلّ عليه } َوكُالًّ { و . الترب ، وهو كسار الذهب والفضة والزجاج 

  .بتربنا ، ألنه فارغ له : والثاين . حذرنا : أو . أنذرنا : 

  ) ٤٠(ونَ ُنشُوًرا َولَقَْد أََتْوا َعلَى الْقَْرَيةِ الَِّتي أُْمطَِرْت َمطََر السَّْوِء أَفَلَْم َيكُونُوا َيرَْوَنَها َبلْ كَانُوا لَا َيْرُج

ومطر . أهلك اهللا تعاىل أربعاً بأهلها وبقيت واحدة : ط ، وكانت مخساً من قرى قوم لو» سدوم«أراد بالقرية 
احلجارة ، يعين أن قريشاً مرّوا مراراً كثرية يف متاجرهم إىل الشام على تلك القرية اليت أهلكت باحلجارة : السوء 

قوماً } َبلْ كَاُنواْ { ويذكرون  يف مرار مرورهم ينظرون إىل آثار عذاب اهللا ونكاله} أَفَلَْم َيكُونُواْ { من السماء 
وعاقبة ، فوضع الرجاء موضع التوقع ، ألنه إمنا يتوقع العاقبة من يؤمن فمن مث } ُنشُوراً { كفرة بالبعث ال يتوقعون 

أو ال يأملون نشوراً كما يأمله املؤمنون لطمعهم يف الوصول . مل ينظروا ومل يذكروا ، ومّروا هبا كما مّرت ركاهبم 
  .واب أعماهلم ، أو ال خيافون ، على اللغة التهامية إىل ث

إِنْ كَاَد لَُيِضلَُّنا َعْن آِلَهتَِنا لَوْلَا أَنْ صََبْرَنا َعلَْيَها ) ٤١(َوإِذَا َرأَْوَك إِنْ يَتَِّخذُوَنَك إِلَّا ُهزًُوا أََهذَا الَِّذي َبَعثَ اللَُّه َرُسولًا 
  ) ٤٢(الَْعذَاَب َمْن أََضلُّ َسبِيلًا َوَسْوَف َيْعلَُمونَ ِحَني َيَرْونَ 

يف معىن استهزأ به ، : واختذه هزواً . والالم هي الفارقة بينهما . األوىل نافية ، والثانية خمففة من الثقيلة } إِن { 
َبَعثَ اهللا { وهذا استصغار ، و . حمكى بعد القول املضمر } أهذا { اختذه موضع هزؤ ، أو مهزوءاً به : واألصل 

وإخراجه يف معرض التسليم واإلقرار ، وهم على غاية اجلحود واإلنكار سخرية واستهزاء ، ولو مل } َرسُوالً 
دليل } إِن كَاَد لَُيِضلَُّنا { : وقوهلم . أهذا الذي زعم أو ادّعى أنه مبعوث من عند اهللا رسوالً ، : يستهزؤا لقالوا 

يف دعوهتم ، وبذله قصارى الوسع والطاقة يف استعطافهم ، مع  على فرط جماهدة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
عرض اآليات واملعجزات عليهم حىت شارفوا بزعمهم أن يتركوا دينهم إىل دين اإلسالم ، لوال فرط جلاجهم 

جمرى  -ال من حيث الصنعة  -يف مثل هذالكالم جار من حيث املعىن } لَْوالَ { واستمساكهم بعبادة آهلتهم ، و 
وعيد وداللة على أهنم ال يفوتونه وإن طالت مّدة اإلمهال ، وال بّد } َوَسْوَف َيْعلَُمونَ { قييد للحكم املطلق الت

ألنه } إِن كَاَد لَُيِضلَُّنا { كاجلواب عن قوهلم } َمْن أََضلُّ َسبِيالً { : وقوله . للوعيد أن يلحقهم فال يغرهنم التأخري 
ويروي أنه من قول أيب جهل لعنه . من حيث ال يضلّ غريه إالّ من هو ضال يف نفسه نسبة لرسول اهللا إىل الضالل 

  .اهللا 

  ) ٤٣(أََرأَْيَت َمنِ اتََّخذَ إِلََهُه َهَواُه أَفَأَْنَت َتكُونُ َعلَْيِه َوِكيلًا 

فهو عابد هواه . من كان يف طاعة اهلوى يف دينه يتبعه يف كل ما يأيت ويذر ال يتبصر دليالً وال يصغي إىل برهان 
وجاعله آهلة ، فيقول لرسوله هذا الذي ال يرى معبوداً إالّ هواه كيف تستطيع أن تدعوه إىل اهلدى أفتتوكل عليه 

َوَما أَنَت َعلَْيهِمْ { : وال إكراه يف الدين؟ وهذا كقوله  -وجتربه على اإلسالم وتقول ال بّد أن تسلم شئت أو أبيت 



ويروى أنّ الرجل منهم كن يعبد احلجر ، ]  ٢٢: الغاشية [ } لَّْسَت َعلَيْهِم مبسيطر { ، ]  ٤٥: ق [ } بِجَبَّارٍ 
  .ومنهم احلارث بن قيس السهمي . فإذا رأى أحسن منه رمى به وأخذ آخر 

  ) ٤٤(َضلُّ َسبِيلًا أَْم َتْحَسُب أَنَّ أَكْثََرُهمْ َيْسَمُعونَ أَْو َيْعِقلُونَ إِنْ ُهْم إِلَّا كَالْأَْنَعامِ َبلْ ُهْم أَ

بل أحتسب كأن هذه املذمة أشّد من اليت تقّدمتها حىت حقت باإلضراب عنها إليها وهي : أم هذه منقطعة ، معناه 
كوهنم مسلويب األمساع والعقول ، ألهنم ال يلقون إىل استماع احلق أذناً وال إىل تدبره عقالً ، ومشبهني باألنعام اليت 

اختذ اهلوى إهلا؟ قلت : مل أخر هواه واألصل قولك : فإن قلت . الل ، مث أرجح ضاللة منها هي مثل يف الغفلة والض
فإن . علمت منطلقاً زيداً؛ لفضل عنايتك باملنطلق : ما هو إالّ تقدمي املفعول الثاين على األّول للعناية ، كما تقول : 

وهو حب الرياسة ، وكفى : سالم إالّ داء واحد كان فيهم من مل يصّده عن اإل: ما معىن ذكر األكثر؟ قلت : قلت 
ألن األنعام تنقاد ألرباهبا اليت تعلفها وتتعهدها ، : كيف ُجعلوا أضلّ من اإلنعام؟ قلت : فإن قلت . به داء عضاالً 

. » وهتتدي ملراعيها ومشارهبا«وتعرف من حيسن إليها ممن يسيء إليها ، وتطلب ما ينفعها وجتتنب ما يضّرها 
ء ال ينقادون لرهبم ، وال يعرفون إحسانه إليهم من إساءة الشيطان الذي هو عدّوهم ، وال يطلبون الثواب وهؤال

الذي هو أعظم املنافع ، وال يتقون العقاب الذي هو أشّد املضاّر واملهالك ، وال يهتدون للحق الذي هو املشرع 
  .اهلّين والعذب الروي 

ثُمَّ قََبْضَناُه إِلَيَْنا قَْبًضا ) ٤٥(َمدَّ الظِّلَّ َولَْو َشاَء لََجَعلَُه َساِكًنا ثُمَّ َجَعلَْنا الشَّْمَس َعلَْيِه دَِليلًا أَلَْم َتَر إِلَى َربَِّك كَْيَف 
  ) ٤٦(َيسًِريا 

َولَْو { اس أن جعله ميتّد وينبسط فينتفع به الن: أمل تنظر إىل صنع ربك وقدرته ، ومعىن مّد الظل } أَلَْم َترَ إىل رَّبَك { 
مسي : غري منبسط فلم ينتفع به أحد . أي الصقاً بأصل كل مظلّ من جبل وبناء وشجرة } َشاء لََجَعلَُه َساِكناً 

أنّ الناس يستدلون بالشمس : انبساط الظل وامتداده حتركاً منه وعدم ذلك سكوناً ، ومعىن كون الشمس دليالً 
زائالً ، ومتسعاً ومتقلصاً ، فيبنون حاجتهم ] و [ كونه ثابتاً يف مكان وبأحواهلا يف مسريها على أحوال الظل ، من 
. أي على مهل } َيِسرياً { أنه ينسخه بضح الشمس : وقبضه إليه . إىل الظل واستغناءهم عنه على حسب ذلك 

لت أكثر مرافق ويف هذا القبض اليسري شيئاً بعد شيء من املنافع ما ال يعّد وال حيصر ، ولو قبض دفعة واحدة لتعط
موقعها لبيان تفاضل األمور : مث يف هذين املوضعني كيف موقعها؟ قلت : فإن قلت . الناس بالظل والشمس مجيعاً 

كان الثاين أعظم من األّول ، والثالث أعظم منهما ، تشبيهاً لتباعد ما بينهما يف الفضل بتباعد ما بني : الثالثة 
أنه مّد الظل حني بىن السماء كالقبة املضروبة ، ودحا األرض حتتها فألقت  وهو: ووجه آخر . احلوادث يف الوقت 

القبة ظلها على األرض فيناناً ما يف أدميه جوب لعدم النري ، ولو شاء جلعله ساكناً مستقّراً على تلك احلالة ، مث خلق 
تبع الدليل يف الطريق ، فهو سلطها عليه ونصبها دليالً متبوعاً له كما ي: الشمس وجعلها على ذلك الظل ، أي 

قبضه عند : وحيتمل أن يريد . يزيد هبا وينقص ، وميتّد ويتقلص ، مث نسخه هبا فقبضه قبضاً سهالً يسرياً غري عسري 
قيام الساعة بقبض أسبابه وهي األجرام اليت تبقى الظل فيكون قد ذكر إعدامه بإعدام أسبابه ، كما ذكر إنشاءه 

[ } ذَِلَك َحْشٌر َعلَْيَنا َيِسريٌ { : يدلّ عليه ، وكذلك قوله يسرياً ، كما قال : قبضناه إلينا : ه بإنشاء إسبابه ، وقول
  ] . ٤٤: ق 



  ) ٤٧(َوُهَو الَِّذي َجَعلَ لَكُُم اللَّْيلَ ِلبَاًسا وَالنَّْوَم سَُباًتا َوجََعلَ النَّهَاَر ُنُشوًرا 

امليت؛ ألنه مقطوع احلياة ، وهذا : واملسبوت . املوت : والسبات  .شبه ما يستر من ظالم الليل باللباس الساتر 
النشور يف : هال فسرته بالراحة؟ قلت : فإن قلت ] .  ٦٠: األنعام [ } َوُهَو الذى يتوفاكم باليل { : كقوله 

ر لنعمته على خلقه؛ وهذه اآلية مع داللتها على قدرة اخلالق فيها إظها. مقابلته يأباه إباء العيوف الوِْرد وهو مرنق 
ألنّ االحتجاب بستر الليل ، كم فيه لكثري من الناس من فوائد دينية ودنيوية ، والنوم واليقظة وشبههما باملوت 

  .يا بين ، كما تنام فتوقظ ، كذلك متوت فتنشر : واحلياة ، أي عربة فيها ملن اعترب ، وعن لقمان أنه قال البنه 

  ) ٤٨(يَاَح ُبشًْرا َبْيَن َيَدْي َرْحَمِتِه وَأَْنزَلَْنا ِمَن السََّماِء َماًء طَهُوًرا َوُهَو الَِّذي أَْرَسلَ الرِّ

ختفيف نشر ، وبشرا : ونشرا . مجع نشور ، وهي احمليية : ونشرا . إحياء : » الرياح نشرا«و » الريح«: قرىء 
بليغاً يف } طَُهوراً { قدام املطر : رة مليحة ، أي استعا} َبْيَن َيَدْى َرحَْمِتِه { و . مجع بشور وبشرى : ختفيف بشر 

وعن أمحد بن حيىي هو ما كان طاهراً يف نفسه مطهراً لغريه ، فإن كان ما قاله شرحاً لبالغته يف الطهارة . طهارته 
وإالّ فليس ]  ١١: نفال األ[ } َوُينَّزلُ َعلَْيكُم ّمن السماء َماء لُّيطَّهرَكُْم بِِه { : ويعضده قوله تعاىل . كان سديداً 

ماء : صفة ، واسم غري صفة؛ فالصفة قولك : والطهور على وجهني يف العربية . من التفعيل يف شيء » فعول«
. طهور ، كالوضوء والوقود ، ملا يتوضأ به وتوقد به النار : طاهر ، واالسم قولك ملا يتطهر به : طهور ، كقولك 

  :وضوأً حسناً ، ذكره سيبويه ومنه قوله صلى اهللا عليه وسلم : لك تطهرت طهوراً حسناً ، كقو: وقوهلم 
تيقن : ما الذي يزيل عن املاء اسم الطهور؟ قلت : فإن قلت . طهارة : أي " ال صالة إالّ بطهور ) "  ٧٧٦( 

ألداء عبادة عند  أو استعماله يف البدن. خمالطة النجاسة أو غلبتها على الظّن ، تغري أحد أوصافه الثالثة أو مل يتغري 
فما تقول يف قوله : فإن قلت . ما مل يتغري أحد أوصافه فهو طهور : أيب حنيفة وعند مالك بن أنس رضي اهللا عنهما 

  :صلى اهللا عليه وسلم حني سئل عن بئر بضاعة فقال 
كان بئر بضاعة : ي قال الواقد: ؟ قلت " املاء طهور ال ينجسه شيء إالّ ما غري لونه أو طعمه أو رحيه ) "  ٧٧٧( 

  .طريقاً للماء إىل البساتني 

  ) ٤٩(ِلُنْحيَِي بِهِ َبلَْدةً َمْيًتا َوُنْسِقَيُه ِممَّا َخلَقَْنا أَْنَعاًما َوأَنَاِسيَّ كَِثًريا 

، وأنه غري جار ]  ٩: فاطر [ } فَُسقْنَاُه إىل َبلٍَد مَّّيٍت { : ألنّ البلدة يف معىن البلد يف قوله } َمْيًتا { : وإمنا قال 
جعل : أسقاه : وقيل . لغتان : وسقى ، وأسقى . بالفتح » نسقيه«: وقرىء . على الفعل كفعول ومفعال ومفعيل 

أناسني : وحنوه ظرايب يف ظربان ، على قلب النون ياء ، واألصل . مجع إنسي أو إنسان : األناسي . له سقياً 
إنزال املاء موصوفاً : فإن قلت . أناعيم : أناعم ، يف : كقولك  وقرىء بالتخفيف حبذف ياء أفاعيل ،. وظرابني 

محلين األمري على فرس : بالطهارة وتعليله باإلحياء والسقي يؤذن بأن الطهارة شرط يف صحة ذلك ، كما تقول 
هلم ،  ملا كان سقي األناسي من مجلة ما أنزل له املاء ، وصفه بالطهور إكراماً: قلت . جواد ألصيد عليه الوحش 

وتتميماً للمنة عليهم ، وبياناً أن من حقهم حني أراد اهللا هلم الطهارة وأرادهم عليها أن يؤثروها يف بواطنهم مث يف 
مل خّص األنعام من بني : فإن قلت . ظواهرهم ، وأن يربئوا بأنفسهم عن خمالطة القاذورات كلها كما ربأ هبم رهبم 

ن الطري والوحش تبعد يف طلب املاء فال يعوزها الشرب خبالف األنعام أل: ما خلق من احليوان الشارب؟ قلت 



: فإن قلت . وألهنا قنية األناسي ، وعامة منافعهم متعلقة هبا ، فكان اإلنعام عليهم بسقي أنعامهم كاإلنعام بسقيهم 
منيخون بالقرب من  معىن ذلك أن علية الناس وجلهم: فما معىن تنكري األنعام واألناسي ووصفها بالكثرة؟ قلت 

األودية واألهنار ومنابع املاء ، ففيهم غنية عن سقي السماء وأعقاهبم وهم كثري منهم ال يعيشهم إالّ ما ينزل اهللا من 
فإن . يريد بعض بالد هؤالء املتبعدين من مظان املاء } لُّنحْيَِى بِِه بَلَْدةً مَّْيتاً { : رمحته وسقيا مسائه ، وكذلك قوله 

ألنّ حياة األناسّي حبياة أرضهم وحياة أنعامهم : مل قدم إحياء األرض وسقي األنعام على سقي األناسي؟ قلت : قلت 
، فقدم ما هو سبب حياهتم وتعيشهم على سقيهم ، وألهنم إذا ظفروا مبا يكون سقيا أرضهم ومواشيهم ، مل يعدموا 

  .سقياهم 

  ) ٥٠(وا فَأََبى أَكْثَُر النَّاسِ إِلَّا كُفُوًرا َولَقَْد َصرَّفَْناُه َبْينَُهْم لَِيذَّكَُّر

ولقد صرفنا هذا القول بني الناس يف القرآن ويف سائر الكتب والصحف اليت أنزلت على الرسل عليهم : يريد 
} فأىب { السالم وهو ذكر إنشاء السحاب وإنزال القطر ليفكروا ويعتربوا ، ويعرفوا حق النعمة فيه ويشكروا 

صرفنا املطر بينهم يف البلدان املختلفة واألوقات : وقيل .  كفران النعمة وجحودها وقلة االكتراث هلا أكثرهم إالّ
مطرنا : وجود ورذاذ ودمية ورهام ، فأبوا إالّ الكفور وأن يقولوا . املتغايرة ، وعلى الصفات املتفاوتة من وابل وطلّ 

ما من عام أقلّ مطراً من عام ، ولكّن : عباس رضي اهللا عنهما  وعن ابن. بنوء كذا ، وال يذكروا صنع اهللا ورمحته 
وروي أن املالئكة يعرفون عدد املطر ومقداره يف كل عام ، . اهللا قسم ذلك بني عباده على ما شاء ، وتال هذه اآلية 

: ي ، كأنه قال وينتزع من ههنا جواب يف تنكري البلدة واألنعام واألناس. ألنه ال خيتلف ولكن ختتلف فيه البالد 
هل يكفر من ينسب : فإن قلت . لنحيي به بعض البالد امليتة ، ونسقيه بعض األنعام واألناسي ، وذلك البعض كثري 

. فهو كافر : إن كان ال يراها إالّ من األنواء وجيحد أن تكون هي واألنواء من خلق اهللا : األمطار إىل األنواء؟ قلت 
  .مل يكفر : قد نصب األنواء دالئل وأمارات عليها وإن كان يرى أن اهللا خالقها و

  ) ٥٢(فَلَا ُتِطعِ الْكَافِرِيَن َوَجاِهْدُهْم بِهِ جَِهاًدا كَبًِريا ) ٥١(َولَْو ِشئَْنا لََبَعثَْنا ِفي كُلِّ قَْرَيٍة َنِذيًرا 

} لََبعَثَْنا ِفى كُلّ قَْرَيةٍ { و . لقرى خلففنا عنك أعباء نذارة مجيع ا} َولَْو ِشئَْنا { يقول لرسوله صلى اهللا عليه وسلم 
وإمنا قصرنا األمر عليك وعظمناك به ، وأجللناك وفضلناك على سائر الرسل ، فقابل ذلك بالتشدد . نبياً ينذرها 

 }بِِه { فيما يريدونك عليه ، وإمنا أراد هبذا هتييجه وهتييج املؤمنني وحتريكهم } فَالَ ُتِطعِ الكافرين { والتصرب 
أن الكفار جيدون وجيتهدون يف توهني : واملراد } فَالَ تُِطعِ { : والضمري للقرآن أو لترك الطاعة الذي يدلّ عليه 

أمرك ، فقابلهم من جّدك واجتهادك وعضك على نواجذك مبا تغلبهم به وتعلوهم ، وجعله جهاداً كبرياً ملا حيتمل 
} َولَْو ِشئَْنا لََبَعثَْنا ِفى كُلّ قَْرَيٍة نَِّذيراً { : إىل ما دلّ عليه } بِهِ {  وجيوز أن يرجع الضمري يف. فيه من املشاق العظام 

من كونه نذير كافة القرى ، ألنه لو بعث يف كل قرية نذيراً لوجبت على كل نذير جماهدة قريته ، فاجتمعت على 
وجاهدهم { : ذلك وعظم ، فقال له  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تلك اجملاهدات كلها ، فكرب جهاده من أجل

  .جامعاً لكل جماهدة } جَِهاداً كَبرياً { بسبب كونك نذير كافة القرى } 

  ) ٥٣(ُجوًرا َوُهَو الَِّذي َمَرَج الَْبْحَرْينِ َهذَا َعذٌْب فَُراٌت َوَهذَا ِملٌْح أَُجاٌج َوَجَعلَ َبْيَنُهَما َبْرَزًخا َوِحجًْرا َمْح



. نقيضه : واألجاج . البليغ العذوبة حىت يضرب إىل احلالوة : حبرين ، والفرات : ين الواسعني مسى املاءين الكثري
. وهذا من عظيم اقتداره . خالمها متجاورين متالصقني ، وهو بقدرته يفصل بينهما ومينعهما التمازج : ومرجهما 

حائالً من } َبْرَزخاً { ا باألجاج ممزوج أحدمها مع اآلخر ممروج ، وماء العذب منهم: وحبران : ويف كالم بعضهم 
يريد بغري عمد مرئية ، وهو قدرته ]  ١٠: لقمان [ ، ]  ٢: الرعد [ } بَِغْيرِ َعَمٍد َترَْوَنَها { : قدرته ، كقوله تعاىل 

فإن .  بارداً: وصلياناً برداً ، يريد : كأنه حذف من ماحل ختفيفاً ، كما قال : وقيل . على فعل » ملح«: وقرىء . 
هي الكلمة اليت يقوهلا املتعوذ؛ وقد فسرناها ، وهي ههنا واقعة على : ما معناه؟ قلت } َوِحجْراً مَّْحجُوراً { : قلت 

[ } الَّ َيبِْغَياِن { حجراً حمجوراً ، كما قال : سبيل اجملاز ، كأن كل واحد من البحرين يتعّوذ من صاحبه ويقول له 
جعل كل واحد منهما : أحدمها على صاحبه باملمازجة ، فانتفاء البغي مثة كالتعوذ هاهنا أي ال يبغي ]  ٢٠: الرمحن 

  .وهي من أحسن االستعارات وأشهدها على البالغة . يف صورة الباغي على صاحبه ، فهو يتعّوذ منه 

  ) ٥٤(َك قَِديًرا َوُهَو الَِّذي َخلََق ِمَن الَْماِء َبشًَرا فََجَعلَُه َنسًَبا َوصِْهًرا َوكَانَ َربُّ

فالن بن فالن وفالنة بنت فالنة ، : ذكوراً ينسب إليهم ، فيقال : فقسم البشر قسمني ذوي نسب ، أي : أراد 
]  ٣٩: القيامة [ } فََجَعلَ ِمْنهُ الزوجني الذكر واالنثى { : أي إناثاً يصاهر هبّن ، وحنوه قوله تعاىل : وذوات صهر 

  .ذكراً وأنثى : حيث خلق من النطفة الواحدة بشراً نوعني } اً َوكَانَ رَبَُّك قَِدير{ . 

  ) ٥٥(َوَيْعُبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه َما لَا َيْنفَعُُهْم َولَا َيُضرُُّهْم َوكَانَ الْكَاِفُر َعلَى َربِِّه ظَهًِريا 

أنّ الكافر يظاهر الشيطان على : واملعىن . مبعىن مفاعل غري عزيز » فعيل«و . الظهري واملظاهر ، كالعوين واملعاون 
وَالَْملَِئكَةُ َبْعدَ { : اجلماعة ، كقوله : روي أهنا أنزلت يف أيب جهل ، وجيوز أن يريد بالظهري . ربه بالعداوة والشرك 

اجلنس ، وأنّ بعضهم مظاهر لبعض : الصديق واخلليط ، يريد بالكافر : كما جاء ]  ٤: التحرمي [ } ذلك ظَهٌِري 
على ربه  -وهو عبادة ما ال ينفع وال يضرّ  -وكان الذي يفعل هذا الفعل : معناه : وقيل . فاء نور دين اهللا على إط

أولئك الَ خالق { : ظهرت به ، إذا خلفته خلف ظهرك ال تلتفت إليه ، وهذا حنو قوله : هيناً مهيناً ، من قوهلم 
  ] . ٧٧: آل عمران [ } ظُُر إِلَيْهِْم لَُهْم ِفى األخرة َوالَ ُيكَلُّمُهُم اهللا َوالَ َين

  ) ٥٧(قُلْ َما أَْسأَلُكُْم َعلَْيِه ِمْن أَْجرٍ إِلَّا َمْن َشاَء أَنْ َيتَِّخذَ إِلَى َربِِّه َسبِيلًا ) ٥٦(َوَما أَْرَسلَْناَك إِلَّا ُمَبشًِّرا وََنِذيًرا 

عن األجر قول ذي شفقة عليك قد سعى لك يف حتصيل  إالّ فعل من شاء واستثنائه: املراد } إِالَّ َمن َشاء { مثال 
فليس حفظك املال لنفسك من جنس . ما أطلب منك ثواباً على ما سعيت إالّ أن حتفظ هذا املال وال تضيعه : مال 

قلع شبهة الطمع يف الثواب من : الثواب ، ولكن صّوره هو بصورة الثواب ومساه بامسه ، فأفاد فائدتني ، إحدامها 
إظهار الشفقة البالغة وأنك إن : إن كان حفظك ملالك ثواباً فإين أطلب الثواب ، والثانية : ، كأنه يقول لك أصله 

ولعمري إنّ رسول اهللا صلى اهللا عليه . اعتّد حبفظك ثواباً ورضي به كما يرضى املثاب بالثواب : حفظت مالك 
تقرهبم إليه وطلبهم عنده الزلفى : ذهم إىل اهللا سبيالً ومعىن اختا. وسلم كان مع املبعوث إليهم هبذا الصدد وفوقه 

  .املراد التقّرب بالصدقة والنفقة يف سبيل اهللا : وقيل . باإلميان والطاعة 



  ) ٥٨(َوَتَوكَّلْ َعلَى الَْحيِّ الَِّذي لَا َيُموُت َوَسبِّحْ بِحَْمِدِه َوكَفَى بِهِ بِذُُنوبِ ِعَباِدِه َخبًِريا 

ويسند أمره إليه يف استكفاء شرورهم ، مع التمسك بقاعدة التوكل وأساس االلتجاء وهو طاعته  أمره بأن يثق به
وعبادته وتنزيهه وحتميده ، وعّرفه أن احلي الذي ال ميوت ، حقيق بأن يتوكل عليه وحده وال يتكل على غريه من 

ل أن يثق بعدها مبخلوق ، مث أراه أن ال يصّح لذي عق: وعن بعض السلف أنه قرأها فقال . األحياء الذين ميوتون 
  .آمنوا أم كفروا ، وأنه خبري بأحواهلم كاف يف جزاء أعماهلم . ليس إليه من أمر عباده شيء 

  ) ٥٩(ِه َخبًِريا اْسأَلْ بِالَِّذي َخلََق السََّماوَاِت َوالْأَْرَض َوَما َبيَْنُهَما ِفي ِستَِّة أَيَّامٍ ثُمَّ اْستََوى َعلَى الْعَْرشِ الرَّْحَمُن فَ

ستة أيام من أيام : مقدارها هذه املّدة ، ألنه مل يكن حينئذ هنار وال ليل ، وقيل : يعين يف مّدة } ِفي ِستَِّة أَيَّامٍ { 
. أّوهلا يوم األحد ، وآخرها يوم اجلمعة : وعن جماهد . والظاهر أهنا من أيام الدنيا . اآلخرة ، وكل يوم ألف سنة 

ي اهللا ملالئكته تلك األيام املقدرة هبذه األمساء فلما خلق الشمس وأدارها وترتب أمر العامل على ما ووجهه أن يسم
وأما الداعي إىل هذا العدد أعين الستة دون سائر األعداد فال نشك أنه . هو عليه ، جرت التسمية على هذه األيام 

ومن ذلك . وإن كنا ال نطلع عليه وال هنتدي إىل معرفته  داعي حكمة؛ لعلمنا أنه ال يقّدر تقديراً إالّ بداعي حكمة ،
تقدير املالئكة الذين هم أصحاب النار تسعة عشر ، ومحلة العرش مثانية ، والشهور أثين عشر ، والسموات سبعاً 

واإلقرار بدواعي احلكمة . واألرض كذلك ، والصلوات مخساً ، وأعداد النصب واحلدود والكفارات وغري ذلك 
وما جعلنا أصحاب النار إال { : وقد نّص عليه يف قوله . يع أفعاله ، وبأن ما قّدره حق وصواب هو اإلميان يف مج

مالئكة وما جعلنا عدهتم إال فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أُتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إمياناً وال يرتاب 
]  ٣١: املدثر [ } م مرض والكافرون ماذا أراد اهللا هبذا مثالً الذين أوتوا الكتاب واملؤمنون وليقول الذين يف قلوهب

وهو اجلواب أيضاً يف أن مل خيلقها يف حلظة ، وهو قادر ]  ٣١: املدثر [ } وما يعلم جنود ربك إال هو { : مث قال 
يف حلظة ،  إمنا خلقها يف ستة أيام وهو يقدر على أن خيلقها. وعن سعيد بن جبري رضي اهللا عنهما . على ذلك 

{ و . الذي خلق مبتدأ . اجتمع خلقها يوم اجلمعة فجعله اهللا عيداً للمسلمني : وقيل . تعليماً خللقه الرفق والتثبت 
: وقرىء . أو بدل عن املستتر يف استوى . خرب مبتدأ حمذوف : أو صفة للحّي ، والرمحن . خربه } الرمحن 

} سَأَلَ سَاِئلٌ بَِعذَابٍ َواِقعٍ { : والباء يف به صلة سل ، كقوله تعاىل  »فسل«: وقرىء . باجلر صفة للحّي » الرمحن«
فسأل به؛ ]  ٨: التكاثر [ } ثُمَّ لَُتْسئَلُنَّ َيْومَِئٍذ َعنِ النعيم { : كما تكون عن صلته يف حنو قوله ]  ١: املعارج [ 

: أو صلة خبرياً . نه؛ فتش عنه ، ونقر عنه وسأل عنه كقولك حبث ع. اهتمّ به ، واعتين به ، واشتغل به : كقوله 
فسل : أو . فسل عنه رجالً عارفاً خيربك برمحته ، أو فسل رجالً خبرياً به وبرمحته : وجتعل خبرياً مفعول سل ، يريد 

اء ، أو جتعله حاالً عن اهل. إن سألته وجدته خبرياً : رأيت به أسداً ، أي برؤيته ، واملعىن : بسؤاله خبرياً؛ كقولك 
الرمحن اسم من أمساء اهللا مذكور يف الكتب املتقّدمة ، ومل يكونوا يعرفونه : وقيل . فسل عنه عاملاً بكلّ شيء : تريد 

ما نعرف : ومن مثة كانوا يقولون . فسل هبذا االسم من خيربك من أهل الكتاب ، حىت يعرف من ينكره : فقيل : 
  .رمحن اليمامة : وكان يقال له .  الرمحن إالّ الذي باليمامة ، يعنون مسيلمة

  ) ٦٠(َوإِذَا قِيلَ لَُهُم اْسُجُدوا ِللرَّْحَمنِ قَالُوا َوَما الرَّْحَمُن أََنْسُجُد ِلَما َتأْمُُرَنا َوَزاَدُهمْ ُنفُوًرا 



جملهول ب جيوز أن يكون سؤاالً عن املسمى به؛ ألهنم ما كانوا يعرفونه هبذا االسم والسؤال عن ا} َوَما الرمحن { 
وجيوز أن يكون سؤاالً عن معناه ، ألنه مل يكن مستعمالً يف كالمهم كما استعمل الرحيم والرحوم والراحم . » ما«
أمرتك : أي للذي تأمرناه ، مبعىن تأمرنا سجوده؛ على قوله } ِلَما َتأْمُُرَنا { أو ألهنم أنكروا إطالقه على اهللا تعاىل . 

أنسجد ملا يأمرنا حممد صلى اهللا عليه وسلم ، أو : ىء بالياء ، كأن بعضهم قال لبعض وقر. أو ألمرك لنا . اخلري 
  .ألنه هو املقول } اسجدوا للرمحن { ضمري } زَاَدُهمْ { ويف . يأمرنا املسمى بالرمحن وال نعرف ما هو 

  ) ٦١(ًرا ُمنًِريا َتَباَرَك الَِّذي جََعلَ ِفي السََّماِء ُبرُوًجا َوجََعلَ ِفيَها ِسرَاًجا َوقََم

احلمل ، والثور ، واجلوزاء ، والسرطان ، واألسد ، والسنبلة ، : منازل الكواكب السبعة السيارة : الربوج 
ومسيت بالربوج اليت هي القصور العالية؛ ألهنا هلذه : وامليزان ، والعقرب ، والقوس ، واجلدي ، والدلو ، واحلوت 

َوَجَعلَ { : الشمس كقوله تعاىل : والسراج . اق الربج من التربج؛ لظهوره واشتق. الكواكب كاملنازل لسكاهنا 
وقرأ احلسن . وهي الشمس والكواكب الكبار معها » سرجا«: وقرىء ]  ١٦: نوح [ } الشمس سَِراجاً 

بالقمر ،  وذا قمر منرياً؛ ألنّ الليايل تكون قمراً: وهي مجع ليلة قمراء ، كأنه قال » وقمراً منرياً«: واألعمش 
  :ونظريه يف بقاء حكم املضاف بعد سقوطه وقيام املضاف إليه مقامه قول حسان . فأضافه إليها 

ماء بردى ، وال يبعد أن يكون القمر مبعىن القمر؛ كالرشد والرشد ، : يريد ... َبْرَدى ُيَصفُِّق بِالرَِّحيقِ السَّلَْسلِ 
  .والعرب والعرب 

  ) ٦٢(ْيلَ َوالنَّهَاَر ِخلْفَةً ِلَمْن أَرَاَد أَنْ َيذَّكََّر أَْو أَرَاَد ُشكُوًرا َوُهَو الَِّذي َجَعلَ اللَّ

واملعىن . وهي احلالة اليت خيلف عليها الليل والنهار كلّ واحد منهما اآلخر . اخللفة من خلف ، كالركبة من ركب 
الليل والنهار خيتلفان ، كما : ويقال . يعقب هذا ذاك وذاك هذا : ذوي عقبة ، أي : جعلهما ذوي خلفة ، أي : 

اجلاثية [ ، ]  ١٩٠: آل عمران [ ، ]  ١٦٤: البقرة [ } واختالف اليل والنهار { : ومنه قوله . يعتقبان : يقال 
وعن أّيب بن . » يذّكر«و » يذكر«: وقرىء . إذا اختلف كثرياً إىل متّربزه . بفالن خلفة واختالف : ويقال ]  ٥: 

واملعىن لينظر يف اختالفهما الناظر ، فيعلم أن ال بّد النتقاهلما من حال إىل حال ، . يتذكر :  عنه كعب رضي اهللا
ويستدلّ بذلك على عظم قدرته ، ويشكر الشاكر على النعمة فيهما من السكون بالليل . وتغريمها من ناقل و مغري 

[ } َعلَ لَكُُم اليل والنهار ِلَتْسكُُنواْ ِفيِه وَِلَتبَتغُواْ ِمن فَْضِلِه َوِمن رَّْحَمِتِه َج{ : والتصرف بالنهار ، كما قال عّز وعال 
. أو ليكونا وقتني للمتذكرين والشاكرين ، من فاته يف أحدمها ورده من العبادة قام به يف اآلخر ]  ٧٣: القصص 

ومن فاته بالليل . ليل مستعتب من فاته عمله من التذكر والشكر بالنهار كان له يف ال: وعن احلسن رضي اهللا عنه 
  .كان له يف النهار مستعتب : 

  ) ٦٣(َوِعَباُد الرَّْحَمنِ الَِّذيَن َيْمُشونَ َعلَى الْأَْرضِ هَْوًنا َوإِذَا َخاطََبُهمُ الَْجاِهلُونَ قَالُوا َسلَاًما 

. ن هذه صفاهتم أولئك جيزون الغرفة وعباد الرمحن الذي: مبتدأ خربه يف آخر السورة ، كأنه قيل } َوِعَباُد الرمحن { 
» وعباد الرمحن«: وقرىء . وأضافهم إىل الرمحن ختصيصاً وتفضيالً } الذين َيْمُشونَ { وجيوز أن يكون خربه 

مشياً هيناً؛ إال أنّ يف وضع املصدر : أو . هينني : حال ، أو صفة للمشي ، مبعىن } َهوْناً { » ميشون«: وقرىء 



  :ومنه احلديث . الرفق واللني : واهلون .  موضع الصفة مبالغة
  :وقوله " أحبب حبيبك هوناً ّما ) "  ٧٧٨( 
أهنم ميشون : واملعىن . إذا عاسر فياسر : ومعناه . إذا عّز أخوك فهن : واملثل " املؤمنون هينون لينون ) "  ٨٧٩( 

وبطراً ، ولذلك كره بعض العلماء الركوب بسكينة ووقار وتواضع ، ال يضربون بأقدامهم وال خيفقون بنعاهلم أشراً 
تسلماً منكم الجناهلكم ، } َسالَماً { ] .  ٢٠: الفرقان [ } َويَْمُشونَ ِفى االسواق { : يف األسواق ، ولقوله 

سداداً من : قالوا : وقيل . نتسلم منكم تسلماً ، فأقيم السالم مقام التسلم : ومتاركة ال خري بيننا وال شّر ، أي 
  :السفه وقلة األدب وسوء الرعة ، من قوله : واملراد باجلهل . ل يسلمون فيه من اإليذاء ، واإلمث القو

  فََنْجَهلَ فَْوَق جَْهلِ الَْجاِهلِينَا... أَالَ َيْجَهلْن أََحٌد َعلَْيَنا 
ملقابلة مستحسن يف نسختها آية القتال ، وال حاجة إىل ذلك ، ألنّ اإلغضاء عن السفهاء وترك ا: وعن أيب العالية 

  .األدب واملروءة والشريعة ، وأسلم للعرض والورع 

  ) ٦٤(َوالَِّذيَن َيبِيُتونَ لَِربِّهِمْ ُسجًَّدا َوِقَياًما 

من قرأ شيئاً من القرآن يف صالته وإن : خالف الظلول ، وهو أن يدركك الليل ، منت أو مل تنم ، وقالوا : البيتوتة 
مها الركعتان بعد املغرب والركعتان بعد العشاء ، والظاهر أنه وصف هلم : وقيل . ماً قلّ فقد بات ساجداً وقائ
  .فالن يظل صائماً ويبيت قائماً : يقال . بإحياء الليل أو بأكثره 

  ) ٦٦(اَءْت ُمْسَتقَرا َوُمقَاًما إِنََّها َس) ٦٥(َوالَِّذيَن َيقُولُونَ َربََّنا اْصرِْف َعنَّا َعذَاَب َجَهنََّم إِنَّ َعذَاَبَها كَانَ غََراًما 

  :هالكاً وخسراناً ملحاً الزماً قال } غََراماً { 
  رِكَاَنا َعذَاباً َوكَاَنا غََرامَا... َوَيْوُم النَِّسارِ َوَيْوُم الْجِفَا 

  :وقال 
  ِط جَزِيالً فَإنَُّه ال ُيَباِلي... إنْ ُيَعاِقْب َيكُْن غََراماً َوإنْ ُيْع 

وصفهم بإحياء الليل ساجدين وقائمني ، مث عقبه بذكر دعوهتم هذه ، إيذاناً بأهنم . إلحلاحه ولزامه : غرمي ال: ومنه 
والذين يُْؤُتونَ َما ءاتَواْ { : يف صرف العذاب عنهم ، كقوله تعاىل ] تعاىل [ مع اجتهادهم خائفون مبتهلون إىل اهللا 

، وفيها ضمري مبهم يفسره مستقّراً ، » بئست«يف حكم } َساءتْ { . ]  ٦٠: املؤمنون [ } وَّقُلُوُبُهْم َوجِلَةٌ 
وهذا الضمري هو الذي ربط اجلملة باسم إنّ . ساءت مستقّراً ومقاماً هي : واملخصوص بالذم حمذوف ، معناه 

حال أو متييز }  ُمْسَتقَّراً{ و . وفيها ضمري اسم إنّ . أحزنت : مبعىن } َساءْت { وجيوز أن يكون . وجعلها خرباً هلا 
  .، والتعليالن يصحّ أن يكونا متداخلني ومترادفني ، وأن يكونا من كالم اهللا وحكاية لقوهلم 

  ) ٦٧(َوالَِّذيَن إِذَا أَْنفَقُوا لَْم ُيْسرِفُوا وَلَْم َيقُْترُوا َوكَانَ َبْيَن ذَِلَك قََواًما 

التضييق : والقتر واإلقتار والتقتري . يف التاء وتشديدها ، بتخف» يقتروا«و . بكسر التاء وضمها » يقتروا«: قرىء 
. ووصفهم بالقصد الذي هو بني الغلو والتقصري . جماوزة احلدّ يف النفقة : واإلسراف . الذي هو نقيض اإلسراف 

اإلسراء [ } سُطَْها كُلَّ البسط َوالَ َتجَْعلْ َيَدَك َمْغلُولَةً إىل ُعُنِقَك َوالَ َتْب{ ومبثله أُمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 



ال : ومسع رجل رجالً يقول . اإلسراف إمنا هو اإلنفاق يف املعاصي ، فأما يف القرب فال إسراف : وقيل ]  ٢٩: 
ال إسراف يف اخلري ، وعن عمر بن عبد العزيز رضي اهللا عنه أنه شكر عبد امللك بن : فقال . خري يف اإلسراف 

وصلت الرحم وفعلت وصنعت ، وجاء بكالم حسن ، فقال ابن لعبد : وأحسن إليه ، فقال  مروان حني زّوجه ابنته
فلما كان بعد أيام دخل عليه واالبن حاضر ، فسأله ] فسكت عبدامللك [ إمنا هو كالم أعّده هلذا املقام ، : امللك 

يا بّين ، أهذا : يف هذه اآلية فقال البنه احلسنة بني السيئتني ، فعرف عبد امللك أنه أراد ما : عن نفقته وأحواله فقال 
أولئك أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم ، كانوا اليأكلون طعاماً للتنعم واللذة ، وال يلبسون : مما أعّده؟ وقيل 

ثوباً للجمال والزينة ، ولكن كانوا يأكلون ما يسّد جوعتهم ويعينهم على عبادة رهبم ، ويلبسون ما يستر عوراهتم 
والقوام . كفى سرفاً أن ال يشتهي رجل شيئاً إالّ اشتراه فأكله : م من احلّر والقّر ، وقال عمر رضي اهللا عنه ويكنه

: وقرىء . السواء من االستواء : ونظري القوام من االستقامة . العدل بني الشيئني الستقامة الطرفني واعتداهلما : 
أنت قوامنا ، مبعىن ما تقام به احلاجة ال يفضل عنها وال ينقص ، :  يقال. بالكسر ، وهو ما يقام به الشيء » قواماً«

وأن . جائز أن يكونا خربين معاً ، وأن حيتمل بني ذلك لغواً ، وقواماً مستقراً : } َبْيَن ذَِلَك قََواماً { واملنصوبان أعين 
اسم كان ، على أنه مبين إلضافته } لك َبْيَن ذ{ وأجاز الفراء أن يكون . يكون الظرف خرباً ، وقواماً حاالً مؤكدة 

  :إىل غري متمكن ، كقوله 
ألنّ ما بني : وهو من جهة اإلعراب ال بأس به ، ولكن املعىن ليس بقوي ... لَْم َيْمَنعِ الّشْرَب مِْنَها غَْيَر أَنْ َنطَقَْت 

  . اإلسراف والتقتري قوام ال حمالة ، فليس يف اخلرب الذي هو معتمد الفائدة فائدة

لَا يَْزُنونَ َوَمْن َيفَْعلْ ذَِلَك َيلَْق أَثَاًما َوالَِّذيَن لَا َيْدُعونَ َمَع اللَِّه إِلًَها آَخَر َولَا َيقُْتلُونَ النَّفَْس الَِّتي َحرََّم اللَُّه إِلَّا بِالَْحقِّ َو
إِلَّا َمْن َتاَب َوآَمَن َوَعِملَ َعَملًا َصاِلًحا فَأُولَِئكَ ُيَبدِّلُ ) ٦٩(ا ُيَضاَعْف لَهُ الَْعذَاُب َيْوَم الِْقَياَمِة وََيْخلُْد ِفيِه ُمَهاًن) ٦٨(

  ) ٧٠(اللَُّه َسيِّئَاتِهِْم َحَسَناٍت َوكَانَ اللَُّه غَفُوًرا َرِحيًما 

، » ال يقتلون«أوب . متعلق هبذا القتل احملذوف } إِالَّ باحلق { و . حّرم قتلها : واملعىن . أي حّرمها } َحرََّم اهللا { 
ونفي هذه املقبحات العظام على املوصوفني بتلك اخلالل العظيمة يف الدين ، للتعريض مبا كان عليه أعداء املؤمنني 

يدخل فيه الوأد : والقتل بغري احلق . والذين برأهم اهللا وطهرهم مما أنتم عليه : من قريش وغريهم ، كأنه قيل 
  :ه وعن ابن مسعود رضي اهللا عن. وغريه 

أن : " مث أّي؟ قال : قلت " أن جتعل هللا نّداً هو خلقك : " يا رسول اهللا ، أيّ الذنب أعظم؟ قال : قلت )  ٧٨٠( 
: وقرىء . فأنزل اهللا تصديقه " أن تزاين حليلة جارك : " مث أي؟ وقال : قلت " تقتل ولدك خشية أن يأكل معك 

جزاء اإلمث ، بوزن الوبال والنكال : واآلثام . ف ، وقد مّر مثله بإثبات األل» يلقى«: وقرىء . » يلق فيه أثاماً«
  :ومعنامها ، قال 

  َعقُوقاً َوالُْعقُوُق لهُ أثَاُم... َجَزي اللَُّه اْبَن ُعْرَوةَ حَْيثُ أَْمَسى 
يوم ذو : ل يقا. ، أي شدائد » أياماً«: وقرأ ابن مسعود رضي اهللا عنه . يلق جزاء أثام : ومعناه . وقيل هو اإلمث 

  :كقوله . بدل من يلق؛ ألهنما يف معىن واحد } يضاعف { . لليوم العصيب : أيام 
  َتجِْد َحطَباً َجْزالً َوَناراً تَأَجَّجَا... َمَتى تَأِْتَنا ُتلَِمم بَِنا ِفي دَِيارَِنا 

ستئناف أو على وقرىء بالرفع على اال. ، بالنون ونصب العذاب » نضعف له العذاب«، و » يضعف«: وقرىء 
. ، على البناء للمفعول خمففاً ومثقالً ، من اإلخالد والتخليد » وخيلد«: وقرىء } وََيْخلُْد { احلال ، وكذلك 



ما معىن مضاعفة : فإن قلت . خمفف ومثقل ، وكذلك سيئاهتم } ُيَبدِّلُ { ، بالتاء على االلتفات » وختلد«: وقرىء 
إذا ارتكب املشرك معاصي مع الشرك عذب على الشرك وعلى املعاصي : ت العذاب وإبدال السيئات حسنات؟ قل

أنه ميحوها بالتوبة ، ويثبت مكاهنا : وإبدال السيئات حسنات . مجيعاً ، فتضاعف العقوبة ملضاعفة املعاقب عليه 
: قتل املشركني ، وبالزنا : وبقتل املسلمني . يبّدهلم بالشرك إمياناً : وقيل . اإلميان ، والطاعة ، والتقوى : احلسنات 

  .عفة وإحصاناً 

  ) ٧١(َوَمْن َتاَب َوَعِملَ صَاِلًحا فَإِنَُّه َيتُوُب إِلَى اللَِّه َمَتاًبا 

مرضياً عنده } َمتاباً { ومن يترك املعاصي ويندم عليها ويدخل يف العمل الصاحل فإنه بذلك تائب إىل اهللا : يريد 
و فإنه تائب متاباً إىل اهللا الذي يعرف حق التائبني ويفعل هبم ما يستوجبون ، أ. مكفراً للخطايا حمصالً للثواب 

هللا أفرح بتوبة العبد من املضل الواجد ، والظمآن : ويف كالم بعض العرب . والذي حيب التوابني وحيب املتطهرين 
  .مرجع  فإنه يرجع إىل اهللا وإىل ثوابه مرجعاً حسناً وأّي: أو . الوارد ، والعقيم الوالد 

  ) ٧٢(َوالَِّذيَن لَا َيشَْهُدونَ الزُّوَر وَإِذَا َمرُّوا بِاللَّْغوِ َمرُّوا ِكَراًما 

حيتمل أهنم ينفرون عن حماضر الكذابني وجمالس اخلطائني فال حيضروهنا وال يقربوهنا ، تنزهاً عن خمالطة الشر وأهله ، 
: فيه ، ولذلك قيل يف النظارة إىل كل ما مل تسّوغه الشريعة ألنّ مشاهدة الباطل شركة : وصيانة لدينهم عما يثلمه 

هم شركاء فاعليه يف اإلمث؛ ألنّ حضورهم ونظرهم دليل الرضا به ، وسبب وجوده ، والزيادة فيه؛ ألن الذي سلط 
السه إياكم وجم: على فعله هو استحسان النظارة ورغبتهم يف النظر إليه ، ويف مواعظ عيسى بن مرمي عليه السالم 

جمالس : وعن قتادة . وحيتمل أهنم ال يشهدون شهادة الزور ، فحذف املضاف وأقيم املضاف إليه مقامه . اخلطائني 
: اللغو } وَإذَاَمرُّواْ بِالَّلْغوِ َمرُّوا كِراماً { . أعياد املشركني : وعن جماهد . اللهو والغناء : وعن ابن احلنفية . الباطل 

مّروا معرضني عنهم ، مكرمني . وإذا مروا بأهل اللغو واملشتغلني به : واملعىن . يطرح كل ما ينبغي أن يلغى و
َوإِذَا َسِمُعواْ اللغو أَعَْرُضواْ َعْنُه َوقَالُواْ لََنا أعمالنا { : أنفسهم عن التوقف عليهم واخلوض معهم ، كقوله تعاىل 

مل تسفههم : وعن احلسن رضي اهللا عنه ]  ٥٥: القصص [ }  َولَكُْم أعمالكم سالم َعلَْيكُْم الَ َنْبتَِغى اجلاهلني
  .إذا ذكروا النكاح كنوا عنه : وقيل . إذا مسعوا من الكفار الشتم واألذى أعرضوا وصفحوا : وقيل . املعاصي 

  ) ٧٣(َوالَِّذيَن إِذَا ذُكُِّروا بِآَياتِ َربِّهِْم لَْم َيِخرُّوا َعلَْيَها ُصما َوُعْمَياًنا 

ال يلقاين زيد : وإمنا هو إثبات له ، ونفي للصمم والعمى ، كما تقول . ليس بنفي للخرور } مْ َيِخرُّواْ َعلَْيَها لَ{ 
وأقبلوا على . أهنم إذا ذكروا هبا أكبوا عليها حرصاً على استماعها : واملعىن . مسلماً ، هو نفي للسالم ال للقاء 

ون بآذان واعية ، مبصرون بعيون راعية ، ال كالذين يذكرون هبا فتراهم املذكر هبا وهم يف إكباهبم عليها ، سامع
مكبني عليها مقبلني على من يذكر هبا ، مظهرين احلرص الشديد على استماعها ، وهم كالصم العميان حيث ال 

  .يعوهنا وال يتبصرون ما فيها كاملنافقني وأشباههم 

  ) ٧٤(ْن أَْزوَاجَِنا َوذُرِّيَّاِتَنا قُرَّةَ أَْعُينٍ وَاْجَعلَْنا ِللُْمتَِّقَني إَِماًما َوالَِّذيَن َيقُولُونَ َربََّنا َهْب لََنا ِم



سألوا رهبم أن يرزقهم أزواجاً وأعقاباً عماالً هللا ، . » قرّات أعني«، و » قرة أعني«و» ذرياتنا«ذريتنا و: قرىء 
س شيء أقّر لعني املؤمن من أن يرى زوجته وأوالده لي: وعن حممد بن كعب . يسرون مبكاهنم ، وتقّر هبم عيوهنم 

سألوا أن يلحق اهللا هبم : وقيل . هو الولد إذا رآه يكتب الفقه : وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما . مطيعني هللا 
على  أئمة ، فاكتفى بالواحد لداللته: أراد ] . واجعلنا للمتقني إماماً [ أزواجهم وذريتهم يف اجلنة ليتم هلم سرورهم 

. أو أرادوا اجعل كل واحد منا إماماً ]  ٦٧: غافر [ } ثُمَّ ُيْخرُِجكُْم طِفْالً { : اجلنس ولعدم اللبس ، كقوله تعاىل 
يف اآلية ما : وعن بعضهم . أو أرادوا اجعلنا إماماً واحداً الحتادنا واتفاق كلمتنا . أو أراد مجع آّم ، كصائم وصيام 

. نزلت هذه اآليات يف العشرة املبشرين باجلنة : وقيل . دين جيب أن تطلب ويرغب فيها يدل على أن الرياسة يف ال
هب لنا قّرة أعني ، : حيتمل أن تكون بيانية كأنه قيل : ما هي؟ قلت } ِمْن أزواجنا { : يف قوله } ِمْن { : فإن قلت 

رأيت : لهم اهللا هلم قّرة أعني ، وهو من قوهلم أن جيع: ومعناه . من أزواجنا وذرياتنا : مث بينت القّرة وفسرت بقوله 
. هب لنا من جهتهم ما تقّر به عيوننا من طاعة وصالح : أنت أسد وأن تكون ابتدائية على معىن : منك أسداً ، أي 

ىل أما التنكري فألجل تنكري القّرة؛ ألن املضاف ال سبيل إ: فنكر وقلل؟ قلت } قُرَِّة أَْعُينٍ { مل قال : فإن قلت 
دون عيون؛ ألنه } أَْعُينٍ { : وإمنا قيل . هب لنا منهم سروراً وفرحاً : تنكريه إال بتنكري املضاف إليه ، كأنه قيل 

: سبأ [ } َوقَِليلٌ ّمْن ِعَباِدَى الشكور { : قال اهللا تعاىل . وهي قليلة باإلضافة إىل عيون غريهم . أراد أعني املتقني 
  .أهنا أعني خاصة وهي أعني املتقني } أَْعُينٍ { نكري ، وجيوز أن يقال يف ت]  ١٣

  ) ٧٦(َخاِلِديَن ِفيَها َحُسَنْت ُمْسَتقَرا َوُمقَاًما ) ٧٥(أُولَِئَك ُيْجَزْونَ الُْغْرفَةَ بَِما َصَبُروا َوُيلَقَّْونَ ِفيَها َتِحيَّةً َوَسلَاًما 

صاراً على الواحد الدال على اجلنس ، والدليل على ذلك املراد جيزون الغرفات وهي العاليل يف اجلنة ، فوحد اقت
بصربهم على } بَِما َصَبرُواْ { يف الغرفة : وقراءة من قرأ ]  ٣٧: سبأ [ } َوُهْم ِفى الغرفات ءاِمُنونَ { : قوله 

كل  وإطالقه ألجل الشياع يف. الطاعات ، وعن الشهوات ، وعن أذى الكفار وجماهدهتم ، وعلى الفقر وغري ذلك 
]  ١١: اإلنسان [ } ولقاهم َنْضَرةً َوُسرُوراً { : كقوله تعاىل » يلقون«: وقرىء ] ويلقون . [ مصبور عليه 

دعاء بالسالمة ، : والسالم . دعاء بالتعمري : والتحية ] .  ٦٨: الفرقان [ } َيلَْق أَثَاماً { : ويلقون ، كقوله تعاىل 
أو حييي بعضهم بعضاً ويسلم عليه أو يعطون التبقية والتخليد مع . هم يعين أن املالئكة حييوهنم ويسلمون علي

  .اللَّهم وفقنا لطاعتك ، واجعلنا مع أهل رمحتك ، وارزقنا مما ترزقهم يف دار رضوانك . السالمة عن كل آفة 

  ) ٧٧(َزاًما قُلْ َما َيْعَبأُ بِكُْم َربِّي لَْولَا ُدَعاؤُكُْم فَقَْد كَذَّْبُتْم فََسْوفَ َيكُونُ ِل

ملا وصف عبادة العباد ، وعّدد صاحلاهتم وحسناهتم ، وأثىن عليهم من أجلها ، ووعدهم الرفع من درجاهتم يف اجلنة 
أتبع ذلك بيان أنه إمنا اكترث ألولئك وعبأ هبم وأعلى ذكرهم ووعدهم ما وعدهم ، ألجل عبادهتم ، فأمر رسوله : 

ن االكتراث هلم عند رهبم ، إمنا هو للعبادة وحدها ال ملعىن آخر ، ولوال أن يصّرح للناس ، وجيزم هلم القول بأ
متضمنة ملعىن } َما { و . العبادة : والدعاء . عبادهتم مل يكترث هلم البتة ومل يعتّد هبم ومل يكونوا عنده شيء يبايل به 
يعين . يعبأ بكم لوال دعاؤكم وأي عبء : االستفهام ، وهي يف حمل النصب ، وهي عبارة عن املصدر ، كأنه قيل 

ما اعتددت به من فوادح : وحقيقة قوهلم ما عبأت به . أنكم ال تستأهلون شيئاً من العبء بكم لوال عبادتكم 
وقال . ما اعتددت به من كوارثي ومما يهمين : ما اكترثت له ، أي : مهومي ومما يكون عبئاً علّي ، كما تقول 

نافيه ، وجيوز أن } َما { وزن يكون لكم عنده؟ وجيوز أن تكون : أي } ُؤا بِكُْم َرّبى َما َيْعَب{ الزجاج يف تأويل 



إذا أعلمتكم أن حكمي أين ال أعتّد بعبادي إال عبادهتم ، فقد خالفتم : يقول } فَقَْد كَذَّبُْتْم { نافية ، } َما { تكون 
ونظريه يف الكالم أن يقول امللك ملن .  بتكذيبكم حكمي ، فسوف يلزمكم أثر تكذيبكم حىت يكبكم يف النار

إن من عاديت أن أحسن إىل من يطيعين ويتبع أمري ، فقد عصيت فسوف ترى ما أحلّ بك بسبب : استعصى عليه 
ما يصنع بعذابكم لوال دعاؤكم : وقيل . معناه ما يصنع بكم ريب لوال دعاؤه إياكم إىل اإلسالم : وقيل . عصيانك 

إىل الناس على اإلطالق ، ومنهم مؤمنون عابدون : إىل من يتوجه هذا اخلطاب؟ قلت : معه آهلة ، فإن قلت 
» فقد كذب الكافرون«: وقرىء . ومكذبون عاصون ، فخوطبوا مبا وجدوا يف جنسهم من العبادة والتكذيب 

: وقرىء . قتلى لزاماً هو القتل يوم بدر ، أنه لوزم بني ال: وعن جماهد رضي اهللا عنه . يكون العذاب لزاماً : وقيل 
والوجه أن ترك اسم كان غري منطوق به بعدما علم أنه مما توعد . بالفتح مبعىن اللزوم ، كالثبات والثبوت » لزاماً«

  .به ، ألجل االهبام وتناول ما ال يكتنهه الوصف ، واهللا أعلم بالصواب 
  :عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

قان لقي اهللا يوم القيامة وهو مؤمن بأن الساعة آتية ال ريب فيها ، وأدخل اجلنة بغري من قرأ سورة الفر) "  ٧٨١( 
  " .نصب 

  ) ٢(ِتلَْك آيَاُت الِْكتَابِ الُْمبِنيِ ) ١(طسم 

الظاهر إعجازه ، وصحة أنه من } الكتاب املبني { بتفخيم األلف وإمالتها ، وإظهار النون ، وإدغامها } طسم { 
آيات هذا املؤلف من احلروف املبسوطة تلك آيات الكتاب املبني : اد به السورة أو القرآن ، واملعىن عند اهللا ، واملر

.  

  ) ٣(لََعلََّك بَاِخٌع نَفَْسَك أَلَّا َيكُونُوا ُمْؤِمنَِني 

ين أي يبلغ بالذبح البخاع بالباء ، وهو عرق مستبطن الفقار ، وذلك أقصى حّد الذبح ولعل لإلشفاق ، يع: البخع 
لئال يؤمنوا ، أو } أَالَّ َيكُوُنواْ ُمْؤِمنِنيَ { أشفق على نفسك أن تقتلها حسرة على ما فاتك من إسالم قومك : 

  .باخع نفسك على اإلضافة : وعن قتادة رضي اهللا عنه . المتناع إمياهنم ، أو خفية أن ال يؤمنوا 

  ) ٤(فَظَلَّْت أَْعَناقُُهْم لََها َخاِضِعَني إِنْ َنَشأْ ُننَزِّلْ َعلَْيهِْم ِمَن السََّماِء آَيةً 

أنزلنا ، : معطوف على اجلزاء الذي هو ننزل ، ألنه لو قيل } فَظَلَّْت { . آية ملجئة إىل اإلميان قاصرة عليه : أراد 
فتظل «: وقرىء . » لو شئنا ألنزلنا«: وقد قرىء . أصدق : فأصدق وأكن ، كأنه قيل : ونظريه . لكان صحيحاً 

فظلوا هلا خاضعني ، : أصل الكالم : كيف صّح جميء خاضعني خرباً عن األعناق قلت : فإن قلت » أعناقهم
ذهبت أهل اليمامة ، كأنّ األهل غري : فأقحمت األعناق لبيان موضع اخلضوع ، وترك الكالم على أصله ، كقوله 

: يوسف [ } ِلى سَاجِِديَن { : قوله تعاىل خاضعني ، ك: أو ملا وصفت باخلضوع الذي هو للعقالء ، قيل . مذكور 
رؤسائهم ومقّدموهم ، شبهوا باألعناق كما قيل هلم هم الرؤوس والنواصي والصدور : أعناق الناس : وقيل ] .  ٤
  :قال . 

وقرىء . م جاءنا عنق من الناس لفوج منه: يقال . مجاعات الناس : وقيل ... ِفي َمْحِفلٍ ِمْن نََواِصي النَّاسِ َمْشُهوِد 



: قال . نزلت هذه اآلية فينا ويف بين أمية : وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما . » فظلت أعناقهم هلا خاضعة«: 
  .ستكون لنا عليهم الدولة ، فتذلّ لنا أعناقهم بعد صعوبة ، ويلحقهم هوان بعد عّزة 

فَقَْد كَذَُّبوا فََسَيأِْتيهِْم أَْنَباُء َما كَاُنوا بِهِ ) ٥(وا َعْنُه ُمْعرِِضَني َوَما َيأْتِيهِْم ِمْن ِذكْرٍ ِمَن الرَّْحَمنِ ُمْحَدٍث إِلَّا كَاُن
  ) ٦(َيْستَْهزِئُونَ 

كيف خولف بني : فإن قلت . وما جيدد هلم اهللا بوحيه موعظة وتذكرياً ، إالّ جددوا إعراضاً عنه وكفرا به : أي 
إمنا خولف بينها الختالف اإلعراض ، : الستهزاء؟ قلت األلفاظ والغرض واحد ، وهي األعراض والتكذيب وا

حني أعرضوا عن الذكر فقد كذبوا به ، وحني كذبوا به فقد خّف عندهم قدره وصار عرضة لالستهزاء : كأنه قيل 
 ومن كان مصدقاً. والسخرية؛ ألنّ من كان قابالً للحق مقبالً عليه ، كان مصدقاً به ال حمالة ومل يظّن به التكذيب 

َما { وعيد هلم وإنذار بأهنم سيعلمون إذا مسهم عذاب اهللا يوم بدر أو يوم القيامة } فَسََيأْتِيهِْم { به ، كان موقراً له 
  .الشيء الذي كانوا يستهزءون به وهو القرآن ، وسيأتيهم أنباؤه وأحواله اليت كانت خافية عليهم } 

َوإِنَّ ) ٨(إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآَيةً َوَما كَانَ أَكْثَُرُهْم ُمْؤِمنَِني ) ٧(َنا ِفيَها ِمْن كُلِّ َزْوجٍ كَرِميٍ أَوَلَْم َيرَْوا إِلَى الْأَْرضِ كَْم أَْنبَْت
  ) ٩(رَبََّك لَُهَو الَْعزِيُز الرَّحِيُم 

وجه كرمي ، : صفة لكل ما يرضي وحيمد يف بابه ، يقال : وصف الزوج وهو الصنف من النبات بالكرم ، والكرمي 
  :مرضيّ يف معانيه وفوائده ، وقال : إذا رضي يف حسنه ومجاله ، وكتاب كرمي 

املرضي فيما يتعلق : والنبات الكرمي . من كونه مرضياً يف شجاعته وبأسه : أي ... َحتَّى َيُشقَّ الصُّفُوَف ِمْن كََرِمْه 
ها قادر على إحياء املوتى ، وقد علم اهللا أن على أن منبت} آلَيةً { إنبات تلك األصناف } إِنَّ ِفى { به من املنافع 

ملن تاب } الرحيم { يف انتقامه من الكفرة } َوإِنَّ رَبََّك لَُهوَ العزيز { أكثرهم مطبوع على قلوهبم ، غري مرجو إمياهنم 
قد : ما معىن اجلمع بني كم وكل ، ولو قيل كم أنبتنا فيها من زوج كرمي؟ قلت : فإن قلت . وآمن وعمل صاحلاً 

على أن هذا احمليط متكاثر مفرط الكثرة } كَْم { على اإلحاطة بأزواج النبات على سبيل التفصيل ، و } كُلٌّ { دلّ 
حيتمل : فما معىن وصف الزوج بالكرمي؟ قلت : فإن قلت . ، فهذا معىن اجلمع بينهما ، وبه نبه على كمال قدرته 

فع وضاّر ، فذكر كثرة ما أنبت يف األرض من مجيع أصناف النبات نا: أن النبات على نوعني : معنيني ، أحدمها 
ويصفهما مجيعاً بالكرم وينبه على أنه ما . أن يعم مجيع النبات نافعه وضاّره : والثاين . النافع ، وخلى ذكر الضاّر 

غفل عنها الغافلون ، أنبت شيئاً إال وفيه فائدة ، ألنّ احلكيم ال يفعل فعالً إال لغرض صحيح وحلكمة بالغة ، وإن 
فحني ذكر األزواج ودلَّ عليها بكلميت الكثرة واإلحاطة ، وكانت : فإن قلت . ومل يتوصل إىل معرفتها العاقلون 

أن : فيه وجهان : آيات؟ قلت : وهال قال } إِنَّ ِفى ذَِلَك آلَيةً { : حبيث ال حيصيها إال عامل الغيب ، كيف قال 
أن يف كل واحدة من : وأن يراد . إن يف اإلنبات آلية أّي آية : در أنبتنا ، فكأنه قال يكون ذلك مشاراً به إىل مص

  .وقد سبقت هلذا الوجه نظائر . تلك األزواج آلية 

  ) ١١(قَْوَم ِفْرَعْونَ أَلَا َيتَّقُونَ ) ١٠(َوإِذْ َناَدى رَبَُّك ُموَسى أَِن ائِْت الْقَْوَم الظَّاِلِمَني 



بأن قّدم القوم الظاملني ، مث عطفهم عليهم عطف البيان ، كأن معىن القوم الظاملني وترمجته قوم سجل عليهم بالظلم 
إن شاء ذاكرهم عرب عنهم بالقوم الظاملني ، وإن شاء عرب بقوم : فرعون وكأهنما عبارتان تعتقبان على مؤدى واحد 

الكفر وشرارهتم ، ومن جهة ظلمهم لبين من جهة ظلمهم أنفسهم ب: وقد استحقوا هذا االسم من جهتني . فرعون 
فحذفت النون الجتماع النونني : أال يتقونين : بكسر النون ، مبعىن » أال يتقون«: قرىء . إسرائيل باستعبادهم هلم 

هو كالم مستأنف أتبعه عز وجل إرساله : أال يتقون؟ قلت : مبا تعلق قوله : فإن قلت . ، والياء لالكتفاء بالكسرة 
تعجيباً ملوسى من حاهلم اليت شنعت يف الظلم والعسف ، ومن أمنهم . إلنذار ، والتسجيل عليهم بالظلم إليهم ل

: حاالً من الضمري يف الظاملني ، أي } أَالَ َيتَّقُونَ { وحيتمل أن يكون . العواقب وقلة خوفهم وحذرهم من أيام اهللا 
فعلى . على اخلطاب . أال تتقون : وأّما من قرأ . على احلال  يظلمون غري متقني اهللا وعقابه ، فأدخلت مهزة اإلنكار

طريقة االلتفات إليهم ، وجبههم ، وضرب وجوههم باإلنكار ، والغضب عليهم ، كما ترى من يشكو من ركب 
جناية إىل بعض أخصائه واجلاين حاضر ، فإذا اندفع يف الشكاية وحّر مزاجه ومحى غضبه قطع مباثة صاحبه وأقبل 

فما فائدة هذا اإللتفات ، : فإن قلت . أمل تتق اهللا ، أمل تستح من الناس : اجلاين يوخبه ويعنف به ويقول له على 
إجراء ذلك : واخلطاب مع موسى عليه الصالة والسالم يف وقت املناجاة ، وامللتفت إليهم غيب ال يشعرون؟ قلت 

إىل مسامعهم ، ألنه مبلغه ومنهيه وناشره بني الناس ، وله فيه يف تكليم املرسل إليهم يف معىن إجرائه حبضرهتم وإلقائه 
لطف وحث على زيادة التقوى ، وكم من آية أنزلت يف شأن الكافرين وفيها أوفر نصيب للمؤمنني ، تدبراً هلا 

ناس اتقون ،  أال يا: بالياء وكسر النون وجه آخر ، وهو أن يكون املعىن } أَال َيتَّقُونَ { ويف . واعتباراً مبوردها 
  ] ٢٥: النمل [ } أال يسجدوا { : كقوله 

  ) ١٣(وََيِضيُق َصْدرِي وَلَا َيْنطَِلُق ِلسَانِي فَأَْرِسلْ إِلَى َهاُرونَ ) ١٢(قَالَ َربِّ إِنِّي أَخَاُف أَنْ ُيكَذُِّبوِن 

والفرق بينهما يف املعىن . ويضيق وينطلق ، بالرفع؛ ألهنما معطوفان على خرب إنّ ، وبالنصب لعطفهما على صلة أن 
خوف التكذيب ، وضيق الصدر ، وامتناع انطالق اللسان ، والنصب على أنّ : أنّ الرفع يفيد أنّ فيه ثالث علل : 

. يف النصب تعليق اخلوف باألمور الثالثة ، ويف مجلتها نفي انطالق اللسان : فإن قلت . خوفه متعلق هبذه الثالثة 
قد : م يلحق اإلنسان ألمر سيقع ، وذلك كان واقعاً ، فكيف جاز تعليق اخلوف به؟ قلت وحقيقة اخلوف إمنا هي غ

علق اخلوف بتكذيبهم ومبا حيصل له بسببه من ضيق الصدر ، واحلبسة يف اللسان زائدة على ما كان به ، على أنّ 
أعتذارك هذا يرّده الرفع : لت فإن ق. بقيت منها بقية يسرية : وقيل . تلك احلبسة اليت كانت به قد زالت بدعوته 

جيوز أن يكون هذا قبل الدعوة واستجابتها ، : قلت . إين خائف ضيق الصدر غري منطلق اللسان : ، ألنّ املعىن 
وجيوز أن يريد القدر اليسري الذي بقي به ، وجيوز أن ال يكون مع حل العقدة من لسانه من الفصحاء املصاقع الذين 

{ : ويدل عليه قوله تعاىل . بسطة املقال ، وهارون كان بتلك الصفة ، فأراد أن يقرن به أوتوا سالطة األلسنة و
أرسل إليه جربيل ، : } فَأَْرِسلْ إىل هارون { : ومعىن ]  ٣٤: القصص [ } َوأَِخى َهُرونُ ُهَو أَفَْصُح ِمّنى ِلَساناً 

وقد بسطه يف غري هذا املوضع ، وقد أحسن يف . واجعله نبياً ، وآزرين به ، واشدد به عضدي ، وهذا كالم خمتصر 
فجاء مبا يتضمن معىن االستنباء ، ومثله يف تقصري الطويلة واحلسن } فَأَْرِسلْ إىل هارون { : االختصار حيث قال 

حيث اقتصر على  ] ٣٦: الفرقان [ } فَقُلَْنا اذهبا إِلَى القوم الذين كَذَّبُواْ بئاياتنا فدمرناهم َتْدمِرياً { : قوله تعاىل 
ذكر طريف القصة أّوهلا وآخرها ، ومها اإلنذار والتدمري ، ودلّ بذكرمها على ما هو الغرض من القصة الطويلة كلها 

فإن . ، وهو أهنم قوم كذبوا بآيات اهللا ، فأراد اهللا إلزام احلجة عليهم ، فبعث إليهم رسولني فكذبومها ، فأهلكهم 



سالم أن يأمره اهللا بأمر فال يتقبله بسمع وطاعة من غري توقف وتشبث بعلل ، وقد كيف ساغ ملوسى عليه ال: قلت 
قد امتثل وتقبل ، ولكنه التمس من ربه أن يعضده بأخيه حىت يتعاونا على تنفيذ أمره : علم أن اهللا من ورائه؟ قلت 

يد العذر يف التماس املعني على وتبليغ رسالته ، فمهد قبل التماسه عذره فيما التمسه ، مث التمس بعد ذلك ، ومته
  .ليس بتوقف يف امتثال األمر ، وال بتعلل فيه؛ وكفى بطلب العون دليالً على التقبل ال على التعلل : تنفيذ األمر 

  ) ١٤(َولَُهْم َعلَيَّ ذَْنٌب فَأََخافُ أَنْ َيقُْتلُوِن 

وهلم علّي تبعة ذنب ، وهي قود ذلك : يعين . كان خباز فرعون وامسه فاتون : وقيل . قتله القبطي : أراد بالذنب 
فإن قلت . أو مسي تبعة الذنب ذنباً ، كما مسى جزاُء السيئة سيئة . القتل ، فأخاف أن يقتلوين به ، فحذف املضاف 

: قد أبيت أن تكون تلك الثالث علالً ، وجعلتها متهيداً للعذر فيما التمسه ، فما قولك يف هذه الرابعة؟ قلت : 
ما جاء : والدليل عليه . وفرق من أن يقتل قبل أداء الرسالة ، فكيف يكون تعلال . استدفاع للبلية املتوقعة هذه 

  .بعده من كلمة الردع ، واملوعد بالكالءة والدفع 

أَنْ أَْرِسلْ َمعََنا بَنِي ) ١٦(َرُسولُ َربِّ الَْعالَِمَني فَأِْتَيا ِفْرَعْونَ فَقُولَا إِنَّا ) ١٥(قَالَ كَلَّا فَاذَْهَبا بِآَياِتَنا إِنَّا َمَعكُْم ُمْسَتِمُعونَ 
َوفََعلَْت فَْعلََتَك الَِّتي فََعلَْت َوأَْنَت ِمَن ) ١٨(قَالَ أَلَْم نَُربَِّك ِفيَنا َوِليًدا َولَبِثَْت ِفيَنا ِمْن ُعُمرَِك ِسنَِني ) ١٧(إِسَْراِئيلَ 
فَفََرْرُت مِْنكُمْ لَمَّا ِخفُْتكُْم فََوَهَب ِلي رَبِّي ُحكًْما َوَجَعلَنِي ِمَن ) ٢٠(ا وَأََنا ِمَن الضَّالَِّني قَالَ فََعلُْتَها إِذً) ١٩(الْكَاِفرِيَن 
  ) ٢٢(َوِتلَْك نِْعَمةٌ َتُمنَُّها َعلَيَّ أَنْ َعبَّْدَت َبنِي إِسَْرائِيلَ ) ٢١(الْمُْرَسِلَني 

ألنه استدفعه بالءهم فوعده الدفع بردعه عن اخلوف ، } الَّ فاذهبا كَ{ : مجع اهللا له االستجابتني معاً يف قوله 
عالم : فإن قلت . أي اذهب أنت والذي طلبته وهو هارون } فاذهبا { : والتمس منه املوازرة بأخيه فأجابه بقوله 

عما تظّن ،  ارتدع يا موسى: كأنه قيل } كَالَّ { على الفعل الذي يدل عليه : ؟ قلت } فاذهبا { : عطف قوله 
أنا لكما ولعدّوكما كالناصر الظهري : من جماز الكالم ، يريد } َمَعكُْم مُّْسَتِمُعونَ { : وقوله . فاذهب أنت وهارون 

وجيوز . فأظهركما وأُغلبكما وأكسر شوكته عنكما وأنكسه . لكما عليه إذا حضر واستمع ما جيري بينكما وبينه 
} مُّْسَتِمُعونَ { مل جعلت : فإن قلت . لغواً } مََّعكُْم { مستقراً ، و } مُّْسَتِمُعونَ  {أن يكونا خربين ألنّ ، أو يكون 

ولكن ال يوصف : يف كونه من باب اجملاز ، واهللا تعاىل يوصف على احلقيقة بأنه مسيع وسامع؟ قلت } مََّعكُْم { قرينة 
ومنه . ستماع من السمع مبنزلة النظر من الرؤية باملستمع على احلقيقة؛ ألنّ االستماع جار جمرى اإلصغاء ، واال

استمع : ويقال ]  ١: اجلن [ } قُلْ أُوِحىَ إِلَىَّ أَنَُّه استمع نَفٌَر ّمَن اجلن فَقَالُواْ إِنَّا َسِمْعَنا قُْرءاَناً َعَجباً { : قوله تعاىل 
  :ه صلى اهللا عليه وسلم ومنه قول. أصغى إليه وأدركه حباسة السمع : إىل حديثه ومسع حديثه ، أي 

هال ثىن الرسول كما ثىن : فإن قلت » منِ استمَع إىل حديِث قومٍ وهم لَه كَارهونَ ُصبَّ يف أذنيه الربُم « )  ٧٨٢( 
الرسول يكون مبعىن املرسل ، ومبعىن الرسالة ، فجعل مث : ؟ قلت ]  ٤٧: طه [ } إِنَّا َرُسوالَ َرّبكَ { : يف قوله 

بني الواحد  -إذا وصف به  -لم يكن بّد من تثنيته ، وجعل ههنا مبعىن الرسالة فجاز التسوية فيه مبعىن املرسل ف
  :قال . صوم ، وزور : والتثنية واجلمع ، كما يفعل بالصفة باملصادر ، حنو 

  لِ أَْعلَُمُهْم بِنََواِحي الْخَبَْر... أَِلكْنِي إِلَيَْها َوَخْبرٌ الرَُّسو 
  :الشاهد يف الرسول مبعىن الرسالة قوله و. فجعله للجماعة 

  بِِسرٍّ َوالَ أَْرَسلْتُُهْم بَِرُسولِ... لَقَْد كَذََب الَواشُونَ َما فُْهُت ِعْنَدُهم 



وجيوز أن يوحد ، ألنّ حكمهما لتساندمها ، واتفاقهما على شريعة واحدة ، واحتادمها لذلك ولإلخوة كان حكماً 
أي أرسل؛ لتضمن الرسول معىن : مبعىن } أَنْ أَْرِسلْ { أو أريد أنّ كل واحد منا  .واحداً ، فكأهنما رسول واحد 

أرسلت إليك أن أفعل كذا ، ملا يف اإلرسال من معىن القول ، كما يف املناداة والكتابة وحنو : وتقول . اإلرسال 
هم يذهبوا معنا إىل فلسطني ، خل: أرسل البازي ، يريد : التخلية واإلطالق كقولك : ومعىن هذا اإلرسال . ذلك 

إنّ ههنا إنساناً : ويروى أهنما انطلقا إىل باب فرعون فلم يؤذن هلما سنة ، حىت قال البواب . وكانت مسكنهما 
أَلَمْ { : ائذن له لعلنا نضحك منه ، فأّديا إليه الرسالة ، فعرف موسى فقال له : يزعم أنه رسول رب العاملني ، فقال 

  .فأتيا فرعون فقاال له ذلك ، ألنه معلوم ال يشتبه :  حذف} ُنرَّبَك 

] » ولبثت فينا من عمرك«. [ الصيب لقرب عهده من الوالدة : الوليد . وهذا النوع من االختصار كثري يف التنزيل 
وكز : وقيل . مكث عندهم ثالثني سنة : قيل } ِسنَِني { من عمرك ، بسكون امليم : ويف رواية عن أيب عمرو 

فعلتك بالكسر : وعن الشعيب . قطيب وهو ابن ثنيت عشرة سنة ، وفّر منهم على أثرها ، واهللا أعلم بصحيح ذلك ال
عدد عليه . وأما الفعلة؛ فألهنا كانت وكزة واحدة . ، وهي قتلة القبطي ، ألنه قتله بالوكزة وهو ضرب من القتل 

{ : على يده من قتل خبازه ، وعظم ذلك وفظعه بقوله نعمته من تربيته وتبليغه مبلغ الرجال ، ووخبه مبا جرى 
. قتلته وأنت لذاك من الكافرين بنعميت : جيوز أن يكون حاالً ، أي } َوفََعلَْت فَْعلََتَك الىت فََعلَْت َوأَنَت ِمَن الكافرين 

ة ، فإنّ اهللا تعاىل أو أنت إذ ذاك ممن تكفرهم الساعة ، وقد افترى عليه أو جهل أمره؛ ألنه كان يعايشهم بالتقي
َوأَنَت ِمَن { : وجيوز أن يكون قوله . عاصم من يريد أن يستنبئه من كل كبرية ومن بعض الصغائر ، فما بال الكفر 

حكماً عليه بأنه من الكافرين بالنعم ، ومن كانت عادته كفران النعم مل يكن قتل خواص املنعم عليه } الكافرين 
أو من الذين كانوا يكفرون يف دينهم ، فقد كانت هلم آهلة . رين لفرعون وإهليته أو بأنه من الكاف. بدعا منه 

، فأجابه » إهلتك«: وقرىء ]  ١٢٧: األعراف [ } َوَيذََرَك َوءاِلهََتَك { : يعبدوهنم ، يشهد لذلك قوله تعاىل 
، » من اجلاهلني«: ابن مسعود وقراءة . أي اجلاهلني } ِمَن الضالني { موسى بأن تلك الفعلة إمنا فرطت منه وهو 

َهلْ َعِلْمُتْم مَّا فََعلُْتم بُِيوُسفَ { : كما قال يوسف إلخوته . من الفاعلني فعل أوىل اجلهل والسفه : واملعىن . مفسرة 
أو الذاهبني عن . أو املخطئني كمن يقتل خطأ من غري تعمد للقتل ]  ٨٩: يوسف [ } َوأَِخيِه إِذْ أَنُتْم جاهلون 

وكذب ]  ٢٨٢: البقرة [ } أَن َتِضلَّ إْْحَداُهَما فَُتذَكَّر إِْحَداُهَما االخرى { : أو الناسني ، من قوله . واب الص
فرعون ودفع الوصف بالكفر عن نفسه ، وبّرأ ساحته ، بأن وضع الضالني موضع الكافرين َربئاً مبحل من رشح 

التربية ، فأبطله من أصله واستأصله من سنخه ، وأىب أن يسمى للنبّوة عن تلك الصفة ، مث كّر على امتنانه عليه ب
حيث بني أن حقيقة إنعامه عليه تعبيد بين إسرائيل؛ ألنّ تعبيدهم وقصدهم بذبح أبنائهم هو السبب . نعمته إال نقمة 

: يقال . بيداً تذليلهم واختاذهم ع: يف حصوله عنده وتربيته ، فكأنه امنت عليه بتعبيد قومه إذا حققت ، وتعبيدهم 
  :قال . عبدت الرجل وأعبدته ، إذا اختذته عبداً 

  ِفيهِْم أََباِعُر َما َشاُءوا َوعُْبَدانُ... َعالََم ُيْعُبُدنِي قَْوِمي َوقَْد كَثَُرْت 
{ : قول فرعون : جواب وجزاء معاً ، والكالم وقع جواباً لفرعون ، فكيف وقع جزاء؟ قلت ) إذاً : ( فإن قلت 

نعم فعلتها جمازياً لك ، تسليماً لقوله ، : إنك جازيت نعميت مبا فعلت ، فقال له موسى : فيه معىن } لَْت فَْعلََتَك َوفََع
مل مجع الضمري يف منكم وخفتكم؟ مع : فإن قلت . ألنّ نعمته كانت عنده جديرة بأن جتازى بنحو ذلك اجلزاء 

يكونا منه وحده ، ولكن منه ومن ملئه املؤمترين بقتله ، بدليل اخلوف والفرار مل : إفراده يف متنها وعبدت؟ قلت 
  :قوله 



  ) ٢٣(قَالَ ِفْرَعْونُ َوَما َربُّ الَْعالَِمَني 

أي شيء : يريد } َوَما َربُّ العاملني { : ملا قال له بوّابه إن ههنا من يزعم أنه رسول رب العاملني قال له عند دخوله 
إما أن يريد به أي شيء هو من األشياء اليت شوهدت وعرفت أجناسها ، : خيلو  وهذا السؤال ال. رب العاملني 

فأجاب مبا يستدل به عليه من أفعاله اخلاصة ، ليعّرفه أنه ليس بشيء مما شوهد وعرف من األجرام واألعراض ، 
أي شيء هو على : يد به وإما أن ير]  ١١: الشورى [ } لَْيَس كَِمثِْلِه َشْىء { وأنه شيء خمالف جلميع األشياء ، 

اإلطالق ، تفتيشاً عن حقيقته اخلاصة ما هي ، فأجابه بأنّ الذي إليه سبيل وهو الكايف يف معرفته معرفة ثباته بصفاته 
وأّما التفتيش عن حقيقته اخلاصة اليت هي فوق فطر العقول ، فتفتيش عما ال . ، استدالالً بأفعاله اخلاصة على ذلك 

أن يكون سؤاله : والذي يليق حبال فرعون ويدل عليه الكالم . ئل عنه متعنت غري طالب للحق سبيل إليه ، والسا
هذا إنكاراً ألن يكون للعاملني رب سواه الدعائه اإلهلية ، فلما أجاب موسى مبا أجاب ، عجب قومه من جوابه 

فلما ثلث . ، حيث مساه رسوهلم  حيث نسب الربوبية إىل غريه ، فلما ثىن بتقرير قوله ، جننه إىل قومه وطنز به
  .وهذا يدل على صحة هذا الوجه األخري . لئن اختذت إهلا غريي : احتّد واحتدم وقال : بتقرير آخر 

  ) ٢٤(قَالَ َربُّ السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َوَما َبْيَنُهَما إِنْ كُْنُتْم ُموِقنَِني 

أريد وما بني اجلنسني ، فعل : تثنية ، واملرجوع إليه جمموع؟ قلت على ال} َوَما َبْيَنُهَما { : كيف قيل : فإن قلت 
  :باملضمر ما فعل بالظاهر من قال 

: وأين عن فرعون وملئه اإليقان؟ قلت } إِن كُنُتْم مُّوِقنَِني { : ما معىن قوله : فإن قلت ... ِفي الْهَْيَجا جِمَالَْينِ . . . 
أو إن كنتم . ؤدي إليه النظر الصحيح نفعكم هذا اجلواب ، وإال مل ينفع معناه إن كان يرجى منكم اإليقان الذي ي

  .موقنني بشيء قط فهذا أوىل ما توقنون به ، لظهوره وإنارة دليله 

ِذي أُْرِسلَ إِلَْيكُْم قَالَ إِنَّ َرسُولَكُُم الَّ) ٢٦(قَالَ َربُّكُْم َوَربُّ آَباِئكُُم الْأَوَِّلَني ) ٢٥(قَالَ ِلَمْن َحْولَُه أَلَا َتْسَتِمُعونَ 
  ) ٢٨(قَالَ َربُّ الَْمْشرِقِ َوالَْمغْرِبِ َوَما َبْيَنُهَما إِنْ كُْنُتمْ َتْعِقلُونَ ) ٢٧(لََمْجُنونٌ 

كانوا مخسمائة رجل عليهم األساور وكانت للملوك خاصة : أشراف قومه قيل : ومن كان حوله؟ قلت : فإن قلت 
رض وما بينهما قد استوعب به اخلالئق كلها ، فما معىن ذكرهم وذكر آبائهم بعد ذكر السموات واأل: فإن قلت . 

ألن أقرب . قد عمم أّوالً ، مث خصص من العام للبيان أنفسهم وآباءهم : ذلك وذكر املشرق واملغرب؟ قلت 
من هيئة إىل هيئة  املنظور فيه من العاقل نفسه ومن ولد منه ، وما شاهد وعاين من الدالئل على الصانع ، والناقل

وحال إىل حال من وقت ميالده إىل وقت وفاته ، مث خصص املشرق واملغرب ، ألن طلوع الشمس من أحد 
اخلافقني وغروهبا يف اآلخر على تقدير مستقيم يف فصول السنة وحساب مستو من أظهر ما استدل به؛ ولظهوره 

. اء واإلماتة على منروذ بن كنعان ، فبهت الذي كفر انتقل إىل االحتجاج به خليل اهللا ، عن االحتجاج باإلحي
إِن كُنُتمْ { : كيف قال أّوالً : فإن قلت . الذي أرسل إليكم بفتح اهلمزة . » رب املشارق واملغارب«: وقرىء 
عناد وقلة اإلصغاء الين أّوالً ، فلما رأى منهم شّدة الشكيمة يف ال: ؟ قلت } إِنْ كُنُتْم َتْعِقلُونَ { وآخراً } مُّوِقنَِني 

  .} إِنْ كُنُتْم َتْعِقلُونَ { : إنّ رسولكم جملنون ، بقوله : إىل عرض احلجج خاشن وعارض 



  ) ٢٩(قَالَ لَِئنِ اتََّخذَْت إِلًَها غَيْرِي لَأَْجَعلَنََّك ِمَن الَْمْسجُونَِني 

. أما أخصر فنعم : ومؤدياً مؤداه؟ قلت } الْجَعلَنََّك ِمَن املسجونني { ألسجننك ، أخصر من : أمل يكن : فإن قلت 
وكان من عادته أن يأخذ من يريد . ألجعلنك واحداً ممن عرفت حاهلم يف سجوين : وأما مؤّد مؤّداه فال؛ ألن معناه 

سجنه فيطرحه يف هّوة ذاهبة يف األرض بعيدة العمق فرداً ال يبصر فيها وال يسمع ، فكأن ذلك أشّد من القتل 
  .وأشّد 

  ) ٣١(قَالَ فَأِْت بِِه إِنْ كُْنَت ِمَن الصَّاِدِقَني ) ٣٠(أََولَْو جِئُْتكَ بَِشْيٍء ُمبِنيٍ  قَالَ

أتفعل يب ذلك ولو جئتك بشيء : معناه . واو احلال دخلت عليها مهزة االستفهام } أَْو لَْو جِئُْتَك { : الواو يف قوله 
أنه ال يأيت باملعجزة إال الصادق يف دعواه ، ألن } كُنَت ِمَن الصادقني إِن { : ويف قوله . جائياً باملعجزة : مبني ، أي 

ومن العجب أن مثل فرعون مل خيف عليه هذا ، . املعجزة تصديق من اهللا ملدعي النبّوة ، واحلكيم ال يصّدق الكاذب 
ني باملعجزات ، وخفي على ناس من أهل القبلة حيث جّوزوا القبيح على اهللا تعاىل حىت لزمهم تصديق الكاذب

  .إن كنت من الصادقني يف دعواك أتيت به ، فحذف اجلزاء ، ألن األمر باإلتيان به يدل عليه : وتقديره 

  ) ٣٣(َونََزَع َيَدُه فَإِذَا ِهَي بَْيَضاُء ِللنَّاظِرِيَن ) ٣٢(فَأَلْقَى َعَصاُه فَإِذَا ِهَي ثُْعَبانٌ ُمبٌِني 

وروي أهنا . بانية ، ال شيء يشبه الثعبان ، كما تكون األشياء املزّورة بالشعوذة والسحر ظاهر الثع} ثُْعَبانٌ مُّبِنيٌ { 
يا موسى ، مرين مبا شئت : انقلبت حية ارتفعت يف السماء قدر ميل ، مث احنطت مقبلة إىل فرعون ، وجعلت تقول 

دليل على أن بياضها كان } رين للناظ{ أسألك بالذي أرسلك إال أخذهتا ، فأخذها فعادت عصا : ويقول فرعون . 
روى أنّ فرعون ملا أبصر اآلية األوىل . شيئاً جيتمع النظارة على النظر إليه ، خلروجه عن العادة ، وكان بياضاً نورياً 

يدك فما فيها؟ فأدخلها يف إبطه مث نزعها وهلا شعاع يكاد : ما هذه؟ قال : فهل غريها؟ فأخرج يده فقال له : قال 
  .صار ويسّد األفق يغشى األب

  ) ٣٥(ُيرِيُد أَنْ ُيخْرَِجكُْم ِمْن أَْرِضكُْم بِِسْحرِِه فََماذَا َتأُْمُرونَ ) ٣٤(قَالَ ِللَْملَإِ َحْولَُه إِنَّ َهذَا لََساِحٌر َعِليٌم 

يف نصب يف اللفظ ، ونصب يف احملل؛ فالعامل : هو منصوب نصبني : ؟ قلت } َحْولَهُ { فإن قلت ما العامل يف 
ولقد حتري فرعون ملا : قال : النصب اللفظي ما يقدر يف الظرف ، والعامل يف النصب احمللي وهو النصب على احلال 

أبصر اآليتني ، وبقي ال يدري أي طرفيه أطول ، حىت ذلّ عنه ذكر دعوى اإلهلية ، وحط عن منكبيه كربياء الربوبية 
: وبلغت به االستكانة لقومه الذين هم بزعمه عبيده وهو إهلهم  ، وارتعدت فرائصه ، وانتفخ سحره خوفاً وفرقاً؛

أن طفق يؤامرهم ويعترف هلم مبا حذر منه وتوقعه وأحّس به من جهة موسى عليه السالم وغلبته على ملكه وأرضه 
. وهي املشاورة  من املؤامرة} َتأُْمُرونَ { قول باهت إذا غلب ومتمحل إذا لزم } إِنَّ هذا لساحر َعِليٌم { : ، وقوله 

. جعل العبيد آمرين ورهبم مأموراً ملا استوىل عليه من فرط الدهش واحلرية : أو من األمر الذي هو ضّد النهي 
  .أمرتك اخلري : إما لكونه يف معىن املصدر ، وإما ألنه مفعول به من قوله : وماذا منصوب 

  ) ٣٧(يَأُْتوَك بِكُلِّ َسحَّارٍ َعِليمٍ ) ٣٦(َحاشِرِيَن قَالُوا أَْرجِْه وَأََخاُه َواْبَعثْ ِفي الَْمَداِئنِ 



املرجئة ، : ومنه . أرجأته وأرجيته ، إذا أخرته : يقال . باهلمز والتخفيف ، ومها لغتان : » أرجئه وأرجه«: قرىء 
ت اجتماع أخره ومناظرته لوق: واملعىن . هم مرجئون ألمر اهللا : وهم الذين ال يقطعون بوعيد الفساق ويقولون 

بكل : إن هذا لساحر ، بقوهلم : شرطاً حيشرون السحرة ، وعارضوا قوله } حاشرين { احبسه : وقيل . السحرة 
بكل : وقرأ األعمش . سحار ، فجاؤوا بكلمة اإلحاطة وصفة املبالغة ، ليطامنوا من نفسه ويسكنوا بعض قلقه 

  .ساحر 

لََعلََّنا َنتَّبِعُ السََّحَرةَ إِنْ كَانُوا ُهمُ ) ٣٩(َوِقيلَ ِللنَّاسِ َهلْ أَْنُتْم ُمْجَتِمُعونَ ) ٣٨(ومٍ فَُجِمَع السََّحَرةُ ِلِميقَاِت َيْومٍ َمْعلُ
  ) ٤٠(الْغَاِلبَِني 

وقت الضحى؛ ألنه الوقت الذي وقته هلم موسى صلوات اهللا عليه من يوم : وميقاته . يوم الزينة : اليوم املعلوم 
ما وقت به ، أي حدد : وامليقات ]  ٥٩: طه [ } ْوِعُدكُْم َيْوُم الزينة َوأَن ُيْحَشَر الناس ُضًحى َم{ : الزينة يف قوله 

: استبطاء هلم يف االجتماع ، واملراد منه } َهلْ أَنُتْم مُّْجَتِمُعونَ { مواقيت اإلحرام : ومنه . من زمان أو مكان 
إذا أراد أن حيّرك منه وحيثه على االنطالق ، : ل أنت منطلق ه: استعجاهلم واستحثاثهم ، كما يقول الرجل لغالمه 
  :ومنه قول تأبط شراً . كأمنا خييل له أن أن الناس قد انطلقوا وهو واقف 

  أَو عَْبَد َربٍّ أََخا َعْوِن ْبنِ ِمخْرَاقِ... َهلْ أَْنَت َباِعثُ ِديَنارٍ ِلَحاجَِتَنا 
أي يف دينهم إن غلبوا موسى ، وال نتبع موسى يف دينه } لََعلََّنا نَتَّبُِع السحرة { ابعثه إلينا سريعاً وال تبطىء به : يريد 

أن ال يتبعوا موسى ، فساقوا الكالم مساق الكناية؛ ألهنم : وليس غرضهم باتباع السحرة ، وإمنا الغرض الكلي . 
  .إذا اتبعوهم مل يكونوا متبعني ملوسى عليه السالم 

  ) ٤٢(قَالَ نََعْم َوإِنَّكُمْ إِذًا لَِمَن الُْمقَرَّبَِني ) ٤١(َرةُ قَالُوا ِلِفْرَعْونَ أَِئنَّ لََنا لَأَجًْرا إِنْ كُنَّا َنْحُن الَْغالِبَِني فَلَمَّا َجاَء السََّح

عليه ، يف معىن جزاء الشرط ، لداللته } أَإِنَّ لََنا الّجْراً { : وملا كان قوله . بالكسر ، ومها لغتان » نعم«: وقرىء 
معطوفاً عليه ومدخالً يف حكمه ، دخلت إذاً قاّرة يف مكاهنا الذي تقتضيه } َوإِنَّكُْم إِذاً لَِّمَن املقربني { : وكان قوله 

القربة : من اجلواب واجلزاء ، وعدهم أن جيمع هلم إىل الثواب على سحرهم الذي قدروا أهنم يغلبون به موسى 
  .عنده والزلفى 

  ) ٤٤(فَأَلْقَْوا حَِبالَُهْم َوِعِصيَُّهْم َوقَالُوا بِِعزَِّة ِفْرَعْونَ إِنَّا لََنْحُن الَْغاِلُبونَ ) ٤٣(وَسى أَلْقُوا َما أَنُْتْم ُملْقُونَ قَالَ لَُهْم ُم

أقسموا بعزة فرعون وهي من أميان اجلاهلية ، وهكذا كل حلف بغري اهللا ، وال يصح يف اإلسالم إال احللف باهللا 
باهللا ، والرمحن ، وريب ، ورب العرش ، وعزة اهللا ، وقدرة اهللا ، وجالل : ببعض أمسائه أو صفاته ، كقولك معلقاً 

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . اهللا ، وعظمة اهللا 
هللا ، َوال َتْحِلفُوا باللَِّه إِال وَأَْنُتمْ الَ َتْحِلفُوا بآَباِئكُم َوال بِأُمّهاِتكُْم َوال بِالطََواِغيِت ، َوالَ َتْحِلفُوا إِال با« )  ٧٨٣( 

ولقد استحدث الناس يف هذا الباب يف إسالمهم جاهلية نسيت هلا اجلاهلية األوىل ، وذلك أنّ الواحد » َصاِدقُون 
سم مل يقبل منه ، ومل يعتّد هبا حىت يقسم برأس سلطانه ، فإذا أق: منهم لو أقسم بأمساء اهللا كلها وصفاته على شيء 

  .به فتلك عندهم جهد اليمني اليت ليس وراءها حلف حلالف 



) ٤٧(قَالُوا آَمنَّا بَِربِّ الْعَالَِمَني ) ٤٦(فَأُلِْقَي السَّحََرةُ سَاجِِديَن ) ٤٥(فَأَلْقَى ُموَسى َعَصاُه فَإِذَا ِهَي َتلْقَُف َما َيأِْفكُونَ 
  ) ٤٨(َربِّ ُموَسى َوَهاُرونَ 

ما يقلبونه عن وجهه وحقيقته بسحرهم وكيدهم ، ويزّورونه فيخيلون يف حباهلم وعصيهم أهنا } َما َيأِْفكُونَ { 
إن يك ما جاء : روي أهنم قالوا . مسى تلك األشياء إفكاً مبالغة : حيات تسعى ، بالتمويه على الناظرين أو إفكهم 

قذف عصاه فتلقفت ما أتوا به ، علموا به موسى سحراً فلن يغلب ، وإن كان من عند اهللا فلن خيفى علينا ، فلما 
وإمنا عرب عن اخلرور باإللقاء ، . أصبحوا سحرة وأمسوا شهداء : وعن عكرمة رضي اهللا عنه . أنه من اهللا فآمنوا 

وفيه أيضاً مع مراعاة املشاكلة أهنم حني رأوا ما رأوا ، مل . ألنه ذكر مع اإللقاآت ، فسلك به طريق املشاكلة 
فاعل اإللقاء ما هو لو : فإن قلت . موا بأنفسهم إىل األرض ساجدين ، كأهنم أخذوا فطرحوا طرحاً يتمالكوا أن ر

أو ما عاينوا من املعجزات الباهرة ، ولك أن . أو إمياهنم . هو اهللا عّز وجل مبا خوّهلم من التوفيق : صرح به؟ قلت 
عطف بيان لرب العاملني ، ألنّ فرعون } َربِّ موسى وهارون { مبعىن خرّوا وسقطوا } أَلْقَْواْ { ال تقدر فاعالً؛ ألنّ 

أنه الذي يدعو إليه : ومعىن إضافته إليهما يف ذلك املقام . لعنة اهللا عليه كان يدعي الربوبية ، فأرادوا أن يعزلوه 
  .هذان ، والذي أجرى على أيديهما ما أجرى 

ُه لَكَبُِريكُُم الَِّذي َعلََّمكُُم السِّْحَر فَلََسْوَف َتْعلَُمونَ لَأُقَطَِّعنَّ أَْيدَِيكُْم وَأَْرجُلَكُْم ِمْن قَالَ آَمْنُتْم لَُه قَْبلَ أَنْ آذَنَ لَكُْم إِنَّ
  ) ٤٩(ِخلَاٍف َولَأَُصلِّبَنَّكُْم أَْجَمِعَني 

  .أي وبال ما فعلتم } فَلََسْوَف َتْعلَُمونَ { 

  ) ٥١(إِنَّا َنطَْمُع أَنْ َيغِْفَر لََنا َربَُّنا َخطَايَاَنا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الُْمْؤِمنَِني ) ٥٠(قَِلُبونَ قَالُوا لَا َضْيرَ إِنَّا إِلَى َربَِّنا ُمْن

ال ضرر علينا يف ذلك ، بل لنا فيه أعظم النفع ملا حيصل لنا يف الصرب عليه : واحد ، أرادوا : الضر والضري والضور 
أو ال ضري علينا فيما تتوعدنا به من القتل . ب العظيم ، مع األعواض الكثرية لوجه اهللا ، من تكفري اخلطايا والثوا

أو ال ضري علينا يف . والقتل أهون أسبابه وأرجاها . أنه ال بد لنا من االنقالب إىل ربنا بسبب من أسباب املوت 
ا رزقنا من السبق إىل اإلميان قتلك ، إنك إن قتلتنا انقلبنا إىل ربنا انقالب من يطمع يف مغفرته ويرجو رمحته ، مل

ألن كنا ، وكانوا أّول مجاعة مؤمنني : معناه } أَن كُنَّا { ال ضري يف ذلك ، أو علينا : واملعىن . حمذوف } الَ { وخرب 
بالكسر وهو من الشرط الذي » إن كنا«: وقرىء . من أهل زماهنم ، أو من رعية فرعون ، أو من أهل املشهد 

ونظريه قول العامل ملن يؤخر جعله . أمره ، املتحقق لصحته ، وهم كانوا متحققني أهنم أّول املؤمنني جييء به املدلّ ب
[ } إِن كُنُتْم َخَرجُْتْم جَِهاداً ِفى َسبِيِلى وابتغاء مَْرَضاِتى { : إن كنت عملت لك فوفين حقي ومنه قوله تعاىل : 

  .مع علمه أهنم مل خيرجوا إال لذلك ]  ١: املمتحنة 

إِنَّ َهُؤلَاِء ) ٥٣(فَأَْرَسلَ ِفْرَعْونُ ِفي الَْمدَاِئنِ حَاِشرِيَن ) ٥٢(َوأَْوحَْيَنا إِلَى ُموَسى أَنْ أَْسرِ بِعَِباِدي إِنَّكُْم ُمتََّبُعونَ 
  ) ٥٦(وَإِنَّا لََجِميٌع َحاِذُرونَ ) ٥٥(وَإِنَُّهْم لََنا لَغَاِئظُونَ ) ٥٤(لَِشْرِذَمةٌ قَِليلُونَ 



علل األمر باإلسراع باتباع فرعون وجنوده } إِنَّكُم ّمتَّبُِعونَ { وسر . ، بقطع اهلمزة ووصلها » أسر«:  قرىء
أين بنيت تدبري أمركم وأمرهم على أن تتقّدموا ويتبعوكم ، حىت يدخلوا مدخلكم ، ويسلكوا : واملعىن . آثارهم 

أنه مات يف تلك الليلة يف كل بيت من بيوهتم ولد ، : وروي . مسلككم من طريق البحر ، فأطبقه عليهم فأهلكهم 
أن أمجع بين إسرائيل ، كل أربعة : أنّ اهللا أوحى إىل موسى : فاشتغلوا مبوتاهم حىت خرج موسى بقومه ، وروي 

بابه  واضربوا بدمائها على أبوابكم ، فإين سآمر املالئكة ، أن ال يدخلوا بيتاً على. أبيات يف بيت ، مث اذحبوا اجلداء 
دم ، وسآمرهم بقتل أبكار القبط ، واخبزوا خبزاً فطرياً فإنه أسرع لكم ، مث أسر بعبادي حىت تنتهي إىل البحر 

فيأتيك أمري ، فأرسل فرعون يف أثره ألف ألف ومخسمائة ألف ملك مسّور ، مع كل ملك ألف ، وخرج فرعون 
وعن ابن عباس رضى اهللا . حصان وعلى رأسه بيضة كل رجل على : يف مجع عظيم ، وكانت مقّدمته سبعمائة ألف 

خرج فرعون يف ألف ألف حصان سوى اإلناث ، فلذلك استقل قوم موسى عليه السالم وكانوا ستمائة : عنهما 
. الطائفة القليلة : والشرذمة . حمكي بعد قول مضمر } إِنَّ َهُؤآلِء { ألف وسبعني ألفاً ، ومساهم شرذمة قليلني 

مث جعلهم قليالً بالوصف ، . ثوب شراذم ، للذي بلي وتقطع قطعاً ، ذكرهم باالسم الدال على القلة :  ومنها قوهلم
مث مجع القليل فجعل كل حزب منهم قليالً ، واختار مجع السالمة الذي هو للقلة ، وقد جيمع القليل على أقله وقلل 

أهنم لقلتهم ال يباىل هبم وال يتوقع غلبتهم : واملعىن . عدد الذلة والقماءة ، وال يريد قلة ال: وجيوز أن يريد بالقلة . 
وعلوهم ، ولكنهم يفعلون أفعاالً تغيظنا وتضيق صدورنا ، وحنن قوم من عادتنا التيقظ واحلذر واستعمال احلزم يف 

ئال يظّن به ما األمور ، فإذا خرج علينا خارج ، سارعنا إىل حسم فساده؛ وهذه معاذير اعتذر هبا إىل أهل املدائن ، ل
اليقظ : فاحلذر . ، بالدال غري املعجمة » حادرون«و» حاذرون«و» حذرون«: وقرىء . يكسر من قهره وسلطانه 

: واحلادر . املؤدي يف السالح ، وإمنا يفعل ذلك حذراً واحتياطاً لنفسه : وقيل . الذي جيّدد حذره : ، واحلاذر 
  :قال . السمني القوي 
  َوأُبِْغُضُه ِمْن ُبْغضَِها َوُهَو حاِدُر... السُّوَء ِمْن أَْجلِ أُمِِّه  أُِحبُّ الصَّبِيَّ

  .وقيل مدججون يف السالح ، قد كسبهم ذلك حدارة يف أجسامهم . أراد أهنم أقوياء أشداء 

فَأَْتَبُعوُهمْ ) ٥٩(َناَها َبنِي إِسَْرائِيلَ كَذَِلَك َوأَْوَرثْ) ٥٨(َوكُُنوزٍ َوَمقَامٍ كَرِميٍ ) ٥٧(فَأَْخَرجَْناُهْم ِمْن َجنَّاٍت َوُعُيوٍن 
  ) ٦٠(ُمْشرِِقَني 

املنازل احلسنة واجملالس البهية : املكان ، يريد : واملقام . مساها كنوزاً ألهنم مل ينفقوا منها يف طاعة اهللا : وعن جماهد 
النصب على أخرجناهم مثل ذلك : حيتمل ثالثة أوجه } كذلك { وقيل السر يف احلجال . املنابر : وعن الضحاك . 

والرفع على . مقام كرمي مثل ذلك املقام الذي كان هلم : واجلر على أنه وصف ملقام ، أي . اإلخراج الذي وصفناه 
داخلني } ُمْشرِِقَني { » فاتبعوهم«: وقرىء . فلحقوهم } فَأَْتَبُعوُهم { . األمر كذلك : أنه خرب ملبتدأ حمذوف ، أي 

  .، من شرقت الشمس شروقاً إذا طلعت  يف وقت الشروق

فَأَْوَحْيَنا إِلَى ) ٦٢(قَالَ كَلَّا إِنَّ َمِعَي رَبِّي سََيْهِدينِ ) ٦١(فَلَمَّا َتَراَءى الَْجْمَعاِن قَالَ أَْصَحاُب مُوَسى إِنَّا لَُمْدَركُونَ 
وَأَْنَجْيَنا ) ٦٤(وَأَْزلَفَْنا ثَمَّ الْآخَرِيَن ) ٦٣(كَالطَّْودِ الَْعظِيمِ  ُموَسى أَِن اضْرِْب بَِعَصاَك الَْبْحَر فَاْنفَلََق فَكَانَ كُلُّ فِْرقٍ

َوإِنَّ رَبََّك ) ٦٧(إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآَيةً َوَما كَانَ أَكْثَرُُهْم ُمْؤِمنَِني ) ٦٦(ثُمَّ أَغَْرقَْنا الْآخَرِيَن ) ٦٥(ُموَسى َوَمْن َمَعُه أَْجَمِعَني 
  ) ٦٨(لرَّحِيُم لَُهَو الَْعزِيزُ ا



بتشديد » إنا ملدركون«. » فلما تراءت الفئتان«: وقرىء . طريق النجاة من إدراكهم وإضرارهم } َسيَْهِدينِ { 
النمل [ } َبلِ ادارك ِعلُْمُهْم ِفى األخرة { : ومنه قوله تعاىل . الدال وكسر الراء ، من أدرك الشيء إذا تتابع ففين 

  :ويف معناه بيت احلماسة . علم اآلخرة جهلوا : قال احلسن ]  ٦٦: 
  أَُرّجى الَْحيَاةَ أَْم ِمَن الَْمْوِت أَجَْزُع... أَبَْعَد َبنِي أُمِّي الَِّذيَن َتتَاَبُعوا 

كل «: وقرىء . اجلزء املتفّرق منه : الفرق . إنا ملتتابعون يف اهلالك على أيديهم ، حىت ال يبقى منا أحد : واملعىن 
قوم } االخرين { حيث انفلق البحر } َوأَْزلَفَْنا ثَمَّ { اجلبل العظيم املنطاد يف السماء : الطود . واحد واملعىن » فلق

أو أدنينا بعضهم من بعض ، ومجعناهم حىت ال ينجو منهم أحد ، أو : قربناهم من بين إسرائيل : فرعون ، أي 
  :أذهبنا عزهم ، كقوله : واملعىن . للنا أقدامهم أز: ، بالقاف ، أي » وأزلقنا«: وقرىء . قدمناهم إىل البحر 

  َوذُْبَيانَ إذْ َزلَّْت بِأَقَْدامَِها النَّْعلُ... َتَداَركُْتَما َعْبساً َوقَْد ثُلَّ عَْرُشَها 
عن عطاء بن السائب . وحيتمل أن جيعل اهللا طريقهم يف البحر على خالف ما جعله لبين إسرائيل يبساً فيزلقهم فيه 

. ليلحق آخركم بأولكم : يل عليه السالم كان بني بين إسرائيل وبني آل فرعون ، فكان يقول لبين إسرائيل أن جرب
فلما انتهى موسى عليه السالم إىل البحر قال له مؤمن آل فرعون . رويدكم يلحق آخركم : ويستقبل القبط فيقول 
أمرت بالبحر وال يدري : فرعون؟ قال أين أمرت فهذا البحر أمامك وقد غشيك آل : وكان بني يدي موسى 

لكل سبط : أن أضرب بعصاك البحر ، فضربه فصار فيه اثنا عشر طريقاً : موسى ما يصنع ، فأوحى اهللا تعاىل إليه 
. ههنا : يا كليم اهللا ، أين أمرت فقد غشينا فرعون والبحر أمامنا؟ قال موسى : وروي أنّ يوشع قال . طريق 

يا من كان قبل كل : وروي أنّ موسى قال عند ذلك . موسى بعصاه البحر فدخلوا  فخاض يوشع املاء وضرب
هو حبر من وراء : وقيل . هذا البحر هو حبر القلزم : ويقال . شيء ، واملكّون لكل شيء ، والكائن بعد كل شيء 

ها الناس وشاع أمرها فيهم ، وما أية آية ، وآية ال توصف ، وقد عاين} إِنَّ ِفى ذَِلَك آلَيةً { أساف : مصر ، يقال له 
الذين كانوا أصحاب موسى املخصوصني باإلجناء قد سألوه بقرة : وبنو إسرائيل . تنبه عليها أكثرهم ، وال آمن باهللا 

ئه بأوليا} الرحيم { املنتقم من أعدائه } َوإِنَّ رَبََّك لَُهَو العزيز { يعبدوهنا ، واختذوا العجل ، وطلبوا رؤية اهللا جهرة 
.  

  ) ٧١(قَالُوا َنعُْبُد أَْصَناًما فَنَظَلُّ لََها َعاِكِفَني ) ٧٠(إِذْ قَالَ ِلأَبِيِه َوقَْوِمِه َما َتْعُبُدونَ ) ٦٩(َواْتلُ َعلَْيهِْم َنَبأَ إِبَْراهِيَم 

ق العبادة يف كان إبراهيم عليه السالم يعلم أهنم عبدة أصنام؛ ولكنه سأهلم لرييهم أنّ ما يعبدونه ليس من استحقا
فإن قلت . الرقيق مجال وليس مبال : ما مالك؟ وأنت تعلم أنّ ماله الرقيق ، مث تقول له : شيء ، كما تقول للتاجر 

ويسألونك ماذا { : أصناماً ، كقوله تعاىل : سؤال عن املعبود فحسب ، فكان القياس أن يقولوا } َما َتْعُبُدونَ { : 
َماذَا أَنَزلَ رَبُّكُْم قَالُواْ { ، ]  ٢٣: سبأ [ } َماذَا قَالَ رَبُّكُْم قَالُواْ احلق { ، ]  ٢١٩ :البقرة [ } ينفقون قل العفو 

هؤالء قد جاءوا بقصة أمرهم كاملة كاملبتهجني هبا واملفتخرين ، فاشتملت على : قلت ] .  ٣٠: النحل [ } َخيًْرا 
أال تراهم كيف عطفوا على . من االبتهاج واالفتخار  جواب إبراهيم ، وعلى ما قصدوه من إظهار ما يف نفوسهم

ما تلبس يف : ومثاله أن تقول لبعض الشطار . ومل يقتصروا على زيادة نعبد وحده } فََنظَلُّ لََها عاكفني { قوهلم نعبد 
ا يعبدوهنا بالنهار نظل ، ألهنم كانو: وإمنا قالوا . ألبس الربد اَألحتمى ، فأجّر ذيله بني جواري احلي : بالدك؟ فيقول 

  .دون الليل 



  ) ٧٣(أَْو َيْنفَُعوَنكُْم أَوْ َيُضرُّونَ ) ٧٢(قَالَ َهلْ َيْسَمعُوَنكُْم إِذْ َتْدُعونَ 

، » يسمعونكم«: وقرأ قتادة . هل يسمعون دعاءكم : من تقدير حذف املضاف ، معناه } َيْسَمُعوَنكُْم { ال بد يف 
كم؟ وهل يقدرون على ذلك؟ وجاء مضارعاً مع إيقاعه يف إذ على حكاية هل يسمعونكم اجلواب عن دعائ: أي 

. استحضروا األحوال املاضية اليت كنتم تدعوهنا فيها ، وقولوا هل مسعوا أو أمسعوا قط : ومعناه . احلال املاضية 
  .وهذا أبلغ يف التبكيت 

فَإِنَُّهمْ ) ٧٦(أَنُْتْم َوآَباؤُكُُم الْأَقَْدُمونَ ) ٧٥(أَفَرَأَْيُتْم َما كُْنُتْم تَْعُبُدونَ  قَالَ) ٧٤(قَالُوا َبلْ َوَجْدَنا آَباَءَنا كَذَِلَك َيفَْعلُونَ 
وَإِذَا مَرِْضُت فَهُوَ ) ٧٩(َوالَِّذي ُهَو ُيطِْعُمنِي َوَيْسِقنيِ ) ٧٨(الَِّذي َخلَقَنِي فَُهَو يَْهِدينِ ) ٧٧(َعُدوٌّ ِلي إِلَّا َربَّ الَْعالَِمَني 

  ) ٨٢(وَالَِّذي أَطَْمُع أَنْ َيغِْفَر ِلي َخِطيئَِتي َيْوَم الدِّينِ ) ٨١(وَالَِّذي ُيِميتُنِي ثُمَّ ُيْحيِنيِ ) ٨٠(ِفنيِ َيْش

رقوا أمر تقليدكم هذا إىل أقصى غاياته وهي عبادة األقدمني األّولني من : ملا أجابوه جبواب املقلدين آلبائهم قال هلم 
واألّولية ال يكون برهاناً على الصحة ، والباطل ال ينقلب حقاً بالقدم ، وما عبادة من عبد هذه آبائكم ، فإن التقّدم 

مرمي [ } كَالَّ سََيكْفُُرونَ بعبادهتم َوَيكُوُنونَ َعلَْيهِْم ِضّداً { : األصنام إال عبادة أعداء له ، ومعىن العداوة قوله تعاىل 
تصويراً للمسألة } َعُدوٌّ ِلى { : عداء اإلنسان وهو الشيطان ، وإمنا قال وألنّ املغري على عبادهتا أعدى أ]  ٨٢: 

أين فكرت يف أمرى فرأيت عباديت هلا عبادة للعدّو ، فاجتنبتها وآثرت عبادة من اخلري كله : يف نفسه ، على معىن 
ما نصحنا إبراهيم إال : فيقولوا  منه ، وأراهم بذلك أهنا نصيحة نصح هبا نفسه أّوالً وبين عليها تدبري أمره ، لينظروا

ولو . مبا نصح به نفسه ، وما أراد لنا إال ما أراد لروحه ، ليكون ادعى هلم إىل القبول ، وأبعث على االستماع منه 
فإنه عدّو لكم مل يكن بتلك املثابة ، وألّنه دخل يف باب من التعريض ، وقد يبلغ التعريض للنصوح ما ال يبلغه : قال 

ومنه ما حيكى عن الشافعّي رضي اهللا تعاىل عنه أنّ رجالً . ؛ ألنه يتأّمل فيه ، فرمبا قاده التأّمل إىل التقبل التصريح
ما هو : لو كنت حبيث أنت ، الحتجت إىل أدب ، ومسع رجل ناساً يتحدثون يف احلجر فقال : واجهه بشيء فقال 

  :قال . لوحدة واجلماعة جييئان يف معىن ا: والعدّو والصديق . ببييت وال بيتكم 
  أََراُهْم َعُدوا َوكَاُنوا َصِديقَا... َوقَْومٍ َعلَيَّ ذَوِي ِمرٍَّة 

شبها باملصادر للموازنة ، كالقبول والولوع ، واحلنني ]  ٥٠: الكهف [ } َوُهْم لَكُْم َعُدوٌّ { : ومنه قوله تعاىل 
يريد أنه حني أمتّ خلقه } فَُهَو َيْهِدينِ { ولكن رب العاملني : كأنه قال استثناء منقطع ، } إِالَّ َربَّ العاملني { والصهيل 

ونفخ فيه الروح ، عقب ذلك هدايته املتصلة اليت ال تنقطع إىل كلّ ما يصلحه ويعنيه ، وإال فمن هداه إىل أن يغتذي 
كانه ، ومن هداه لكيفية بالدم يف البطن امتصاصاً ، ومن هداه إىل معرفة الثدي عند الوالدة ، وإىل معرفة م

ألنّ كثرياً من » أمرضين«دون } مَرِْضتُ { : االرتضاع ، إىل غري ذلك من هدايات املعاش واملعاد ، وإمنا قال 
لو قيل ألكثر : ومن مث قالت احلكماء . أسباب املرض حيدث بتفريط من اإلنسان يف مطاعمه ومشاربه وغري ذلك 

ما يندر منه من بعض الصغائر؛ ألنّ : ، واملراد » خطاياي«: وقرىء . التخم : ما سبب آجالكم؟ لقالوا : املوتى 
َبلْ فََعلَُه { : وقوله ]  ٨٩: الصافات [ } إِّنى َسقِيٌم { : هي قوله : وقيل . األنبياء معصومون خمتارون على العاملني 

معاريض كالم ، وختييالت للكفرة ، وليست وما هي إال . هي أخيت : وقوله لساّرة ]  ٦٣: األنبياء [ } كَبُِريُهْم 
إذا مل يندر منهم إال الصغائر وهي تقع مكفرة ، فما له أثبت لنفسه خطيئة : فإن قلت . خبطايا يطلب هلا االستغفار 

أن استغفار األنبياء تواضع منهم لرهبم ، وهضم ألنفسهم : اجلواب ما سبق يل : أو خطايا وطمع أن تغفر له؟ قلت 



وفيه تعليم ألممهم ، وليكون لطفاً هلم يف اجتناب املعاصي . ومل جيزم القول باملغفرة } أَطَْمُع { : ليه قوله ، ويدل ع
مل علق مغفرة اخلطيئة بيوم الدين ، وإمنا تغفر يف الدنيا؟ : فإن قلت . واحلذر منها ، وطلب املغفرة مما يفرط منهم 

  .ال يعلم  ألنّ أثرها يتبني يومئٍذ وهو اآلن خفي: قلت 

وَاْجَعلْنِي ِمْن َوَرثَِة َجنَِّة ) ٨٤(َواجَْعلْ ِلي ِلَسانَ ِصْدقٍ ِفي الْآخِرِيَن ) ٨٣(َربِّ َهْب ِلي ُحكًْما َوأَلِْحقْنِي بِالصَّاِلِحَني 
) ٨٨(َيْوَم لَا َينْفَُع َمالٌ َولَا َبُنونَ ) ٨٧(ونَ َولَا ُتْخزِنِي َيْوَم ُيْبَعثُ) ٨٦(َواغِْفرْ ِلأَبِي إِنَُّه كَانَ ِمَن الضَّالَِّني ) ٨٥(النَّعِيمِ 

  ) ٨٩(إِلَّا َمْن أََتى اللََّه بِقَلْبٍ َسِليمٍ 

. النبوّة؛ ألنّ النيب ذو حكمة وذو حكم بني عباد اهللا : وقيل . احلكمة ، أو احلكم بني الناس باحلق : احلكم 
{ : ولقد أجابه حيث قال . تهم ، أو جيمع بينه وبينهم يف اجلنة أن يوفقه لعمل ينتظم به يف مجل: واإلحلاق بالصاحلني 

من : واإلخزاء ] .  ٢٧: العنكبوت [ ، ]  ١٢٢: النحل [ ، ]  ١٣٠: البقرة [ } َوإِنَُّه ِفى االخرة لَِمَن الصاحلني 
} ُيْبَعثُونَ { مغفور ويف وهذا أيضاً من حنو استغفارهم مما علموا أنه . ومن اخلزاية وهي احلياء . اخلزي وهو اهلوان 

وال ختزين يوم يبعث : وأن جيعل من مجلة االستغفار ألبيه ، يعين . أو ضمري الضالني . ضمري العباد ، ألنه معلوم 
  :وهو من قوهلم } بِقَلْبٍ َسِليمٍ { إال حال من أتى اهللا } إِالَّ َمْن أََتى اهللا { الضالون وأيب فيهم 

ماله وبنوه : هل لزيد مال وبنون؟ فتقول : وبيانه أن يقال لك . وما ثوابه إال السيف ... ْرٌب َوجِيُع َتِحيَّةُ َبْينِهِْم َض
وإن شئت محلت الكالم على . سالمة قلبه ، تريد نفي املال والبنني عنه ، وإثبات سالمة القلب له بدالً عن ذلك : 

يوم ال ينفع غىن إال غين من أتى اهللا بقلب سليم؛ ألن غىن : املعىن وجعلت املال والبنني يف معىن الغىن ، كأنه قيل 
وال بّد لك مع . ولك أن جتعل االستثناء منقطعاً . الرجل يف دينه بسالمة قلبه ، كما أن غناه يف دنياه مباله وبنيه 

 يؤول ذلك من تقدير املضاف وهو احلال ، واملراد هبا سالمة القلب ، وليست هي من جنس املال والبنني ، حىت
. ولو مل يقدر املضاف ، مل يتحصل لالستثناء معىن . املعىن إىل أن املال والبنني ال ينفعان ، وإمنا ينفع سالمة القلب 

ال ينفع مال وال بنون ، إال رجالً سلم قلبه مع ماله حيث أنفقه يف طاعة اهللا : مفعوالً لينفع ، أي } ِمن { وقد جعل 
من فتنة } إِالَّ َمْن أََتى اهللا بِقَلْبٍ َسِليمٍ { وجيوز على هذا . لدين وعلمهم الشرائع ، ومع بنيه حيث أرشدهم إىل ا

سالمته من آفات الكفر واملعاصي ، ومما أكرم اهللا تعاىل به خليله ونبه على : ومعىن سالمة القلب . املال والبنني 
َوإِنَّ ِمن { : مث جعله صفة له يف قوله . فيه  أن حكى استثناءه هذا حكاية راض بإصابته: جاللة حمله يف اإلخالص 

تفسري بعضهم السليم باللديغ : ومن بدع التفاسري ]  ٨٤: الصافات [ } ِشيَعِتِه إلبراهيم إِذْ َجاء َربَُّه بِقَلْبٍ َسِليمٍ 
يه وما أحسن ما رتب إبراهيم عل. هو الذي سلم وسلم وأسلم وسامل واستسلم : وقول آخر . من خشية اهللا 

السالم كالمه مع املشركني ، حني سأهلم أّوالً عما يعبدون سؤال مقّرر ال مستفهم ، مث أحنى على آهلتهم فأبطل 
أمرها بأهنا ال تضر وال تنفع وال تبصر وال تسمع على تقليدهم آباءهم األقدمني ، فكسره وأخرجه من أن يكون 

وهنم حىت ختلص منها إىل ذكر اهللا عز وعال ، فعظم شأنه شبهة فضالً أن يكون حجة ، مث صّور املسألة يف نفسه د
وعّدد نعمته ، من لدن خلقه وإنشائه إىل حني وفاته ، مع ما يرجى يف اآلخرة من رمحته ، مث أتبع ذلك أن دعاه 
ليه بدعوات املخلصني ، وابتهل إليه ابتهال األّوابني ، مث وصله بذكر يوم القيامة وثواب اهللا وعقابه وما يدفع إ

  .املشركون يومئٍذ من الندم واحلسرة على ما كانوا فيه من الضالل ومتين الكرة إىل الدنيا ليؤمنوا ويطيعوا 



هِ ِمْن ُدوِن اللَّ) ٩٢(َوِقيلَ لَُهْم أَْيَن َما كُْنُتْم َتعُْبُدونَ ) ٩١(َوبُرَِّزِت الَْجِحيُم ِللَْغاوِيَن ) ٩٠(َوأُْزِلفَِت الَْجنَّةُ ِللُْمتَِّقَني 
  ) ٩٥(َوُجُنوُد إِْبِليَس أَْجَمُعونَ ) ٩٤(فَكُْبِكبُوا ِفيَها ُهْم وَالَْغاُوونَ ) ٩٣(َهلْ يَْنُصُروَنكُمْ أَْو َينَْتِصُرونَ 

اجلنة تكون قريبة من موقف السعداء ينظرون إليها ويغتبطون بأهنم احملشورون إليها ، والنار تكون بارزة مكشوفة 
[ } َوأُْزِلفَِت اجلنة ِللُْمتَِّقَني غَْيَر َبِعيدٍ { : قال اهللا تعاىل : ، يتحسرون على أهنم املسوقون إليها لألشقياء مبرأى منهم 

جيمع عليهم الغموم كلها ] :  ٢٧: امللك [ } فَلَمَّا َرأَْوُه ُزلْفَةً ِسيئَْت ُوُجوُه الذين كَفَُرواْ { : وقال ]  ٣١: ق 
أين : منهم ، فيهلكون غما يف كل حلظة ، ويوخبون على إشراكهم ، فيقال هلم واحلسرات ، فتجعل النار مبرأى 

{ : ألهنم وآهلتهم وقود النار ، وهو قوله : أو هل ينفعون أنفسهم بانتصارهم . آهلتكم؟ هل ينفعونكم بنصرهتم لكم 
تكرير الكب ، جعل : والكبكبة .  وعبدهتم الذين برزت هلم اجلحيم} والغاوون { أي اآلهلة } فَكُْبِكبُواْ ِفيَها ُهْم 

التكرير يف اللفظ دليالً على التكرير يف املعىن ، كأنه إذا ألقى يف جهنم ينكب مرة بعد مرة حىت يستقّر يف قعرها ، 
  .شياطينه ، أو متبعوه من عصاة اجلن واإلنس } َوُجُنوُد إِْبِليسَ { اللهم أجرنا منها يا خري مستجار 

َوَما أََضلََّنا إِلَّا ) ٩٨(إِذْ ُنَسوِّيكُمْ بَِربِّ الْعَالَِمَني ) ٩٧(تَاللَِّه إِنْ كُنَّا لَِفي َضلَالٍ ُمبِنيٍ ) ٩٦(ا َيْخَتِصُمونَ قَالُوا َوُهْم ِفيَه
نَ ِمَن الُْمْؤِمنِنيَ فَلَْو أَنَّ لََنا كَرَّةً فََنكُو) ١٠١(َولَا َصِديقٍ َحِميمٍ ) ١٠٠(فََما لََنا ِمْن َشاِفِعَني ) ٩٩(الُْمْجرُِمونَ 

  ) ١٠٤(َوإِنَّ رَبََّك لَُهَو الْعَزِيُز الرَّحِيُم ) ١٠٣(إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآَيةً َوَما كَانَ أَكْثَرُُهْم ُمْؤِمنَِني ) ١٠٢(

واملراد . وجيوز أن جيري ذلك بني العصاة والشياطني . جيوز أن ينطق اهللا األصنام حىت يصح التقاول والتخاصم 
[ } َربََّنا إِنَّا أَطَْعَنا سَاَدتََنا َوكَُبَراءَنا فَأََضلُّوَنا السبيال { : رؤساؤهم وكرباؤهم ، كقوله : رمني الذين أضلوهم باجمل

إبليس ، وابن آدم القاتل ، ألنه : وعن ابن جريج . األّولون الذين اقتدينا هبم : وعن السدّي ]  ٦٧: األحزاب 
َوالَ { كما نرى املؤمنني هلم شفعاء من املالئكة والنبيني } فما لََنا ِمن شافعني { عاصي ، أّول من سّن القتل وأنواع امل

وأما أهل النار فبينهم التعادي والتباغض . كما نرى هلم أصدقاء ، ألنه ال يتصادق يف اآلخرة إال املؤمنون } َصِديقٍ 
فمالنا من شافعني وال : أو ]  ٦٧: الزخرف [ } ضٍ َعُدوٌّ إِالَّ املتقني االخالء َيْومَِئٍذ بَْعُضُهْم ِلَبْع{ : ، قال اهللا تعاىل 

صديق محيم من الذين كنا نعدهم شفعاء وأصدقاء ، ألهنم كانوا يعتقدون يف أصنامهم أهنم شفعاؤهم عند اهللا ، 
ألصدقاء ال ينفعوهنم أو أرادوا أهنم وقعوا يف مهلكة علموا أنّ الشفعاء وا. وكان هلم األصدقاء من شياطني اإلنس 

واحلميم . حكمه حكم املعدوم : وال يدفعون عنهم ، فقصدوا بنفيهم نفي ما يتعلق هبم من النفع؛ ألنّ ما ال ينفع 
فإن . أو من احلامة مبعىن اخلاصة ، وهو الصديق اخلاص . من االحتمام ، وهو االهتمام ، وهو الذي يهمه ما يهمك 

أال ترى أن الرجل إذا امتحن . لكثرة الشفعاء يف العادة وقلة الصديق : ديق؟ قلت مل مجع الشافع ووحد الص: قلت 
وأما . بإرهاق ظامل هنضت مجاعة وافرة من أهل بلده لشفاعته ، رمحة له وحسبة ، وإن مل يسبق له بأكثرهم معرفة 

ض احلكماء أنه سئل وعن بع. فأعز من بيض األنوق  -وهو الصادق يف ودادك الذي يهمه ما أمهلك  -الصديق 
ولو يف مثل . الرجعة إىل الدنيا : الكّرة . اجلمع : وجيوز أن يريد بالصديق . اسم ال معىن له : عن الصديق فقال 

. من التالقي يف التقدير » ليت«و» لو«وذلك ملا بني معىن . فليت لنا كرة : هذا املوضع يف معىن التمين ، كأنه قيل 
  .لفعلنا كيت وكيت : وحيذف اجلواب ، وهو وجيوز أن تكون على أصلها 



فَاتَّقُوا ) ١٠٧(إِنِّي لَكُْم َرُسولٌ أَِمٌني ) ١٠٦(إِذْ قَالَ لَُهْم أَُخوُهْم نُوٌح أَلَا َتتَّقُونَ ) ١٠٥(كَذََّبْت قَْوُم ُنوحٍ الْمُْرَسِلَني 
فَاتَّقُوا اللََّه وَأَِطيُعونِ ) ١٠٩(نْ أَْجرِيَ إِلَّا َعلَى َربِّ الَْعالَِمَني َوَما أَسْأَلُكُْم َعلَْيِه ِمْن أَْجرٍ إِ) ١٠٨(اللََّه َوأَِطيُعوِن 

)١١٠ (  

فالن يركب : قولك : واملراد نوح عليه السالم } املرسلني { : ونظري قوله . مؤنثة ، وتصغريها قومية : القوم 
يا أخا بين متيم ، : ن منهم ، من قول العرب أخوهم؛ ألنه كا: قيل . الدواب ويلبس الربود ، وماله إال دابة وبرد 

  :ومنه بيت احلماسة . يا واحداً منهم : يريدون 
  يف النَّاِئَباِت َعلَى َما قَالَ ُبْرَهانَا... الَ َيسْأَلُونَ أََخاُهمْ ِحَني يَْنُدبُُهْم 

يف نصحي لكم وفيما } يُعوِن وَأَِط{ كان أميناً فيهم مشهوراً باألمانة ، كمحمد صلى اهللا عليه وسلم يف قريش 
فاتقوا اهللا { : دعاءه ونصحه ومعىن : على هذا األمر ، وعلى ما أنا فيه ، يعين } َعلَْيِه { أدعوكم إليه من احلق 

فاتقوا اهللا يف طاعيت ، وكرره ليؤكده عليهم ويقّرره يف نفوسهم ، مع تعليق كل واحدة منهما بعلة ، : } َوأَِطيُعوِن 
  .ّول كونه أميناً فيما بينهم ، ويف الثاين حسم طمعه عنهم جعل علة األ

  ) ١١١(قَالُوا أَُنْؤِمُن لََك وَاتَّبََعَك الْأَرْذَلُونَ 

وحقها أن يضمر . والواو للحال . أو مجع تبع ، كبطل وأبطال . مجع تابع ، كشاهد وأشهاد » وأتباعك«: وقرىء 
: هود [ } الذين ُهْم أََراِذلَُنا { : لى الصحة وعلى التكسري يف قوله وقد مجع األرذل ع. واتبعك : يف » قد«بعدها 
وقيل كانوا . وإمنا استرذلوهم التضاع نسبهم وقلة نصيبهم من الدنيا . اخلسة والدناءة : والرذالة والنذالة ]  ٢٧

قريش تقول يف أصحاب والصناعة ال تزري بالديانة ، وهكذا كانت . من أهل الصناعات الدنية كاحلياكة واحلجامة 
أال ترى إىل . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وما زالت أتباع األنبياء كذلك ، حىت صارت من مساهتم وأماراهتم 

ما : ضعفاء الناس وأراذهلم قال : هرقل حني سأل أبا سفيان عن أتباع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فلما قال 
. احلاكة واألساكفة : وعن عكرمة . هم الغاغة : عن ابن عباس رضي اهللا عنهما و. زالت أتباع األنبياء كذلك 

  .السفلة : وعن مقاتل 

َوَما أََنا بِطَارِدِ الُْمْؤِمنِنيَ ) ١١٣(إِنْ ِحَساُبُهْم إِلَّا َعلَى َربِّي لَوْ َتْشُعُرونَ ) ١١٢(قَالَ َوَما ِعلِْمي بَِما كَاُنوا َيْعَملُونَ 
  ) ١١٥(ا إِلَّا َنِذيٌر ُمبٌِني إِنْ أََن) ١١٤(

وإمنا . انتفاء علمه بإخالص أعماهلم هللا واطالعه على سر أمرهم وباطنه : وأي شيء علمي؟ واملراد } َوَما ِعلِْمى { 
قال هذا ألهنم قد طعنوا مع استرذاهلم يف إمياهنم ، وأهنم مل يؤمنوا على نظر وبصرية ، وإمنا آمنوا هوى وبديهة ، كما 

. وجيوز أن يتغاىب هلم نوح عليه السالم ]  ٢٧: هود [ } الذين ُهمْ أََراذِلَُنا َباِدَى الرأى { : اهللا عنهم يف قوله  حكى
فيفسر قوهلم األرذلني ، مبا هو الرذالة عنده ، من سوء األعمال وفساد العقائد ، وال يلتفت إىل ما هو الرذالة 

ما علّي إال اعتبار الظواهر ، دون التفتيش عن أسرارهم والشق عن : عندهم ، مث يبين جوابه على ذلك فيقول 
لَوْ َتْشُعُرونَ { قلوهبم ، وإن كان هلم عمل سيء ، فاهللا حماسبهم وجمازيهم عليه ، وما أنا إال منذر ال حماسب وال جماز 

ر أن يسمى املؤمن ذلك ، ولكنكم جتهلون فتنساقون مع اجلهل حيث سريكم ، وقصد بذلك رّد اعتقادهم وإنكا} 
َوَما أََناْ بِطَارِدِ { رذالً ، وإن كان أفقر الناس وأوضعهم نسباً ، فإن الغين غين الدين ، والنسب نسب التقوى 



يريد ليس من شأين أن أتبع شهواتكم وأطيب نفوسكم بطرد املؤمنني الذين صح إمياهنم طمعاً يف إميانكم } املؤمنني 
  .اراً بيناً بالربهان الصحيح الذي يتميز به احلق من الباطل ، مث أنتم أعلم بشأنكم وما علّي إال أن أنذركم إنذ

فَافَْتْح َبْينِي َوَبْينَُهْم فَْتًحا ) ١١٧(قَالَ َربِّ إِنَّ قَْوِمي كَذَُّبوِن ) ١١٦(قَالُوا لَِئْن لَْم تَْنَتِه َيا نُوُح لََتكُوَننَّ ِمَن الْمَْرُجوِمَني 
ثُمَّ أَغَْرقَْنا بَْعُد الَْباِقَني ) ١١٩(فَأَْنَجيَْناُه َوَمْن َمَعُه ِفي الْفُلِْك الَْمْشُحوِن ) ١١٨(ْن َمِعَي ِمَن الُْمْؤِمنَِني َوَنجِّنِي َوَم

  ) ١٢٢(َوإِنَّ رَبََّك لَُهَو الْعَزِيُز الرَّحِيُم ) ١٢١(إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآَيةً َوَما كَانَ أَكْثَرُُهْم ُمْؤِمنَِني ) ١٢٠(

ليس هذا بإخبار بالتكذيب ، لعلمه أن عامل الغيب والشهادة أعلم ، ولكنه أراد أين ال أدعوك عليهم ملا غاظوين 
} َبيْنِى َوبَْيَنُهمْ { وآذوين ، وإمنا أدعوك ألجلك وألجل دينك ، وألهنم كذبوين يف وحيك ورسالتك ، فاحكم 

الفلك . يفتح املستغلق كما مسى فيصالً ، ألنه يفصل بني اخلصومات  احلاكم ، ألنه: والفتاح . احلكومة : والفتاحة 
؛ فالواحد بوزن قفل ، ]  ١٤: النحل [ } وترى الفلك فيه مواخر { : قال اهللا تعاىل : السفينة ، ومجعه فلك : 

عرب والعرب ال: واجلمع بوزن أسد ، كسروا فعالً على فعل ، كما كسروا فعالً على فعل ، ألهنما أخوان يف قولك 
بعري هجان ، وإبل هجان ، ودرع دالص ، : ونظريه . أسد وأسد ، وفلك وفلك : فقالوا . ، والرشد والرشد 

شحنها عليهم خيالً : يقال . اململوء : واملشحون . ودروع دالص ، فالواحد بوزن كناز ، واجلمع بوزن كرام 
  .ورجاالً 

فَاتَّقُوا اللَّهَ ) ١٢٥(إِنِّي لَكُْم َرُسولٌ أَِمٌني ) ١٢٤(قَالَ لَُهْم أَُخوُهْم ُهوٌد أَلَا َتتَّقُونَ إِذْ ) ١٢٣(كَذََّبْت َعاٌد الُْمْرَسِلَني 
ثُونَ أََتْبُنونَ بِكُلِّ رِيعٍ آَيةً تَْعَب) ١٢٧(َوَما أَسْأَلُكُْم َعلَْيِه ِمْن أَْجرٍ إِنْ أَْجرَِي إِلَّا َعلَى َربِّ الْعَالَِمَني ) ١٢٦(َوأَِطيُعوِن 

فَاتَّقُوا اللََّه َوأَِطيُعونِ ) ١٣٠(َوإِذَا َبطَْشُتْم بَطَشُْتْم َجبَّارِيَن ) ١٢٩(َوتَتَِّخذُونَ َمَصانِعَ لََعلَّكُمْ َتخْلُُدونَ ) ١٢٨(
)١٣١ (  

  :قال املسيب بن علس . وهو املكان املرتفع : ، بالكسر والفتح » بكل ريع«: قرىء 
  رِيٌع َيلُوُح كَأَنَُّه َسْحلُ... ْخِفضَُها يف اآللِ َيْرفَعَُها وََي

فاختذوا يف . العلم وكانوا ممن يهتدون بالنجوم يف أسفارهم : واآلية . كم ريع أرضك؟ وهو ارتفاعها : ومنه قوهلم 
.  بنو بكل ريع بروج احلمام: وعن جماهد . طرقهم أعالماً طواالً فعبثوا بذلك ، ألهنم كانوا مستغنني عنها بالنجوم 

أو تشبه . ترجون اخللود يف الدنيا } لََعلَّكُمْ َتخْلُُدونَ { القصور املشيدة واحلصون : وقيل . مآخذ املاء : واملصانع 
} َوإِذَا َبطَشُْتْم { بضم التاء خمففاً ومشدداً » ختلدون«: وقرىء . كأنكم : ويف حرف أّيب . حالكم حال من خيلد 

تبادرون : وعن احلسن . اجلبار الذي يقتل ويضرب على الغضب : اً ، وقيل بسوط أو سيف كان ذلك ظلماً وعلو
  .تعجيل العذاب ، ال تتثبتون متفكرين يف العواقب 

كُمْ إِنِّي أَخَاُف َعلَْي) ١٣٤(َوَجنَّاٍت َوُعُيوٍن ) ١٣٣(أََمدَّكُْم بِأَنَْعامٍ َوَبنَِني ) ١٣٢(َواتَّقُوا الَِّذي أََمدَّكُْم بَِما َتْعلَُمونَ 
  ) ١٣٥(َعذَاَب َيْومٍ َعِظيمٍ 

بالغ يف تنبيههم على نعم اهللا ، حيث أمجلها مث فصلها مستشهداً بعلمهم ، وذلك أنه أيقظهم عن سنة غفلتهم عنها 
أن مث عّددها عليهم وعّرفهم املنعم بتعديد ما يعلمون من نعمته ، وأنه كما قدر } أََمدَّكُْم بَِما َتْعلَُمونَ { : حني قال 



وَُيَحذُّركُُم اهللا نَفَْسهُ { : وحنوه قوله تعاىل . يتفضل عليكم هبذه النعمة ، فهو قادر على الثواب والعقاب ، فاتقوه 
هم الذين يعينوهنم على : كيف قرن البنني باألنعام؟ قلت : فإن قلت ] .  ٣٠: آل عمران [ } واهللا َرءوُف بالعباد 

  .حفظها والقيام عليها 

َوَما َنْحُن بِمَُعذَّبِنيَ ) ١٣٧(إِنْ َهذَا إِلَّا ُخلُُق الْأَوَِّلَني ) ١٣٦(َواٌء َعلَْيَنا أََوَعظَْت أَْم لَْم َتكُْن ِمَن الَْواِعِظَني قَالُوا َس
بََّك لَُهَو الْعَزِيُز الرَِّحيمُ َوإِنَّ َر) ١٣٩(فَكَذَّبُوُه فَأَْهلَكَْناُهْم إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآَيةً َوَما كَانَ أَكْثَُرُهْم ُمْؤِمنَِني ) ١٣٨(
)١٤٠ (  

ليس املعىن بواحد وبينهما فرق : قلت . واملعىن واحد . أو مل تعظ ، كان أخصر } أََوَعظَْت { : لو قيل : فإن قلت 
قلة سواء علينا أفعلت هذا الفعل الذي هو الوعظ ، أو مل تكن أصالً من أهله ومباشريه ، فهو أبلغ يف : ، ألنّ املراد 

أنّ ما جئت به اختالق األّولني : خلق األّولني بالفتح ، فمعناه : من قرأ . أم مل تعظ : اعتدادهم بوعظه من قولك 
أو ما خلقنا هذا إال خلق القرون اخلالية ، حنيا كما حيوا ، ومنوت كما . أساطري األَّولني : وختّرصهم ، كما قالوا 

ما هذا الذي حنن عليه من الدين . ، بضمتني ، وبواحدة ، فمعناه » خلق« :ومن قرأ . ماتوا ، وال بعث وال حساب 
أو ما هذا الذي حنن عليه من احلياة . إال خلق األولني وعادهتم ، كانوا يدينونه ويعتقدونه ، وحنن هبم مقتدون 

ادة األولني ، كانوا واملوت إال عادة مل يزل عليها الناس يف قدمي الدهر أو ما هذا الذي جئت به من الكذب إال ع
  .يلفقون مثله ويسطرونه 

فَاتَّقُوا ) ١٤٣(إِنِّي لَكُمْ َرسُولٌ أَِمٌني ) ١٤٢(إِذْ قَالَ لَُهْم أَُخوُهْم صَاِلحٌ أَلَا َتتَّقُونَ ) ١٤١(كَذََّبْت ثَمُوُد الْمُْرَسِلَني 
أَُتْتَركُونَ ِفي َما َهاُهَنا ) ١٤٥(نْ أَْجرِيَ إِلَّا َعلَى َربِّ الَْعالَِمَني َوَما أَسْأَلُكُْم َعلَْيِه ِمْن أَْجرٍ إِ) ١٤٤(اللََّه َوأَِطيُعوِن 

َوتَْنِحُتونَ ِمَن الْجَِبالِ ُبُيوًتا فَارِِهنيَ ) ١٤٨(َوُزرُوعٍ وََنْخلٍ طَلُْعَها َهضِيٌم ) ١٤٧(ِفي َجنَّاٍت َوُعُيوٍن ) ١٤٦(آِمنَِني 
الَِّذيَن يُفِْسُدونَ ِفي الْأَْرضِ َولَا ُيْصِلُحونَ ) ١٥١(َولَا ُتِطيعُوا أَْمرَ الُْمْسرِِفَني ) ١٥٠( فَاتَّقُوا اللََّه َوأَِطيُعوِن) ١٤٩(
)١٥٢ (  

جيوز أن يكون إنكاراً ألن يتركوا خملدين يف نعيمهم ال يزالون عنه ، وأن يكون تذكرياً بالنعمة يف } أَُتْتَركُونَ { 
يف الذي استقر يف هذا } ِفى َما َهاهَُنا { من اجلنات وغري ذلك ، مع األمن والّدعة  ختلية اهللا إياهم وما يتنعمون فيه

وهذا أيضاً إمجال مث تفصيل } ِفى جنات َوُعُيوٍن َوُزرُوعٍ وََنْخلٍ طَلُْعَها َهِضيمٌ { : املكان من النعيم ، مث فسره بقوله 
اجلنة تتناول النخل أّول شيء كما يتناول النعم اإلبل يف جنات ، و: بعد قوله } َوَنْخلٍ { مل قال : فإن قلت . 

كذلك من بني األزواج ، حىت أهنم ليذكرون اجلنة وال يقصدون إال النخيل؛ كما يذكرون النعم وال يريدون إال 
  :قال زهري . اإلبل 

 مجلة سائر الشجر؛ تنبيهاً أن خيص النخل بإفراده بعد دخوله يف: فيه وجهان : قلت ... َتْسِقي َجنَّةً َسَحقَا . . . . 
غريها من الشجر؛ ألن اللفظ يصلح لذلك ، مث يعطف عليها : على انفراده عنها بفضله عليها ، وأن يريد باجلنات 

اسم للخارج من : والقنو . هي اليت تطلع من النخلة ، كنصل السيف يف جوفه مشاريخ القنو : الطلعة . النخل 
كشح هضيم ، وطلع إناث النخل فيه : اللطيف الضامر ، من قوهلم : واهلضيم . ه اجلذع كما هو بعرجونه ومشارخي

لطف ، ويف طلع الفحاحيل جفاء ، وكذلك طلع الربين ألطف من طلع اللون ، فذكرهم نعمة اهللا يف أن وهب هلم 
د أن خنيلهم أصابت أجود التمر وأطيبه وجيوز أن يري: ألنّ اإلناث والدة التمر ، والربين . أجود النخل وأنفعه 



جودة املنابت وسعة املاء ، وسلمت من العاهات ، فحملت احلمل الكثري ، وإذا كثر احلمل هضم ، وإذا قل جاء 
. بفتح احلاء » وتنحتون«: قرأ احلسن . وخنل قد أرطب مثره : اللني النضيج ، كأنه قال : اهلضيم : وقيل . فاخراً 

خيل فرهة ، استعري المتثال األمر ، وارتسامه : ومنه . الكيس والنشاط : اهة والفر. ، وفارهني » فرهني«: وقرىء 
. لك علّي إمرة مطاعة : ومنه قوهلم . أو جعل األمر مطاعاً على اجملاز احلكمي ، واملراد اآلمر . طاعة اآلمر املطاع 

فائدته أنّ : ؟ قلت } َوالَ ُيْصِلُحونَ { : له ما فائدة قو: فإن قلت ] .  ٩٠: طه [ } َوأَِطيُعواْ أَْمرِى { : وقوله تعاىل 
  .فسادهم فساد مصمت ليس معه شيء من الصالح ، كما تكون حال بعض املفسدين خملوطة ببعض الصالح 

  ) ١٥٤(اِدِقَني َما أَْنتَ إِلَّا َبَشٌر ِمثْلَُنا فَأْتِ بِآَيٍة إِنْ كُْنَت ِمَن الصَّ) ١٥٣(قَالُوا إِنََّما أَْنَت ِمَن الُْمَسحَّرِيَن 

  .هو من السحر الرئة ، وأنه بشر : وقيل . الذي سحر كثرياً حىت غلب على عقله : املسحر 

  ) ١٥٦(َولَا َتَمسُّوَها بُِسوٍء فََيأُْخذَكُْم َعذَابُ َيْومٍ َعِظيمٍ ) ١٥٥(قَالَ َهِذِه َناقَةٌ لََها شِْرٌب َولَكُْم شِْرُب َيْومٍ َمْعلُومٍ 

: روي أهنم قالوا . بالضم : ب من املاء ، حنو السقي والقيت ، للحظ من السقي والقوت ، وقرىء النصي: الشرب 
صل : فقعد صاحل يتفكر ، فقال له جربيل عليه السالم . نريد ناقة عشراء خترج من هذه الصخرة ، فتلد سقبا 

وعن أيب . ا مثلها يف العظم ركعتني وسل ربك الناقة ، ففعل ، فخرجت الناقة وبركت بني أيديهم ونتجت سقب
إذا كان يوم شرهبا شربت ماءهم كله ، وهلم شرب : وعن قتادة . رأيت مصدرها فإذا هو ستون ذراعاً : موسى 

اليوم حللول ] فيأخذكم عذاب يوم عظيم . [ بضرب أو عقر أو غري ذلك } بُِسوٍء { يوم ال تشرب فيه املاء 
  .ف العذاب ، ألن الوقت إذا عظم بسببه كان موقعه من العظم أشد العذاب فيه ووصف اليوم به أبلغ من وص

َوإِنَّ رَبََّك ) ١٥٨(فَأََخذَُهُم الَْعذَابُ إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآَيةً َوَما كَانَ أَكْثَرُُهْم ُمْؤِمنَِني ) ١٥٧(فََعقَُروَها فَأَصَْبُحوا َناِدِمَني 
  ) ١٥٩(لَُهَو الَْعزِيزُ الرَّحِيُم 

وروي أنّ . مث ضرهبا قدار : سطعا أجلأها إىل مضيق يف شعب ، فرماها بسهم فأصاب رجلها فسقطت وروي أن م
نعم : أترضني؟ فتقول : ال أعقرها حىت ترضوا أمجعني ، فكانوا يدخلون على املرأة يف خدرها فيقولون : عاقرها قال 

يكن ندمهم ندم تائبني ، ولكن ندم خائفني  مل: مل أخذهم العذاب وقد ندموا؟ قلت : فإن قلت . ، وكذلك صبياهنم 
أن يعاقبوا على العقر عقاباً عاجالً ، كمن يرى يف بعض األمور رأياً فاسداً ويبين عليه ، مث يندم ويتحسر كندامة 

بة وََلَْيَستِ التو{ : وقال تعاىل . الكسعّي أو ندموا ندم تائبني ولكن يف غري وقت التوبة ، وذلك عند معاينة العذاب 
والالم يف . كانت ندامتهم على ترك الولد ، وهو بعيد : وقيل ] .  ١٨: التوبة [ اآلية } ِللَِّذيَن َيْعَملُونَ السيئات 

  .إشارة إىل عذاب يوم عظيم : العذاب 

فَاتَّقُوا ) ١٦٢(ي لَكُْم َرسُولٌ أَِمٌني إِنِّ) ١٦١(إِذْ قَالَ لَُهْم أَخُوُهْم لُوطٌ أَلَا َتتَّقُونَ ) ١٦٠(كَذََّبْت قَْوُم لُوٍط الُْمْرَسِلَني 
أََتأُْتونَ الذُّكَْرانَ ِمنَ ) ١٦٤(َوَما أَسْأَلُكُْم َعلَْيِه ِمْن أَْجرٍ إِنْ أَْجرِيَ إِلَّا َعلَى َربِّ الَْعالَِمَني ) ١٦٣(اللََّه َوأَِطيُعوِن 

  ) ١٦٦(ْن أَْزوَاجِكُْم َبلْ أَنُْتْم قَْوٌم َعاُدونَ َوَتذَُرونَ َما َخلََق لَكُْم رَبُّكُْم ِم) ١٦٥(الْعَالَِمَني 



أتأتون من بني أوالد آدم عليه السالم على فرط كثرهتم وتفاوت أجناسهم وغلبة : أي : الناس : أراد بالعاملني 
ني أو أتأتون أنتم من بني من عداكم من العامل. إناثهم على ذكورهم يف الكثرة ذكراهنم؛ كأن اإلناث قد أعوزتكم 
كل ما ينكح من : والعاملون على هذا القول . الذكران ، يعين أنكم يا قوم لوط وحدكم خمتصون هبذه الفاحشة 

العضو املباح : يصلح أن يكون تبييناً ملا خلق ، وأن يكون للتبعيض ، ويراد مبا خلق } ّمْن أزواجكم { احليوان 
. ، وكأهنم كانوا يفعلون مثل ذلك بنسائهم » ن أزواجكمما أصلح لكم ربكم م«: ويف قراءة ابن مسعود . منهّن 

أترتكبون هذه املعصية على : املتعّدي يف ظلمة ، املتجاوز فيه احلّد ، ومعناه : العادي ] بل أنتم قوم عادون [ 
وان ، عظمها ، بل أنتم قوم عادون يف مجيع املعاصي ، فهذا من مجلة ذاك ، أو بل أنتم قوم أحقاء بأن توصفوا بالعد

  .حيث ارتكبتم مثل هذه العظيمة 

  ) ١٦٧(قَالُوا لَِئْن لَْم تَْنَتِه َيا لُوطُ لََتكُوَننَّ ِمَن الُْمْخَرجَِني 

من مجلة من أخرجناه من بني أظهرنا وطردناه ، من بلدنا ، } لََتكُوَننَّ { عن هنينا وتقبيح أمرنا } لَِئن لَّْم َتنَتهِ { 
وكما يكون حال الظلمة . من تعنيف به ، واحتباس ألمالكه : خرجوه على أسوأ حال ولعلهم كانوا خيرجون من أ

  .إذا أجلوا بعض من يغضبون عليه ، وكما كان يفعل أهل مكة مبن يريد املهاجرة 

إِلَّا ) ١٧٠(اُه وَأَْهلَُه أَْجَمِعَني فََنجَّْيَن) ١٦٩(َربِّ َنجِّنِي َوأَْهِلي ِممَّا َيْعَملُونَ ) ١٦٨(قَالَ إِنِّي ِلَعَمِلكُْم ِمَن الْقَاِلَني 
إِنَّ ِفي ) ١٧٣(َوأَْمطَْرَنا َعلَْيهِْم َمطًَرا فََساَء َمطَُر الْمُْنذَرِيَن ) ١٧٢(ثُمَّ دَمَّْرَنا الْآخَرِيَن ) ١٧١(َعُجوًزا ِفي الْغَابِرِيَن 

  ) ١٧٥(بََّك لَُهَو الَْعزِيزُ الرَّحِيُم َوإِنَّ َر) ١٧٤(ذَِلَك لَآَيةً َوَما كَانَ أَكْثَرُُهْم ُمْؤِمنَِني 

: فالن من العلماء ، فيكون أبلغ من قولك : كما تقول : إين لعملكم قال : أبلغ من أن يقول } ّمَن القالني { و 
من الكاملني : وجيوز أن يريد . فالن عامل؛ ألنك تشهد له بكونه معدوداً يف زمرهتم ، ومعروفة مسامهته هلم يف العلم 

: ويف هذا دليل على عظم املعصية ، واملراد . البغض الشديد ، كأنه بغض يقلي الفؤاد والكبد : والقلي .  قالكم يف
القلي من حيث الدين والتقوى ، وقد تقوى مهة الدَّيِّن يف دين اهللا حىت تقرب كراهته للمعاصي من الكراهة اجلبلية 

: فما معىن قوله : فإن قلت . العصمة : وحيتمل أن يريد بالتنجية . ظاهر من عقوبة عملهم وهو ال} ِممَّا َيْعَملُونَ { 
معناه أنه عصمه وأهله من ذلك إال العجوز ، فإهنا كانت غري : ؟ قلت } فنجيناه َوأَْهلَُه أَْجَمِعَني إِالَّ َعجُوزاً { 

كان أهله : فإن قلت . العاصي  معصومة منه ، لكوهنا راضية به ومعينة عليه وحمرشة ، والراضي باملعصية يف حكم
قلت االستثناء إمنا وقع من األهل ويف هذا : مؤمنني ولوال ذلك ملا طلب هلم النجاة ، فكيف استثنيت الكافرة منهم 

: صفة هلا ، كأنه قيل } ِفى الغابرين { : فإن قلت . االسم هلا معهم شركة حبق الزواج وإن مل تشاركهم يف اإلميان 
ومعىن الغابرين يف . معناه إال عجوزاً مقّدراً غبورها : رة ، ومل يكن الغبور صفتها وقت تنجيتهم قلت إال عجوزاً غاب

واملراد . إهنا هلكت مع من خرج من القرية مبا أمطر عليهم من احلجارة : قيل . غري الناجني : العذاب واهلالك 
وعن . ر اهللا على شذاذ القوم حجارة من السماء فأهلكم أمط: فعن قتادة : االئتفاك هبم ، وأّما اإلمطار : بتدمريهم 
ومل يرد باملنذرين قوماً } فََسآَء َمطَُر املنذرين { مل يرض باالئتفاك حىت أتبعه مطراً من حجارة ، وفاعل : ابن زيد 

  .بأعياهنم ، إمنا هو للجنس ، واملخصوص بالذّم حمذوف ، وهو مطرهم 



فَاتَّقُوا ) ١٧٨(إِنِّي لَكُْم َرُسولٌ أَِمٌني ) ١٧٧(إِذْ قَالَ لَُهْم شَُعْيٌب أَلَا َتتَّقُونَ ) ١٧٦(الْمُْرَسِلَني كَذََّب أَْصَحابُ الْأَْيكَةِ 
  ) ١٨٠(َوَما أَسْأَلُكُْم َعلَْيِه ِمْن أَْجرٍ إِنْ أَْجرِيَ إِلَّا َعلَى َربِّ الَْعالَِمَني ) ١٧٩(اللََّه َوأَِطيُعوِن 

ومن قرأ بالنصب وزعم أن . باهلمزة وبتخفيفها ، وباجلّر على اإلضافة وهو الوجه » يكةأصحاب األ«: قرىء 
اسم بلد ، فتوهم قاد إليه خط املصحف ، حيث وجدت مكتوبة يف هذه السورة ويف سورة ص : بوزن ليلة » ليكة«

 هاتني السورتني على ويف املصحف أشياء كتبت على خالف قياس اخلط املصطلح عليه ، وإمنا كتبت يف. بغري ألف 
على هذه الصورة لبيان لفظ املخفف ، وقد كتبت يف : حكم لفظ الالفظ ، كما يكتب أصحاب النحو الن ، ولوىل 

وروي أن أصحاب األيكة كانوا . اسم ال يعرف » ليكة«سائر القرآن على األصل ، والقصة واحدة ، على أن 
كما يف سائر املواضع؟ قلت . أخوهم شعيب : هال قيل :  فإن قلت. وكان شجرهم الدوم . أصحاب شجر ملتف 

  :ويف احلديث . إن شعيباً مل يكن من أصحاب األيكة : قالوا : 
  " .أن شعيباً أخا مدين ، أرسل إليهم وإىل أصحاب األيكة ) "  ٧٨٤( 

َولَا َتْبَخُسوا النَّاَس أَْشَياءَُهْم َولَا ) ١٨٢(الُْمْسَتِقيمِ  َوزُِنوا بِالِْقْسطَاسِ) ١٨١(أَْوفُوا الْكَْيلَ َولَا َتكُوُنوا ِمَن الُْمْخسِرِيَن 
  ) ١٨٤(َواتَّقُوا الَِّذي َخلَقَكُْم وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَِّلَني ) ١٨٣(َتْعثَْوا ِفي الْأَْرضِ مُفِْسِديَن 

ى عن احملّرم الذي هو فأمر بالواجب الذي هو اإليفاء ، وهن. واف ، وطفيف ، وزائد : الكيل على ثالثة أضرب 
دليل على أنه إن فعله فقد أحسن وإن مل يفعله فال : التطفيف ، ومل يذكر الزائد ، وكأن تركه عن األمر والنهي 

القرسطون ، فإن كان من القسط وهو العدل : مضموناً ومكسوراً وهو امليزان وقيل » بالقسطاس«: قرىء . عليه 
خبسته حقه ، إذا نقصته : يقال . وهو بالرومية العدل : وقيل .  فهو رباعي وجعلت العني مكررة فوزنه فعالس وإال

البخس ، وهو عاّم يف كل حق ثبت ألحد أن ال يهضم ، ويف كل ملك أن ال يغصب : ومنه قيل للمكس . إياه 
وعاث ، وذلك  عثا يف األرض وعثى: يقال . عليه مالكه وال يتحيف منه ، وال يتصرف فيه إال بإذنه تصرفاً شرعياً 

. حنو قطع الطريق ، والغارة ، وإهالك الزروع ، وكانوا يفعلون ذلك مع توليهم أنواع الفساد فنهوا عن ذلك 
: ذوي اجلبلة ، وهو كقولك : ومعناهّن واحد ، أي . واجلبلة ، بوزن اخللقة . ، بوزن األبلة » اجلبلة«: وقرىء 

  .واخللق األّولني 

  ) ١٨٦(َوَما أَْنتَ إِلَّا َبَشٌر ِمثْلَُنا َوإِنْ َنظُنَُّك لَِمَن الْكَاِذبَِني ) ١٨٥(ِمَن الُْمَسحَّرِيَن  قَالُوا إِنََّما أَْنَت

: إذا أدخلت الواو فقد قصد معنيان : هل اختلف املعىن بإدخال الواو ههنا وتركها يف قصة مثود؟ قلت : فإن قلت 
ة ، وأن الرسول ال جيوز أن يكون مسحراً وال جيوز أن يكون بشراً التسحري والبشري: كالمها مناف للرسالة عندهم 

إن : ، وإذا تركت الواو فلم يقصد إال معىن واحد وهو كونه مسحراً ، مث قرر بكونه بشراً مثلهم ، فإن قلت 
بتدأ واخلرب ، أصلهما أن يتفرقا على امل: املخففة من الثقيلة والمها كيف تفرقتا على فعل الظّن وثاين مفعولية؟ قلت 

إن زيد ملنطلق ، فلما كان البابان أعين باب كان وباب وظننت من جنس باب املبتدإ واخلرب ، فعل ذلك : كقولك 
  .إن كان زيد ملنطلقاً ، وإن ظننته ملنطلقا : يف البابني فقيل 

   )١٨٧(فَأَْسِقطْ َعلَْيَنا ِكَسفًا ِمَن السََّماِء إِنْ كُْنَت ِمَن الصَّاِدِقَني 



الكسف والكسفة ، : وقيل . قطع وسدر : بالسكون واحلركة ، وكالمها مجع كسفة ، حنو » كسفا«: قرىء 
وما كان طلبهم ذلك إال . السحاب ، أو املظلة : والسماء . قطعه : وكسفه . كالريع والريعة ، وهي القطعة 

. ملا أخطروه بباهلم فضالً أن يطلبوه ولو كان فيهم أدىن ميل إىل التصديق . لتصميمهم على اجلحود والتكذيب 
  .إن كنت صادقاً أنك نّيب ، فادع اهللا أن يسقط علينا كسفا من السماء : واملعىن 

  ) ١٨٨(قَالَ رَبِّي أَْعلَُم بَِما َتْعَملُونَ 

، فإن أراد أن يعاقبكم أنّ اهللا أعلم بأعمالكم ومبا تستوجبون عليها من العقاب : يريد } رَّبى أَْعلَُم بَِما َتْعَملُونَ { 
  .بإسقاط كسف من السماء فعل ، وإن أراد عقاباً آخر فإليه احلكم واملشيئة 

إِنَّ ِفي ذَِلكَ لَآَيةً َوَما كَانَ أَكْثَرُُهْم ُمْؤِمنَِني ) ١٨٩(فَكَذَّبُوُه فَأََخذَُهْم َعذَاُب َيْومِ الظُّلَِّة إِنَُّه كَانَ َعذَاَب َيْومٍ َعِظيمٍ 
  ) ١٩١(إِنَّ رَبََّك لَُهوَ الْعَزِيُز الرَِّحيُم َو) ١٩٠(

اهللا بنحو ما اقترحوا من عذاب الظلة إن أرادوا بالسماء السحاب ، وإن أرادوا املظلة فقد خالف هبم } فَأََخذَُهْم { 
ماء  فأخذ بأنفاسهم ال ينفعهم ظلّ وال. يروى أنه حبس عنهم الريح سبعاً ، وسلط عليهم الومد . عن مقترحهم 

وال سرب ، فاضطرّوا إىل أن خرجوا إىل الربية فأظلتهم سحابة وجدوا هلا برداً ونسيماً ، فاجتمعوا حتتها فأمطرت 
أصحاب مدين ، وأصحاب األيكة ، فأهلكت مدين بصيحة : وروي أنّ شعيباً بعث إىل أمتني . عليهم ناراً فاحترقوا 

كيف كّرر يف هذه السورة يف أّول كل قصة وآخرها ما : قلت فإن . جربيل ، وأصحاب األيكة بعذاب يوم الظلة 
كل قصة منها كتنزيل برأسه ، وفيها من االعتبار مثل ما يف غريها ، فكانت كل واحدة منها تديل حبق : كّرر؟ قلت 

األنفس ، يف أن تفتتح مبا افتتحت به صاحبتها ، وأن ختتتم مبا اختتمت به ، وألنّ يف التكرير تقريراً للمعاين يف 
أال ترى أنه ال طريق إىل حتفظ العلوم إال ترديد ما يراد حتفظه منها ، وكلما زاد ترديده كان . وتثبيتاً هلا يف الصدور 

أمكن له يف القلب وأرسخ يف الفهم وأثبت للذكر وأبعد من النسيان ، وألنّ هذه القصص طرقت هبا آذان وقر عن 
، فكوثرت بالوعظ والتذكري ، وروجعت بالترديد والتكرير لعل ذلك اإلنصات للحق ، وقلوب غلف عن تدبره 

  .يفتح أذناً ، أو يفتق ذهناً ، أو يصقل عقالً طال عهده بالصقل ، أو جيلو فهما قد غطى عليه تراكم الصدأ 

بِِلَساٍن ) ١٩٤(بَِك ِلَتكُونَ ِمَن الُْمْنِذرِيَن َعلَى قَلْ) ١٩٣(َنَزلَ بِهِ الرُّوُح الْأَِمُني ) ١٩٢(َوإِنَُّه لََتْنزِيلُ َربِّ الَْعالَِمَني 
  ) ١٩٦(وَإِنَُّه لَِفي زُُبرِ الْأَوَِّلَني ) ١٩٥(َعَربِيٍّ ُمبِنيٍ 

َنَزلَ { والباء يف . املنزل : واملراد بالتنزيل . ما نزل من هذه القصص واآليات : وإن هذا التنزيل ، يعين } َوإِنَّهُ { 
على { جعل اهللا الروح نازالً به } نََزلَ بِِه الروح { ومعىن . الروح ، على القراءتني للتعدية ونزل به } بِِه الروح 

[ } َسُنقْرِئَُك فَالَ تنسى { : حفظكه وفهمك إياه ، وأثبته يف قلبك إثبات ماالً ينسى ، كقوله تعاىل : أي } قَلْبَِك 
لتكون من الذين أنذروا هبذا اللسان وهم : املنذرين ، فيكون املعىن إما أنّ يتعلق ب} بِِلَساٍن عََربِىٍّ { ]  ٦: األعلى 
: وإما أن يتعلق بنزل ، فيكون املعىن . هود ، وصاحل ، وشعيب ، وإمسعيل وحممد عليهم الصالة والسالم : مخسة 

ما نصنع مباالً نفهمه  :نزله باللسان العريب لتنذر به؛ ألنه لو نزله باللسان األعجمي ، لتجافوا عنه أصالً ، ولقالوا 
أن تنزيله بالعربية اليت هي لسانك ولسان قومك تنزيل له على قلبك ، ألنك : فيتعذر اإلنذار به ويف هذا الوجه 



ولو كان أعجمياً لكان نازالً على مسعك دون قلبك ، ألنك تسمع أجراس حروف ال تفهم . تفهمه ويفهمه قومك 
عارفاً بعّدة لغات ، فإذا كلم بلغته اليت لقنها أوالً ونشأ عليها وتطبع هبا ، مل  معانيها وال تعيها ، وقد يكون الرجل

يكن قلبه إال إىل معاين الكالم يتلقاها بقلبه وال يكاد يفطن لأللفاظ كيف جرت ، وإن كلم بغري تلك اللغة وإن كان 
{ نه نزل على قلبه لنزوله بلسان عريب مبني ماهراً مبعرفتها كان نظره أوالً يف ألفاظها مث يف معانيها ، فهذا تقرير أ

وبه حيتج أليب حنيفة يف . إن معانيه فيها : وقيل . وإن القرآن يعين ذكره مثبت يف سائر الكتب السماوية } َوإِنَُّه 
رِ االولني وَإِنَُّه لَِفى زُُب{ : جواز القراءة بالفارسية يف الصالة على أن القرآن قرآن إذا ترجم بغري العربية حيث قيل 

  .وليس بواضح } أَن َيْعلََمُه { الضمري لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكذلك يف : وقيل . لكون معانيه فيها } 

  ) ١٩٧(أَوَلَْم َيكُْن لَُهْم آَيةً أَنْ َيْعلََمُه ُعلََماُء َبنِي إِْسرَائِيلَ 

» تكن«: وقرىء . هو االسم } أَن َيْعلََمُه { و وآية ، بالنصب على أهنا خربه ، . ، بالتذكري » يكن«: وقرىء 
خرباً ، وليست كاألوىل لوقوع النكرة امساً واملعرفة خرباً ، وقد } أَن َيْعلََمُه { امسا ، و } ءاَيةً { بالتأنيث ، وجعلت 

مجلة واقعة موقع }  ءَاَيةً أَنْ َيْعلََمُه{ ضمري القصة ، و } َيكُْن { يف : خّرج هلا وجه آخر لتخلص من ذلك ، فقيل 
وجيوز مع نصب اآلية . بدالً عن آية } أَن َيْعلََمُه { هي مجلة الشأن ، } لَُّهْم ءاَيةً { وجيوز على هذا أن يكون . اخلرب 

  :ومنه بيت لبيد ]  ٢٣: األنعام [ } ثُمَّ لَْم َتكُْن ِفْتَنتُُهْم إِالَّ أَن قَالُواْ { : كقوله تعاىل } َيكُْن { تأنيث 
  ِمْنُه إِذَا ِهَي َعرََّدْت أَقَْداَمهَا... فََمَضى َوقَدََّمَها َوكَاَنْت َعادة 

وَإِذَا يتلى { : قال اهللا تعاىل . عبد اهللا بن سالم وغريه : } علماء َبنِى إسراءيل { . ، بالتاء » تعلمه«: وقرىء 
كيف خط يف : فإن قلت ] .  ٥٣: القصص [ } ا كُنَّا ِمن قَْبِلِه ُمْسِلِمَني َعلَْيهِْم قَالُواْ ءامَنَّا بِِه إِنَّهُ احلق ِمن رَّّبَنا إنَّ

خط على لغة من مييل األلف إىل الواو وعلى هذه اللغة كتبت : بواو قبل األلف؟ قلت } علماؤا { املصحف 
  .الصلوة والزكوة والربوا 

كَذَِلَك َسلَكَْناُه ِفي قُلُوبِ ) ١٩٩(ُه َعلَيْهِْم َما كَاُنوا بِِه ُمْؤِمنَِني فَقََرأَ) ١٩٨(َولَْو َنزَّلَْناُه َعلَى بَْعضِ الْأَْعَجِمَني 
فََيقُولُوا َهلْ ) ٢٠٢(فََيأِْتيَُهْم َبْغَتةً وَُهْم لَا َيْشُعُرونَ ) ٢٠١(لَا ُيْؤِمُنونَ بِِه َحتَّى يََرُوا الَْعذَاَب الْأَِليَم ) ٢٠٠(الُْمْجرِِمَني 

ثُمَّ َجاَءُهْم َما كَانُوا ُيوَعُدونَ ) ٢٠٥(أَفََرأَْيَت إِنْ َمتَّْعَناُهْم ِسنَِني ) ٢٠٤(أَفَبَِعذَابَِنا َيْستَْعجِلُونَ ) ٢٠٣(َنْحُن ُمْنظَُرونَ 
  ) ٢٠٧(َما أَغَْنى َعنُْهْم َما كَاُنوا ُيَمتَُّعونَ ) ٢٠٦(

 أن فيه لزيادة ياء النسبة زيادة تأكيد إال. واألعجمي مثله . الذي ال يفصح ويف لسانه عجمة واستعجام : األعجم 
أعجم وأعجمي ، : وملا كان من يتكلم بلسان غري لساهنم ال يفقهون كالمه ، قالوا له . األعجميني : وقرأ احلسن . 

  :أعجم ، قال محيد : شبهوه مبن ال يفصح وال يبني ، وقالوا لكل ذي صوت من البهائم والطيور وغريها 
إنا أنزلنا هذا القرآن على رجل عريب : واملعىن . أدخلناه ومكناه } َسلَكَْناُه { ... اقَُه صوت أَْعَجَما َوالَ َعَربِيا َش

بلسان عريب مبني ، فسمعوا به وفهموه وعرفوا فصاحته وأنه معجز ال يعارض بكالم مثله ، وانضم إىل ذلك اتفاق 
حتلية املنزل عليه وصفته يف كتبهم ، وقد تضمنت معانيه علماء أهل الكتب املنزلة قبله على أن البشارة بإنزاله و

وقصصه ، وصّح بذلك أهنا من عند اهللا وليست بأساطري كما زعموا ، فلم يؤمنوا به وجحدوه ، ومسوه شعراً تارة ، 
عربية ، األعاجم الذي ال حيسن ال} َولَْو نزلناه على بَْعضِ { هو من تلفيق حممد وافترائه : وسحراً أخرى ، وقالوا 

هكذا فصيحاً معجزاً متحّدي به ، لكفروا به كما كفروا ، } فَقََرأَُه َعلَيْهِم { فضالً أن يقدر على نظم مثله 



أي مثل هذا السلك سلكناه يف قلوهبم ، } كَذَِلَك َسلَكْنَاُه { : ولتمحلوا جلحودهم عذراً ، ولسموه سحراً ، مث قال 
مثل هذه احلال وهذه الصفة من الكفر به والتكذيب له وضعناه فيها ، فكيفما وهكذا مكناه وقرّرناه فيها ، وعلى 

{ فعل هبم وصنع وعلى أي وجه دبر أمرهم ، فال سبيل أن يتغريوا عما هم عليه من جحوده وإنكاره ، كما قال 
فإن ]  ٧: األنعام [ } فَُرواْ إِنْ هذا إِالَّ ِسْحٌر مُّبٌِني َولَْو َنزَّلَْنا َعلَْيَك كتابا ِفى ِقْرطَاسٍ فَلََمُسوُه بِأَْيِديهِْم لَقَالَ الذين كَ

أراد به الداللة على متكنه مكذباً يف قلوهبم أشّد التمكن : كيف أسند السلك بصفة التكذيب إىل ذاته؟ قلت : قلت 
متكن : يريدون  هو جمبول على الشح ،: أال ترى إىل قوهلم . ، وأثبته فجعله مبنزلة أمر قد جبلوا عليه وفطروا 

الشّح فيه؛ ألنّ األمور اخللقية أثبت من العارضة ، والدليل عليه أنه أسند ترك اإلميان به إليهم على عقبه ، وهو قوله 
: ؟ قلت } َسلَكَْناُه ِفي قُلُوبِ اجملرمني { : من قوله } الَ ُيْؤِمُنونَ بِِه { ما موقع : فإن قلت . } الَ ُيْؤِمُنونَ بِِه { : 
قعه منه موقع املوضح وامللخص؛ ألنه مسوق لثباته مكذباً جمحوداً يف قلوهبم ، فأتبع ما يقّرر هذا املعىن من أهنم ال مو

. سلكناه فيها غري مؤمن به : وجيوز أن يكون حاالً ، أي . يزالون على التكذيب به وجحوده حىت يعاينوا الوعيد 
: فإن قلت . » ويروه بغتة«: ويف حرف أّيب . وبغتة ، بالتحريك . عة السا: ، بالتاء يعين » فتأتيهم«: وقرأ احلسن 

ليس املعىن ترادف رؤية العذاب ومفاجأته : ؟ قلت } فََيقُولُواْ . . . . فيأتيهم بغتة { : ما معىن التعقيب يف قوله 
بالقرآن حىت تكون رؤيتهم ال يؤمنون : وسؤال النظرة فيه يف الوجود ، وإمنا املعىن ترتبها يف الشّدة ، كأنه قيل 

  .للعذاب فما هو أشّد منها وهو حلوقه هبم مفاجأة ، فما هو أشّد منه وهو سؤاهلم النظرة 

إن أسأت مقتك الصاحلون فمقتك اهللا ، فإنك ال تقصد هبذا الترتيب أنّ مقت اهللا : ومثال ذلك أن تقول ملن تعظه 
شّدة األمر على املسيء ، وأنه حيصل له بسبب اإلساءة مقت يوجد عقيب مقت الصاحلني ، وإمنا قصدك إىل ترتيب 

أَفَبَِعذَابَِنا { وهو مقت اهللا ، وترى مثّ يقع هذا األسلوب فيحل موقعه : الصاحلني ، فما هو أشّد من مقتهم 
 كيف يستعجل العذاب من هو معرض لعذاب يسأل فيه من: تبكيت هلم بإنكار وهتكم ، ومعناه } َيْستَْعجِلُونَ 

وحيتمل أن يكون هذا حكاية توبيخ يوخبون . جنس ما هو فيه اليوم من النظرة واإلمهال طرفة عني فال جياب إليها 
ووجه آخر متصل مبا بعده ، . على هذا الوجه حكاية حال ماضية } َيْستَْعجِلُونَ { به عند استنظارهم يومئذ ، و 

ه غري كائن وال الحق هبم ، وأهنم ممتعون بأعمار طوال يف سالمة وذلك أنّ استعجاهلم بالعذاب إمنا كان العتقادهم أن
هب أنّ األمر : أفبعذابنا يستعجلون أشرا وبطرا واستهزاء واتكاال على األمل الطويل ، مث قال : وأمن ، فقال تعاىل 

ول أعمارهم كما يعتقدون من متتيعهم وتعمريهم ، فإذا حلقهم الوعيد بعد ذلك ما ينفعهم حينئٍذ ما مضى من ط
عظين ، فلم : أنه لقي احلسن يف الطواف وكان يتمىن لقاءه فقال له : وعن ميمون بن مهران . وطيب معايشهم 

  .، بالتخفيف » ميتعون«: وقرىء . لقد وعظت فأبلغت : فقال ميمون . يزده على تالوة هذه اآلية 

  ) ٢٠٩(ذِكَْرى َوَما كُنَّا ظَاِلِمَني ) ٢٠٨(َوَما أَْهلَكَْنا ِمْن قَْرَيٍة إِلَّا لََها مُْنِذُرونَ 

: متقاربان ، فكأنه قيل » أنذر ، وذكر«إّما ألنّ . منصوبة مبعىن تذكرة } ِذكْرِى { رسل ينذروهنم } ُمنِذُرونَ { 
وإّما ألهنا مفعول له؛ . أي ، ينذروهنم ذوي تذكرة ] منذرون [ وإّما ألهنا حال من الضمري يف . مذكرون تذكرة 

. هذه ذكرى : أو مرفوعة على أهنا خرب مبتدأ حمذوف ، مبعىن . أهنم ينذرون ألجل املوعظة والتذكرة : ى معىن عل
. أو جعلوا ذكرى إلمعاهنم يف التذكرة وإطناهبم فيها . منذرون ذوو ذكرى : أو صفة مبعىن . واجلملة اعتراضية 

وما أهلكنا من أهل قرية ظاملني إال بعدما : واملعىن . ووجه آخر؛ وهو أن يكون ذكرى متعلقة بأهلكنا مفعوالً له 



َوَما كُنَّا { ألزمناهم احلجة بإرسال املنذرين إليهم ، ليكون إهالكهم تذكرة وعربة لغريهم ، فال يعصوا مثل عصياهنم 
» إال«ة بعد كيف عزلت الواو عن اجلمل: فإن قلت . وهذا الوجه عليه املعّول . فنهلك قوماً غري ظاملني } ظاملني 

  ؟]  ٤: احلجر [ } َوَمآ أَْهلَكَْنا ِمن قَْرَيٍة إِالَّ وَلََها كتاب مَّْعلُوٌم { : ومل تعزل عنها يف قوله 
{ : عزل الواو ألن اجلملة صفة لقرية ، وإذا زيدت فلتأكيد وصل الصفة باملوصوف كما يف قوله : األصل : قلت 

  ] . ٢٢: الكهف [ } َسْبَعةٌ َوثَامُِنُهْم كَلْبُُهْم 

  ) ٢١٢(إِنَُّهْم َعنِ السَّْمعِ لََمْعزُولُونَ ) ٢١١(َوَما يَْنَبِغي لَُهْم َوَما َيْسَتِطيُعونَ ) ٢١٠(َوَما َتَنزَّلَْت بِِه الشََّياِطُني 

لك مما إنّ حممداً كاهن وما يتنزل عليه من جنس ما يتنزل به الشياطني على الكهنة ، فكُذبوا بأنّ ذ: كانوا يقولون 
وقرأ . ال يتسهل للشياطني وال يقدرون عليه؛ ألهنم مرجومون بالشهب معزولون عن استماع كالم أهل السماء 

ووجهه أنه رأى آخره كآخر يربين وفلسطني ، فتخري بني أن جيري اإلعراب على النون ، . » الشياطون«: احلسن 
هذه يربون ويربين . ن ، كما ختريت العرب بني أن يقولوا الشياطني والشياطو: وبني أن جيريه على ما قبله ، فيقول 

غلط الشيخ : وعن الفّراء . وحقه أن تشتقه من الشيطوطة وهي اهلالك كما قيل له الباطل . ، وفلسطون وفلسطني 
إن جاز أن حيتج بقول العجاج : ظّن أهنا النون اليت على هجاءين ، فقال النضر بن مشيل » الشياطون«يف قراءته 

حممد ابن السميفع مع أنا نعلم أهنما مل يقرآ به إال وقد مسعا : ورؤبة ، فهال جاز أن حيتجّ بقول احلسن وصاحبه يريد 
  .فيه 

  ) ٢١٤(َوأَْنِذْر َعشَِريَتَك الْأَقَْربَِني ) ٢١٣(فَلَا َتْدُع َمَع اللَِّه إِلًَها آَخَر فََتكُونَ ِمَن الْمَُعذَّبَِني 

وفيه لطف لسائر املكلفني ، كما . يكون ، ولكنه أراد أن حيّرك منه الزدياد اإلخالص والتقوى قد علم أنّ ذلك ال 
: ، فإن كنت يف شك مما أنزلنا إليك ، فيه وجهان ]  ٤٤: احلاقة [ } َولَْو َتقَوَّلَ َعلَْيَنا َبْعضَ األقاويل { : قال 

وأن يقّدم :  ذلك مبن هو أوىل بالبداءة ، مث مبن يليه أحدمها أن يؤمر بإنذار األقرب فاألقرب من قومه ، ويبدأ يف
  :أنه ملا دخل مكة قال : إنذارهم على إنذار غريهم ، كما روي عنه عليه السالم 

أن يؤمر بأن ال : والثاين " كلُ رَبا يف اجلاهليِة موضوٌع حتَت قدمّي هاتنيِ ، وأَّولُ ما أضُعُه رَِبا العباسِ ) "  ٧٨٥( 
  :وروي . خذ القريب للقريب من العطف والرأفة ، وال حيابيهم يف اإلنذار والتخويف يأخذه ما يأ

يا بين عبِد املطلب ، يا بين : أَّنُه صَِعَد الَصفَا ملا نزلت فناَدى األقرَب فاألقرَب فخذاً فخذاً ، وقال ) "  ٧٨٦( 
سولِ اللَِّه ، إين ال أْمِلُك لَكُم ِمَن اهللا شَيئاً ، َسلُوين ِمْن َهاشمِ ، يا بين عبِد مناِف ، يا عباُس عمَّ النيبّ يا صفيةُ عمةَ ر

  :وروي " َمايل َما ِشئُْتْم 
الرجلُ ِمْنُهْم يأَكلُ : َجَمَع بين عبِد املطلبِ وهم يومئٍذ أربعونَ َرجالً ) صلى اهللا عليه وسلم ( أَنَّه ) "  ٧٨٧( 

يا بين «: لَبنٍ ، فأكَلُوا وَشربُوا حىت َصَدُروا ، مث أَْنذََرُهم فقالَ  اجلذعةَ ، ويشرُب العس على رجلِ شاٍة وقعبٍ ِمْن
فَإِين َنذيٌر لَكُمْ بَني َيدَي : قالَ . نََعْم : عبِد املطلبِ ، لو أَخربُتكَم أَنّ بسفحِ هذا اجلبلِ خيالً أكُنُْتْم ُمَصّدقي؟ قالوا 

  :، وُروي أَّنُه قَالَ " عذابٌ شديٌد 
بين عبِد املطلب ، يا بين هاشم ، يا بين عبد مناف ، افتُدوا أنفَسكم مَن النارِ فإّني ال أغين عنكم شيئاً  يا) "  ٧٨٨( 
يا عائشةُ بنَت أيب بكر ، ويا حفصةُ بنَت عمر ، ويا فاطمةُ بنَت حممٍد ، ويا صفيةَ عمةَ حممد ، اشترين : " مث قال " 

  " .اً أنفسكّن مَن النار فإينّ ال أغين عنكّن شيئ



  ) ٢١٦(فَإِنْ َعَصْوَك فَقُلْ إِنِّي َبرِيٌء ِممَّا َتْعَملُونَ ) ٢١٥(َواخِْفْض َجنَاَحَك ِلَمنِ اتََّبَعَك ِمَن الُْمْؤِمنَِني 

الطائر إذا أراد أن ينحط للوقوع كسر جناحه وخفضه ، وإذا أراد أن ينهض للطريان رفع جناحه ، فجعل خفض 
  :يف التواضع ولني اجلانب ، ومنه قول بعضهم جناحه عند االحنطاط مثالً 

  فَالَ َتُك ِفي َرفِْعِه أَْجَدالَ... َوأَْنَت الشَّهُِري بَِخفْضِ الَْجنَاحِ 
( املتبعون للرسول هم املؤمنون ، واملؤمنون هم املتبعون للرسول ، فما : فإن قلت . ينهاه عن التكرب بعد التواضع 

أن يسميهم قبل الدخول يف اإلميان مؤمنني : فيه وجهان : ؟ قلت } ِمَن املؤمنني ِلَمنِ اتبعك { : قوله ) معىن 
صنف صّدق واتبع رسول اهللا فيما جاء به : ملشارفتهم ذلك ، وأن يريد باملؤمنني املصّدقني بألسنتهم ، وهم صنفان 

املنافق والفاسق ال خيفض هلما ، وصنف ما وجد منه إال التصديق فحسب ، مث إّما أن يكونوا منافقني أو فاسقني ، و
أنذر قومك فإن اتبعوك وأطاعوك فاخفض هلم جناحك : من املؤمنني من عشريتك وغريهم ، يعين : واملعىن . اجلناح 

  .، وإن عصوك ومل يتبعوك فتربأ منهم ومن أعماهلم من الشرك باهللا وغريه 

إِنَُّه ُهَو السَِّميعُ ) ٢١٩(َوَتقَلَُّبَك ِفي السَّاجِِديَن ) ٢١٨(اَك ِحَني َتقُوُم الَِّذي َيَر) ٢١٧(َوَتَوكَّلْ َعلَى الَْعزِيزِ الرَّحِيمِ 
  ) ٢٢٠(الَْعِليُم 

تفويض الرجل أمره إىل من ميلك أمره : والتوكل . على اهللا يكفك شر من يعصيك منهم ومن غريهم } َوَتوَكَّلْ { 
ه أمر مل حياول دفعه عن نفسه مبا هو معصية هللا ، فعلى هذا إذا املتوكل من إن دمه: وقالوا . ويقدر على نفعه وضره 

وقع اإلنسان يف حمنة مث سأل غريه خالصه ، مل خيرج من حد التوكل؛ ألنه مل حياول دفع ما نزل به عن نفسه مبعصية 
أن يعطف : ف ، وبه قرأ نافع وابن عامر ، وله حممالن يف العط» فتوكل«: ويف مصاحف أهل املدينة والشام . اهللا 

. على الذي يقهر أعداءك بعزته وينصرك عليهم برمحته } َعلَى العزيز الرحيم { ) . فال تدع ( أو؛ ) . فقل ( على 
وهو ذكر ما كان يفعله يف جوف الليل من قيامه للتهجد : مث اتبع كونه رحيماً على رسوله ما هو من أسباب الرمحة 

أصحابه؛ ليطلع عليهم من حيث ال يشعرون ، ويستبطن سر أمرهم ،  ، وتقلبه يف تصفح أحوال املتهجدين من
وكيف يعبدون اهللا ، وكيف يعملون آلخرهتم ، كما حيكى أنه حني نسخ فرض قيام الليل ، طاف تلك الليلة ببيوت 
 أصحابه لينظر ما يصنعون حلرصه عليهم وعلى ما يوجد منهم من فعل الطاعات وتكثري احلسنات ، فوجدها كبيوت

معناه يراك حني تقوم : وقيل . املصلون : واملراد بالساجدين . الزنابري ملا مسع منها من دندنتهم بذكر اهللا والتالوة 
وعن . تصرفه فيما بينهم بقيامه وركوعه وسجوده وقعوده إذا أمّهم : وتقلبه يف الساجدين . للصالة بالناس مجاعة 

. ال حيضرين ، فتال له هذه اآلية : جتد الصالة يف اجلماعة يف القرآن؟ فقال  أنه سأل أبا حنيفة رمحه اهللا ، هل: مقاتل 
ملا } إِنَُّه ُهَو السميع { ال خيفى عليه حالك كلما قمت وتقلبت مع الساجدين يف كفاية أمور الدين : وحيتمل أنه 

  :ن قوله صلى اهللا عليه وسلم هو تقلب بصره فيمن يصلي خلفه ، م: وقيل . مبا تنويه وتعمله } العليم { : تقوله 
: ، وقرىء " أَتموا الركوَع والسجوَد ، فواللَِّه إين َألراكُم مْن خلِف ظهرِي إذا ركعُتم وسجْدُتم ) "  ٧٨٩( 
  .» ويقلبك«

ونَ السَّْمَع َوأَكْثَرُُهْم كَاِذُبونَ ُيلْقُ) ٢٢٢(َتَنزَّلُ َعلَى كُلِّ أَفَّاٍك أَِثيمٍ ) ٢٢١(َهلْ أَُنبِّئُكُْم َعلَى َمْن َتَنزَّلُ الشََّياِطُني 
)٢٢٣ (  



هم الشياطني ، } ُيلْقُونَ السمع { هم الكهنة واملتنبئة ، كشّق ، وسطيح ، ومسيلمة ، وطليحة } كُلّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ { 
ن الغيوب ، كانوا قبل أن حيجبوا بالرجم يسمعون إىل املإل األعلى فيختطفون بعض ما يتكلمون به مما أطلعوا عليه م

. فيما يوحون به إليهم؛ ألهنم يسمعوهنم ما مل يسمعوا } َوأَكْثَُرُهْم كاذبون { مث يوحون به إىل أوليائهم من أولئك 
األفاكون يلقون السمع إىل الشياطني فيتلقون : وقيل . يلقون إىل أوليائهم السمع أي املسموع من املالئكة : وقيل 

وع من الشياطني إىل الناس ، وأكثر األفاكني كاذبون يفترون على الشياطني ما مل أو يلقون املسم. وحيهم إليهم 
  :ويف احلديث . يوحوا إليهم ، وترى أكثر ما حيكمون به باطالً وزوراً 

: فإن قلت . الصّب : والقّر " الكلمةُ خيطفُها اجلينُّ فيقّرها يف أذِن وليِه فيزيُد فيها أكثر من مائِة كذبٍة ) "  ٧٩٠( 
أعلى : املتضمنة ملعىن االستفهام واالستفهام له صدر الكالم؟ أال ترى إىل قولك » من«كيف دخل حرف اجلّر على 

معىن االسم ، : ليس معىن التضمن أن االسم دل على معنيني معاً : على أزيد مررت؟ قلت : زيد مررت؟ وال تقول 
االستفهام واستمّر االستعمال على حذفه ، كما حذف  أن األصل أمن ، فحذف حرف: وإمنا معناه . ومعىن احلرف 

  :قال . أهل : واألصل » هل«من 
فقّدر اهلمزة قبل حرف اجلّر يف ضمريك » من«فإذا أدخلت حرف اجلّر على ... أََهلْ َرأَوَْنا بِسَفْحِ الْقَاعِ ِذي اَألكَمِ 

: ما حمله؟ قلت } ُيلْقُونَ { : فإن قلت . أعلى زيد مررت : أعلى من تنّزل الشياطني ، كقولك : ، كأنك تقول 
تنزل ملقني السمع ، ويف حمل اجلّر صفة لكل أفاك؛ ألنه يف معىن : جيوز أن يكون يف حمل النصب على احلال ، أي 

. يفعلون كيت وكيت : مل تنزل على األفاكني؟ فقيل : اجلمع ، وأن ال يكون له حمل بأن يستأنف ، كأن قائالً قال 
األفاكون هم : بعد ما قضى عليهم أن كل واحد منهم أفاك؟ قلت } َوأَكْثَُرُهْم كاذبون { : كيف قيل : فإن قلت 

الذين يكثرون اإلفك ، وال يدل ذلك على أهنم ال ينطقون إال باإلفك ، فأراد أن هؤالء األفاكني قلّ من يصدق 
{ ، ]  ١٩٢: الشعراء [ } نَُّه لََتنزِيلُ َرّب العاملني َوإِ{ : فإن قلت . منهم فيما حيكي عن اجلين؛ وأكثرهم مفتر عليه 

مل فرق بينهّن وهّن } َهلْ أَُنّبئُكُْم على َمن َتَنزَّلُ الشياطني { ، ]  ٢١٠: الشعراء [ } َوَما َتَنزَّلَْت بِِه الشياطني 
وتطرية ذكر ما فيهّن كّرة بعد  أريد التفريق بينهّن بآيات ليست يف معناهّن ، لريجع إىل اجمليء هبّن: أخوات؟ قلت 

أن حيّدث : ومثاله . فيدل بذلك على أن املعىن الذي نزلن فيه من املعاين اليت اشتدت كراهة اهللا خلالفها : كّرة 
  .الرجل حبديث ويف صدره اهتمام بشيء منه وفضل عناية ، فتراه يعيد ذكره وال ينفك عن الرجوع إليه 

  ) ٢٢٦(وَأَنَُّهْم َيقُولُونَ َما لَا َيفَْعلُونَ ) ٢٢٥(أَلَْم َتَر أَنَُّهْم ِفي كُلِّ َوادٍ َيهِيُمونَ ) ٢٢٤(الَْغاُوونَ  َوالشَُّعَراُء يَتَّبُِعُهُم

أنه ال يتبعهم على باطلهم وكذهبم وفضول قوهلم وما : ومعناه : خربه } يَتَّبُِعُهمُ الغاوون { و . مبتدأ } والشعراء { 
متزيق األعراض والقدح يف األنساب ، والنسيب باحلرم والغزل واالبتهار ، ومدح من ال هم عليه من اهلجاء و

: الغاوون : وقيل . يستحق املدح ، وال يستحسن ذلك منهم وال يطرب على قوهلم إال الغاوون والسفهاء والشطار 
رية بن أيب وهب املخزومي ، عبد اهللا بن الزبعري ، وهب: هم شعراء قريش : الشياطني ، وقيل : وقيل . الراوون 

حنن نقول مثل قول حممد : قالوا . أمية ابن أيب الصلت : ومن ثقيف . ومسافع بن عبد مناف ، وأبو عزة اجلمحّي 
والشعراء : وكانوا يهجونه ، وجيتمع إليهم األعراب من قومهم يستمعون أشعارهم وأهاجيهم وقرأ عيسى بن عمر 

َحمَّالَةَ احلطب { : قرأ . كان الغالب عليه حّب النصب : قال أبو عبيد . الظاهر ، بالنصب على إضمار فعل يفسره 
: وقرىء ]  ١: النور [ } ُسوَرةٌ أنزلناها { و ]  ٣٨: املائدة [ } والسارق والسارقة { ]  ٤: املسد [ } 
  .» لبعه بعضد«ويتبعهم ، بسكون العني تشبيهاً . ، على التخفيف » يتبعهم«



فيه متثيل لذهاهبم يف كل شعب من القول واعتسافهم وقلة مباالهتم بالغلو يف املنطق وجماوزة : واهليوم ذكر الوادي 
. حّد القصد فيه ، حىت يفضلوا أجنب الناس على عنترة ، وأشحهم على حامت ، وأن يبهتوا الربّي ، ويفسقوا التقي 

  :أن سليمان بن عبد امللك مسع قوله : وعن الفرزدق 
  َوبِتُّ أُفضُّ أَغْالََق الِْخَتامِ... بِجَانَِبيَّ ُمَصرََّعاٍت  فَبِْتَن

} َوأَنَُّهْم َيقُولُونَ َما الَ َيفَْعلُونَ { : يا أمري املؤمنني قد درأ اهللا عين احلّد بقوله : قد وجب عليك احلّد ، فقال : فقال 
.  

ا اللََّه كَثًِريا َواْنَتَصرُوا ِمْن َبْعِد َما ظُِلُموا َوَسَيعْلَُم الَِّذيَن ظَلَُموا أَيَّ ُمْنقَلَبٍ إِلَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت َوذَكَرُو
  ) ٢٢٧(َيْنقَِلُبونَ 

استثىن الشعراء املؤمنني الصاحلني الذين يكثرون ذكر اهللا وتالوة القرآن ، وكان ذلك أغلب عليهم من الشعر ، 
توحيد اهللا والثناء عليه ، واحلكمة واملوعظة ، والزهد واآلداب احلسنة ، ومدح رسول اهللا وإذا قالوا شعراً قالوه يف 

صلى اهللا عليه وسلم والصحابة وصلحاء األمة ، وما ال بأس به من املعاين اليت ال يتلطخون فيها بذنب وال يتلبسون 
الَّ ُيِحبُّ اهللا اجلهر بالسوء { : اهللا تعاىل قال . بشائنة وال منقصة ، وكان هجاؤهم على سبيل االنتصار ممن يهجوهم 

{ : وذلك من غري اعتداء وال زيادة على ما هو جواب لقوله تعاىل ]  ١٤٨: النساء [ } ِمَن القول إِالَّ َمن ظُِلَم 
أن رجالً من : عبيد وعن عمرو بن ]  ١٩٤: البقرة [ } فََمنِ اعتدى َعلَْيكُْم فاعتدوا َعلَْيِه بِمِثْلِ َما اعتدى َعلَْيكُْم 

أن الشعر باب : فما مينعك منه فيما ال بأس به؟ والقول فيه : إن صدري ليجيش بالشعر ، فقال : العلوية قال له 
عبد اهللا بن رواحة ، : املراد باملستثنني : وقيل . من الكالم ، فحسنه كحسن الكالم ، وقبيحه كقبيح الكالم 

مالك ، وكعب بن زهري؛ والذين كانوا ينافحون عن رسول اهللا صلى اهللا  كعب بن: وحسان بن ثابت ، والكعبان 
  :وعن كعب بن مالك أنّ النيب صلى اهللا عليه وسلم قال له . عليه وسلم ويكافحون هجاة قريش 

  :وكان يقول حلسان " اهجُهم؛ فوالذي نفِسي بيِدِه هلُو أَشدُّ عليهم مَن النبل ) "  ٧٩١( 
ختم السورة بآية ناطقة مبا ال شيء أهيب منه وأهول ، وال أنكى لقلوب " القدسِ مَعَك قلْ وروُح ) "  ٧٩٢( 

الذين ظَلَُمواْ { وما فيه من الوعيد البليغ ، وقوله } َوَسَيْعلَمُ { : املتأّملني وال أصدع ألكباد املتدبرين ، وذلك قوله 
: امه ، وقد تالها أبو بكر لعمر رضي اهللا عنهما حني عهد إليه وإهب} أَىَّ ُمنقَلَبٍ َينقَِلُبونَ { : وقوله . وإطالقه } 

خري : وتفسري الظلم بالكفر تعليل ، وألن ختاف فتبلغ األمن . وكان السلف الصاحل يتواعظون هبا ويتناذرون شدهتا 
أن ينفلتوا إن الذين ظلموا يطمعون : ومعناها » أي منفلت ينفلتون«: وقرأ ابن عباس . من أن تأمن فتبلغ اخلوف 

اللهم اجعلنا ممن جعل هذه اآلية بني : من عذاب اهللا ، وسيعلمون أن ليس هلم وجه من وجوه االنفالت وهو النجاة 
  .عينيه فلم يغفل عنها؛ وعلم أن من عمل سيئة فهو من الذين ظلموا ، واهللا أعلم بالصواب 

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
الشعراِء كان لَه من األجر عشُر حسناٍت بعدِد مْن َصدَّق بنوحٍ وكذََّب بِه وهوٍد وشعيبٍ  مْن قرأَ سورةَ) "  ٧٩٣( 

  "وصاحلٍ وإبراهيَم وبعدِد مْن كَذََّب بعيسى وصّدق مبحمٍد عليهُم الصالةُ والَسالُم 
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لكشاف: كتاب    ا
لزخمشري: املؤلف  ا بن أمحد،  بن عمرو  لقاسم حممود  بو ا  أ

الَِّذيَن يُِقيُمونَ الصَّلَاةَ َوُيْؤتُونَ الزَّكَاةَ َوُهمْ ) ٢(ُهًدى َوُبشَْرى ِللُْمْؤِمنَِني ) ١(طس ِتلَْك آَياُت الْقُْرآِن َوِكتَابٍ ُمبِنيٍ 
  ) ٣(بِالْآخَِرِة ُهْم ُيوِقُنونَ 

: إما اللوح ، وإبانته : إشارة إىل آيات السورة والكتاب املبني } ِتلَْك { بالتفخيم واإلمالة ، و : رىء ق} طس { 
أهنما يبينان : وإما القرآن ، وإبانتهما . وإما الصورة . أنه قد خط فيه كل ما هو كائن فهو يبينه للناظرين فيه إبانة 

عجازمها ظاهر مكشوف ، وإضافة اآليات إىل القرآن والكتاب املبني ما أودعاه من العلوم واحلكم والشرائع ، وأنّ إ
مل نكر الكتاب املبني؟ : فإن قلت . على سبيل التفخيم هلا والتعظيم ، ألنّ املضاف إىل العظيم يعظم باإلضافة إليه : 

] .  ٥٥: القمر [ } مُّقَْتِدرِ  ِفى َمقَْعِد ِصْدقٍ ِعنَد َمِليٍك{ : ليبهم بالتنكري فيكون أفخم له ، كقوله تعاىل : قلت 
كما تعطف إحدى الصفتني على األخرى يف حنو : ما وجه عطفه على القرآن إذا أريد به القرآن؟ قلت : فإن قلت 

هذا فعل السخي واجلواد الكرمي ، ألنّ القرآن هو املنزل املبارك املصّدق ملا بني يديه ، فكان حكمه حكم : قولك 
: وقرأ ابن أيب عبلة . تلك اآليات آيات املنزل املبارك آي كتاب مبني : دح ، فكأنه قيل الصفات املستقلة بامل

ما : فإن قلت . وآيات كتاب مبني ، فحذف املضاف وأقيم املضاف إليه مقامه : بالرفع على تقدير » وكتاٌب مبٌني«
ال فرق بينهما إال ما : ؟ قلت ]  ١: احلجر [ } نيٍ الرَ ِتلَْك ءايات الكتاب َوقُْرءاٍن مُّبِ{ : الفرق بني هذا وبني قوله 

ضرب جار جمرى التثنية ال يترجح فيه : بني املعطوف واملعطوف عليه من التقّدم والتأخر ، وذلك على ضربني 
األعراف [ ، ]  ٥٨: البقرة [ } َوقُولُواْ ِحطَّةٌ { : جانب على جانب ، وضرب فيه ترجح ، فاألول حنو قوله تعاىل 

: والثاين . ومنه ما حنن بصدده ]  ١٦١: األعراف [ ، ]  ٥٨: البقرة [ } وادخلوا الباب ُسجًَّدا { ، ]  ١٦١: 
} ُهًدى وبشرى { ، ]  ١٨: آل عمران [ } شَهَِد اهللا أَنَّهُ ال إله إِالَّ ُهَو واملالئكة َوأُْولُواْ العلم { : حنو قوله تعاىل 

هادية ومبشرة؛ والعامل فيها ما يف تلك من معىن اإلشارة ، : على احلال ، أي يف حمل النصب أو الرفع ، فالنصب 
هي هدى وبشرى ، وعلى البدل من اآليات ، وعلى أن يكون خرباً بعد خرب ، أي : والرفع على ثالثة أوجه ، على 

{ : قال اهللا تعاىل . داهم أهنا زائدة يف ه: واملعىن يف كوهنا هدى للمؤمنني . مجعت أهنا آيات ، وأهنا هدى وبشرى : 
كيف يتصل مبا قبله؟ } َوُهم باألخرة ُهمْ ُيوِقُنونَ { : فإن قلت ]  ١٢٤: التوبة [ } فأما الذين آمنوا فزادهتم إميانا 

: حيتمل أن يكون من مجلة صلة املوصول ، وحيتمل أن تتم الصلة عنده ويكون مجلة اعتراضية ، كأنه قيل : قلت 
. هم املوقنون باآلخرة ، وهو الوجه : نون ويعملون الصاحلات من إقامة الصالة وإيتاء الزكاة وهؤالء الذين يؤم

وما يوقن باآلخرة حق : حىت صار معناها } وَُهْم { ويدل عليه أنه عقد مجلة ابتدائية وكّرر فيها املبتدأ الذي هو 
  .ف العاقبة حيملهم على حتمل املشاق اإليقان إال هؤالء اجلامعون بني اإلميان والعمل الصاحل ، ألنّ خو

أُولَِئَك الَِّذيَن لَُهْم ُسوُء الَْعذَابِ وَُهْم ِفي الْآِخَرِة ُهمُ ) ٤(إِنَّ الَِّذيَن لَا ُيْؤِمُنونَ بِالْآِخَرةِ َزيَّنَّا لَُهمْ أَْعَمالَُهْم فَُهْم َيْعَمُهونَ 
  ) ٥(الْأَْخَسُرونَ 

} َوَزيََّن لَُهمُ الشيطان أعماهلم { : م إىل ذاته ، وقد أسنده إىل الشيطان يف قوله كيف أسند تزيني أعماهل: فإن قلت 
بني اإلسنادين فرق ، وذلك أنّ إسناده إىل الشيطان حقيقة ، : ؟ قلت ]  ٣٨: العنكبوت [ ، ]  ٢٤: النمل [ 



. من اجملاز الذي يسمى االستعارة أن يكون : أحدمها . وإسناده إىل اهللا عز وجل جماز ، وله طريقان يف علم البيان 
وجعلوا إنعام اهللا . أنه ملا متعهم بطول العمر وسعة الرزق : أن يكون من اجملاز احلكمّي ، فالطريق األّول : والثاين 

بذلك عليهم وإحسانه إليهم ذريعة إىل اتباع شهواهتم وبطرهم وإيثارهم الروح والترفة ، ونفارهم عما يلزمهم فيه 
] وسالمه [ وإليه أشارت املالئكة صلوات اهللا . الصعبة واملشاق املتعبة ، فكأنه زين هلم بذلك أعماهلم التكاليف 

أن إمهاله : والطريق الثاين ]  ١٨: الفرقان [ } ولكن مَّتَّْعتَُهْم َوءاَباءُهْم حىت َنُسواْ الذكر { : عليهم يف قوهلم 
لتزيني ، فأسند إليه ألن اجملاز احلكمّي يصححه بعض املالبسات ، الشيطان وختليته حىت يزين هلم مالبسة ظاهرة ل

. زينها هلم اهللا فعمهوا عنها وضلوا ، وعزى إىل احلسن : هي أعمال اخلري اليت وجب عليهم أن يعملوها : وقيل 
 أنه دخل السوق وما: وعن بعض األعراب . التحري والترّدد ، كما يكون حال الضال عن الطريق : والعمه 

القتل واألسر } ُسوء العذاب { مترّددين يف أعماهلم وأشغاهلم : رأيت الناس عمهني ، أراد : أبصرها قط ، فقال 
أشّد الناس خسراناً؛ ألهنم لو آمنوا لكانوا من الشهداء على مجيع األمم ، فخسروا } األخسرون { و . يوم بدر 

  .ذلك مع خسران النجاة وثواب اهللا 

  ) ٦(ى الْقُْرآنَ ِمْن لَُدنْ َحكِيمٍ َعِليمٍ َوإِنََّك لَُتلَقَّ

وهذه . وهذا معىن جميئهما نكرتني } َعِليمٌ { وأّي } َحِكيٌم { عند أيّ } ِمن { لتؤتاه وتلقنه } لَُتلَقَّى القرءان { 
  .اآلية بساط ومتهيد ، ملا يريد أن يسوق بعدها من األقاصيص وما يف ذلك من لطائف حكمته ودقائق علمه 

  ) ٧(طَلُونَ إِذْ قَالَ ُموَسى ِلأَْهِلِه إِنِّي آَنْسُت نَاًرا سَآِتيكُْم ِمْنَها بِخََبرٍ أَْو آتِيكُْم بِِشهَابٍ قََبسٍ لَعَلَّكُْم َتْص

وجيوز . خذ من آثار حكمته وعلمه قصة موسى : اذكر ، كأنه قال على أثر ذلك : منصوب مبضمر ، وهو } إِذ { 
روي أنه مل يكن مع موسى عليه السالم غري امرأته ، وقد كىن اهللا عنها باألهل ، فتبع ذلك و. أن ينتصب بعليم 

النار : والقبس . الشعلة : الشهاب ] .  ١٠: طه [ } امكثوا { : ورود اخلطاب على لفظ اجلمع ، وهو قوله 
جعل القبس بدالً ، أو صفة : ين ومن قرأ بالتنو. املقبوسة ، وأضاف الشهاب إىل القبس ألنه يكون قبساً وغري قبس 

سآتيكم منها خبرب ، : فإن قلت . ما خيرب به عن حال الطريق ، ألنه كان قد ضله : واخلرب . ملا فيه من معىن القبس 
: قد يقول الراجي إذا قوي رجاؤه : قلت . ألنّ أحدمها ترّج واآلخر تيقن : كاملتدافعني : ولعلي آتيكم منها خبرب 

عدة ألهله أنه يأتيهم : كيف جاء بسني التسويف؟ قلت : فإن قلت . سيكون كذا مع جتويزه اخليبة سأفعل كذا ، و
فلم جاء بأو دون الواو؟ قلت بىن الرجاء على أنه إن مل يظفر : فإن قلت . به وإن أبطأ ، أو كانت املسافة بعيدة 

تباس النار ، ثقة بعادة اهللا أنه ال يكاد جيمع بني إّما هداية الطريق؛ وإما اق: حباجتيه مجيعاً مل يعدم واحدة منهما 
عز الدنيا ، : حرمانني على عبده ، وما أدراه حني قال ذلك أنه ظافر على النار حباجتيه الكليتني مجيعاً ، ومها العزَّان 

  .وعز اآلخرة 

  ) ٨(َحانَ اللَِّه َربِّ الْعَالَِمَني فَلَمَّا َجاَءَها ُنوِدَي أَنْ بُورَِك َمْن ِفي النَّارِ َوَمْن َحْولََها َوسُْب

هل جيوز أن تكون املخففة من : قيل له بورك فإن قلت : واملعىن . ألنّ النداء فيه معىن القول : هي املفسرة } أَنَ { 
فعلى : فإن قلت . » قد«ال ، ألنه ال بّد من : والضمري ضمري الشأن؟ قلت . نودي بأنه بورك : الثقيلة وتقديره 



بورك من يف مكان } ُبورَِك َمن ِفى النار َوَمْن َحْولََها { ومعىن . ال يصح؛ ألهنا عالمة ال حتذف : رها؟ قلت إضما
ُنوِدىَ { : البقعة اليت حصلت فيها وهي البقعة املباركة املذكورة يف قوله تعاىل : ومكاهنا . النار ، ومن حول مكاهنا 

تباركت األرض ومن «. وتدل عليه قراءة أّيب ]  ٣٠: القصص [ } ملباركة ِمن َشاِطىء الوادى األمين ِفى البقعة ا
: ؛ والذي بوركت له البقعة ، وبورك من فيها وحواليها حدوث أمر ديين فيها »بوركت النار«: وعنه . » حوهلا

ر اهللا بركة وهو تكليم اهللا موسى واستنباؤه له وإظهار املعجزات عليه؛ ورّب خري يتجّدد يف بعض البقاع ، فينش
. ذلك اخلري يف أقاصيها ، ويبث آثار مينه يف أباعدها ، فكيف مبثل ذلك األمر العظيم الذي جرى يف تلك البقعة 

والظاهر أنه عاّم يف كل من كان يف تلك األرض ويف . موسى واملالئكة احلاضرون : املراد باملبارك فيهم : وقيل 
وجنيناه َولُوطاً { : قد جعل اهللا أرض الشام بالربكات موسومة يف قوله تلك الوادي وحواليهما من أرض الشام ، ول

وحقت أن تكون كذلك ، فهي مبعث األنبياء صلوات اهللا ]  ٧١: األنبياء [ } إِلَى األرض الىت َباَركَْنا ِفيَها للعاملني 
ىن ابتداء خطاب اهللا موسى فما مع: فإن قلت . عليهم ومهبط الوحي إليهم وكفاهتم أحياء وأمواتاً ] وسالمه [ 

وسبحان { هي بشارة له بأنه قد قضى بأمر عظيم تنتشر منه يف أرض الشام كلها الربكة : بذلك عند جميئه؟ قلت 
تعجيب ملوسى عليه السالم من ذلك ، وإيذان بأنّ ذلك األمر مريده ومكّونه رب العاملني ، تنبيهاً } اهللا َرّب العاملني 

  .ئل األمور وعظائم الشؤون على أن الكائن من جال

  ) ٩(َيا ُموَسى إِنَُّه أََنا اللَُّه الْعَزِيُز الَْحكِيُم 

صفتان للخرب } العزيز احلكيم { و . مبتدأ وخرب } أََنا اهللا { جيوز أن يكون ضمري الشأن ، والشأن } إِنَّهُ { اهلاء يف 
صفتان : والعزيز احلكيم . كلمك أنا ، واهللا بيان ألنا أنّ م: وأن يكون راجعاً إىل ما دل عليه ما قبله ، يعين . 

أنا القوّي القادر على ما يبعد من األوهام : للمبني ، وهذا متهيد ملا أراد أن يظهره على يده من املعجزة ، يريد 
  .كقلب العصا حية ، الفاعل كل ما أفعله حبكمة وتدبري 

نََّها َجانٌّ وَلَّى ُمدْبًِرا وَلَْم ُيَعقِّبْ َيا ُموَسى لَا َتَخْف إِنِّي لَا َيَخاُف لََديَّ الُْمْرَسلُونَ َوأَلْقِ َعَصاَك فَلَمَّا َرآَها َتهَْتزُّ كَأَ
  ) ١١(إِلَّا َمْن ظَلََم ثُمَّ َبدَّلَ ُحْسًنا بَْعَد ُسوٍء فَإِنِّي غَفُورٌ َرحِيٌم ) ١٠(

نودي أن بورك من يف النار ، : على بورك؛ ألن املعىن : ؟ قلت } َوأَلْقِ َعَصاَك { : عالم عطف قوله : فإن قلت 
والدليل . } أَلْقِ َعَصاكَ { : قيل له بورك من يف النار ، وقيل له : واملعىن . كالمها تفسري لنودي : وأن ألق عصاك 

القصص [ } أََنا اهللا أَن يا موسى إِّنى { : بعد قوله ]  ٣١: القصص [ } َوأَنْ أَلْقِ َعَصاَك { : على ذلك قوله تعاىل 
. كتبت إليك أن حج وأن اعتمر ، وإن شئت أن حج واعتمر : على تكرير حرف التفسري ، كما تقول ]  ٣٠: 

ومنها قراءة عمرو . شأبَّة ودأبَّة : على لغة من جيّد يف اهلرب من التقاء الساكنني ، فيقول ) جأن : ( وقرأ احلسن 
  :قال . عقب املقاتل ، إذا كّر بعد الفرار : مل يرجع ، يقال } َعقّبْ وَلَْم ُي{ » وال الضألني«بن عبيد 

  َوالَ َنَزلُوا َيْوَم الكَرِيَهِة َمنْزِال... فََما َعقَُّبوا إذْ ِقيلَ َهلْ ِمْن ُمَعقِّبٍ 
ألنه » لكن«مبعىن  }إِال { و } إِّنى الَ َيَخافُ لََدىَّ املرسلون { وإمنا رعب لظنه أن ذلك ألمر أريد به ، ويدل عليه 

ولكن من ظلم منهم : واملعىن . ملا أطلق نفي اخلوف عن الرسل ، كان ذلك مظنة لطرّو الشبهة ، فاستدرك ذلك 
أي فرطت منه صغرية مما جيوز على األنبياء ، كالذي فرط من آدم ويونس وداود وسليمان وإخوة يوسف ، ومن 

يض مبا وجد من موسى ، وهو من التعريضات اليت يلطف موسى بوكزة القبطي ، ويشك أن يقصد هبذا التعر



واحلسن ، ]  ١٦: القصص [ } َرّب إِّنى ظَلَْمُت َنفِْسى فاغفر ِلى { : ومساه ظلماً ، كما قال موسى . مأخذها 
: وعن أيب عمرو يف رواية عصمة . ، حبرف التنبيه » أال من ظلم«: وقرىء . حسن التوبة ، وقبح الذنب : والسوء 

  .ناً حس

  ) ١٢(اُنوا قَْوًما فَاِسِقَني َوأَْدِخلْ َيَدَك ِفي جَْيبَِك َتخُْرْج بَْيَضاَء ِمْن غَْيرِ ُسوٍء ِفي ِتْسعِ آيَاٍت إِلَى ِفْرَعْونَ َوقَْوِمِه إِنَُّهْم كَ

إىل {  اذهب يف تسع آيات: واملعىن . كالم مستأنف ، وحرف اجلّر فيه يتعلق مبحذوف } ِفى ِتْسعِ ءايات { و 
  :وحنوه } ِفْرَعْونَ 

  فَرِيٌق َنْحُسُد اإلِنَس الطََّعامَا... فَقُلُت إلَى الطََّعامِ فَقَالَ ِمْنُهْم 
ولقائل . يف مجلة تسع آيات وعدادهّن : يف تسع آيات ، أي : وألق عصاك ، وأدخل يدك : وجيوز أن يكون املعىن 

الفلق ، والطوفان ، واجلراد ، والقمل : اليد والعصا ، والتسع ثنتان منها : كانت اآليات إحدى عشرة : أن يقول 
  .، والضفادع ، والدم ، والطمسة ، واجلدب يف بواديهم ، والنقصان يف مزارعهم 

  ) ١٣(فَلَمَّا َجاَءْتُهْم آيَاُتَنا مُْبِصَرةً قَالُوا َهذَا ِسْحٌر ُمبٌِني 

يف احلقيقة ملتأّمليها ، ألهنم البسوها وكانوا بسبب منها بنظرهم جعل اإلبصار هلا وهو . الظاهرة البينة : املبصرة 
كل ناظر فيها من كافة أويل العقل ، وأن يراد إبصار فرعون وملئه : وجيوز أن يراد حبقيقة اإلبصار . وتفكرهم فيها 

مي ال تقدر على أو جعلت كأهنا تبصر فتهدي ، ألنّ الع]  ١٤: النمل [ } واستيقنتها أَنفُُسُهمْ { : لقوله . 
كلمة عيناء ، وكلمة عوراء ، ألن الكلمة احلسنة ترشد ، والسيئة : ومنه قوهلم . االهتداء ، فضالً أن هتدي غريها 

]  ١٠٢: اإلسراء [ } لَقَْد َعِلْمَت َما أَنَزلَ َهُؤالء إِالَّ َربُّ السماوات واألرض َبصَاِئَر { : وحنوه قوله تعاىل . تغوي 
: ، وهي حنو » َمبصرة«: وقرأ علّي بن احلسني رضي اهللا عنهما وقتادة . ارة ، كما وصفها باإلبصار فوصفها بالبص

  .مكاناً يكثر فيه التبصر : جمبنة ومبخلة وجمفرة ، أي 

  ) ١٤(يَن َوَجَحُدوا بَِها وَاْسَتْيقََنْتَها أَْنفُُسُهْم ظُلًْما َوُعلُوا فَاْنظُْر كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الُْمفِْسِد

الكرب والترفع عن اإلميان مبا جاء به موسى ، : واو احلال ، وقد بعدها مضمرة ، والعلو } واستيقنتها { الواو يف 
فَقَالُواْ أَُنْؤِمُن لَِبشََرْينِ ِمثِْلَنا َوقَْوُمُهَما لََنا { ، ]  ٤٦: املؤمنون [ } فاستكربوا َوكَانُواْ قَْوماً عالني { : كقوله تعاىل 

، » عتيا«، و» عتيا«: بالضم والكسر ، كما قرىء » عليا«و» عليا«: وقرىء ]  ٤٧: املؤمنون [ } عابدون 
أهنم جحدوها بألسنتهم ، واستيقنوها يف قلوهبم وضمائرهم واالستيقان أبلغ من اإليقان ، : وفائدة ذكر األنفس 

واستيقن أهنا آيات بينة واضحة جاءت من عند  وقد قوبل بني املبصرة واملبني ، وأي ظلم أفحش من ظلم من اعتقد
  .اهللا ، مث كابر بتسميتها سحراً بيناً مكشوفاً ال شبهة فيه 

  ) ١٥(لُْمْؤِمنَِني َولَقَْد آتَْيَنا َداوُوَد َوُسلَْيَمانَ ِعلًْما َوقَالَا الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي فَضَّلََنا َعلَى كَِثريٍ ِمْن ِعَباِدِه ا

أعطيته : أليس هذا موضع الفاء دون الواو ، كقولك : فإن قلت . طائفة من العلم أو علماً سنياً غزيراً  }ِعلًْما { 
بلى ، ولكن عطفه بالواو إشعار بأن ما قااله بعض ما أحدث فيهما إيتاء العلم وشيء : فشكر ، ومنعته فصرب؟ قلت 



لقد آتينامها علماً فعمال به وعلماه وعرفا حق و: من مواجبه ، فأضمر ذلك مث عطف عليه التحميد ، كأنه قال 
أو من مل يؤت . من مل يؤت علماً : والكثري املفضل عليه . } َوقَاالَ احلمد ِللَِّه الذى فَضَّلََنا { النعمة فيه والفضيلة 

حمله  ويف اآلية دليل على شرف العلم وإنافة. أهنما فضال على كثري وفضل عليهما كثري : وفيه . مثل علمهما 
وأجزل القسم ، وأن من أوتيه فقد أويت فضالً على كثري من . وتقدم محلته وأهله ، وأن نعمة العلم من أجل النعم 

، وما مساهم رسول اهللا صلى اهللا عليه ]  ١١: اجملادلة [ } والذين أُوُتواْ العلم درجات { : عباد اهللا ، كما قال 
  :وسلم 

وفيها أنه يلزمهم . داناهتم هلم يف الشرف واملنزلة ، ألهنم القّوام مبا بعثوا من أجله إال مل» ورثةُ األنبياِء«)  ٧٩٤( 
وفيها التذكري بالتواضع ، . أن حيمدوا اهللا على ما أوتوه من فضلهم على غريهم : هلذه النعمة الفاضلة لوازم ، منها 

  .كلّ الناسِ أفقَه مْن عمر : أحسن قول عمر وما . وأن يعتقد العامل أنه وإن فضل على كثري فقد فضل عليه مثلهم 

  ) ١٦(َهذَا لَُهَو الْفَْضلُ الُْمبُِني  َوَورِثَ ُسلَْيَمانُ َداُووَد َوقَالَ َيا أَيَُّها النَّاُس ُعلِّْمَنا َمْنِطَق الطَّْيرِ َوأُوِتيَنا ِمْن كُلِّ َشْيٍء إِنَّ

وكان داود أكثر تعبداً ، وسليمان أقضى وأشكر  -عة عشر وكانوا تس -ورث منه النبّوة وامللك دون سائر بنيه 
تشهرياً لنعمة اهللا ، وتنويهاً هبا ، واعترافاً مبكاهنا ، ودعاء للناس إىل التصديق بذكر } َوقَالَ ياأيها الناس { لنعمة اهللا 

ما يصوت به من املفرد كل : واملنطق . املعجزة اليت هي علم منطق الطري ، وغري ذلك مما أوتيه من عظائم األمور 
وقد ترجم يعقوب بن السكيت كتابه بإصالح املنطق ، وما أصلح فيه إال مفردات . واملؤلف ، املفيد وغري املفيد 

نطقت احلمامة ، وكل صنف من الطري يتفاهم أصواته ، والذي علمه سليمان من منطق : الكلم ، وقالت العرب 
وحيكى أنه مر على بلبل يف شجرة حيرك رأسه ومييل ذنبه . نيه وأغراضه هو ما يفهم بعضه من بعض من معا: الطري 

. أكلت نصف مترة فعلى الدنيا العفاء : قال يقول : اهللا ونبيه أعلم : أتدرون ما يقول؟ قالوا : ، فقال ألصحابه 
وصاح . ين تدان كما تد: وصاح طاووس ، فقال يقول . ليت ذا اخللق مل خيلقوا : وصاحت فاختة فأخرب أهنا تقول 

. كل حّي ميت ، وكل جديد بال : وصاح طيطوي ، فقال يقول . استغفروا اهللا يا مذنبني : هدهد ، فقال يقول 
سبحان ريب األعلى ملء مسائه : وصاحت رمخة ، فقال تقول . قّدموا خرياً جتدوه : وصاح خطاف فقال يقول 

. كل شيء هالك إال اهللا : احلدأ يقول : وقال . ألعلى سبحان ريب ا: وصاح قمري ، فأخرب أنه يقول . وأرضه 
. اذكروا اهللا يا غافلني : والديك يقول . ويل ملن الدنيا مهه : والببغاء تقول . من سكت سلم : والقطاة تقول 
والضفدع يقول . يف البعد من الناس أنس : والعقاب يقول . يا ابن آدم عش ما شئت آخرك املوت : والنسر يقول 

فالن يقصده كل أحد ، : كثرة ما أويت ، كما تقول } ِمن كُلّ َشْىء { : وأراد بقوله . سبحان ريب القدوس : 
َوأُوتَِيْت ِمن كُلّ { : ومثله قوله . كثرة قصاده ورجوعه إىل غزارة يف العلم واستكثار منه : ويعلم كل شيء ، تريد 

قول وارد على سبيل الشكر واحملمدة ، كما قال رسول } ل املبني إِنَّ هذا لَُهوَ الفض{ ] .  ٢٣: النمل [ } َشْىء 
  :اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

كيف قال : فإن قلت . أقول هذا القول شكراً وال أقوله فخراً : أي » أَنا سيُد ولِد آدَم وال فخر « )  ٧٩٥( 
أن هذه النون : والثاين . يد نفسه وأباه أن ير: فيه وجهان ، أحدمها : علمنا وأوتينا وهو من كالم املتكربين؟ قلت 

فكلم أهل طاعته على صفته وحاله اليت كان عليها ، وليس  -وكان ملكاً مطاعاً  -يقال هلا نون الواحد املطاع 
التكرب من لوازم ذلك ، وقد يتعلق بتجمل امللك وتفخمه ، وإظهار آيينه وسياسته مصاحل ، فيعود تكلف ذلك 



ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يفعل حنواً من ذلك إذا وفد عليه وفد أو احتاج أن يرجح يف عني وقد كان رس. واجباً 
  .أال ترى كيف أمر العباس رضي اهللا عنه بأن حيبس أبا سفيان حىت متّر عليه الكتائب . عدّو 

  ) ١٧(ونَ َوُحِشَر ِلُسلَْيَمانَ ُجنُوُدُه ِمَن الْجِنِّ َوالْإِْنسِ َوالطَّْيرِ فَُهْم يُوَزُع

مخسة وعشرون للجّن ، ومخسة وعشرون لإلنس ، ومخسة وعشرون : روي أن معسكره كان مائة فرسخ يف مائة 
وسبعمائة . للطري ، ومخسة وعشرون للوحش ، وكان له ألف بيت من قوارير على اخلشب ، فيها ثلثمائة منكوحة 

 فرسخ ، وكان يوضع منربه يف وسطه وهو من سرية ، وقد نسجت له اجلّن بساطاً من ذهب وإبريسم فرسخاً يف
ذهب ، فيقعد عليه وحوله ستمائة ألف كرسي من ذهب وفضة ، فيقعد األنبياء على كراسي الذهب والعلماء على 
كراسي الفضة ، وحوهلم الناس وحول الناس اجلّن والشياطني ، وتظله الطري بأجنحتها حىت ال يقع عليه الشمس ، 

ويروى أنه كان يأمر الريح العاصف حتمله ، ويأمر الرخاء تسريه . بساط فتسري به مسرية شهر وترفع ريح الصبا ال
إين قد زدت يف ملكك ال يتكلم أحد بشيء إال ألقته الريح يف : ، فأوحى اهللا إليه وهو يسري بني السماء واألرض 

لقته الريح يف أذنه ، فنزل ومشى إىل لقد أويت آل داود ملكاً عظيماً ، فأ: مسعك ، فيحكى أنه مر حبّراث فقال 
لتسبيحة واحدة يقبلها اهللا ، خري مما أويت آل : إمنا مشيت إليك لئال تتمىن ماال تقدر عليه ، مث قال : احلرّاث وقال 

توقف سالف العسكر حىت تلحقهم التوايل فيكونوا جمتمعني ال : حيبس أوهلم على آخرهم ، أي } ُيوَزُعونَ { داود 
  .نهم أحد ، وذلك للكثرة العظيمة يتخلف م

 ُسلَْيَمانُ َوُجُنوُدُه وَُهْم لَا َحتَّى إِذَا أََتْوا َعلَى وَاِد النَّْملِ قَالَتْ َنْملَةٌ َيا أَيَُّها النَّْملُ اْدُخلُوا َمَساِكَنكُْم لَا َيْحِطمَنَّكُْم
  ) ١٨(َيْشُعُرونَ 

يتوجه على معنيني أحدمها؛ أن إتياهنم : بعلى؟ قلت } أَتَْوا {  عّدي مل: فإن قلت . هو واد بالشام كثري النمل : قيل 
  :كان من فوق ، فأتى حبرف االستعالء ، كما قال أبو الطيب 

: أن يراد قطع الوادي وبلوغ آخره ، من قوهلم : والثاين . ملا كان قرباً من فوق ... َولَُشدَّ َما قَُرَبْت َعلَْيَك األَْنُجُم 
يء إذا أنفذه وبلغ آخره كأهنم أرادوا أن ينزلوا عند منقطع الوادي ، ألهنم ما دامت الريح حتملهم يف أتى على الش

النمل ، : ، بضم امليم وبضم النون وامليم ، وكان األصل » ُنُملة يا أيها النمل«وقرىء . اهلواء ال خياف حطمهم 
كانت متشي : قيل . يف السبع » السبع«: وهلم ختفيف عنه ، كق: بوزن الرجل ، والنمل الذي عليه االستعمال 

كان : وقيل . اآلية ، فسمع سليمان كالمها من ثالثة أميال : } ياأيها النمل { : وهي عرجاء تتكاوس ، فنادت 
سلوا عما شئتم ، وكان أبو حنيفة رمحه اهللا : وعن قتادة أنه دخل الكوفة فالتف عليه الناس ، فقال . امسها طاخية 

سلوه عن منلة سليمان ، أكانت ذكراً أم أنثى؟ فسألوه فأفحم ، فقال أبو : فقال .  -وهو غالم حدث  -حاضراً 
ولو كانت ذكراً } قَالَْت َنْملَةٌ { : من كتاب اهللا ، وهو قوله : من أين عرفت؟ قال : كانت أنثى ، فقيل له : حنيفة 
يف وقوعها على الذكر واألنثى ، فيميز بينهما بعالمة ، حنو  وذلك أنّ النملة مثل احلمامة والشاة. قال منلة : لقال 
ال «: بتخفيف النون ، وقرىء » مسكنكم وال حيطمنكم«: وقرىء . محامة ذكر ، ومحامة أنثى ، وهو وهي : قوهلم 

العقل  وملا جعلها قائلة والنمل مقوالً هلم كما يكون يف أويل. حيتطمنكم : وأصله . بفتح احلاء وكسرها » حيطمنكم
حيتمل أن يكون جواباً لألمر ، وأن يكون : ال حيطمنكم ما هو؟ قلت : فإن قتل . أجرى خطاهبم جمرى خطاهبم : 



: ال تكونوا حيث أنتم فيحطمكم ، على طريقة : أنه يف معىن : هنياً بدالً من األمر ، والذي جّوز أن يكون بدالً منه 
  .عجبت من نفسي ومن إشفاقها : ليمان ، فجاء مبا هو أبلغ ، وحنوه ال حيطمنكم جنود س: ال أرينك ههنا ، أراد 

ِلَديَّ َوأَنْ أَْعَملَ َصاِلًحا فََتَبسَّمَ َضاِحكًا ِمْن قَْوِلَها َوقَالَ َربِّ أَْوزِْعنِي أَنْ أَْشكَُر نِْعمََتَك الَِّتي أَْنَعْمَت َعلَيَّ َوَعلَى َوا
  ) ١٩(ِفي ِعَباِدكَ الصَّاِلِحَني  تَْرَضاُه َوأَْدِخلْنِي بَِرْحمَِتَك

تبسم شارعاً يف الضحك وآخذاً فيه ، يعين أنه قد جتاوز حّد التبسم إىل الضحك ، } فََتَبسَّمَ ضاحكا { ومعىن 
  :وأما ما روي . السالم ] الصالة [ وكذلك ضحك األنبياء عليهم 

فالغرض املبالغة يف وصف ما وجد منه من أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ضحك حىت بدت نواجذه )  ٧٩٦( 
فإن » ضحكا«: الضحك النبوي ، وإال فبدّو النواجذ على احلقيقة إمنا يكون عند االستغراب ، وقرأ ابن السميفع 

شيئان ، إعجابه مبا دل من قوهلما على ظهور رمحته ورمحة جنوده وشفقتهم ، : ما أضحكه من قوهلا؟ قلت : قلت 
. تعين أهنم لو شعروا مل يفعلوا } َوُهْم الَ َيْشُعُرونَ { : اهلم يف باب التقوى ، وذلك قوهلا وعلى شهرة حاله وح

من إدراكه بسمعه ما مهس به بعض احلكل الذي هو مثل يف الصغر والقلة ، : وسروره مبا آتاه اهللا مما مل يؤت أحداً 
ما أنعم به عليه من ذلك ، وعلى استيفاقه لزيادة  ومن إحاطته مبعناه ، ولذلك اشتمل دعاؤه على استيزاع اهللا شكر

اجعلين أزع شكر نعمتك عندي ، وأكفه وأرتبطه ال ينفلت عين ، } أَْوزِْعنِى { وحقيقة . العمل الصاحل والتقوى 
وإمنا أدرج ذكر والديه ألنّ النعمة على الولد نعمة على الوالدين ، خصوصاً النعمة . حىت ال أنفك شاكراً لك 

رضي : جعة إىل الدين ، فإنه إذا كان تقيا نفعهما بدعائه وشفاعته وبدعاء املؤمنني هلما كلما دعوا له ، وقالوا الرا
وروي أن النملة أحست بصوت اجلنود وال تعلم أهنم يف اهلواء ، فأمر سليمان الريح . اهللا عنك وعن والديك 

} َوأَْدِخلْنِى بَِرْحمَِتَك ِفى ِعَباِدَك الصاحلني { ومعىن  .فوقفت لئال يذعرن حىت دخلن مساكنهّن ، مث دعا بالدعوة 
  .واجعلين من أهل اجلنة 

لَأَُعذَِّبنَُّه َعذَاًبا َشدِيًدا أَْو لَأَذَْبَحنَُّه أَْو لََيأْتَِينِّي ) ٢٠(َوَتفَقََّد الطَّْيَر فَقَالَ َما ِلَي لَا أََرى الُْهْدُهدَ أَْم كَانَ ِمَن الَْغاِئبَِني 
  ) ٢١(بُِسلْطَاٍن ُمبِنيٍ 

على معىن أنه ال يراه وهو حاضر } َماِليَ الَ أََرى { : نظر إىل مكان اهلدهد فلم يبصره ، فقال : هي املنقطعة } أَْم { 
أهو غائب؟ كأنه يسأل عن صحة : لساتر ستره أو غري ذلك ، مث الح له أنه غائب فأضرب عن ذلك وأخذ يقول 

إهنا إلبل أم شاء ، وذكر من قصة اهلدهد أنّ سليمان حني مت له بناء بيت املقدس جتهز : م وحنوه قوهل. ما الح له 
للحج حبشرة ، فواىف احلرم وأقام به ما شاء ، وكان يقّرب كل يوم طول مقامه خبمسة آالف ناقة ومخسة آالف بقرة 

هيالً؛ فواىف صنعاء وقت الزوال؛ وعشرين ألف شاة ، مث عزم على السري إىل اليمن فخرج من مكة صباحاً يؤم س
وذلك مسرية شهر ، فرأى أرضاً حسناء أعجبته خضرهتا ، فنزل ليتغّدى ويصلي فلم جيدوا املاء ، وكان اهلدهد 

قناقنه ، وكان يرى املاء من حتت األرض كما يرى املاء يف الزجاجة فيجيء الشياطني فيسلخوهنا كما يسلخ اإلهاب 
ه لذلك ، وحني نزل سليمان حلق اهلدهد فرأى هدهداً واقعاً ، فاحنط إليه فوصف له ويستخرجون املاء ، فتفقد

ملك سليمان وما سخر له من كل شيء ، وذكر له صاحبه ملك بلقيس ، وأنّ حتت يدها اثىن عشر ألف قائد حتت 
على رأس كل قائد مائة ألف وذهب معه لينظر فما رجع إال بعد العصر ، وذكر أنه وقعت نفحة من الشمس 

سليمان فنظر فإذا موضع اهلدهد خال فدعا عريف الطري وهو النسر فسأله عنه فلم جيد عنده علمه ، مث قال لسيد 



حبق الذي قوّاك : فناشدها اهللا وقال . عليَّ به ، فارتفعت فنظرت ، فإذا هو مقبل فقصدته : الطري وهو العقاب 
: وما استثىن؟ قالت : لتك أمك ، إنّ نيب اهللا قد حلف ليعذبنك؛ قال ثك: وأقدرك عليَّ إال رمحتيين ، فتركته وقالت 

أوليأتيين بعذر مبني ، فلما قرب من سليمان أرخى ذنبه وجناحيه جيّرها على األرض تواضعاً له ، فلما دنا : بلى قال 
. ن وعفا عنه؛ مث سأله يا نيب اهللا؛ اذكر وقوفك بني يدي اهللا؛ فارتعد سليما: منه أخذ برأسه فمّده إليه ، فقال 

كان عذاب سليمان للطري أن ينتف ريشه ويشمسه : وقيل . أن يؤّدب مبا حيتمله حاله ليعترب به أبناء جنسه : تعذيبه 
التفريق بينه : وقيل . إيداعه القفص : وقيل . أن يلقى للنمل تأكله : وقيل . أن يطلي بالقطران ويشمس : وقيل . 

أللزمنه : وقيل . أضيق السجون معاشرة األضداد : وعن بعضهم . منه صحبة األضداد أللز: وقيل . وبني إلفه 
ملا رأى فيه من . جيوز أن يبيح له اهللا ذلك : من أين حل له تعذيب اهلدهد؟ قلت : فإن قلت . خدمة أقرانه 

الطري ومل يتم ما سخر له  املصلحة واملنفعة؛ كما أباح ذبح البهائم والطيور لألكل وغريه من املنافع؛ وإذا سخر له
  .جاز أن يباح له ما يستصلح به : من أجله إال بالتأديب والسياسة 

فحلفه : قد حلف على أحد ثالثة أشياء : فإن قلت . احلجة والعذر : والسلطان » ليأتينن«و » ليأتينين«: وقرىء 
ى أنه يأيت بسلطان ، حىت يقول واهللا على فعليه ال مقال فيه ، ولكن كيف صح حلفه على فعل اهلدهد؟ ومن أين در

ليكونن أحد : آل كالمه إىل قولك : يف احلكم الذي هو احللف » بأو«ملا نظم الثالثة : ليأتيين بسلطان؟ قلت 
إن كان اإلتيان بالسلطان مل يكن تعذيب وال ذبح ، وإن مل يكن كان أحدمها ، وليس يف هذا اّدعاء : األمور ، يعين 
أَْو لَيَأِْتيَّنى { : جيوز أن يتعقب حلفه بالفعلني وحيٌّ من اهللا بأنه سيأتيه بسلطان مبني ، فثلث بقوله  دراية ، على أنه

  .عن دراية وإيقان } بسلطان مُّبِنيٍ 

  ) ٢٢(فََمكَثَ غَْيَر َبِعيٍد فَقَالَ أََحطْتُ بَِما لَْم ُتِحطْ بِِه َوجِئُْتَك ِمْن َسَبإٍ بِنََبإٍ َيِقنيٍ 

ووصف مكثه بقصر . عن قريب : غري زمان بعيد ، كقوله } غَْيَر َبعِيٍد { بفتح الكاف وضمها : قرىء } ثَ فََمكَ{ 
املّدة للداللة على إسراعه خوفاً من سليمان ، وليعلم كيف كان الطري مسخراً له ، ولبيان ما أعطي من املعجزة 

أهلم اهللا اهلدهد : ام الطاء يف التاء بإطباق وبغري إطباق بإدغ} أََحطتُ { الدالة على نبّوته وعلى قدرة اهللا تعاىل 
فكافح سليمان هبذا الكالم على ما أويت من فضل النبّوة واحلكمة والعلوم اجلمة واإلحاطة باملعلومات الكثرية ، 

ليه نفسه ويتصاغر ابتالء له يف علمه ، وتنبيهاً على أنّ يف أدىن خلقه وأضعفه من أحاط علماً مبا مل حيط به ، لتتحاقر إ
أن : إليه علمه ، ويكون لطفاً له يف ترك اإلعجاب الذي هو فتنة العلماء وأعظم هبا فتنة ، واإلحاطة بالشيء علمها 

وفيه دليل على بطالن قول الرافضة إنّ اإلمام ال خيفى عليه شيء ، : قالوا . يعلم من مجيع جهاته ال خيفى منه معلوم 
وعن ابن كثري يف . وقد روي بسكون الباء . قرىء بالصرف ومنعه . » سبأ«علم منه وال يكون يف زمانه أحد أ

وهو سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان ، فمن جعله امساً . ذهبوا أيدي سبا : ، باأللف كقوهلم » سبا«رواية 
  :قال . للقبيلة مل يصرف ، ومن جعله امساً للحّي أو األب األكرب صرف 

  َيْبُنونَ ِمْن ُدوِن َسْيِلِه الَْعرِمَا... رِيَن َمأْرَِب إذ ِمْن َسَبإ الْحَاِض
  :وقال 

  قَْد َعضَّ أَْعَناقَُهْم جِلدُ الَْجَواِميسِ... الَُوارُِدونَ َوَتْيٌم ِفي ذَُري سََبإ 
يراد وحيتمل أن . مث مسيت مدينة مأرب بسبإ ، وبينها وبني صنعاء مسرية ثالث ، كما مسيت معافر مبعافر بن أّد 



من جنس الكالم الذي مساه } ِمن سََبإٍ بَِنَبإٍ { : وقوله . اخلرب الذي له شأن : والنبأ ) ] بنبأ يقني . [ ( املدينة والقوم 
أو يصنعه عامل جبوهر . احملّدثون البديع ، وهو من حماسن الكالم الذي يتعلق باللفظ ، بشرط أن جييء مطبوعاً 

أال ترى أنه . داده ، ولقد جاء ههنا زائداً على الصحة فحسن وبدع لفظاً ومعىن الكالم حيفظ معه صحة املعىن وس
لو وضع مكان بنبإ خبرب ، لكان املعىن صحيحاً ، وهو كما جاء أصح ، ملا يف النبإ من الزيادة اليت يطابقها وصف 

  .احلال 

  ) ٢٣(لََها عَْرٌش َعِظيٌم إِنِّي َوَجْدُت امَْرأَةً َتْمِلكُُهْم َوأُوِتَيْت ِمْن كُلِّ َشْيٍء َو

املرأة بلقيس بنت شراحيل ، وكان أبوها ملك أرض اليمن كلها ، وقد ولده أربعون ملكاً ومل يكن له ولد غريها ، 
راجع إىل سبإ ، فإن } َتْمِلكُُهمْ { والضمري يف . فغلبت على امللك ، وكانت هي وقومها جموساً يعبدون الشمس 

كان مثانني ذراعاً يف : وقيل يف وصف عرشها . اهر ، وإن أريدت املدينة فمعناه متلك أهلها أريد به القوم باألمر ظ
وقيل ثالثني مكان مثانني ، وكان من ذهب وفضة مكلالً بأنواع اجلواهر ، وكانت قوائمه من . مثانني ومسكه مثانني 

كيف استعظم عرشها : فإن قلت . ق ياقوت أمحر وأخضر ودّر وزمّرد ، وعليه سبعة أبيات على كل بيت باب مغل
. جيوز أن يستصغر حاهلا إىل حال سليمان ، فاستعظم هلا ذلك العرش : مع ما كان يرى من ملك سليمان؟ قلت 

وجيوز أن ال يكون لسليمان مثله وإن عظمت مملكته يف كل شيء ، كما يكون لبعض أمراء األطراف شيء ال يكون 
مث } وَلََها َعْرشٌ { : ومن نوكي القصاص من يقف على قوله . هم ويستخدمهم مثله للملك الذي ميلك عليهم أمر

أمر عظيم ، أن وجدهتا وقومها يسجدون للشمس ، فّر من استعظام اهلدهد : يريد } عِظيٌم َوَجدتَُّها { يبتدىء 
مع قول } َشْىءٍ  َوأُوِتيْت ِمن كُلِّ{ : كيف قال : فإن قلت . عرشها ، فوقع يف عظيمة وهي مسخ كتاب اهللا 

بينهما فرق بني؛ ألن سليمان عليه : كأنه سّوي بينهما؟ قلت ]  ١٦: النمل [ } َوأُوِتينا ِمن كُلّ َشْىء { سليمان 
السالم عطف قوله على ما هو معجزة من اهللا ، وهو تعليم منطق الطري ، فرجع أّوالً إىل ما أويت من النبّوة واحلكمة 

امللك وأسباب الدنيا ، وعطفه اهلدهد على امللك فلم يرد إال ما أوتيت من أسباب الدنيا وأسباب الدين ، مث إىل 
كيف خفي على سليمان مكاهنا وكانت املسافة بني حمطه وبني : فإن قلت . الالئقة حباهلا فبني الكالمني بون بعيد 

فى عنه ذلك ملصلحة رآها ، كما لعل اهللا عز وجل أخ: بلدها قريبة ، وهي مسرية ثالث بني صنعاء ومأرب؟ قلت 
  .أخفى مكان يوسف على يعقوب 

 السَّبِيلِ فَُهْم لَا يَْهَتُدونَ َوَجْدُتَها َوقَْوَمَها َيْسُجُدونَ ِللشَّْمسِ ِمْن ُدوِن اللَِّه َوَزيََّن لَُهُم الشَّيْطَانُ أَْعَمالَُهْم فََصدَُّهْم َعنِ
اللَُّه لَا إِلَهَ ) ٢٥(ُيخْرُِج الَْخْبَء ِفي السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ َوَيْعلَُم َما ُتْخفُونَ َوَما ُتْعِلُنونَ أَلَّا َيْسُجدُوا ِللَِّه الَِّذي ) ٢٤(

  ) ٢٦(إِلَّا ُهَو َربُّ الَْعْرشِ الَْعظِيمِ 

ىل من أين للهدهد التهدي إىل معرفة اهللا ، ووجوب السجود له ، وإنكار سجودهم للشمس وإضافته إ: فإن قلت 
ال يبعد أن يلهمه اهللا ذلك كما أهلمه وغريه من الطيور وسائر احليوان املعارف اللطيفة اليت : الشيطان وتزيينه؟ قلت 

ال يكاد العقالء الرجاح العقول يهتدون هلا ، ومن أراد استقراء ذلك فعليه بكتاب احليوان ، خصوصاً يف زمن نيبّ 
لئال » فصّدهم عن السبيل«: من قرأ بالتشديد أراد . معجزة له سخرت له الطيور وعلم منطقها ، وجعل ذلك 

. فهم ال يهتدون إىل أن يسجدوا : مزيدة ، ويكون املعىن » ال«وجيوز أن تكون . يسجدوا فحذف اجلار مع أن 
  : أال للتنبيه ، ويا حرف النداء ، ومناداه حمذوف ، كما حذفه من قال. » أال يسجدوا«ومن قرأ بالتخفيف ، فهو 



بقلب اهلمزتني : » هال«، و» هال«: ويف حرف عبد اهللا وهي قراءة األعمش ... أَالَ َيا اْسلَِمي َيا دَاَر َميٍّ َعلَى الْبِلَى 
أال تسجدون هللا الذي «: ويف قراءة أّيب . مبعىن أال تسجدون على اخلطاب » هال تسجدون«: وعن عبد اهللا . هاء 

وهو النبات واملطر وغريمها : ، ومسي املخبوء باملصدر » علم سركم وما تعلنونخيرج اخلبء من السماء واألرض وي
واخلبا ، على ختفيفها بالقلب ، . ، على ختفيف اهلمزة باحلذف » اخلب«: وقرىء . مما خبأُه عز وعال من غيوبه 

ذا اخلبو ، رأيت ه: أن خترج على لغة من يقول يف الوقف : ووجهها . وهي قراءة ابن مسعود ومالك بن دينار 
الكمأة واحلمأة؛ ألهنا ضعيفة : اخلبا ، ومررت باخليب ، مث أجري الوصل جمرى الوقف ، ال على لغة من يقول 

: وقيل . من أحطت إىل العظيم هو كالم اهلدهد : وقيل . بالياء والتاء » خيفون ويعلنون«: وقرىء . مسترذلة 
لى أنه من كالم اهلدهد هلندسته ومعرفته املاء حتت األرض ، وذلك أمارة ع: ويف إخراج اخلبء . كالم رب العزة 

بإهلام من خيرج اخلبء يف السموات واألرض جلت قدرته ولطف علمه ، وال يكاد ختفى على ذي الفراسة النظار 
الً إال ما عمل عبد عم: بنور اهللا خمائل كل خمتص بصناعة أو فّن من العلم يف روائه ومنطقه ومشائله ، وهلذا ورد 

أسجدة التالوة واجبة يف القراءتني مجيعاً أم يف إحدامها؟ قلت؛ هي واجبة : فإن قلت . ألقى اهللا عليه رداء عمله 
فيهما مجيعاً ، ألنّ مواضع السجدة إما أمٌر هبا ، أو مدٌح ملن أتى هبا ، أو ذٌم ملن تركها ، وإحدى القراءتني أمر 

اتفق أبو حنيفة والشافعي رمحهما اهللا على أنّ سجدات القرآن أربع عشرة ،  وقد. بالسجود ، واألخرى ذم للتارك 
ويف سجديت سورة . سجدة شكر : وعند الشافعي . فهي عند أيب حنيفة سجدة تالوة : وإمنا اختلفا يف سجدة ص 

هل يفرق : فإن قلت . احلج وما ذكره الزجاج من وجوب السجدة مع التخفيف دون التشديد ، فغري مرجوع إليه 
، وإن شاء } أَالَّ َيْسُجدُواْ { مث ابتداء } فَُهْم الَ َيْهَتُدونَ { نعم إذا خفف وقف على : الواقف بني القراءتني؟ قلت 

كيف سّوى : فإن قلت . } العرش العظيم { وإذا شّدد مل يقف إال على } َيْسُجدُواْ { مث ابتدأ » أال«وقف على 
بني الوصفني بون عظيم ، ألنّ وصف : ؟ قلت ) العظيم (  يف الوصف ب اهلدهد بني عرش بلقيس وعرش اهللا

تعظيم له : ووصف عرش اهللا بالعظم . تعظيم له باإلضافة إىل عروش أبناء جنسها من امللوك : عرشها بالعظم 
  .بالرفع » العظيم«: وقرىء . بالنسبة إىل سائر ما خلق من السموات واألرض 

اذَْهْب بِِكَتابِي َهذَا فَأَلِْقْه إِلَْيهِمْ ثُمَّ تََولَّ َعْنُهْم فَاْنظُْر َماذَا َيْرجُِعونَ ) ٢٧(قَْت أَْم كُْنَت ِمَن الْكَاِذبَِني قَالَ َسَنْنظُرُ أََصَد
)٢٨ (  

أبلغ } كُنَت ِمَن الكاذبني { أصدقت أم كذبت ، إال أن : وأراد . من النظر الذي هو التأمل والتصفح } َسَننظُُر { 
ألنه إذا كان معروفاً باالخنراط يف سلك الكاذبني كان كاذباً ال حمالة ، وإذا كان كاذباً اهتم بالكذب فيما أخرب به ، 

{ و . تنح عنهم إىل مكان قريب تتوارى فيه ، ليكون ما يقولونه مبسمع منك } تََولَّ َعْنُهمْ { فلم يوثق به ، 
دخل عليها من كّوة فألقى : يقال ]  ٣١: سبأ [ } ْعضُُهْم إىل َبْعض القول يَْرجُِع َب{ : من قوله تعاىل } َيْرجُِعونَ 

وجدهتا : ألنه قال : فألقه إليهم ، على لفظ اجلمع؟ قلت : مل قال : فإن قلت . الكتاب إليها وتوارى يف الكّوة 
. ، واشتغاالً به عن غريه  فألقه إىل الذين هذا دينهم ، اهتماماً منه بأمر الدين: وقومها يسجدون للشمس ، فقال 

  .وبين اخلطاب يف الكتاب على لفظ اجلمع لذلك 

أَلَّا َتْعلُوا ) ٣٠(إِنَُّه ِمْن ُسلَْيَمانَ َوإِنَُّه بِْسمِ اللَِّه الرَّْحَمنِ الرَِّحيمِ ) ٢٩(قَالَْت َيا أَيَُّها الَْملَأُ إِنِّي أُلِْقَي إِلَيَّ ِكتَاٌب كَرٌِمي 
  ) ٣١(ي ُمْسِلِمَني َعلَيَّ َوأُْتونِ



قال صلى اهللا عليه . حسن مضمونة وما فيه ، أو وصفته بالكرم ، ألنه من عند ملك كرمي أو خمتوم } كَرٌِمي { 
  :وسلم 

إهنم ال : وكان صلى اهللا عليه وسلم يكتب إىل العجم ، فقيل له ) "  ٧٩٨" . ( كرم الكتاب ختمه ) "  ٧٩٧( 
. من كتب إىل أخيه كتاباً ومل خيتمه فقد استخف به : عن ابن املقفع " فاصطنع خامتاً  يقبلون إال كتاباً عليه خامت ،

هو استئناف وتبيني ملا ] : إنه من سليمان وإنه بسم اهللا الرمحن الرحيم [ مصّدر ببسم اهللا الرمحن الرحيم : وقيل 
: إنه من سليمان وإنه : ممن هو؟ وما هو؟ فقالت : هلا إين أُلِْقيَ إيلّ كتاب كرمي ، قيل : أُلِْقَي إليها ، كأهنا ملا قالت 

، بالفتح » أنه من سليمان وأنه«: وقرىء . إين : عطفاً على » وإنه من سليمان وإنه«: وقرأ عبد اهللا . كيت وكيت 
هنا ألنه من سليمان وألنه ، كأ: وجيوز أن تريد . ألقى إيلّ أنه من سليمان : على أنه بدل من كتاب ، كأنه قيل 

، على أن املفسرة » أنْ من سليمان وأنْ بسم اهللا«: وقرأ أّيب . عللت كرمه بكونه من سليمان ، وتصديره باسم اهللا 
وقرأ ابن عباس رضي اهللا عنهما . ال تتكربوا كما يفعل امللوك : ال تعلوا . مفسرة أيضاً } أَالَّ َتْعلُواْ { وأن يف . 

يروى أنّ نسخة الكتاب من عبد اهللا سليمان بن داود إىل بلقيس ملكة . زة احلد وهو جماو: بالغني معجمة من الغلو 
فال تعلوا علّي وائتوين مسلمني ، وكانت كتب األنبياء عليهم السالم : السالم على من اتبع اهلدى ، أما بعد : سبأ 

راقدة يف قصرها مبأرب ،  مجالً ال يطيلون وال يكثرون ، وطبع الكتاب باملسك وختمه خبامته ، فوجدها اهلدهد
وكانت إذا رقدت غلقت األبواب ووضعت املفاتيح حتت رأسها ، فدخل من كوة وطرح الكتاب على حنرها وهي 

أتاها والقادة واجلنود حواليها ، فرفرف ساعة والناس ينظرون حىت : وقيل . نقرها فانتبهت فزعة : وقيل . مستلقية 
ا ، وكانت قارئة كاتبة عربية من نسل تبع بن شراحيل احلمريي؛ فلما رأت رفعت رأسها ، فألقى الكتاب يف حجره

  .منقادين أو مؤمنني } ُمْسِلِمَني { : اخلامت ارتعدت وخضعت ، وقالت لقومها ما قالت 

  ) ٣٢(قَالَْت َيا أَيَُّها الَْملَأُ أَفُْتونِي ِفي أَمْرِي َما كُْنُت قَاِطَعةً أَمًْرا حَتَّى َتْشَهُدوِن 

اإلشارة : واملراد بالفتوى ههنا . اجلواب يف احلادثة ، اشتقت على طريق االستعارة من الفىت يف السن : الفتوى 
عليها مبا عندهم فيما حدث هلا من الرأي والتدبري ، وقصدت باالنقطاع إليهم والرجوع إىل استشارهتم واستطالع 

ويف قراءة ابن مسعود رضي . فاصلة } قَاِطَعةً أَمْراً { معها  استعطافهم وتطييب نفوسهم ليمالئوها ويقوموا: آرائهم 
كل : كان أهل مشورهتا ثالمثائة وثالثة عشر رجالً : وقيل . أي ال أبت أمراً إال مبحضركم » قاضية«: اهللا عنه 

  .واحد على عشرة آالف 

  ) ٣٣(ِك فَاْنظُرِي َماذَا َتأْمُرِيَن قَالُوا َنْحُن أُولُو قُوٍَّة َوأُولُو بَأْسٍ َشدِيٍد وَالْأَْمُر إِلَْي

أي هو } واألمر إِلَْيكِ { النجدة والبالء يف احلرب : وبالبأس . قّوة األجساد وقّوة اآلالت والعدد : أرادوا بالقوة 
حنن : أو أرادوا . موكول إليك ، وحنن مطيعون لك ، فمرينا بأمرك نطعك وال خنالفك كأهنم أشاروا عليها بالقتال 

  .نتبع رأيك : أبناء احلرب ال من أبناء الرأي واملشورة ، وأنت ذات الرأي والتدبري ، فانظري ماذا ترين  من

هِْم بَِهِديٍَّة وَإِنِّي مُْرِسلَةٌ إِلَْي) ٣٤( قَالَْت إِنَّ الُْملُوَك إِذَا َدَخلُوا قَْرَيةً أَفَْسُدوَها َوَجَعلُوا أَِعزَّةَ أَْهِلَها أَِذلَّةً َوكَذَِلَك َيفَْعلُونَ
فَلَمَّا َجاَء ُسلَْيَمانَ قَالَ أَتُِمدُّوَننِ بِمَالٍ فََما آَتانِيَ اللَُّه َخْيٌر ِممَّا آَتاكُْم َبلْ أَْنُتمْ ) ٣٥(فََناِظَرةٌ بَِم يَْرجُِع الُْمْرَسلُونَ 

  ) ٣٦(بَِهِديَِّتكُْم َتفَْرُحونَ 



لرأي امليل إىل الصلح واالبتداء مبا هو أحسن ، ورتبت اجلواب ، ملا أحست منهم امليل إىل احملاربة ، رأت من ا
 -أي خّربوها } أَفَْسُدوَها { عنوة وقهراً } إِنَّ امللوك إِذَا َدَخلُواْ قَْرَيةً { فزيفت أوالً ما ذكروه وأرهتم اخلطأ فيه ب 

ا وأسروا ، فذكرت هلم عاقبة احلرب ، وأذلوا أعزهتا ، وأهانوا أشرافها؛ وقتلو -اخلربة : ومن مثة قالوا للفساد 
وهذه عادهتم املستمرة الثابتة اليت ال تتغري ، ألهنا كانت يف : أرادت } وكذلك َيفَْعلُونَ { : وسوء مغبتها مث قالت 

. بيت امللك القدمي ، فسمعت حنو ذلك ورأت ، مث ذكرت بعد ذلك حديث اهلدية وما رأت من الرأي السديد 
. اهللا لقوهلا ، وقد يتعلق الساعون يف األرض بالفساد هبذه اآلية وجيعلوهنا حجة ألنفسهم  هو تصديق من: وقيل 

مُْرِسلَةٌ إِلَْيهِْم بَِهِديٍَّة { ومن استباح حراماً فقد كفر ، فإذا احتج له بالقرآن على وجه التحريف فقد مجع بني كفرين 
أهنا : ما يكون منه حىت أعمل على حسب ذلك ، فروي } ةٌ فََناِظَر{ أي مرسلة رسالً هبدية أصانعه هبا عن ملكي } 

بعثت مخسمائة غالم عليهم ثياب اجلواري ، وحليهّن األساور واألطواق ، والِقَرطَة راكيب خيل مغشاة بالديباج 
حمالة اللجم والسروج بالذهب املرصع باجلواهر ، ومخسمائة جارية على رماك يف زي الغلمان ، وألف لبنة من 

وفضة ، وتاجاً مكلالً بالدّر والياقوت املرتفع واملسك والعنرب ، وحقاً فيه دّرة عذراء ، وجزعة معوجة الثقب  ذهب
إن كان نبياً ميز بني الغلمان : املنذر بن عمرو ، وآخر ذا رأي وعقل ، وقالت : ، وبعثت رجلني من أشراف قومها 

إن نظر إليك نظر غضبان فهو : خلرزة خيطاً ، مث قالت للمنذر واجلواري ، وثقب الدّرة ثقباً مستوياً ، وسلك يف ا
ملك؛ فال يهولنك ، وإن رأيته بشاً لطيفاً فهو نّيب ، فأقبل اهلدهد فأخرب سليمان ، فأمر اجلّن فضربوا لنب الذهب 

والفضة ، والفضة ، وفرشوه يف ميدان بني يديه طوله سبعة فراسخ ، وجعلوا حول امليدان حائطاً شرفه من الذهب 
وأمر بأحسن الدواب يف الرب والبحر فربطوها عن ميني امليدان ويساره على اللنب ، وأمر بأوالد اجلن وهم خلق كثري 

فأقيموا عن اليمني واليسار ، مث قعد على سريره والكراسّي من جانبيه ، واصطفت الشياطني صفوفاً فراسخ ، 
هبتوا ، ورأوا : م والطيور كذلك ، فلما دنا القوم ونظروا واإلنس صفوفاً فراسخ ، والوحش والسباع واهلوا

الدواب تروث على اللنب ، فتقاصرت إليهم نفوسهم ورموا مبا معهم ، وملا وقفوا بني يديه نظر إليهم بوجه طلق 
أمر  إن فيه كذا وكذا ، مث: أين احلّق؟ وأخربه جربيل عليه السالم مبا فيه فقال هلم : ما وراءكم؟ وقال : وقال 

وأخذت دودة بيضاء اخليط بفيها ونفذت فيها ، . األرضة فأخذت شعرة ونفذت فيها ، فجعل رزقها يف الشجرة 
ودعا باملاء فكانت اجلارية تأخذ املاء بيدها فتجعله يف األخرى مث تضرب به وجهها ، . فجعل رزقها يف الفواكه 

هو نّيب وما لنا به طاقة ، : ارجع إليهم ، فقالت : لمنذر والغالم كما يأخذه يضرب به وجهه ، مث رد اهلدية وقال ل
  .فشخصت إليه يف اثين عشر ألف قيل ، حتت كل قيل ألوف 

حبذف الياء واالكتفاء بالكسرة : وقرىء } أَُتِمدُّوَننِ { » فلما جاءوا«: ويف قراءة ابن مسعود رضي اهللا عنه 
اسم املهَدي؛ كما أن العطية اسم املعطي ، : اهلدية . أمتدوين  :وبنون واحدة } أحتاجواىن { : باإلدغام ، كقوله 

هي اليت أهداها أو أهديت إليه ، واملضاف إليه : فتضاف إىل املهدي واملهدى إليه ، تقول هذه هدية فالن ، تريد 
احلظ األوفر  أن ما عندي خري مما عندكم ، وذلك أن اهللا آتاين الدين الذي فيه: واملعىن . ههنا هو املهدي إليه 

قوم } َبلْ أَنُتْم { والغىن األوسع ، وآتاين من الدنيا ما ال يستزاد عليه ، فكيف يرضى مثلي بأن ميّد مبال ويصانع به 
مبا تزادون ويُهدي إليكم ، ألن ذلك مبلغ مهتكم وحايل } َتفَْرُحونَ { ال تعلمون إال ظاهراً من احلياة الدنيا؛ فلذلك 

: ما الفرق بني قولك : فإن قلت . ضى منكم بشيء وال أفرح به إال باإلميان وترك اجملوسية خالف حالكم؛ وما أر
إذا قلته بالواو ، فقد جعلت خماطيب عاملاً بزياديت عليه يف : أمتدين مبال وأنا أغىن منك ، وبني أن تقوله بالفاء؟ قلت 

، فقد جعلته ممن خفيت عليه حايل ، فأنا أخربه الساعة وإذا قلته بالفاء . الغىن واليسار ، وهو مع ذلك ميدين باملال 



فََما ءاتاين { : وعليه ورد قوله . أنكر عليك ما فعلت ، فإين غين عنه : مبا ال أحتاج معه إىل إمداده ، كأين أقول له 
 بيان ملا أنكر عليهم اإلمداد وعلل إنكاره ، أضرب عن ذلك إىل: فما وجه اإلضراب؟ قلت : فإن قلت . } اهللا 

وهو أهنم ال يعرفون سبب رضا وال فرح؛ إال أن يهدي إليهم حظ من الدنيا اليت ال : السبب الذي محلهم عليه 
بل أنتم هبديتكم هذه اليت أهديتموها : وجيوز أن جتعل اهلدية مضافة إىل املهدي ، ويكون املعىن . يعلمون غريها 

: وحيتمل أن يكون عبارة عن الرّد ، كأنه قال . ى إهداء مثلها تفرحون فرح افتخار على امللوك ، بأنكم قدرمت عل
  .بل أنتم من حقكم أن تأخذوا هديتكم وتفرحوا هبا 

  ) ٣٧(ونَ اْرجِْع إِلَْيهِْم فَلَنَأِْتَينَُّهْم بُِجُنوٍد لَا ِقَبلَ لَُهْم بَِها َولَُنخْرَِجنَُّهْم ِمْنَها أَِذلَّةً َوُهمْ َصاِغُر

املقاومة : وحقيقة القبل . ال طاقة } الَّ ِقَبلَ { للهدهد حممالً كتاباً آخر : وقيل . لرسول خطاب ل} ارجع { 
. الضمري يف منها لسبأ . ال قبل هلم هبم : وقرأ ابن مسعود رضي اهللا عنه . ال يقدرون أن يقابلوهم : واملقابلة ، أي 

أن يقعوا يف أسر واستعباد ، وال يقتصر هبم على : غار والص. أن يذهب عنهم ما كانوا فيه من العّز وامللك : والذل 
  .أن يرجعوا سوقة بعد أن كانوا ملوكاً 

  ) ٣٨(قَالَ َيا أَيَُّها الَْملَأُ أَيُّكُْم َيأْتِينِي بِعَْرِشَها قَْبلَ أَنْ يَأُْتونِي ُمْسِلِمَني 

 آخر سبعة أبيات بعضها يف بعض يف أهنا أمرت عند خروجها إىل سليمان عليه السالم ، فجعل عرشها يف: يروي 
وغلقت األبواب ووكلت به حرساً حيفظونه ، ولعله أوحى إىل سليمان عليه السالم . آخر قصر من قصور سبعة هلا 

باستيثاقها من عرشها ، فأراد أن يغرب عليها ويريها بذلك بعض ما خصه اهللا به من إجراء العجائب على يده ، مع 
أراد أن يأخذه قبل : وعن قتادة . ة اهللا وعلى ما يشهد لنبّوة سليمان عليه السالم ويصدقها إطالعها على عظيم قدر

أراد أن يؤتى به فينكر ويغري ، مث ينظر أتثبته أم : وقيل . أن تسلم ، لعلمه أهنا إذا أسلمت مل حيلّ له أخذ ماهلا 
  .تنكره؟ اختباراً لعقلها 

  ) ٣٩(آِتيكَ بِِه قَْبلَ أَنْ َتقُوَم ِمْن َمقَاِمَك وَإِنِّي َعلَْيِه لَقَوِيٌّ أَِمٌني قَالَ ِعفْرِيٌت ِمَن الْجِنِّ أََنا 

اخلبيث املنكر ، الذي يعفر : والعفر ، والعفريت ، والعفرية ، والعفراة ، والعفارية من الرجال » عفرية«: وقرىء 
آتى به كما هو ال } أَِمٌني { على محله } لَقَوِىٌّ { ان كان امسه ذكو: وقالوا . اخلبيث املارد : ومن الشياطني . أقرانه 

  .اختزل منه شيئاً وال أبدله 

ِقرا ِعْنَدُه قَالَ َهذَا ِمْن فَْضلِ قَالَ الَِّذي ِعْنَدُه ِعلٌْم ِمَن الِْكتَابِ أََنا آِتيكَ بِِه قَْبلَ أَنْ َيرَْتدَّ إِلَْيَك طَرْفَُك فَلَمَّا َرآُه ُمْسَت
  ) ٤٠( َيْبلُوَنِي أَأَْشكُُر أَْم أَكْفُُر َوَمْن َشكََر فَإِنََّما َيْشكُرُ ِلَنفِْسِه َوَمْن كَفََر فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرٌِميرَبِّي ِل

يا إهلنا : يا حي يا قيوم ، وقيل : رجل كان عنده اسم اهللا األعظم ، وهو ] هو [ } الذى ِعنَدُه ِعلٌْم ّمَن الكتاب { 
. اهللا : يا ذا اجلالل واإلكرام ، وعن احلسن رضي اهللا عنه : وقيل . ء إهلاً واحداً ال إله إال أنت وإله كل شي

. امسه أسطوم : وقيل . هو آصف بن برخيا كاتب سليمان عليه السالم ، وكان صديقاً عاملاً : وقيل . والرمحن 
: ليمان نفسه ، كأنه استبطأ العفريت فقال له هو س: وقيل . ملك أيد اهللا به سليمان : وقيل . هو جربيل : وقيل 



من الكتاب : علم من الكتاب : بلغين أنه اخلضر عليه السالم : وعن ابن هليعة . أنا أريك ما هو أسرع مما تقول 
 -وآتيك . جربيل عليه السالم : والذي عنده علم منه . هو اللوح : وقيل . املنزل ، وهو علم الوحي والشرائع 

وملا . حتريكك أجفانك إذا نظرت ، فوضع موضع النظر : الطرف . جيوز أن يكون فعالً واسم فاعل  -ني يف املوضع
  :كان الناظر موصوفاً بإرسال الطرف يف حنو قوله 

  ِلقَلْبِكَ َيْوَماً أَْتَعبْتَك الْمََناظُر... َوكُْنَت إِذَا أَْرَسلَْت طَْرفََك َراِئَداً 
أنك ترسل ] أي [ } قَْبلَ أَن َيرَْتدَّ إِلَْيَك طَرْفَُك { : ومعىن قوله . رف باالرتداد وصف برّد الطرف ، ووصف الط

مدّ : أن آصف قال لسليمان عليه السالم : ويروى : طرفك إىل شيء ، فقبل أن ترّده أبصرت العرش بني يديك 
يف مكانه مبأرب ، مث نبغ عند ودعا آصف فغار العرش . عينيك حىت ينتهي طرفك ، فمّد عينيه فنظر حنو اليمني 

وجيوز أن يكون هذا مثالً الستقصار مّدة اجمليء . جملس سليمان عليه السالم بالشام بقدرة اهللا ، قبل أن يرّد طرفه 
{ . تريد السرعة : افعل كذا يف حلظة ، ويف رّدة طرف ، والتفت ترين ، وما أشبه ذلك : به ، كما تقول لصاحبك 

. ألنه حيط به عنها عبء الواجب ، ويصوهنا عن مسة الكفران ، وترتبط به النعمة ويستمد املزيد }  َيْشكُُر ِلنَفِْسِه
إن كفران النعمة بوار ، : ويف كالم بعض املتقدمني . الشكر ، قيد للنعمة املوجودة ، وصيد للنعمة املفقودة : وقيل 

واعلم أن سبوغ . ، واستدم راهنها بكرم اجلوار  وقلما أقشعت ناقرة فرجعت يف نصاهبا ، فاستدع شاردها بالشكر
باإلنعام على من يكفر نعمته ، } كَرٌِمي { عن الشكر } غَنِىٌّ { ستر اهللا متقلص عما قريب إذا أنت مل ترج هللا وقاراً 

والذي قاله سليمان عليه السالم عند رؤية العرش شاكراً لربه ، جرى على شاكلة أبناء جنسه من أنبياء اهللا 
  .واملخلصني من عباده يتلقون النعمة القادمة حبسن الشكر ، كما يشيعون النعمة املودعة جبميل الصرب 

فَلَمَّا َجاَءْت قِيلَ أََهكَذَا عَْرُشِك قَالَْت كَأَنَّهُ ) ٤١(قَالَ َنكِّرُوا لََها َعْرَشَها َنْنظُْر أََتهَْتِدي أَْم َتكُونُ ِمَن الَِّذيَن لَا يَْهَتُدونَ 
َوَصدََّها َما كَاَنتْ َتْعُبُد ِمْن ُدوِن اللَِّه إِنََّها كَاَنْت ِمْن قَْومٍ كَاِفرِيَن ) ٤٢(ُهَو َوأُوِتيَنا الِْعلَْم ِمْن قَْبِلَها َوكُنَّا ُمْسِلِمَني 

)٤٣ (  

وسعوه وجعلوا : قالوا اجعلوه متنكراً متغرياً عن هيئته وشكله ، كما يتنكر الرجل للناس لئال يعرفوه ، } َنكُِّرواْ { 
} أهتتدى { باجلزم على اجلواب ، وبالرفع على االستئناف » ننظر«: وقرىء . مقّدمه مؤخره ، وأعاله أسفله 

ملعرفته ، أو للجواب الصواب إذا سئلت عنه ، أو للدين واإلميان بنبّوة سليمان عليه السالم إذا رأت تلك املعجزة 
حرف : هكذا ثالث كلمات . ته وأغلقت عليه األبواب ونصبت عليه احلرَّاس البينة ، من تقّدم عرشها وقد خلف

{ أمثل هذا عرشك؛ لئال يكون تلقيناً : أهذا عرشك ، ولكن : مل يقل . التنبيه ، وكاف التشبيه ، واسم اإلشارة 
َوأُوِتيَنا { قطع يف احملتمل هو هو ، وال ليس به ، وذلك من رجاحة عقلها ، حيث مل ت: ومل تقل } قَالَْت كَأَنَُّه ُهَو 

الذي  -ملا كان املقام : عالم عطف هذا الكالم ، ومب اتصل؟ قلت : فإن قلت : من كالم سليمان وملئه } العلم 
} َوأُوِتيَنا العلم { : مقاماً أجرى فيه سليمان وملؤه ما يناسب قوهلم  -سئلت فيه عن عرشها وأجابت مبا أجابت به 

قد أصابت يف جواهبا وطبقت املفصل ، وهي عاقلة لبيبة ، وقد رزقت اإلسالم ، : قوهلا كأنه هو حنو أن يقولوا عند 
 -وعلمت قدرة اهللا وصحة النبّوة باآليات اليت تقدّمت عند وفدة املنذر ، وهبذه اآلية العجيبة من أمر عرشها 

ء من عنده قبل علمها ، ومل نزل على دين وأوتينا حنن العلم باهللا وبقدرته ، وبصحة ما جا: عطفوا على ذلك قوهلم 
عن التقدم إىل اإلسالم } َوَصدََّها { اإلسالم شكراً هللا على فضلهم عليها وسبقهم إىل العلم باهللا واإلسالم قبلها 

 واملعىن} كَأَنَُّه ُهوَ { : عبادة الشمس ونشؤها بني ظهراين الكفرة؛ وجيوز أن يكون من كالم بلقيس موصوالً بقوهلا 



ما : وأوتينا العلم باهللا وبقدرته وبصحة نبّوة سليمان عليه السالم قبل هذه املعجزة أو قبل هذه احلالة ، تعين : 
وصدها قبل ذلك عما دخلت فيه ضالهلا : تبينت من اآليات عند وفدة املنذر ودخلنا يف اإلسالم ، مث قال اهللا تعاىل 

] إهنا [ عما كانت تعبد بتقدير حذف اجلار وإيصال الفعل  -يمان أو سل -وصدها اهللا : وقيل . عن سواء السبيل 
  .أو مبعىن ألهنا . بالفتح على أنه بدل من فاعل صد » أهنا«: وقرى 

َوارِيَر قَالَْت َربِّ إِنِّي ِمْن قَ ِقيلَ لََها اْدُخِلي الصَّْرَح فَلَمَّا رَأَْتُه َحِسَبْتُه لُجَّةً َوكََشفَْت َعْن َساقَيَْها قَالَ إِنَّهُ صَْرٌح ُمَمرٌَّد
  ) ٤٤(ظَلَْمُت َنفِْسي وَأَْسلَْمُت َمَع ُسلَْيَمانَ ِللَِّه َربِّ الْعَالَِمَني 

ووجهه أنه مسع سؤقا ، فأجري عليه . باهلمزة » سأقيها«وقرأ ابن كثري . صحن الدار : وقيل . القصر : الصرح 
يه السالم أمر قبل قدومها فبين له على طريقها قصر من زجاج اململس ، وروي أن سليمان عل: واملمرد . الواحد 

أبيض ، وأجرى من حتته املاء ، وألقي فيه من دواب البحر السمك وغريه ، ووضع سريره يف صدره ، فجلس عليه 
. دين وعكف عليه الطري واجلن واإلنس ، وإمنا فعل ذلك ليزيدها استعظاماً ألمره ، وحتققاً لنبوته ، وثباتاً على ال

خافوا أن يولد له منها : وقيل . وزعموا أنّ اجلن كرهوا أن يتزوجها فتفضي إليه بأسرارهم ، ألهنا كانت بنت جنية 
إن يف عقلها : ولد جتتمع له فطنة اجلن واإلنس ، فيخرجون من ملك سليمان إىل ملك هو أشّد وأفظع ، فقالوا له 

حلمار فاخترب عقلها بتنكري العرش ، واختذ الصرح ليتعرف ساقها شيئاً ، وهي شعراء الساقني ، ورجلها كحافر ا
إِنَُّه صَْرحٌ { ورجلها ، فكشفت عنهما فإذا هي أحسن الناس ساقاً وقدماً ال أهنا شعراء ، مث صرف بصره وناداها 

استنكحها سليمان عليه أمر هبا الشياطني فاختذوها ، و: هي السبب يف اختاذ النورة : وقيل } مَُّمرٌَّد مِّن قَوارِيَر 
السالم ، وأحبها وأقّرها على ملكها وأمر اجلن فبنوا هلا سيلحني وغمدان ، وكان يزورها يف الشهر مرة فيقيم 

بل زوجها ذا تبع ملك مهدان ، وسلطة على اليمن ، وأمر زوبعة أمري جن : وقيل . عندها ثالثة أيام ، وولدت له 
تريد بكفرها فيما تقّدم ، } ظَلَْمُت نَفِْسى { ، ومل يزل أمرياً حىت مات سليمان  اليمن أن يطيعه ، فبىن له املصانع

  .ظلمت نفسي بسوء ظين بسليمان عليه السالم : وقيل حسبت أن سليمان عليه السالم يغرقها يف اللجة فقالت 

قَالَ َيا قَْومِ ِلَم َتْسَتْعجِلُونَ ) ٤٥(ذَا ُهْم فَرِيقَانِ َيْخَتِصُمونَ َولَقَْد أَْرَسلَْنا إِلَى ثَُموَد أََخاُهمْ َصاِلًحا أَِن اْعُبدُوا اللََّه فَإِ
  ) ٤٦(بِالسَّيِّئَِة قَْبلَ الَْحَسَنِة لَوْلَا َتْسَتغِْفُرونَ اللََّه لَعَلَّكُْم ُتْرَحُمونَ 

وقيل أريد بالفريقني . افر فريق مؤمن وفريق ك} فَرِيقَاِن { ، بالضم على إتباع النون الباء » أن اعبدوا«: وقرىء 
العقوبة ، : السيئة . احلق معي : يقول كل فريق } َيْخَتِصُمونَ { صاحل عليه السالم وقومه قبل أن يؤمن منهم أحد 

ما معىن استعجاهلم بالسيئة قبل احلسنة؟ وإمنا يكون ذلك إذا كانتا متوقعتني إحدامها : التوبة ، فإن قلت : واحلسنة 
إن العقوبة اليت يعدها صاحل عليه السالم إن وقعت على زعمه ، تبنا : كانوا يقولون جلهلهم : ت قبل األخرى؟ قل

وإن مل تقع ، فنحن على ما حنن عليه ، فخاطبهم .  -مقّدرين أن التوبة مقبولة يف ذلك الوقت  -حينئٍذ واستغفرنا 
لََعلَّكُمْ { تغفرون اهللا قبل نزول العذاب؟ هال تس: صاحل عليه السالم على حسب قوهلم واعتقادهم ، مث قال هلم 

  .تنبيهاً هلم على اخلطأ فيما قالوه؛ وجتهيالً فيما اعتقدوه } ُتْرَحُمونَ 

  ) ٤٧(قَالُوا اطَّيَّرَْنا بَِك َوبَِمْن َمَعَك قَالَ طَاِئرُكُْم ِعْنَد اللَِّه َبلْ أَنُْتْم قَْوٌم ُتفَْتُنونَ 



ر بطائر فيزجره ، فإن مر ساحناً تيمن ، وإن مر بارحاً تشاءم ، فلما نسبوا اخلري وكان الرجل خيرج مسافراً فيم
أو من عمل العبد الذي هو السبب يف الرمحة : والشر إىل الطائر ، استعري ملا كان سببهما من قدر اهللا وقسمته 

يه اخلري والشر ، ال طائرك الذي قدر اهللا الغالب الذي ينسب إل: طائر اهللا ال طائرك ، أي : ومنه قالوا . والنقمة 
أي سببكم } قَالَ طائركم ِعنَد اهللا { تشاءمنا وكانوا قد قحطوا : اطرينا بكم ، أي : تتشاءم به وتتيمن ، فلما قالوا 

: وجيوز أن يريد . الذي جييء منه خريكم وشركم عند اهللا ، وهو قدره وقسمته ، إن شاء رزقكم وإن شاء حرمكم 
 ١٩: يس [ } طائركم مََّعكُمْ { : ومنه قوله . د اهللا ، فمنه نزل بكم ما نزل ، عقوبة لكم وفتنة عملكم مكتوب عن

: ومعىن . ، على األصل » تطرينا بكم«: وقرىء ] .  ١٣: اإلسراء [ } َوكُلَّ إنسان ألزمناه طَاِئَرُه ِفى ُعُنِقِه { ، ] 
أو يفتنكم الشيطان بوسوسته إليكم . أو تعذبون . ختتربون } ُنونَ ُتفَْت{ نفر منه : وتطري منه . تشاءم به : تطري به 
  .الطرية 

قَالُوا َتقَاَسُموا بِاللَِّه لَُنبَيَِّتنَُّه َوأَْهلَُه ثُمَّ لََنقُولَنَّ ) ٤٨(َوكَانَ ِفي الَْمِديَنِة ِتْسَعةُ َرْهٍط يُفِْسُدونَ ِفي الْأَْرضِ وَلَا ُيصِْلُحونَ 
فَاْنظُْر كَْيفَ ) ٥٠(َوَمكَُروا َمكًْرا َوَمكَْرَنا َمكًْرا َوُهمْ لَا َيشُْعُرونَ ) ٤٩(هِْدَنا َمْهِلَك أَْهِلِه وَإِنَّا لََصاِدقُونَ ِلَوِليِِّه َما َش

ُموا إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآَيةً ِلقَْومٍ َيْعلَُمونَ فَِتلَْك ُبُيوتُُهْم َخاوَِيةً بَِما ظَلَ) ٥١(كَانَ َعاِقَبةُ َمكْرِِهْم أَنَّا َدمَّرَْناُهْم َوقَْوَمُهمْ أَْجَمِعَني 
  ) ٥٣(َوأَْنَجيَْنا الَِّذيَن آَمُنوا َوكَاُنوا َيتَّقُونَ ) ٥٢(

والفرق بني . تسعة أنفس : وإمنا جاز متييز التسعة بالرهط ألنه يف معىن اجلماعة ، فكأنه قيل . احلجر } املدينة { 
والنفر من الثالثة إىل التسعة . ثة إىل العشرة ، أو من السبعة إىل العشرة أن الرهط من الثال: الرهط والنفر 

. عمري بن كردبة . مصدع بن مهرج . رباب بن مهرج . غنم بن غنم . اهلذيل بن عبد رب : وأمساؤهم عن وهب 
ة ، وكانوا وهم الذين سعوا يف عقر الناق: قدار بن سالف . مسعان بن صيفي . سبيط بن صدقة . عاصم بن خمرمة 

يعين أن شأهنم اإلفساد البحت الذي ال } َوالَ ُيصِْلُحونَ { عتاة قوم صاحل عليه السالم ، وكانوا من أبناء أشرافهم 
حيتمل أن يكون أمراً } َتقَاَسُمواْ { خيلط بشيء من الصالح كما ترى بعض املفسدين قد يندر منه بعض الصالح 

، بالتاء والياء » لتبيتنه«: وقرىء » تقسموا«: وقرىء : قالوا متقامسني :  وخرباً يف حمل احلال بإضمار قد ، أي
والتقاسم ، . ومع الياء ال يصح إال أن يكون خرباً . يصح فيه الوجهان  -مع النون والتاء  -والنون ، فتقامسوا 

سكندر أنه أشري عليه بالبيات وعن اإل. مباغتة العدو ليالً : والَبيَات . التحالف : كالتظاهر ، والتظهر : والتقسم 
ومهلك . بفتح امليم والالم وكسرها من هلك » مهلك«: ليس من آيني امللوك استراق الظفر ، وقرىء : فقال 

كيف يكونون صادقني وقد جحدوا ما فعلوا ، : وحيتمل املصدر والزمان واملكان ، فإن قلت . بضم امليم من أهلك 
ه؟ قلت كأهنم اعتقدوا أهنم إذا بيتوا صاحلاً وبيتوا أهله فجمعوا بني البياتني مث قالوا فأتوا باخلرب على خالف املخرب عن

كانوا صادقني ، ألهنم فعلوا البياتني مجيعاً ال أحدمها ويف هذا دليل قاطع : ما شهدنا مهلك أهله؛ فذكروا أحدمها : 
أال ترى أهنم قصدوا قتل نيب . خيطر بباهلم على أن الكذب قبيح عند الكفرة الذين ال يعرفون الشرع ونواهيه وال 

َمكْرِِهمْ { . اهللا ومل يرضوا ألنفسهم بأن يكونوا كاذبني حىت سووا للصدق يف خربهم حيلة يتفصون هبا عن الكذب 
شبه مبكر . إهالكهم من حيث ال يشعرون : ومكر اهللا . ما أخفوه من تدبري الفتك بصاحل عليه السالم وأهله : } 

زعم صاحل عليه : روي أنه كان لصاحل مسجد يف احلجر يف شعب يصلي فيه ، فقالوا . لى سبيل االستعارة املاكر ع
إذا جاء : فخرجوا إىل الشعب وقالوا . السالم أنه يفرغ منا إىل ثالث ، فنحن نفرغ منه ومن أهله قبل الثالث 

َضّب حياهلم ، فبادروا ، فطبقت الصخرة عليهم يصلي قتلناه مث رجعنا إىل أهله فقتلناهم ، فبعث اهللا صخرة من اِهل



فلم يدر قومهم أين هم ومل يدروا ما فعل بقومهم ، وعذب اهللا كالً منهم يف مكانه ، وجنى صاحلاً ومن . فم الشعب 
يرون : جاءوا بالليل شاهري سيوفهم ، وقد أرسل اهللا املالئكة ملء دار صاحل فدمغوهم باحلجارة : وقيل . معه 

ومن قرأ بالفتح رفعه بدالً من العاقبة ، أو خرب مبتدإ حمذوف . استئناف } أَنَّا دمرناهم { ة وال يرون رامياً احلجار
َخاوَِيةً { كان عاقبة مكرهم الدمار : أو على أنه خرب كان ، أي . ألنا : أو نصبه على معىن . هي تدمريهم : تقديره 

  .بالرفع على خرب املبتدإ احملذوف » خاوية«: بن عمر وقرأ عيسى . حال عمل فيها ما دل عليه تلك } 

أَئِنَّكُْم لََتأُْتونَ الرَِّجالَ َشْهَوةً ِمْن ُدوِن النَِّساِء َبلْ أَْنُتْم قَْوٌم ) ٥٤(َولُوطًا إِذْ قَالَ ِلقَْوِمِه أََتأُْتونَ الْفَاِحَشةَ وَأَنُْتْم تُْبِصُرونَ 
  ) ٥٥(َتْجَهلُونَ 

. بدل على األول ظرف على الثاين } إِذْ { و . عليه ) ولقد أرسلنا ( أو أرسلنا لوطاً لداللة } اً لُوط{ اذكر } و { 
تعلمون أهنا فاحشة مل تسبقوا إليها ، وأن اهللا إمنا خلق األنثى للذكر ومل : من بصر القلب ، أي } َوأَنُتْم ُتْبِصُرونَ { 

ّدة هللا يف حكمته وحكمه ، وعلمكم بذلك أعظم لذنوبكم خيلق الذكر للذكر ، وال األنثى لألنثى ، فهي مضا
وفيه دليل على أن القبيح من اهللا أقبح منه من عبادة؛ ألنه أعلم العاملني وأحكم . وأدخل يف القبح والسماجة 

ض أو تبصروهنا بعضكم من بعض ، ألهنم كانوا يف ناديهم يرتكبوهنا معالنني هبا ، ال يتستر بعضهم من بع. احلاكمني 
  :خالعة وجمانة ، وإهنماكاً يف املعصية ، وكأن أبا نواس بين على مذهبهم قوله 

  فَالَ َخْيَر ِفي اللَّذَّاِت ِمْن ُدونَِها ِستُْر... َوُبْح بِاْسمِ َما تَأِْتي وَذَرْنِي ِمَن الْكَُنى 
} َبلْ أَنُتْم قَْوٌم َتْجَهلُونَ { ه فسرت تبصرون بالعلم وبعد: فإن قلت . أو تبصرون آثار العصاة قبلكم وما نزل هبم 

أو جتهلون . تفعلون فعل اجلاهلني بأهنا فاحشة مع علمكم بذلك : أراد : فكيف يكونون علماء وجهالء؟ قلت 
صفة لقوم ، واملوصوف لفظه } َتْجَهلُونَ { : السفاهة واجملانة اليت كانوا عليها فإن قلت . أو أراد باجلهل . العاقبة 
اجتمعت : ب ، فهال طابقت الصفة املوصوف فقرىء بالياء دون التاء؟ وكذلك بل أنتم قوم تفتنون؟ قلت لفظ الغائ

  .الغيبة واملخاطبة ، فغلبت املخاطبة ، ألهنا أقوى وأرسخ أصالً من الغيبة 

فَأَْنَجيَْناُه َوأَْهلَُه إِلَّا امَْرأََتهُ ) ٥٦(ُهْم أُنَاٌس َيتَطَهَُّرونَ فََما كَانَ َجَواَب قَْوِمِه إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرُِجوا آلَ لُوٍط ِمْن قَْرَيِتكُْم إِنَّ
  ) ٥٨(َوأَمْطَْرَنا َعلَيْهِْم َمطًَرا فََساَء َمطَُر الُْمْنذَرِيَن ) ٥٧(قَدَّْرَناَها ِمَن الْغَابِرِيَن 

يتنزهون عن القاذورات كلها ، } َيتَطَهَُّرونَ { واملشهورة أحسن . ، بالرفع » جواُب قومه«: وقرأ األعمش 
قّدرنا } قدرناها { هو استهزاء : وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما . فينكرون هذا العمل القذر ، ويغيظنا إنكارهم 

  .فالتقدير واقع على الغبور يف املعىن ]  ٦٠: احلجر [ } قَدَّْرَنآ إِنََّها لَِمَن الغابرين { : كقوله } ِمَن الغابرين { كوهنا 

  ) ٥٩(قُلِ الَْحْمُد ِللَِّه َوَسلَاٌم َعلَى ِعَباِدِه الَِّذيَن اْصطَفَى آللَُّه َخْيرٌ أَمَّا ُيْشرِكُونَ 

أمر رسوله صلى اهللا عليه وسلم أن يتلو هذه اآليات الناطقة بالرباهني على وحدانيته وقدرته على كل شيء 
وفيه تعليم حسن ، وتوقيف على أدب . املصطفني من عباده وحكمته ، وأن يستفتح بتحميده والسالم على أنبيائه و

مجيل ، وبعث على التيمن بالذكرين ، والتربك هبما ، واالستظهار مبكاهنما على قبول ما يلقى إىل السامعني 
عن  ولقد توارث العلماء واخلطباء والوعاظ كابراً. وإصغائهم إليه ، وإنزاله من قلوهبم املنزلة اليت يبغيها املسمع 



كابر هذا األدب ، فحمدوا اهللا عّز وجل وصلوا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمام كل علم مفاد وقبل كل 
عظة وتذكرة ، ويف مفتتح كل خطبة ، وتبعهم املترسلون فأجروا عليه أوائل كتبهم يف الفتوح والتهاين وغري ذلك 

، وأمر بالتحميد على اهلالكني من كفار األمم والصالة على  هو متصل مبا قبله: وقيل . من احلوادث اليت هلا شأن 
هو خطاب للوط عليه السالم ، وأن حيمد اهللا على هالك كفار : وقيل . األنبياء عليهم السالم وأشياعهم الناجني 

ال معلوم أن ] آهللا خٌري ما يشركون [ قومه ، ويسلم على من اصطفاه اهللا وجناه من هلكتهم وعصمه من ذنوهبم 
خري فيما أشركوه أصالً حىت يوازن بينه وبني من هو خالق كل خري ومالكه ، وإمنا هو إلزام هلم وتبكيت وهتكم 

حباهلم ، وذلك أهنم آثروا عبادة األصنام على عبادة اهللا ، وال يؤثر عاقل شيئاً على شيء إال لداع يدعوه إىل إيثاره 
بأنه ال خري فيما آثروه ، وأهنم مل يؤثروه لزيادة اخلري ولكن هوى وعبثاً من زيادة خري ومنفعة ، فقيل هلم ، مع العلم 

، لينبهوا على اخلطأ املفرط واجلهل املورط وإضالهلم التمييز ونبذهم املعقول وليعلموا أنّ اإليثار جيب أن يكون 
مع علمه أنه ]  ٥٢: الزخرف [ } ٌني أَْم أََنا َخْيٌر ّمْن هذا الذى ُهَو َمهِ{ وحنوه ما حكاه عن فرعون . للخري الزائد 

مث عّدد سبحانه اخلريات واملنافع اليت هي آثار رمحته وفضله ، كما . ليس ملوسى مثل أهناره اليت كانت جتري حتته 
بالياء والتاء » يشركون«: وقرىء . هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء : عّددها يف موضع آخر مث قال 

  :لى اهللا عليه وسلم وعن رسول اهللا ص. 
  " .بل اهللا خري وأبقى وأجل أكرم : " أنه كان إذا قرأها يقول )  ٧٩٩( 

َما كَانَ لَكُْم أَنْ ُتْنبِتُوا َشَجَرَها أَمَّْن َخلََق السََّماَواِت وَالْأَْرَض َوأَنَْزلَ لَكُْم ِمَن السََّماِء َماًء فَأَْنَبْتَنا بِهِ َحَداِئَق ذَاَت بَْهَجٍة 
  ) ٦٠(إِلٌَه َمَع اللَِّه َبلْ ُهْم قَْوٌم َيْعِدلُونَ أَ

تلك متصلة؛ ألنّ : ؟ قلت } أَمَّْن َخلََق السماوات { و } أَْم َما ُتْشرِكُونَ { ما الفرق بني أم وأم يف : فإن قلت 
بل أّمن خلق السموات : قال آهللا خري أم اآلهلة؟ : وهذه منقطعة مبعىن بل واهلمزة ، ملا قال تعاىل . أيهما خري : املعىن 

أَمن ، : وقرأ األعمش . واألرض خري؟ تقريراً هلم بأن من قدر على خلق العامل خري من مجاد ال يقدر على شيء 
أّمن خلق السموات واألرض خري أم ما تشركون؟ فإن قلت : ووجهه أن جيعل بدالً من اهللا ، كأنه قال . بالتخفيف 

تأكيد معىن اختصاص الفعل بذاته ، : الغيبة إىل التكلم عن ذاته يف قوله فَأَنَْبْتَنا؟ قلت  أي نكتة يف نقل اإلخبار عن: 
واإليذان بأنّ إنبات احلدائق املختلفة األصناف واأللوان والطعوم والروائح واألشكال مع حسنها وهبجتها مباء واحد 

} مَّا كَانَ لَكُمْ أَن ُتنبُِتواْ َشَجَرَها { : وله أال ترى كيف رشح معىن االختصاص بق. ال يقدر عليه إال هو وحده . 
أبلغ يف : بعد اخلطاب } َبلْ ُهْم { : أراد أن تأيت ذلك حمال من غريه ، وكذلك قوله . االنبغاء : ومعىن الكينونة 

مجاعة :  ؛ ألنّ املعىن) ذات ( وقيل . من اإلحداق وهو اإلحاطة : البستان عليه حائط : واحلديقة . ختطئة رأيهم 
أغريه } أءاله مََّع اهللا { احلسن ، ألنّ الناظر يبتهج به : والبهجة . النساء ذهبت : حدائق ذات هبجة ، كما يقال 

ولك أن حتقق اهلمزتني . أتدعون ، أو أتشركون : ، مبعىن » أإهلا مع اهللا«: وقرىء . يقرن به وجيعل شريكاً له 
  .به غريه أو يعدلون عن احلق الذي هو التوحيد } َيْعِدلُونَ { ني بني وتوسط بينهما مّدة ، وخترج الثانية ب

ًزا أَإِلٌَه َمَع اللَِّه َبلْ أَكْثَُرُهمْ لَا أَمَّْن َجَعلَ الْأَْرَض قَرَاًرا َوَجَعلَ ِخلَالََها أَنَْهاًرا َوَجَعلَ لََها رََواِسَي َوجََعلَ َبْيَن الَْبْحَرْينِ حَاجِ
   )٦١(َيْعلَُمونَ 



{ دحاها وسّواها لالستقرار عليها } قََراراً { فكان حكمهما حكمه ) أمن خلق ( وما بعده بدل من } أَمَّن َجَعلَ { 
  .برزخاً : كقوله } َحاجِزاً 

  ) ٦٢(قَِليلًا َما َتذَكَُّرونَ  أَمَّْن ُيجِيُب الُْمْضطَرَّ إِذَا َدَعاُه وََيكِْشفُ السُّوَء َوَيْجعَلُكُْم ُخلَفَاَء الْأَْرضِ أَإِلٌَه َمَع اللَِّه

مضطر : اضطّره إىل كذا ، والفاعل واملفعول : يقال . افتعال منها : واإلضرار . احلالة احملوجة إىل اللجإ : الضرورة 
وعن ابن عباس رضي . واملضطر الذي أحوجه مرض أو فقر أو نازلة من نوازل الدهر إىل اللجإ والتضرع إىل اهللا . 

قد عم : فإن قلت . املذنب إذا استغفر : وقيل . الذي ال حول له وال قوة : وعن السّدي . هو اجملهود :  اهللا عنهما
وكم من مضطّر يدعوه فال جياب؟ قلت؛ اإلجابة موقوفة على أن } ُيجِيُب املضطر إِذَا َدَعاُه { : املضطرين بقوله 

وأما املضطر فمتناول للجنس مطلقاً ، . شارطاً فيه املصلحة يكون املدعّو به مصلحة ، وهلذا ال حيسن دعاء العبد إال 
يصلح لكله ولبعضه ، فال طريق إىل اجلزم على أحدمها إال بدليل ، وقد قام الدليل على البعض وهو الذي أجابته 

قرنا خلفاء فيها ، وذلك توارثهم سكناها والتصرف فيها } ُخلَفَآَء األرض { مصلحة ، فبطل التناول على العموم 
وبالتاء مع اإلدغام واحلذف . بالياء مع اإلدغام » يذكرون«: وقرىء . أو أراد باخلالفة امللك والتسلط . بعد قرن 

  .نفي التذكر ، والقلة تستعمل يف معىن النفي : واملعىن . يذكرون تذاكراً قليالً : وما مزيدة ، أي . 

ْحرِ َوَمْن ُيْرِسلُ الرَِّياَح ُبشًْرا َبْيَن َيَدْي َرْحَمِتِه أَإِلٌَه َمَع اللَِّه تََعالَى اللَُّه َعمَّا ُيْشرِكُونَ أَمَّْن َيْهِديكُْم ِفي ظُلَُماِت الَْبرِّ وَالَْب
)٦٣ (  

  .إذا جّن الليل عليكم مسافرين يف الرب والبحر : بالنجوم يف السماء ، والعالمات يف األرض } يَْهدِيكُْم { 

  ) ٦٤(ُتْم َصاِدِقَني َق ثُمَّ ُيِعيُدُه َوَمْن َيْرُزقُكُْم ِمَن السََّماِء وَالْأَْرضِ أَإِلٌَه َمَع اللَِّه قُلْ َهاتُوا ُبرَْهاَنكُْم إِنْ كُْنأَمَّْن َيْبَدأُ الَْخلْ

بالتمكني قد أزحيت علتهم : وهم منكرون لإلعادة؟ قلت } أَمَّن َيْبدَُؤاْ اخللق ثُمَّ يُِعيُدهُ { : كيف قيل هلم : فإن قلت 
إِن كُنُتمْ { النبات } األرض { من } و { املاء } ّمَن السمآء { من املعرفة واإلقرار ، فلم يبق هلم عذر يف اإلنكار 

  أنّ مع اهللا إهلاً ، فأين دليلكم عليه؟} صادقني 

  ) ٦٥(ُرونَ أَيَّانَ ُيْبَعثُونَ قُلْ لَا َيْعلَُم َمْن ِفي السََّماوَاِت وَالْأَْرضِ الَْغْيَب إِلَّا اللَُّه َوَما َيْشُع

جاء على لغة بين متيم ، حيث : مل رفع اسم اهللا ، واهللا يتعاىل أن يكون ممن يف السموات واألرض؟ قلت : فإن قلت 
  :ومنه قوله . ما فيها إال محار ، كأن أحداً مل يذكر : ما يف الدار أحد إال محار ، يريدون : يقولون 

  َوالَ النَّْبلُ إالَّ الَْمْشَرِفيُّ الُْمَصّمُم... الرِّماُح َمكَاَنَها َعِشيَّةَ َما ُتغنِي 
ما الداعي إىل اختيار املذهب التميمي : فإِن قلت . ما أتاين زيد إال عمرو ، وما أعانه إخوانكم إال إخوانه : وقوهلم 

ليس هبا : إال اليعافري ، بعد قوله : حيث أخرج املستثىن خمرج قوله . دعت إليه نكتة سَرية : على احلجازي؟ قلت 
أنّ علمهم : إن كان اهللا ممن يف السموات واألرض ، فهم يعلمون الغيب ، يعين : أنيس ، ليؤول املعىن إىل قولك 

إن كانت اليعافري أنيساً ففيها أنيس ، : الغيب يف استحالته كاستحالة أن يكون اهللا منهم ، كما أنّ معىن ما يف البيت 
: هال زعمت أنّ اهللا ممن يف السموات واألرض ، كما يقول املتكلمون : فإن قلت . ول خبلّوها عن األنيس بتاً للق



اهللا يف كل مكان ، على معىن أنّ علمه يف األماكن كلها ، فكأن ذاته فيها حىت ال حتمله على مذهب بين متيم؟ قلت 
حقيقة ، وإرادة املتكلم بعبارة واحدة حقيقة وجمازاً  يأىب ذلك أن كونه يف السموات واألرض جماز ، وكوهنم فيهن: 

فيه إيهام : من يف السموات واألرض ، ومجعك بينه وبينهم يف إطالق اسم واحد : غري صحيحة ، على أنّ قولك 
  :أال ترى كيف قال صلى اهللا عليه وسلم ملن قال . تسوية ، واإليهامات مزالة عنه وعن صفاته تعاىل 

  :وعن عائشة رضي اهللا عنها " بئس خطيب ا لقوم أنت : " هما فقد غوى ومن يعص)  ٨٠٠( 
قُل الَّ َيْعلَُم َمن ِفى { : ، واهللا تعاىل يقول " من زعم أنه يعلم ما يف غد فقد أعظم على اهللا الفرية ) "  ٨٠١( 

ه أحداً؛ لئال يأمن أحد من أخفى غيبه عن اخللق ومل يطلع علي: وعن بعضهم . } السماوات واألرض الغيب إِالَّ اهللا 
} أَيَّانَ { نزلت يف املشركني حني سألوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن وقت الساعة : وقيل . عبيده مكره 

  .بكسر اهلمزة » إيان«: وقرىء . لكان فعاالً ، من آن يئني وال نصرف : مبعىن مىت ، ولو مسي به 

  ) ٦٦(ِة َبلْ ُهْم ِفي َشكٍّ ِمْنَها َبلْ ُهْم ِمْنَها َعُمونَ َبلِ ادَّاَرَك ِعلُْمُهْم ِفي الْآِخَر

، بألف » بل آأدرك«هبمزتني » بل أأدرك«، » بل تدارك«، » بل ادَّارك«، » بل ادَّراك«، » بل أدَّرك«: وقرىء 
؟ على بل أّدرك: وأصله . بفتح الالم وتشديد الدال » بل اّدرك«، بالتخفيف والنقل » بل أدرك«. بينهما 

أصله تدارك : وأّدارك : فهذه ثنتا عشرة قراءة » أم أدرك«، » أم تدارك«، » بلى أأدرك«، » بلى أدرك«االستفهام 
. تتابع واستحكم : وادّارك . انتهى وتكامل : ومعىن أدرك علمهم . افتعل : واّدرك . ، فأدغمت التاء يف الدال 

لعلم وتكامله بأن القيامة كائنة ال ريب فيه ، قد حصلت هلم أن أسباب استحكام ا: وهو على وجهني ، أحدمها 
يريد : } َبلْ ُهْم ِفى َشكٍّ مِّنَْها َبلْ ُهم مِّْنَها َعُمونَ { : ومكنوا من معرفته ، وهم شاكون جاهلون ، وهو قوله 

بنو فالن فعلوا : يقال املشركني ممن يف السموات واألرض؛ ألهنم ملا كانوا يف مجلتهم نسب فعلهم إىل اجلميع ، كما 
إن اآلية سيقت الختصاص اهللا بعلم الغيب ، وأن العباد ال علم هلم بشيء : فإن قلت . كذا وإمنا فعله ناس منهم 

منه وأن وقت بعثهم ونشورهم من مجلة الغيب وهم ال يشعرون به ، فكيف الءم هذا املعىن وصف املشركني 
ملا ذكر أن العباد ال يعلمون الغيب ، وال : والتمكن من املعرفة؟ قلت بإنكارهم البعث مع استحكام أسباب العلم 

وصل به أن : يشعرون بالبعث الكائن ووقته الذي يكون فيه ، وكان هذا بياناً لعجزهم ووصفاً لقصور علمهم 
يكون ، ال  -وهو وقت جزاء أعماهلم  -عندهم عجزا أبلغ منه ، وهو أهنم يقولون للكائن الذي ال بّد أن يكون 

أن وصفهم باستحكام العلم وتكامله هتكم : والوجه الثاين . مع أن عندهم أسباب معرفة كونه واستحكام العلم به 
على سبيل اهلزؤ ، وذلك حيث شكوا وعموا عن إثباته الذي الطريق إىل !ما أعلمك: هبم ، كما تقول ألجهل الناس 

: أدرك علمهم ، وادارك علمهم : ويف : طريق إىل معرفته علمه مسلوك ، فضالً أن يعرفوا وقت كونه الذي ال 
: أدركت الثمرة؛ ألن تلك غايتها اليت عندها تعدم : وجه آخر ، وهو أن يكون أدرك مبعىن انتهى وفىن ، من قولك 

 إذا تتابعوا يف اهلالك فإن قلت ،: وقد فسره احلسن رضي اهللا عنه باضمحل علمهم وتدارك ، من تدارك بنو فالن 
هو استفهام على وجه اإلنكار إلدراك علمهم ، وكذلك : بل أأدرك على االستفهام؟ قلت : فما وجه قراءة من قرأ 

بلى أدرك ، وبلى أأدرك؟ : فمن قرأ : فإن قلت . وأم تدارك؛ ألهنا أم اليت مبعىن بل واهلمزة . أم أدرك : من قرأ 
أدرك : بلى يشعرون ، مث فسر الشعور بقوله : كان معناه } ونَ َوَما َيْشُعُر{ : ملا جاء ببلى ، بعد قوله : قلت 

شعورهم بوقت اآلخرة أهنم ال : علمهم يف اآلخرة على سبيل التهكم الذي معناه املبالغة يف نفي العلم ، فكأنه قال 
  .يعلمون كوهنا ، فريجع إىل نفي الشعور على أبلغ ما يكون 



بلى يشعرون مىت يبعثون ، مث أنكر علمهم بكوهنا ، وإذا أنكر : م فمعناه بلى أأدرك؟ على االستفها: وأما من قرأ 
} ِفى األخرة { علمهم بكوهنا مل يتحصل هلم شعور بوقت كوهنا؛ ألنّ العلم بوقت الكائن تابع للعلم بكون الكائن 

وصفهم : يل ألحواهلم ما هي إال تنز: هذه االضرابات الثالث ما معناها؟ قلت : فإن قلت . يف شأن اآلخرة ومعناه 
أوالً بأهنم ال يشعرون وقت البعث ، مث بأهنم ال يعلمون أن القيامة كائنة ، مث بأهنم خيبطون يف شك ومرية فال يزيلونه 

كان أمره أهون ممن : أال ترى أن من مل يسمع اختالف املذاهب وتضليل أرباهبا بعضهم لبعض . واإلزالة مستطاعة 
خص به طلب التمييز بني احلق والباطل ، مث مبا هو أسوأ حاالً وهو العمى ، وأن يكون مثل مسع هبا وهو جامث ال يش

وقد جعل اآلخرة مبدأ . وال يفكر يف عاقبة . البهيمة قد عكف مهه على بطنه وفرجه ، ال خيطر بباله حقاً وال باطالً 
هو الذي جعلهم كالبهائم ال يتدبرون وال عماهم ومنشأه فلذلك عدّاه مبن دون عن؛ ألنّ الكفر بالعاقبة واجلزاء 

  .يتبصرون 

لَقَْد ُوِعْدَنا َهذَا َنْحُن َوآَباؤَُنا ِمْن قَْبلُ إِنْ َهذَا إِلَّا ) ٦٧(َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُروا أَإِذَا كُنَّا ُترَاًبا َوآَباُؤَنا أَِئنَّا لَُمْخَرُجونَ 
  ) ٦٨(أََساِطُري الْأَوَِّلَني 

وهو خنرج؛ ألنّ بني يدي عمل اسم الفاعل فيه عقابا وهي مهزة } أَئِنَّا لَُمْخَرُجونَ { ما دلّ عليه } ذآ إِ{ العامل يف 
أو من . اإلخراج من األرض : االستفهام ، وإن والم االبتداء وواحدة منها كافية ، فكيف إذا اجتمعن؟ واملراد 

مجيعاً إنكار على إنكار ، وجحود » إن«و» إذا«على حال الفناء إىل احلياة ، وتكرير حرف االستفهام بإدخاله 
والضمري يف إن هلم وآلبائهم؛ ألنّ كوهنم تراباً قد تناوهلم . عقيب جحود ، ودليل على كفر مؤكد مبالغ فيه 

} َنا َنْحُن َوءاَبآُؤ{ ويف آية أخرى قّدم } َنْحُن َوءابآؤَُنا { على } هذا { قّدم يف هذه اآلية : فإن قلت . وآبائهم 
التقدمي دليل على أن املقّدم هو الغرض املتعمد بالذكر ، وإن الكالم إمنا سيق ألجله ، ففي : ؟ قلت } هذا { على 

  .إحدى اآليتني دلّ على أن اختاذ البعث هو الذي تعمد بالكالم ، ويف األخرى على أن اختاذ املبعوث بذلك الصدد 

َولَا َتْحَزنْ َعلَْيهِْم َولَا َتكُْن ِفي َضْيقٍ ِممَّا َيْمكُُرونَ ) ٦٩(ْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الُْمْجرِِمَني قُلْ ِسُريوا ِفي الْأَْرضِ فَاْنظُُروا كَ
)٧٠ (  

: كيف كان آخر أمرهم؟ وأراد باجملرمني : مل تلحق عالمة التأنيث بفعل العاقبة؛ ألنّ تأنيثها غري حقيقي؛ وألنّ املعىن 
فر بلفظ اإلجرام ليكون لطفاً للمسلمني يف ترك اجلرائم وختّوف عاقبتها أال ترى إىل الكافرين ، وإمنا عرب عن الك

{ ] .  ٢٥: نوح [ } مِّمَّا خطيئاهتم أُغْرِقُواْ { : وقوله ]  ١٤: الشمس [ } فََدْمَدَم َعلَْيهِْم َربُُّهم بِذَنبِهِْم { : قوله 
فَلََعلََّك باخع نَّفَْسكَ { : ُيسلموا فَيسلموا وهم قومه قريش ، كقوله تعاىل ألهنم مل يتبعوك ، ومل } َوالَ َتْحَزنْ َعلَْيهِْم 

يف حرج صدر من مكرهم } ِفى َضْيقٍ { ] .  ٦: الكهف [ } على ءاثارهم إِن لَّْم ُيْؤِمنُواْ هبذا احلديث أََسفاً 
. وضيقاً ، بالفتح والكسر  ضاق الشيء ضيقاً: يقال . وكيدهم لك ، وال تبال بذلك فإن اهللا يعصمك من الناس 

قرىء خمففاً ]  ١٢٥: األنعام [ } َضيِّقاً َحَرجاً { : قال اهللا تعاىل . ختفيف الضيق : وقد قرىء هبما والضيق أيضاً 
  .ومثقالً وجيوز أن يراد يف أمر ضيق من مكرهم 

  ) ٧٢(ى أَنْ َيكُونَ َرِدَف لَكُْم َبْعُض الَِّذي َتْسَتْعجِلُونَ قُلْ َعَس) ٧١(َوَيقُولُونَ مََتى َهذَا الَْوْعُد إِنْ كُْنُتمْ َصاِدِقَني 



ردفكم بعضه وهو عذاب يوم بدر فزيدت الالم للتأكيد } عسى أَن َيكُونَ { استعجلوا العذاب املوعود فقيل هلم 
دنا لكم وأزف لكم ، : حنو  أو ضمن معىن فعل يتعدى بالالم]  ١٩٥: البقرة [ } َوالَ ُتلْقُواْ بِأَْيدِيكُمْ { كالباء يف 

  :مبن قال . وتبعكم وحلقكم ، وقد عدي : ومعناه 
  تََولَّوا ِسَراعاً َواملَنِيَّةُ ُتْعنُِق... فَلَمَّا َرِدفَْنا ِمْن ُعَمْيرٍ َوَصْحبِِه 

وعسى ولعل . ردف لكم ، بوزن ذهب ، ومها لغتان ، والكسر أفصح : دنونا من عمري ، وقرأ األعرج : يعين 
: يدل على صدق األمر وجّده وما ال جمال للشّك بعده ، وإمنا يعنون بذلك  -يف وعد امللوك ووعيدهم  -وسوف 

إظهار وقارهم وأهنم ال يعجلون باالنتقام؛ إلدالهلم بقهرهم وغلبتهم ووثوقهم أنّ عدوّهم ال يفوهتم ، وأن الرمزة إىل 
  .وعيده األغراض كافية من جهتهم؛ فعلى ذلك جرى وعد اهللا و

  ) ٧٣(َوإِنَّ رَبََّك لَذُو فَْضلٍ َعلَى النَّاسِ َولَِكنَّ أَكْثََرُهمْ لَا َيْشكُُرونَ 

أنه مفضل عليهم بتأخري العقوبة ، وأنه ال : ومعناه . ولفالن فواضل يف قومه وفضول . اإلفضال : الفضل والفاضلة 
وهم : ونه ولكنهم جبهلهم يستعجلون وقوع العقاب يعاجلهم هبا ، وأكثرهم ال يعرفون حق النعمة فيه وال يشكر

  .قريش 

  ) ٧٤(َوإِنَّ رَبََّك لََيْعلَُم َما ُتِكنُّ ُصُدورُُهْم َوَما ُيْعِلُنونَ 

أنه يعلم ما خيفون وما يعلنون من عداوة : إذا سترته وأخفيته ، يعين : كننت الشيء وأكننته : يقال . قرىء تكّن 
  .وسلم ومكايدهم ، وهو معاقبهم على ذلك مبا يستوجبونه رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  ) ٧٥(َوَما ِمْن غَاِئَبٍة ِفي السََّماِء وَالْأَْرضِ إِلَّا ِفي ِكتَابٍ ُمبِنيٍ 

النطيحة : ونظائرمها . غائبة وخافية ، فكانت التاء فيهما مبنزلتها يف العافية والعاقبة : مسي الشيء الذي يغيب وخيفى 
: وجيوز أن يكونا صفتني وتاؤمها للمبالغة ، كالراوية يف قوهلم . يف أهنا أمساء غري صفات : والذبيحة  ، والرمية ،

وما من شيء شديد الغيبوبة واخلفاء إال وقد علمه اهللا وأحاط به وأثبته : ويل للشاعر من راوية السوء ، كأنه قال 
  .ئكة الظاهر البني ملن ينظر فيه من املال: املبني . يف اللوح 

  ) ٧٧(َوإِنَُّه لَُهًدى َوَرْحَمةٌ ِللُْمْؤِمنَِني ) ٧٦(إِنَّ َهذَا الْقُْرآنَ يَقُصُّ َعلَى بَنِي إِسَْراِئيلَ أَكْثََر الَِّذي ُهْم ِفيِه َيْخَتِلفُونَ 

ا ، وقد نزل قد اختلفوا يف املسيح فتحزبوا فيه أحزاباً ، ووقع بينهم التناكر يف أشياء كثرية حىت لعن بعضهم بعضه
ملن ] أي [ } ِللُْمْؤِمنَِني { اليهود والنصارى : القرآن ببيان ما اختلفوا فيه لو أنصفوا وأخذوا به وأسلموا ، يريد 

  .أو منهم ومن غريهم . من بين إسرائيل : أنصف منهم وآمن ، أي 

  ) ٧٨(إِنَّ رَبََّك َيقِْضي بَْيَنُهمْ بُِحكِْمِه َوُهَو الْعَزِيُز الَْعِليُم 



ما معىن يقضي حبكمه؟ وال يقال زيد يضرب بضربه ومينع : فإن قلت . بني من آمن بالقرآن ومن كفر به } َبيَْنُهم { 
 -أو أراد حبكمته . معناه مبا حيكم به وهو عدله ، ألنه ال يقضي إال بالعدل ، فسمى احملكوم به حكماً . مبنعه؟ قلت 

مبن يقضي له ومبن } العليم { فال يرّد قضاؤه } َوُهَو العزيز { . حكمة مجع : وتدل عليه قراءة من قرأ حبكمه 
  .يقضي عليه ، أو العزيز يف انتقامه من املبطلني ، العليم بالفصل بينهم وبني احملقني 

) ٨٠(ِمُع الصُّمَّ الدَُّعاَء إِذَا َولَّْوا ُمْدبِرِيَن إِنََّك لَا ُتْسِمُع الَْموَْتى َولَا ُتْس) ٧٩(فََتَوكَّلْ َعلَى اللَِّه إِنََّك َعلَى الَْحقِّ الُْمبِنيِ 
  ) ٨١(َوَما أَْنَت بَِهاِدي الُْعْميِ َعْن َضلَالَِتهِمْ إِنْ ُتْسِمعُ إِلَّا َمْن ُيْؤِمُن بِآيَاِتَنا فَُهْم ُمْسِلُمونَ 

ق األبلج الذي ال يتعلق به الشكّ أمره بالتوكل على اهللا وقلة املباالة بأعداء الدين ، وعلل التوكل بأنه على احل
إِنَّكَ الَ { : فإن قلت . وفيه بيان أنّ صاحب احلق حقيق بالوثوق بصنع اهللا وبنصرته ، وأن مثله ال خيذل . والظّن 

وجهه أن األمر بالتوكل جعل مسبباً : يشبه أن يكون تعليالً آخر للتوكل ، فما وجه ذلك؟ قلت } ُتْسِمُع املوتى 
من ترك اتباعه وتشييع ذلك : ظ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من جهة املشركني وأهل الكتاب عما كان يغي

باألذى والعداوة ، فالءم ذلك أن يعلل توكل متوكل مثله ، بأن اتباعهم أمر قد يئس منه ، فلم يبق إال االستنصار 
صحاح احلواس ، ألهنم إذا مسعوا ما يتلى عليهم لعداوهتم واستكفاء شرورهم وأذاهم ، وشبهوا باملوتى وهم أحياء 

النتفاء  -كانت حاهلم :  -فكانوا أقماع القول ال تعيه آذاهنم وكان مساعهم كال مساع  -عليهم من آيات اهللا 
كحال املوتى الذين فقدوا مصحح السماع؛ وكذلك تشبيههم بالصمّ الذين ينعق هبم فال  -جدوى السماع 

يضلون الطريق وال يقدر أحد أن ينزع ذلك عنهم ، وأن جيعلهم هداة بصراء إال  وشبهوا بالعمى حيث. يسمعون 
هو تأكيد حلال األصم ، ألنه إذا تباعد عن : ؟ قلت } إِذَا َولَّْواْ ُمْدبِرِيَن { : ما معىن قوله : فإن قلت . اهللا عز وجل 

، » وما أنت هباد العمى» «يسمع الصّموال «: وقرىء . الداعي بأن يويل عنه مدبراً كان أبعد عن إدراك صوته 
سقاه : كقولك . ، وهداه عن الضالل » وما أن هتدي العمى«: وعن ابن مسعود . وهتدي العمى . على األصل 

أي ما جيدي إمساعك إال على الذين } إِن ُتْسِمُع { أبعده عنها بالسقي ، وأبعده عن الضالل باهلدى : عن العيمة أي 
بلى َمْن أَْسلََم َوْجَهُه ِللَّهِ { : أي خملصون من قوله } فَُهم مُّْسِلُمونَ { يصدقون هبا : ون بآياته ، أي علم اهللا أهنم يؤمن

  .جعله ساملاً هللا خالصاً له : يعين ]  ١١٢: البقرة [ } 

  ) ٨٢(نَّ النَّاَس كَانُوا بِآيَاِتَنا لَا ُيوِقُنونَ َوإِذَا َوقََع الْقَْولُ َعلَْيهِمْ أَخَْرْجَنا لَُهْم َدابَّةً ِمَن الْأَْرضِ ُتكَلُِّمُهْم أَ

مشارفة : واملراد . حصوله : مسى معىن القول ومؤداه بالقول ، وهو ما وعدوا من قيام الساعة والعذاب ، ووقوعه 
  :جاء يف احلديث . اجلساسة : ودابة األرض . الساعة وظهور أشراطها وحني ال تنفع التوبة 

هلا أربٌع قوائٌم وزغٌب وريشٌ : وروي . لَها ستونَ ذراعاً ، ال يدركُها طالٌب ، وال يفوتُها هارٌب أنَّ طو)  ٨٠٢( 
رأس ثور ، وعني خنزير ، وأذن فيل ، وقرن إبل ، وعنق نعامة ، وصدر أسد : وجناحان وعن ابن جريج يف وصفها 

اثنا عشر ذراعاً بذراع آدم عليه : ني وما بني املفصل. ، ولون منر ، وخاصرة هّر ، وذنب كبش ، وخف بعري 
فيها من : وعن أيب هريرة . ال خترج إال رأسها ، ورأسها يبلغ أعنان السماء ، أو يبلغ السحاب : وروي . السالم 

وعن . ال يتم خروجها إال بعد ثالثة أيام : وعن احلسن رضي اهللا عنه . كل لون ، وما بني قرنيها فرسخ للراكب 
: وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم . أهنا خترج ثالثة أيام ، والناس ينظرون فال خيرج إال ثلثها : نه علي رضي اهللا ع

  :أنه سئل 



  :وروي . يعين املسجد احلرام " من أعظم املساجِد حرمةً على اللَِّه : " من أين خترج الدابة؟ فقال )  ٨٠٣( 
تتمكن ، مث خترج بالبادية مث تتكمن دهراً طويالً ، فبينا  خترج بأقصى اليمن مث: أهنا خترج ثالث خرجات )  ٨٠٤( 

الناس يف أعظم املساجد حرمة وأكرمها على اهللا ، فما يهوهلم إال خروجها من بني الركن حذاء دار بين خمزوم عن 
ن ذلق خترج من الصفا فتكلمهم بالعربية بلسا: وقيل . ميني اخلارج من املسجد ، فقوم يهربون وقوم يقفون نظارة 

يعين أن الناس كانوا ال يوقنون خبروجي؛ ألنّ خروجها من اآليات ، } أَنَّ الناس كَانُوا بئاياتنا الَ ُيوِقُنونَ { فتقول 
وعن ابن . تكلمهم ببطالن األديان كلها سوى دين اإلسالم : وعن السدي . أال لعنة اهللا على الظاملني : وتقول 

ب فتصرخ صرخة تنفذه ، مث تستقبل املشرق ، مث الشام مث اليمن فتفعل مثل تستقبل املغر: عمرو رضي اهللا عنه 
  :وروي . خترج من أجياد : وروي . ذلك 

حترك ] حىت [ بينا عيسى عليه السالم يطوف بالبيت ومعه املسلمون ، إذ تضطرب األرض حتتهم )  ٨٠٥( 
ومعها عصا موسى وخامت سليمان ، فتضرب  القنديل ، وينشق الصفا مما يلي املسعى ، فتخرج الدابة من الصفا

املؤمن يف مسجده ، أو فيما بني عينيه بعصا موسى عليه السالم ، فتنكت نكتة بيضاء فتفشو تلك النكتة يف وجهه 
وتنكت الكافر باخلامت يف أنفه : مؤمن : حىت يضيء هلا وجهه أو فتترك وجهه كأنه كوكب دّري ، وتكتب بني عينيه 

  :وروي . كافر : حىت يسوّد هلا وجهه وتكتب بني عينيه  ، فتفشو النكتة
ويا . يا فالن ، أنت من أهل اجلنة : فتجلو وجه املؤمن بالعصا وحتطم أنف الكافر باخلامت ، مث تقول هلم )  ٨٠٦( 

  .من الكلم وهو اجلرح » تكلمهم«: وقرىء . فالن ، أنت من أهل النار 

فالن : يقال . وجيوز أن يكون تكلمهم من الكلم أيضاً ، على معىن التكثري . الوسم بالعصا واخلامت : واملراد به 
لنحرقنه ، بقراءة : التجريح ، كما فسر : وجيوز أن يستدل بالتخفيف على أنّ املراد بالتكليم . مكلم ، أي جمّرح 

تكلمهم بأنّ الناس ، على :  وبقراءة ابن مسعود. تنبئهم : لنحرقنه ، وأن يستدل بقراءة أّيب : علّي رضي اهللا عنه 
أو بإضمار القول ، أي . حكاية لقول الدابة ، إما ألنّ الكالم مبعىن القول : والقراءة بإن مكسورة . أنه من الكالم 

إذا كانت حكاية لقول الدابة فكيف تقول : فإن قلت . أو هي حكاية لقوله تعاىل عند ذلك . تقول الدابة ذلك : 
أو الختصاصها باهللا وأثرهتا عنده ، وأهنا من . أو على معىن بآيات ربنا . حكاية لقول اهللا تعاىل  قوهلا: بآياتنا قلت 

خيلنا وبالدنا ، وإمنا هي خيل مواله : أضافت آيات اهللا إىل نفسها ، كما يقول بعض خاصة امللك : خواص خلقه 
  .تكلمهم بأن : ومن قرأ بالفتح فعلى حذف اجلار ، أي . وبالده 

  ) ٨٣(ْوَم َنْحُشُر ِمْن كُلِّ أُمٍَّة فَْوًجا ِممَّْن ُيكَذُِّب بِآَياتَِنا فَُهْم ُيوَزُعونَ َوَي

وهذه عبارة عن كثرة العدد وتباعد . حيبس أّوهلم على آخرهم حىت جيتمعوا فيكبكبوا يف النار } فَُهْم يُوَزُعونَ { 
ومنه قوله . فإن الفوج اجلماعة الكثرية } فَْوجاً { : وكذلك قوله . أطرافه ، كما وصفت جنود سليمان بذلك 

أبو جهل والوليد بن : وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما ]  ٢: النصر [ } َيْدُخلُونَ ِفى ِدينِ اهللا أَفَْواجاً { : تعاىل 
فإن . لنار يساقون بني يدي أهل مكة ، وكذلك حيشر قادة سائر األمم بني أيديهم إىل ا: املغرية ، وشيبة بن ربيعة 

احلج [ } ِمَن األوثان { : األوىل للتبعيض ، والثانية للتبيني ، كقوله : أي فرق بني من األوىل والثانية؟ قلت : قلت 
 :٣٠ . [  



الْقَْولُ َعلَيْهِْم بَِما ظَلَُموا  َوَوقََع) ٨٤(َحتَّى إِذَا َجاُءوا قَالَ أَكَذَّْبُتْم بِآيَاِتي َولَْم ُتِحيطُوا بَِها ِعلًْما أَمَّاذَا كُنُْتْم َتْعَملُونَ 
  ) ٨٥(فَُهْم لَا َيْنِطقُونَ 

أكذبتم هبا باديء الرأي من غري فكر وال نظر يؤدي إىل إحاطة العلم بكنهها ، وأهنا : الواو للحال ، كأنه قال 
ققها وتبصرها؛ أجحدمتوها ومع جحودكم مل تلقوا أذهانكم لتح: أو للعطف ، أي . حقيقة بالتصديق أو بالتكذيب 

فإن املكتوب إليه قد جيحد أن يكون الكتاب من عند من كتبه ، وال يدع مع ذلك أن يقرأ ويتفهم مضامينه وحييط 
  }أمَّا كُنُْتْم َتْعَملُونَ { مبعانيه 

إال  وذلك أهنم مل يعملوا إال التكذيب ، فال يقدرون أن يكذبوا ويقولوا قد صّدقنا هبا وليس. هبا للتبكيت ال غري 
أتأكل نعمي ، أم ماذا تعمل هبا؟  -وقد عرفته رويعي سوء  -ومثاله أن تقول لراعيك . التصديق هبا أو التكذيب 

أم ماذا : فتجعل ما تبتدىء به وجتعله أصل كالمك وأساسه هو الذي صّح عندك من أكله وفساده ، وترمي بقولك 
ته وتعلمه علمك بأنه ال جييء منه إال أكلها ، وأنه ال يقدر أن تعمل هبا ، مع علمك أنه ال يعمل هبا إال األكل؛ لتبه

أما كان لكم عمل يف الدنيا إال الكفر والتكذيب : أو أراد . يدعي احلفظ واإلصالح؛ ملا شهر من خالف ذلك 
كفر واملعصية بآيات اهللا ، أم ماذا كنتم تعملون من غري ذلك؟ يعين أنه مل يكن هلم عمل غريه ، كأهنم مل خيلقوا إال لل

َوَوقََع القول َعلَْيهِم { : خياطبون هبذا قبل كبهم يف النار مث يكبون فيها ، وذلك قوله : ، وإمنا خلقوا لإلميان والطاعة 
يريد أن العذاب املوعود يغشاهم بسبب ظلمهم ، وهو التكذيب بآيات اهللا ، فيشغلهم عن النطق واالعتذار ، } 

  ] . ٣٥: املرسالت [ } الَ َينِطقُونَ  هذا َيْوُم{ : كقوله تعاىل 

  ) ٨٦(ُنونَ أَلَْم َيَرْوا أَنَّا َجَعلَْنا اللَّْيلَ لَِيْسكُُنوا ِفيِه وَالنَّهَاَر ُمْبِصًرا إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآَياٍت ِلقَْومٍ ُيؤِْم

حيث كان } مُْبِصراً { و } واْ لَِيْسكُُن{ : ما للتقابل مل يراع يف قوله : فإن قلت . جعل اإلبصار للنهار وهو ألهله 
هو مراعي من حيث املعىن ، وهكذا النظم املطبوع غري املتكلف؛ ألن معىن مبصراً : أحدمها علة واآلخر حاالً؟ قلت 

  .ليبصروا فيه طرق التقلب يف املكاسب : 

  ) ٨٧(إِلَّا َمْن َشاَء اللَُّه َوكُلٌّ أََتْوُه َداخِرِيَن  َوَيْوَم ُيْنفَُخ ِفي الصُّورِ فَفَزَِع َمْن ِفي السََّماَواِت َوَمْن ِفي الْأَْرضِ

لنكتة وهي اإلشعار بتحقق الفزع وثبوته وأنه كائن ال حمالة ، : دون فيفزع؟ قلت } فَفَزَِع { : مل قيل : فإن قلت 
ملراد فزعهم وا. واقع على أهل السموات واألرض؛ ألنّ الفعل املاضي يدل على وجود الفعل وكونه مقطوعاً به 

هم جربيل ، : إال من ثبت اهللا قلبه من املالئكة ، قالوا } إِالَّ َمن َشآَء اهللا { عند النفخة األوىل حني يصعقون 
احلور ، وخزنة النار ، : وعن الضحاك . الشهداء : وقيل . عليهم السالم  -وميكائيل ، وإسرافيل ، وملك املوت 

َونُِفَخ ِفى الصور { : ومثله قوله تعاىل . ى عليه السالم ، ألنه صعق مّرة منهم موس: وعن جابر . ومحلة العرش 
» وأتاه«. » أتوه«: وقرىء ] .  ٦٨: الزمر [ } فََصِعَق َمن ِفى السماوات َوَمن ِفى األرض إِالَّ َمن َشآء اهللا 

مع اإلتيان حضورهم : قيل و. الصاغر : والداخر والدخر . ، فاجلمع على املعىن والتوحيد على اللفظ » ودخرين«
  .وجيوز أن يراد رجوعهم إىل أمره وانقيادهم له . املوقف بعد النفخة الثانية 



ْن َم) ٨٨(َخبٌِري بَِما َتفَْعلُونَ  َوَتَرى الْجَِبالَ َتْحَسبَُها َجاِمَدةً َوِهَي َتُمرُّ َمرَّ السَّحَابِ ُصْنَع اللَِّه الَِّذي أَْتقََن كُلَّ َشْيٍء إِنَُّه
َوَمْن َجاَء بِالسَّيِّئَِة فَكُبَّْت ُوُجوُهُهْم ِفي النَّارِ َهلْ ) ٨٩(َجاَء بِالَْحَسَنِة فَلَُه َخْيٌر ِمْنَها َوُهْم ِمْن فََزعٍ َيوَْمِئٍذ آِمُنونَ 

  ) ٩٠(ُتْجَزْونَ إِلَّا َما كُْنُتْم َتْعَملُونَ 

جلبال فتسري كما تسري الريح السحاب ، فإذا نظر إليها الناظر جتمع ا. من مجد يف مكانه إذا مل يربح } َجاِمَدةً { 
وهكذا األجرام العظام املتكاثرة . مّراً حثيثاً كما مير السحاب } وَِهَى َتُمرُّ { حسبها واقفه ثابتة يف مكان واحد 

  :إذا حتّركت ال تكاد تتبني حركتها ، كما قال النابغة يف وصف جيش : العدد 
  ُوقُوٌف ِلَحاجٍ َوالرِّكَاُب َتَهمْلَُج... الطَّْوِد َتْحَسُب أَنَُّهْم  بِأَْرَعَن ِمثْلِ

]  ١٣٨: البقرة [ } ِصْبَغةَ اهللا { و ] .  ٩٥: النساء [ } َوَعَد اهللا { : من املصادر املؤكدة ، كقوله } صُْنَع اهللا { 
 الصور وكان كيت وكيت أثاب اهللا ويوم ينفخ يف: إال أن مؤكده حمذوف ، وهو الناصب ليوم ينفخ ، واملعىن 

وجعل هذا الصنع من مجلة األشياء اليت . اإلثابة واملعاقبة : صنع اهللا ، يريد به : احملسنني وعاقب اجملرمني ، مث قال 
يعين أن مقابلته احلسنة } الذى أَْتقََن كُلَّ َشْىٍء { صنع اهللا : أتقنها وأتى هبا على احلكمة والصواب ، حيث قال 

من مجلة إحكامه لألشياء وإتقانه هلا ، وإجرائه هلا على قضايا احلكمة أنه عامل مبا يفعل : لثواب والسيئة بالعقاب با
إىل آخر } َمن جآَء باحلسنة { : مث خلص ذلك بقوله . العباد ومبا يستوجبون عليه ، فيكافئهم على حسب ذلك 

وترتيبه ، ومكانة إضماده ، ورصانة تفسريه وأخذ بعضه حبجزة اآليتني ، فانظر إىل بالغة هذا الكالم ، وحسن نظمه 
وحنو هذا املصدر إذا جاء عقيب كالم . بعض ، كأمنا أفرغ إفراغاً واحداً وألمر ّما أعجز القوي وأخرس الشقاشق 

{ : وله أال ترى إىل ق. ، جاء كالشاهد بصحته واملنادي على سداده ، وأنه ما كان ينبغي أن يكون إال كما قد كان 
: الروم [ } ِفطَْرةَ اهللا { و ]  ٩٥: النساء [ } َوَعَد اهللا { ، و ]  ١٣٨: البقرة [ } ِصْبَغةَ اهللا { ، و } ُصْنَع اهللا 

َوَمْن أَْحَسُن { ، } الذى أَْتقََن كُلَّ َشْىٍء { : بعدما ومسها بإضافتها إليه بسمة التعظيم ، كيف تالها بقوله ] :  ٣٠
 ٣٠: الروم [ } الَ َتْبِديلَ ِلَخلْقِ اهللا { ]  ٢٠: الزمر [ } ال خيلف اهللا امليعاد { ]  ١٣٨: البقرة [ } ْبَغةً ِمَن اهللا ِص

يريد اإلضعاف وأنّ العمل يتقضى والثواب يدوم ، } فَلَُه َخْيٌر مِّْنَها { . ، على اخلطاب » تفعلون«: وقرىء ] 
له خري حاصل من جهتها وهو اجلنة ، وعن ابن : فله خري منها ، أي : ل وقي. وشتان ما بني فعل العبد وفعل السيد 

ومنصوباً . مفتوحاً مع اإلضافة؛ ألنه أضيف إىل غري متمكن } َيْوَمِئذٍ { : وقرىء . عباس؛ احلسنة كلمة الشهادة 
أحد عند اإلحساس  هو ما ال خيلو منه: الفزع األّول : ما الفرق بني الفزعني؟ قلت : فإن قلت . مع تنوين فزع 

بشّدة تقع وهول يفجأ ، من رعب وهيبة ، وإن كان احملسن يأمن حلاق الضرر به؛ كما يدخل الرجل على امللك 
فإن . فاخلوف من العذاب : وأّما الثاين . بصدر هياب وقلب وجاب وإن كان ساعة إعزاز وتكرمة وإحسان وتولية 

من فزع واحد وهو خوف العقاب ، وأّما ما . حيتمل معنيني : معناه؟ قلت بالتنوين ما } مِّن فََزعٍ { فمن قرأ : قلت 
ويف . يلحق اإلنسان من التهيب والرعب ملا يرى من األهوال والعظائم ، فال خيلون منه؛ ألن البشرية تقتضي ذلك 

يعدي : أمن . وهو خوف النار : ومن فزع شديد مفرط الشّدة ال يكتنهه الوصف . األخبار واآلثار ما يدل عليه 
يعرب عن . اإلشراك : السيئة : وقيل ] .  ٩٩: األعراف [ } أفأمنوا َمكَْر اهللا { : باجلار وبنفسه ، كقوله تعاىل 

]  ٩٤: الشعراء [ } فَكُْبِكبُواْ ِفيَها { : فكبوا يف النار ، كقوله تعاىل : اجلملة بالوجه والرأس والرقبة ، فكأنه قيل 
جيوز فيه االلتفات } َهلْ ُتْجَزْونَ { وجوه إيذاناً بأهنم يكبون على وجوههم فيها منكوسني وجيوز أن يكون ذكر ال

  .وحكاية ما يقال هلم عند الكب بإضمار القول 



َوأَنْ أَْتلُوَ ) ٩١(لُْمْسِلِمَني اإِنََّما أُمِْرُت أَنْ أَعُْبَد َربَّ َهِذِه الَْبلَْدةِ الَِّذي َحرََّمَها َولَُه كُلُّ َشْيٍء َوأُمِْرُت أَنْ أَكُونَ ِمَن 
َوقُلِ الْحَْمُد ِللَِّه َسيُرِيكُْم آيَاِتِه ) ٩٢(الْقُْرآنَ فََمنِ اْهَتَدى فَإِنََّما َيهَْتِدي ِلنَفِْسِه َوَمْن َضلَّ فَقُلْ إِنََّما أََنا ِمَن الْمُْنِذرِيَن 

  ) ٩٣(ونَ فََتْعرِفُوَنَها َوَما َربَُّك بَِغاِفلٍ َعمَّا َتْعَملُ

أن أخص اهللا وحده بالعبادة ، وال أختذ له شريكاً كما فعلت قريش ، وأن أكون } أُِمْرتُ { : أمر رسوله بأن يقول 
واتبع َما يوحى إِلَْيكَ { : من التالوة أو من التلّو كقوله } َوأَنْ أَْتلَُواْ القرءان { من احلنفاء الثابتني على ملة اإلسالم 

اختصها من بني سائر البالد بإضافة : مكة حرسها اهللا تعاىل : والبلدة ] .  ٢: األحزاب [ ،  ] ١٠٩: يونس [ } 
وهكذا قال النيب صلى اهللا عليه وسلم حني . امسه إليها؛ ألهنا أحبّ بالده إليه ، وأكرمها عليه؛ وأعظمها عنده 

  :خرج يف مهاجره ، فلما بلغ احلزورة استقبلها بوجهه الكرمي فقال 
وأشار إليها إشارة تعظيم " ولوال أن أهلك أخرجوين ما خرجت . إين أعلم أنك أحب بالد اهللا إىل اهللا ) "  ٨٠٧( 

ووصف ذاته بالتحرمي الذي هو خاص وصفها ، فأجزل . هلا وتقريب ، داالً على أهنا موطن نبيه ومهبط وحيه 
َوَمن ُيرِْد ِفيِه بِإِلَْحادِ { رمتها إال ظامل مضاّد لربه بذلك قسمها يف الشرف والعلو ، ووصفها بأهنا حمّرمة ال ينتهك ح

والالجىء . ال خيتلى خالها ، وال يعضد شجرها ، وال ينفر صيدها ]  ٢٥: احلج [ } بِظُلْمٍ نُِّذقُْه ِمْن َعذَابٍ أَِليمٍ 
إشارة إىل أن ملكاً  ويف ذلك. وجعل دخول كل شيء حتت ربوبيته وملكوته كالتابع لدخوهلا حتتهما . إليها آمن 

اللهم بارك لنا يف سكناها ، وآمنا فيها شرَّ كل : ملك مثل هذه البلدة عظيم الشأن قد ملكها وملك إليها كل شيء 
عن : واتل عليهم هذا القرآن . » اليت حّرمها«: وقرىء . ذي شّر ، وال تنقلنا من جوار بيتك إال إىل دار رمحتك 

باتباعه إياي فيما أنا بصدده من توحيد اهللا ونفي األنداد عنه ، } فََمنِ اهتدى { . ود عن ابن مسع: » وأن أتل«أّيب 
ومل } َوَمن َضلَّ { والدخول يف امللة احلنيفية ، واتباع ما أنزل علّي من الوحي؛ فمنفعة اهتدائه راجعة إليه ال إيلّ 

مث أمره أن حيمد اهللا على ما خّوله من نعمة . البالغ يتبعين فال علّي ، وما أنا إال رسول منذر ، وما على الرسول إال 
النبّوة اليت ال توازيها نعمة ، وأن يهّدد أعداءه مبا سرييهم اهللا من آياته اليت تلجئهم إىل املعرفة ، واإلقرار بأهنا آيات 

وما . نشقاق القمر الدخان ، وا: عن احلسن وعن الكليب . يعين يف اآلخرة . وذلك حني ال تنفعهم املعرفة . اهللا 
: فصلت [ اآلية } َسنُرِيهِْم ءاياتنا ِفى األفاق وىف أَنفُسِهِْم { : هو كقوله : وقيل . حلّ هبم من نقمات اهللا يف الدنيا 

الغفلة والسهو ال جيوزان على عامل الذات ، وهو من . وكل عمل يعملونه ، فاهللا عامل به غري غافل عنه ألنّ ] .  ٥٣
  .، بالتاء والياء » تعملون«: قرىء . املني وراء جزاء الع

  :عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
َمن قرأَ طس سليمانَ كانَ لَُه ِمَن األجرِ عشَر حسناٍت بِعدٍد ِمْن صّدقَ سليمانَ وكذَب به وهود ) "  ٨٠٨( 

  " .وشعيبِ وصاحلٍ وإبراهيَم ، وخيرُج مْن قربِِه وهو يناِدي الَ إلَه إِالَّ اهللا 

  ) ٣(َنْتلُو َعلَْيَك ِمْن َنَبإِ ُموَسى َوِفْرَعْونَ بِالَْحقِّ ِلقَْومٍ ُيْؤِمُنونَ ) ٢(ِتلَْك آيَاُت الِْكتَابِ الُْمبِنيِ ) ١(طسم 

{ حمقني ، كقوله تنبت بالدهن } باحلق { نتلو عليك بعض خربمها : مفعول نتلو ، أي } ِمن نََّبإِ موسى َوِفْرَعْونَ { 
  .ملن سبق يف علمنا أنه يؤمن ، ألنّ التالوة إمنا تنفع هؤالء دون غريهم } ُيْؤِمُنونَ  لّقَْومٍ

َتْحيِي نَِساَءُهْم إِنَُّه كَانَ ِمَن إِنَّ ِفْرَعْونَ َعلَا ِفي الْأَْرضِ َوَجَعلَ أَْهلََها ِشَيًعا َيسَْتْضِعُف طَاِئفَةً ِمْنُهْم ُيذَبُِّح أَْبَناءَُهْم َوَيْس
  ) ٤(ِسِديَن الُْمفْ



َعالَ ِفى { إن فرعون : وكيف كان نبؤمها فقال : مجلة مستأنفة كالتفسري للمجمل ، كأن قائالً قال } إِنَّ ِفْرَعْونَ { 
فرقا يشيعونه على ما يريد } ِشَيعاً { يعين أرض مملكته قد طغى فيها وجاوز احلدّ يف الظلم والعسف } االرض 

  :قال األعشى . أن يلوي عنقه ويطيعونه ، ال ميلك أحد منهم 
  حَتَّى َترَاُه َعلَْيَها َيْبتَِغي الشَِّيعَا... َوَبلَْدٍة َيرَْهُب الْجَوَّاُب ُدلَْجَتَها 

أو أصنافاً يف استخدامه يتسخر صنفاً يف بناء وصنفاً يف حرث وصنفاً يف حفر ، . أو يشيع بعضهم بعضاً يف طاعته 
والطائفة . ، أو فرقاً خمتلفة قد أغرى بينهم العداوة ، وهم بنو إسرائيل والقبط  ومن مل يستعمله ضرب عليه اجلزية

يولد مولود يف بين إسرائيل يذهب ملكك على : أنّ كاهناً قال له : وسبب ذبح األبناء : بنو إسرائيل : املستضعفة 
ل الكائن ، وإن كذب فما وجه وفيه دليل بّين على ثخانة محق فرعون ، فإنه إن صدق الكاهن مل يدفع القت. يده 

بدل من } ُيذَبِّحُ { و . أو كالم مستأنف . أو صفة لشيعا } َوجََعلَ { حال من الضمري يف } َيْسَتْضِعفُ { القتل؟ و 
بيان أنّ القتل ما كان إال فعل املفسدين فحسب ، ألنه فعل ال طائل } إِنَُّه كَانَ ِمَن املفسدين { : وقوله . يستضعف 

  .صدق الكاهن أو كذب  حتته ،

َوُنَمكَِّن لَُهْم ِفي الْأَْرضِ وَُنرِيَ ) ٥(َوُنرِيُد أَنْ َنُمنَّ َعلَى الَِّذيَن اْسُتْضِعفُوا ِفي الْأَْرضِ وََنْجَعلَُهمْ أَِئمَّةً وََنْجَعلَُهمُ الَْوارِِثَني 
  ) ٦( ِفْرَعْونَ َوَهاَمانَ َوُجُنوَدُهَما ِمْنُهْم َما كَاُنوا َيْحذَُرونَ

هي : غري سديد؟ قلت } َيسَْتْضِعُف { و } نتلو { وعطفه على } َوُنرِيُد أَن نَُّمنَّ { : عالم عطف قوله : فإن قلت 
يف وقوعها تفسرياً لنبأ موسى وفرعون » تلك«ألهنا نظرية } إِنَّ ِفْرَعْونَ َعالَ ِفى األرض { : مجلة معطوفة على قوله 

وجيوز أن يكون حاالً من يستضعف ، أي يستضعفهم فرعون ، . حكاية حال ماضية : } دُ َونُرِي{ . ، واقتصاصاً له 
كيف جيتمع استضعافهم وإرادة اهللا املنة عليهم؟ وإذا أراد اهللا شيئاً كان ومل : فإن قلت . وحنن نريد أن منّن عليهم 

وقوع ، جعلت إرادة وقوعها كأهنا ملا كانت منة اهللا خبالصهم من فرعون قريبة ال: يتوقف إىل وقت آخر ، قلت 
قادة : وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما . مقّدمني يف الدين والدنيا ، يطأ الناس أعقاهبم } أَِئمَّةً { مقارنة الستضعافهم 
: والة ، كقوله تعاىل : دعاة إىل اخلري ، وعن قتادة رضي اهللا عنه : وعن جماهد رضي اهللا عنه . يقتدى هبم يف اخلري 

إذا : مكن له . يرثون فرعون وقومه ملكهم وكل ما كان هلم } الوارثني { ] .  ٢٠: املائدة [ } َوَجَعلَكُْم مُّلُوكاً { 
ومعىن التمكني هلم يف األرض وهي أرض . أّرض له : جعل له مكاناً يقعد عليه أو يرقد ، فوطأه ومهده ونظريه 

غث عليهم؛ كما كانت يف أيام اجلبابرة ، وينفذ أمرهم ، ويطلق أن جيعلها حبيث ال تنبو هبم وال ت: مصر والشام 
من ذهاب : حذروه } ّمنُْهْم مَّا { يرون : ، أي » ويرى فرعون وهامان وجنودمها«: وقرىء . أيديهم ويسلطهم 

  .ملكهم وهالكهم على يد مولود منهم 

َعلَْيِه فَأَلِْقيِه ِفي الَْيمِّ َولَا َتَخاِفي َولَا َتحَْزنِي إِنَّا َرادُّوهُ إِلَْيِك َوَجاِعلُوُه ِمَن  َوأَْوحَْيَنا إِلَى أُمِّ ُموَسى أَنْ أَْرضِِعيِه فَإِذَا ِخفِْت
  ) ٧(الْمُْرَسِلَني 

أما : ما املراد باخلوفني حىت أوجب أحدمها وهنى عن اآلخر؟ قلت : فإن قلت . هو نيل مصر : قيل . البحر : اليم 
وأما الثاين ، . القتل؛ ألنه كان إذا صاح خافت أن يسمع اجلريان صوته فينموا عليه األّول فاخلوف عليه من 

فاخلوف عليه من الغرق ومن الضياع ومن الوقوع يف يد بعض العيون املبثوثة من قبل فرعون يف تطلب الولدان ، 
. اإلنسان ملتوقع  اخلوف غم يلحق: ما الفرق بني اخلوف واحلزن؟ قلت : فإن قلت . وغري ذلك من املخاوف 



غم يلحقه لواقع وهو فراقه واإلخطار به ، فنهيت عنهما مجيعاً ، وأومنت بالوحي إليها ، ووعدت ما : واحلزن 
أنه ذبح يف طلب موسى : وروي . وهو رّده إليها وجعله من املرسلني : يسليها ويطامن قلبها وميلؤها غبطة وسروراً 

أهنا حني أقربت وضرهبا الطلق وكانت بعض القوابل املوكالت حبباىل بين :  وروي. عليه السالم تسعون ألف وليد 
لينفعين حبك اليوم ، فعاجلتها ، فلما وقع إىل األرض هاهلا نور بني عينيه ، : إسرائيل مصافية هلا ، فقالت هلا 

عون ، ولكين ما جئتك إال ألقبل مولودك وأخرب فر: وارتعش كل مفصل منها ، ودخل حبه قلبها ، مث قالت 
وجدت البنك حباً ما وجدت مثله فاحفظيه ، فلما خرجت جاء عيون فرعون ، فلفته يف خرقة ووضعته يف تنور 

مسجور ، مل تعلم ما تصنع ملا طاش من عقلها ، فطلبوا فلم جيدوا شيئاً ، فخرجوا وهي ال تدري مكانه ، فسمعت 
فلما أحل فرعون يف طلب الولدان أوحى اهللا . ر عليه برداً وسالماً بكاءه من التنور ، فانطلقت إليه وقد جعل اهللا النا

  .وقد روي أهنا أرضعته ثالثة أشهر يف تابوت من بردي مطلي بالقار من داخله . إليها فألقته يف اليم 

  ) ٨(وَدُهَما كَانُوا َخاِطِئَني فَالَْتقَطَُه آلُ ِفْرَعْونَ ِلَيكُونَ لَُهْم َعدُوا َوحََزًنا إِنَّ ِفْرَعْونَ َوَهاَمانَ َوُجُن

جئتك لتكرمين سواء بسواء ولكن معىن التعليل : هي الم كي اليت معناها التعليل ، كقولك } ِلَيكُونَ { الالم يف 
احملبة : فيها وارد على طريق اجملاز دون احلقيقة ، ألنه مل يكن داعيهم إىل االلتقاط أن يكون هلم عدّواً وحزناً ، ولكن 

بين ، غري أن ذلك ملا كان نتيجة التقاطهم له ومثرته ، شبه بالداعي الذي يفعل الفاعل الفعل ألجله ، وهو والت
أن هذه : وحتريره . ضربته ليتأّدب : اإلكرام الذي هو نتيجة اجمليء ، والتأدب الذي هو مثرة الضرب يف قولك 

: وقرىء . ما يستعار األسد ملن يشبه األسد الالم حكمها حكم األسد ، حيث استعريت ملا يشبه التعليل ، ك
يف كل شيء ، فليس خطؤهم يف تربية عدّوهم ببدع منهم } كَانُواْ خاطئني { كالُعدم والَعدم : ومها لغتان » وحزناً«
، » خاطني«: وقرىء . أو كانوا مذنبني جمرمني ، فعاقبهم اهللا بأن ريب عدوّهم ومن هو سبب هالكهم على أيديهم . 
  .ف خاطئني ، أو خاطني الصواب إىل اخلطأ ختفي

  ) ٩(ْم لَا َيْشُعُرونَ َوقَالَِت امَْرأَُت ِفْرَعْونَ قُرَُّت َعْينٍ ِلي وَلََك لَا تَقُْتلُوُه َعَسى أَنْ َيْنفََعَنا أَوْ نَتَِّخذَُه َولًَدا َوُه

كسره فأعياهم ، فدنت آسية فرأت يف  روي أهنم حني التقطوا التابوت عاجلوا فتحه ، فلم يقدروا عليه ، فعاجلوا
جوف التابوت نوراً ، فعاجلته ففتحته ، فإذا بصّيب نوره بني عينيه وهو ميّص إهبامه لبناً فأحبوه ، وكانت لفرعون 

ال تربأ إال من ، قبل البحر ، يوجد فيه شبه إنسان دواؤها ريقه ، فلطخت : بنت برصاء ، وقالت له األطباء 
إن هذه لنسمة مباركة ، فهذا أحد ما : وقيل ملا نظرت إىل وجهه برأت ، فقالت . يقه فربأت الربصاء برصها بر

قُرَّةُ { هو الصيب الذي حنذر منه ، فأذن لنا يف قتله ، فهّم بذلك فقالت آسية : عطفهم عليه ، فقال الغواة من قومه 
  :وروي يف حديث . لك ال يل : فقال فرعون } َعْينٍ لّى َولَكَ 

َو لََك ، هلداهُ اللَُّه كما هداَها ) "  ٨٠٩(  ، وهذا على سبيل الفرض والتقدير ، أي " لو قالَ هَو قّرةُ عني يل كما ُه
هذا إن صح احلديث تأويله ، واهللا : لو كان غري مطبوع على قلبه كآسية لقال مثل قوهلا ، وألسلم كما أسلمت : 

خرب مبتدأ حمذوف : } قُرَّةُ َعْينٍ { . وم آخرين ليس من بين إسرائيل لعله من ق: وروي أهنا قالت له . أعلم بصحته 
وقراءة ابن مسعود رضي اهللا عنه دليل . خرباً ، ولو نصب لكان أقوى } الَ تَقُْتلُوُه { وال يقوى أن جتعله مبتدأ و 

فإنّ فيه خمايل اليمن } ن َينفََعَنا عسى أَ{ ) . ال تقتلوه ( ، بتقدمي » ال تقتلوه قّرة عني يل ولك«: على أنه خرب ، قرأ 
ودالئل النفع ألهله ، وذلك ملا عاينت من النور وارتضاع اإلهبام وبرء الربصاء ، ولعلها تومست يف سيماه النجابة 



} ونَ َوُهْم الَ َيْشُعُر{ : فإن قلت . أو نتبناه ، فإنه أهل للتبين ، وألن يكون ولداً لبعض امللوك . املؤذنة بكونه نفاعاً 
فالتقطه آل فرعون ليكون هلم عدواً وحزناً ، : وتقدير الكالم . ذو حاهلا آل فرعون : حال ، فما ذو حاهلا؟ قلت 

إِنَّ { : وقوله . وقالت امرأة فرعون كذا وهم ال يشعرون أهنم على خطأ عظيم يف التقاطه ورجاء النفع منه وتبنيه 
وماأحسن نظم هذا . ة بني املعطوف واملعطوف عليه ، مؤكدة ملعىن خطئهم مجلة اعتراضية واقع: اآلية } ِفْرَعْونَ 

  .الكالم عند املرتاض بعلم حماسن النظم 

ِلأُْخِتِه  َوقَالَْت) ١٠(ُمْؤِمنَِني َوأَْصَبَح فُؤَاُد أُمِّ ُموَسى فَارِغًا إِنْ كَاَدْت لَُتْبِدي بِِه لَْولَا أَنْ َرَبطَْنا َعلَى قَلْبَِها لَِتكُونَ ِمَن الْ
  ) ١١(قُصِّيِه فََبصَُرْت بِِه َعْن ُجُنبٍ َوُهْم لَا َيْشُعُرونَ 

أهنا حني مسعت بوقوعه يف يد فرعون طار عقلها ملا دمهها من فرط اجلزع : واملعىن . صفراً من العقل } فَارِغاً { 
  :أي جّوف ال عقول فيها ومنه بيت حسان ]  ٤٣: إبراهيم [ } َوأَفِْئَدُتُهْم هََواء { : وحنو قوله تعاىل . والدهش 

  فَأَْنَت ُمَجوٌَّف َنِخٌب هََواُء... أَالَ أَْبِلغْ أََبا ُسفَْيانَ َعنِّي 
ويدل ]  ٤٦: احلج [ } فََتكُونَ لَُهْم قُلُوٌب َيْعِقلُونَ بَِها { : أال ترى إىل قوله . وذلك أن القلوب مراكز العقول 

وفرغاً . أعوذ باهللا من صفر اإلناء وقرع الفناء : أي خالياً من قوهلم » قرعاً«: وقرىء . فرغاً : عليه قراءة من قرأ 
بطل قلبها وذهب ، وبقيت ال قلب هلا من شّدة ما ورد عليها : دماؤهم بينهم فرغ ، أي هدر ، يعين : ، من قوهلم 

بإهلام } لَْوال أَن رََّبطَْنا على قَلْبَِها { ولدها  والضمري ملوسى واملراد بأمره وقصته ، وأنه. لتصحر به } لَتُْبِدى بِهِ { 
{ : من املصدقني بوعد اهللا ، وهو قوله } لَِتكُونَ ِمَن املؤمنني { الصرب ، كما يربط على الشيء املنفلت ليقّر ويطمئن 

عطف عليه وتبناه إن كادت وأصبح فؤادها فارغاً من اهلم ، حني مسعت أن فرعون : إليك وجيوز } إِنَّا َرادُّوهُ إِلَْيِك 
لتبدي بأن ولدها؛ ألهنا مل متلك نفسها فرحاً وسروراً مبا مسعت ، لوال أنا طامنا قلبها وسكنَّا قلقه الذي حدث به من 

، » مؤسى«: وقرىء . شّدة الفرح واالبتهاج ، لتكون من املؤمنني الواثقني بوعد اهللا ال بتبين فرعون وتعطفه 
اتبعي أثره } قُّصيهِ { يف جارة الواو وهي امليم كأهنا فيها ، فهمزت كما هتمز واو وجوه  جعلت الضمة: باهلمزة 

: وقرىء . عن بعد : بالكسر يقال بصرت به عن جنب وعن جنابة ، مبعىن » فبصرت«: وقرىء . وتتبعي خربه 
نظرت إليه مزورة :  قعد إىل جنبه وإىل جانبه ، أي: يقال . اجلانب : واجلنب . » وعن جنب«، » عن جانب«

  .وهم ال حيسون بأهنا أخته ، وكان امسها مرمي } وهم ال يشعرون { . متجانفة خماتلة 

لَى فَرََدْدنَاُه إِ) ١٢( َناِصُحونَ َوَحرَّْمَنا َعلَْيِه الْمَرَاِضَع ِمْن قَْبلُ فَقَالَْت َهلْ أَدُلُّكُْم َعلَى أَْهلِ بَْيٍت َيكْفُلُوَنُه لَكُْم َوُهْم لَُه
  ) ١٣(أُمِِّه كَْي َتقَرَّ َعْينَُها َولَا َتْحَزنَ وَِلَتْعلََم أَنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ َولَِكنَّ أَكْثََرُهْم لَا َيْعلَُمونَ 

وحجر ، وذلك ألن . حمظور : أال ترى إىل قوهلم . استعارة للمنع؛ ألنّ من حرم عليه الشيء فقد منعه : التحرمي 
مجع مرضع ، وهي املرأة : واملراضع . ثدياً ، فكان ال يقبل ثدي مرضع قط ، حىت أمههم ذلك  اهللا منعه أن يرضع

. من قبل قصصها أثره } ِمن قَْبلُ { أو مجع مرضع ، وهو موضع الرضاع يعين الثدي أو الرضاع . اليت ترضع 
إمنا أردت وهم للمك : أهله ، فقالت أهنا لتعرفه وتعرف : قال هامان } َوُهْم لَُه ناصحون { : روي أهنا ملا قالت 
إخالص العمل من شائب الفساد ، فانطلقت إىل أمها بأمرهم ، فجاءت هبا والصّيب على يد : ناصحون والنصح 

: فرعون يعلله شفقة عليه وهو يبكي يطلب الرضاع ، فحني وجد رحيها استأنس والتقم ثديها ، فقال هلا فرعون 
إين امرأة طيبة الريح طيبة اللنب ، ال أويت بصيب إال قبلين ، : إال ثديك؟ قالت  ومن أنت منه فقد أىب كل ثدي؟



فدفعه إليها وأجرى عليها ، وذهبت به إىل بيتها ، وأجنز اهللا وعهده يف الرّد ، فعندها ثبت واستقرّ يف علمها أن 
كيف حل هلا : فإن قلت . وليثبت علمها ويتمكن  .يريد } َوِلَتْعلََم أَنَّ َوْعَد اهللا َحقٌّ { : وذلك قوله . سيكون نبياً 

ما كانت تأخذه على أنه أجر على الرضاع ، ولكنه مال حرّيب كانت : أن تأخذ األجر إىل إرضاع ولدها؟ قلت 
 لتعلم أن وعد اهللا: املعىن . داخل حتت علمها } ولكن أَكْثََرُهْم الَ َيْعلَُمونَ { : وقوله . تأخذه على وجه االستباحة 

ويشبه التعريض مبا فرط منها حني مسعت خبرب موسى ، . حق ، ولكن أكثر الناس ال يعلمون أنه حق فريتابون 
يا أم موسى ، : فجزعت وأصبح فؤادها فارغاً يروى أهنا حني ألقت التابوت يف اليم جاءها الشيطان فقال هلا 

وقع يف : أتاها اخلرب بأن فرعون أصابه قالت  كرهت أن يقتل فرعون موسى فتؤجري ، مث ذهبت فتوليت قتله ، فلما
أن الرّد إمنا كان هلذا الغرض : ومعناه } َوِلَتْعلََم { : بقوله } ولكن { وجيوز أن يتعلق . يد العدّو ، فنسيت وعد اهللا 

ع له ولكّن األكثر ال يعلمون بأن هذا هو الغرض األصلي الذي ما سواه تب. الديين ، وهو علمها بصدق وعد اهللا 
  .من قّرة العني وذهاب احلزن 

  ) ١٤(َولَمَّا َبلَغَ أَُشدَُّه وَاْسَتَوى آَتْيَناهُ ُحكًْما َوِعلًْما َوكَذَِلَك َنْجزِي الُْمْحِسنَِني 

  :واعتدل ومتّ استحكامه ، وبلغ املبلغ الذي ال يزاد عليه ، كما قال لقيط } واستوى { 
  شَْزَر الْمَرِيَرةِ القَمحاًَوالَ َضَرعَا... و واستحملوا أَْمرَكُْم ِللِه َدرُّكُُم
  :وذلك أربعون سنة ، ويروى 

سنتهم : وحكمة األنبياء . السنة : واحلكم . التوراة . العلم . أنه مل يبعث نّيب إال على رأس أربعني سنة )  ٨١٠( 
معناه أتيناه : وقيل ]  ٣٤: األحزاب [ } كمة واذكرن َما يتلى ِفى ُبُيوِتكُنَّ ِمْن ءايات اهللا واحل{ : قال اهللا تعاىل . 

  .سرية احلكماء العلماء ، ومستهم قبل البعث ، فكان ال يفعل فعالً يستجهل فيه 

ِه فَاْستََغاثَُه الَِّذي ِمْن ا ِمْن َعُدوَِّوَدَخلَ الَْمِديَنةَ َعلَى ِحنيِ غَفْلٍَة ِمْن أَْهِلَها فََوَجَد ِفيَها َرُجلَْينِ يَقَْتِتلَاِن َهذَا ِمْن ِشيَعِتِه َوَهذَ
قَالَ ) ١٥( ُمِضلٌّ ُمبٌِني ِشيَعِتِه َعلَى الَِّذي ِمْن َعُدوِِّه فََوكََزُه ُموَسى فَقََضى َعلَْيِه قَالَ َهذَا ِمْن َعَملِ الشَّْيطَانِ إِنَُّه َعُدوٌّ

قَالَ َربِّ بَِما أَْنَعْمَت َعلَيَّ فَلَْن أَكُونَ ظَهًِريا ) ١٦(الَْغفُوُر الرَِّحيُم  َربِّ إِنِّي ظَلَْمُت نَفِْسي فَاغِْفْر ِلي فََغفََر لَُه إِنَُّه ُهَو
  ) ١٧(ِللُْمْجرِِمَني 

وقيل . وقت القائلة : وقيل . ما بني العشاءين : وحني غفلتهم . مدينة منف من أرض مصر : وقيل . مصر : املدينة 
ملا شّب وعقل أخذ يتكلم باحلق وينكر عليهم ، فأخافوه ، فال : ل وقي. يوم عيد هلم هم مشتغلون فيه بلهوهم : 

: وقيل . ممن شايعه على دينه من بين إسرائيل } ِمن ِشيَعِتهِ { » فاستعانه«: وقرأ سيبويه . يدخل قرية إال على تغفل 
ي حلمل احلطب إىل مطبخ من خمالفيه من القبط ، وهو فاتون ، وكان يتسخر اإلسرائيل} ِمْن َعُدّوِه { هو السامرّي 

فقضى { بالالم » فلكزه«: جبمع الكف ، وقرأ ابن مسعود : وقيل . الدفع بأطراف األصابع : والوكز . فرعون 
ألنه قتله : مل جعل قتل الكافر من عمل الشيطان ومساه ظلماً لنفسه واستغفر منه؟ قلت : فإن قلت . فقتله } َعلَْيِه 

بَِما أَْنَعْمتَ { ليس لنيب أن يقتل ما مل يؤمر : وعن ابن جريج . كان ذنباً يستغفر منه قبل أن يؤذن له يف القتل ، ف
فَلَْن أَكُونَ ظَهِرياً { أقسم بإنعامك علّي باملغفرة ألتوبّن : جيوز أن يكون قسماً جوابه حمذوف ، تقديره } َعلَىَّ 

 حبق ما أنعمت علّي من املغفرة ، فلن أكون إن رب اعصمين: وأن يكون استعطافاً ، كأنه قال } لّلُْمْجرِِمَني 
إما صحبة فرعون وانتظامه يف مجلته وتكثريه سواده حيث كان : وأراد مبظاهرة اجملرمني . عصمتين ظهرياً للمجرمني 



وإما مظاهرة من أدت مظاهرته إىل اجلرم واإلمث ، . يركب بركوبه كالولد مع الوالد ، وكان يسمى ابن فرعون 
مل : يعين . مل يستثن فابتلى به مّرة أخرى : وعن ابن عباس . اإلسرائيلي املؤدية إىل القتل الذي مل حيل له  كمظاهرة

وعن عطاء ]  ١١٣: هود [ } َوالَ َتْركَنُواْ إِلَى الذين ظَلَُمواْ { : وهذا حنو قوله . إن شاء اهللا ) فلن أكون : ( يقل 
خالد بن : فمن الرأس ، يعين من يكتب له؟ قال : قال . مه وال يعدو رزقه إنّ أخي يضرب بقل: أنّ رجالً قال له : 

  :ويف احلديث . فأين قول موسى؟ وتال هذه اآلية : قال : عبد اهللا القسري 
أين الظلمة وأشباه الظلمة وأعوان الظلمة ، حىت من الق هلم دواة أو بري هلم : ينادي مناد يوم القيامة ) "  ٨١١( 

مبا أنعمت علّي من القوة ، فلن استعملها إال : وقيل معناه " عون يف تابوت من حديد فريمي به يف جهنم قلماً ، فيجم
  .وال أدع قبطياً يغلب أحداً من بين إسرائيل . يف مظاهرة أوليائك وأهل طاعتك واإلميان بك 

فَلَمَّا ) ١٨(َرهُ بِالْأَْمسِ َيْسَتْصرُِخُه قَالَ لَُه ُموَسى إِنََّك لََغوِيٌّ ُمبٌِني فَأَصَْبَح ِفي الَْمِديَنةِ َخائِفًا َيَتَرقَُّب فَإِذَا الَِّذي اْستَْنَص
ونَ بِالْأَْمسِ إِنْ تُرِيُد إِلَّا أَنْ َتكُأَنْ أََراَد أَنْ َيْبِطَش بِالَِّذي ُهَو َعُدوٌّ لَُهَما قَالَ َيا ُموَسى أَتُرِيدُ أَنْ َتقُْتلَنِي كََما قََتلَْت نَفًْسا 

  ) ١٩(َجبَّاًرا ِفي الْأَْرضِ َوَما تُرِيدُ أَنْ َتكُونَ ِمَن الُْمْصِلِحَني 

املكروه وهو االستقادة منه ، أو اإلخبار وما يقال فيه ، ووصف اإلسرائيلي بالغّي؛ ألنه كان سبب قتل } َيَتَرقَّبُ { 
القبطي؛ ألنه ليس على دينهما ، : ا والذي هو عدّو هلم. ، بالضم » يبطش«: وقرىء . رجل ، وهو يقاتل آخر 

الذي يفعل ما يريد من الضرب والقتل بظلم ، ال ينظر يف العواقب : واجلبار . وألن القبط كانوا أعداء بين إسرائيل 
أفشى على موسى فانتشر : املتعظم الذي ال يتواضع ألمر اهللا ، وملا قال هذا : وقيل : وال يدفع باليت هي أحس 

  .دينة ورقي إىل فرعون ، ومهوا بقتله احلديث يف امل

إِنِّي لََك ِمَن النَّاِصِحنيَ َوَجاَء َرُجلٌ ِمْن أَقَْصى الَْمِديَنِة َيْسَعى قَالَ َيا ُموَسى إِنَّ الَْملَأَ َيأَْتِمُرونَ بَِك ِلَيقُْتلُوَك فَاْخُرجْ 
)٢٠ (  

جيوز ارتفاعه وصفاً لرجل ، واتتصابه حاالً }  يسعى{ مؤمن آل فرعون ، وكان ابن عم فرعون ، و : الرجل : قيل 
إال } يسعى { وإذا جعل صلة جلاء ، مل جيز يف } ِمْن أَقَْصى املدينة { : عنه؛ ألنه قد ختصص بأن وصف بقوله 

الرجالن يتآمران ويأمتران ، ألن كل واحد منهما يأمر صاحبه بشيء أو : يقال . التشاور : واالئتمار . الوصف 
  .بيان ، وليس بصلة الناصحني } لَكَ { يتشاورون بسببك : واملعىن . بأمر  يشري عليه

َولَمَّا َتَوجَّهَ ِتلْقَاَء َمْدَيَن قَالَ َعَسى رَبِّي أَنْ يَْهِديَنِي ) ٢١(فََخَرَج ِمنَْها خَاِئفًا َيَتَرقَُّب قَالَ َربِّ َنجِّنِي ِمَن الْقَْومِ الظَّاِلِمَني 
  ) ٢٢(َسَواَء السَّبِيلِ 

  .أو أن يلحق . التعّرض له يف الطريق } َيَتَرقَّبُ { 
قرية شعيب عليه السالم ، مسيت مبدين بن إبراهيم ، ومل تكن يف سلطان : ومدين . قصدها وحنوها } ِتلْقَاء َمْدَيَن { 

ليس له علم خرج و: فرعون ، وبينها وبني مصر مسرية مثان ، وكان موسى ال يعرف إليها الطريق قال ابن عباس 
خرج حافياً ال يعيش إال بورق : وقيل . وسطه ومعظم هنجه } سََواَء السبيل { و . بالطريق إال حسن ظنه بربه 

  .جاءه ملك على فرس بيده عنزة ، فانطلق به إىل مدين : وقيل . الشجر ، فما وصل حىت سقط خف قدمه 



ِمَن النَّاسِ َيْسقُونَ َوَوَجَد ِمْن ُدونِهُِم امَْرأََتْينِ َتذُوَداِن قَالَ َما َخطُْبكَُما قَالََتا لَا  َولَمَّا َوَرَد َماَء َمْدَيَن َوَجَد َعلَْيِه أُمَّةً
َت إِلَيَّ ِمنْ فََسقَى لَُهَما ثُمَّ َتوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ َربِّ إِنِّي ِلَما أَنَْزلْ) ٢٣(َنْسِقي َحتَّى ُيْصِدَر الرَِّعاُء وَأَُبوَنا شَْيٌخ كَبٌِري 

مَّا َجاَءُه فََجاَءْتهُ إِْحَداُهَما تَْمِشي َعلَى اسِْتْحَياٍء قَالَْت إِنَّ أَبِي َيْدُعوكَ لَِيْجزَِيَك أَْجَر َما َسقَْيتَ لََنا فَلَ) ٢٤(َخْيرٍ فَِقٌري 
قَالَتْ إِْحَداُهَما َيا أََبتِ اسَْتأْجِْرُه إِنَّ َخْيَر َمنِ ) ٢٥( َوقَصَّ َعلَْيِه الْقََصَص قَالَ لَا َتَخْف َنجَْوَت ِمَن الْقَْومِ الظَّاِلِمَني

قَالَ إِنِّي أُرِيُد أَنْ أُْنِكَحَك إِْحَدى اْبنََتيَّ َهاَتْينِ َعلَى أَنْ َتأْجَُرنِي ثََمانَِي ِحَججٍ فَإِنْ ) ٢٦(اْستَأْجَْرَت الْقَوِيُّ الْأَِمُني 
قَالَ ذَِلكَ َبْينِي َوَبيَْنَك ) ٢٧(َك َوَما أُرِيُد أَنْ أَُشقَّ َعلَْيَك َسَتجِدُنِي إِنْ َشاَء اللَُّه ِمَن الصَّاِلِحَني أَْتَمْمَت َعشًْرا فَِمْن ِعْنِد

  ) ٢٨(أَيََّما الْأََجلَْينِ قَضَْيُت فَلَا ُعْدَوانَ َعلَيَّ َواللَُّه َعلَى َما َنقُولُ َوِكيلٌ 

} َوَجَد َعلَْيِه { جميئه والوصول إليه : ووروده . تقون منه ، وكان بئراً فيما روي ماءهم الذي يس} َماَء َمْدَيَن { 
يف مكان } ِمن ُدونِهُِم { من أناس خمتلفني } ِمَن الناس { مجاعة كثيفة العدد } أُمَّةً { وجد فوق شفريه ومستقاه 

ى املاء من هو أقوى منهما فال يتمكنان من الطرد والدفع وإمنا كانتا تذودان؛ ألنّ عل: والذود . أسفل من مكاهنم 
تذودان عن : لئال ختتلط أغنامهما بأغنامهم ، وقيل : وقيل . كانتا تكرهان املزامحة على املاء : وقيل . السقي 

مطلوبكما من الذياد ، : ما خمطوبكما ، أي : وحقيقته . ما شأنكما } َما َخطُْبكَُما { وجوههما نظر الناظر لتسترمها 
. قصدت قصده : شأنت شأنه ، أي : ما شأنك؟ يقال : مى املخطوب خطباً ، كما مسى املشئون شأناً يف قولك فس

وأما . اسم مجع كالرخال والثناء : والرعاء . بضم النون والياء والراء » الرعاء«و. » يصدر«و» ال نسقي«وقرىء 
وروي أن . فسقى غنمهما ألجلهما } فسقى لَُهَما  {كبري السن } كَبِريٌ { الرعاء بالكسر فقياس ، كصيام وقيام 

مائة : وقيل . أربعون : وقيل . عشرة : وقيل . الرعاة كانوا يضعون على رأس البئر حجراً ال يقله إال سبعة رجال 
استق هبا ، وكانت ال ينزعها إال أربعون ، : وروي أنه سأهلم دلواً من ماء فأعطوه دلوهم وقالوا . ، فأقله وحده 

. فاستقى هبا وصبها يف احلوض ودعا بالربكة ، وروىغنمهما وأصدرمها وروي أنه دفعهم عن املاء حىت سقى هلما 
أنه وصل : واملعىن . وإمنا فعل هذا رغبة يف املعروف وإغاثة للملهوف . كانت بئراً أخرى عليها الصخرة : وقيل 

اثفة العدد ، ورأى الضعيفتني من ورائهم مع غنيمتهما إىل ذلك املاء وقد ازدمحت عليه أّمة من أناس خمتلفة متك
مترقبتني لفراغهم ، فما أخطأت مهته يف دين اهللا تلك الفرصة ، مع ما كان به من النصب وسقوط خف القدم 

 واجلوع ، ولكنه رمحهما فأغاثهما ، وكفامها أمر السقي يف مثل تلك الزمحة بقّوة قلبه وقّوة ساعده ، وما آتاه اهللا من
الفضل يف متانة الفطرة ورصانة اجلبلة وفيه مع إرادة اقتصاص أمره وما أويت من البطش والقّوة وما مل يغفل عنه ، 

على ما كان به من انتهاز فرصة االحتساب ، ترغيب يف اخلري ، وانتهاز فرصه ، وبعث على االقتداء يف ذلك 
} َتذُوَدانِ { و } َيْسقُْونَ { : املفعول غري مذكور يف قوله مل ترك : فإن قلت . بالصاحلني واألخذ بسريهم ومذاهبهم 

أال ترى أنه إمنا رمحهما ألهنما كانتا على الذياد وهم على . ألن الغرض هو الفعل ال املفعول : ؟ قلت } َنسِْقى { و 
املقصود } ُيْصِدَر الرعاء الَ َنْسِقى حىت { ومل يرمحها ألن مذودمها غنم ومسقيهم إبل مثالً ، وكذلك قوهلما . السقي 

السبب يف : سأهلما عن سبب الذود فقالتا : كيف طابق جواهبما سؤاله قلت : فإن قلت . فيه السقي ال املسقي 
ذلك أنا امرأتان ضعيفتان مستورتان ال نقدر على مساجلة الرجال ومزامحتهم ، فال بد لنا من تأخري السقي إىل أن 

أبلتا إليه عذرمها يف توليهما : ذلك ، وأبونا شيخ قد أضعفه الكرب فال يصلح للقيام به يفرغوا ، وما لنا رجل يقوم ب
  .السقي بأنفسهما 



األمر يف نفسه : كيف ساغ لنّيب اهللا الذي هو شعيب عليه السالم أن يرضى البنتيه بسقي املاشية؟ قلت : فإن قلت 
خمتلفون يف ذلك ، والعادات متباينة فيه ، وأحوال العرب فيه وأما املروءة ، فالناس . ليس مبحظور ، فالدين ال يأباه 

{ خالف أحوال العجم ، ومذهب أهل البدو فيه غري مذهب أهل احلضر ، خصوصاً إذاكانت احلالة حالة ضرورة 
نه ضمن معىن وإمنا ُعدي فقري بالالم؛ أل} فَِقٌري { قليل أو كثري ، غث أو مسني ل } أَنَزلَْت إِلَىَّ { ألي شيء } إِّنى 

وحيتمل أن . ذكر ذلك وإن خضرة البقل يتراءى يف بطنه من اهلزال ، ما سأل اهللا إال أكلة : قيل . سائل وطالب 
ألنه كان عند فرعون يف ملك . إين فقري من الدنيا ألجل ما أنزلت إيلّ من خري الدين وهو النجاة من الظاملني : يريد 

يف موضع } َعلَى استحياء { ، وفرحا به ، وشكراً له ، وكان الظل ظل مسرة قال ذلك رضا بالبدل السين : وثروة 
روي أهنما ملا رجعتا إىل أبيهما قبل الناس . قد استترت بكم درعها . مستحيية متخفرة وقيل : احلال ، أي 

اذهيب : ل إلحدامها وجدنا رجالً صاحلاً رمحنا فسقى لنا ، فقا: ما أعجلكما؟ قالتا : وأغنامهما حفل بطان قال هلما 
امشي خلفي وانعيت يل الطريق ، فلما : فادعيه يل ، فتبعها موسى فألزقت الريح ثوهبا جبسدها فوصفته ، فقال هلا 

كيف ساغ ملوسى أن يعمل بقول امرأة ، : فإن قلت . ال ختف فال سلطان لفرعون بأرضنا . قص عليه قصته قال له 
ما العمل بقول امرأة فكما يعمل بقول الواحد حّراً كان أو عبداً ذكراً كان أو أ: وأن ميشي معها وهي أجنبيه؟ قلت 

وأما مماشاته امرأة أجنبية فال بأس هبا يف نظائر . أنثى يف األخبار ، وما كانت إال خمربة عن أبيها بأنه يدعوه ليجزيه 
جيوز : على الّرب واملعروف؟ قلت كيف صح له أخذ األجر : فإن قلت . تلك احلال ، مع ذلك االحتياط والتوّرع 

وقيل إطعام شعيب وإحسانه ال على سبيل أخذ األجر . أن يكون قد فعل ذلك لوجه اهللا وعلى سبيل الرب واملعروف 
كيف وقد قص عليه قصصه وعرفه أنه من بيت النبّوة من أوالد يعقوب؟ . ، ولكن على سبيل التقبل ملعروف مبتدإ 

كرم خصوصاً يف دار نّيب من أنبياء اهللا ، وليس مبنكر أن يفعل ذلك الضطرار الفقر ومثله حقيق بأن يضيَّف وي
ليجزيك ، كره ذلك ، وملا قّدم إليه : روي أهنا ملا قالت : وقد روي ما يعضد كال القولني . والفاقة طلباً لألجر 
ذ على املعروف مثناً ، حىت قال شعيب إنا أهل بيت ال نبيع ديننا بطالع األرض ذهباً ، وال نأخ: الطعام امتنع وقال 

  .هذه عادتنا مع كل من ينزل بنا : 

ليجزيك أجر ما سقيت ، أي؛ جزاء : رفع صوته بدعائه ليسمعهما ، فلذلك قيل له : وعن عطاء ابن السائب 
. صفرياء : كانت تسمى صفراء ، والصغرى : كربامها . مصدر كالعلل ، مسي به املقصوص : والقصص . سقيك 

أن شعيبا : وعن ابن عباس . هي اليت ذهبت به وطلبت إىل أبيها أن يستأجره ، وهي اليت تزوجها : وصفراء 
وما علمك بقّوته وأمانته؟ فذكرت إقالل احلجر ونزع الدلو ، وأنه صّوب رأسه حني بلغته : أحفظته الغرية فقال 

كالم حكيم جامع ال يزاد عليه ، } ستجرت القوى االمني إِنَّ َخْيَر َمنِ ا{ : وقوهلا . رسالته وأمرها باملشي خلفه 
ألنه إذا اجتمعت هاتان اخلصلتان؛ أعين الكفاية واألمانة يف القائم بأمرك فقد فرغ بالك ومت مرادك؛ وقد استغنت 

 كيف جعل: فإن قلت . بإرسال هذا الكالم الذي سياقه سياق املثل ، واحلكمة أن تقول استأجره لقّوته وأمانته 
  :هو مثل قوله : خري من استأجرت امساً إلنّ والقوي األمني خرباً؟ قلت 

  أَِسُري ثَِقيٍف عِْنَدُهْم ِفي السَّالَِسلِ... أَالَ إِنَّ َخْيَر النَّاسِ َحيا َوهَاِلكَا 
عل بلفظ يف أن العناية هي سبب التقدمي ، وقد صدقت حىت جعل هلا ما هو أحق بأن يكون خرباً امساً ، وورود الف

وعن ابن مسعود رضي . أهون ما أعملت لسان ممخ : ومنه قوهلم . املاضي للداللة على أنه أمر قد جرب وعرف 
]  ٢١: يوسف [ } عسى أَن َينفََعَنا { : بنت شعيب ، وصاحب يوسف ، يف قوله : أفرس الناس ثالثة : اهللا عنه 

من } َتأْجَُرنِى { فيه دليل على أنه كانت له غريمها } هَاَتْينِ { : وقوله . روي أنه أنكحه صفراء . وأبو بكر يف عمر 



أو من أجرته كذا ، إذا . ظرفه } ثََمانَِى ِحَججٍ { أبوته إذا كنت له أبا ، و : أجرته إذا كنت له أجرياً ، كقولك 
  :تعزية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ومنه . أثبته إياه 

كيف صح أن : رعية مثاين حجج فإن قلت : مفعول به ، ومعناه : ومثاين حجج » محكم أجرَكم اللَُّه ور« )  ٨١٢( 
مل يكن ذلك عقداً للنكاح ، ولكن مواعدة ومواصفة أمر قد عزم عليه ، : ينكحه إحدى ابنتيه من غري متييز؟ قلت 

أن ميهرها إجارة نفسه فكيف صح : فإن قلت . إين أريد أن أنكحك : قد أنكحتك ومل يقل : ولو كان عقداً لقال 
يف رعية الغنم ، وال بد من تسليم ما هو مال؟ أال ترى إىل أيب حنيفة كيف منع أن يتزوج امرأة بأن خيدمها سنة 

مسلم نفسه وليس مبال ، ويف : وجّوز أن يتزوجها بأن خيدمها عبده سنة ، أو يسكنها داره سنة ، ألنه يف األول 
: وأما الشافعي . األمر على مذهب أيب حنيفة على ما ذكرت : بد أو الدار ، قلت هو مسلم ماالً وهو الع: الثاين 

فقد جّوز التزّوج على اإلجارة لبعض األعمال واخلدمة ، إذا كان املستأجر له أو املخدوم فيه أمراً معلوماً ، ولعلّ 
د أن يكون راعي غنمه هذه املّدة ، وجيوز أن يكون املهر شيئاً آخر ، وإمنا أرا. ذلك كان جائزاً يف تلك الشريعة 

إين أفعل هذا إذا فعلت ذاك على : وأراد أن ينكحه ابنته ، فذكر له املرادين ، وعلق اإلنكاح بالرعية على معىن 
  .وجه املعاهدة ال على وجه املعاقدة 

على أَن َتأُْجرَنِى { : ل قوله وجيوز أن يستأجره لرعية مثاين سنني مببلغ معلوم ويوفيه إياه ، مث ينكحه ابنته به ، وجيع
. فإمتامه من عندك } فَِمْن ِعنِدَك { عمل عشر حجج } فَإِنْ أَْتَمْمَت { عبارة عما جرى بينهما } ثََمانِىَ ِحَججٍ 

ال ألزمكه وال أحتمه عليك ، ولكنك إن فعلته فهو منك تفضل : فهو من عندك ال من عندي ، يعين : ومعناه 
: ما حقيقة قوهلم : فإن قلت . بإلزام أمتّ األجلني وإجيابه } َوَما أُرِيُد أَنْ أَُشقَّ َعلَْيَك { ليك وتربع ، وإال فال ع

: حقيقته أن األمر إذا تعاظمك فكأنه شق عليك ظنك باثنني ، تقول تارة : شققت عليه ، وشق عليه األمر؟ قلت 
ن نفسه ، وأنه ال يشق عليه فيما استأجره له من رعي غنمه أو وعده املساهلة واملساحمة م. ال أطيقه : أطيقه ، وتارة 

، وال يفعل حنو ما يفعل املعاسرون من املسترعني ، من املناقشة يف مراعاة األوقات ، واملداقة يف استيفاء األعمال ، 
معامالت وتكليف الرعاة أشغاالً خارجة عن حّد الشرط ، وهكذا كان األنبياء عليهم السالم آخذين باألمسح يف 

  :ومنه احلديث . الناس 
» كانَ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شريكي ، فكان خري شريك ال يداري وال يشاري وال مياري « )  ٨١٣( 

حسن املعاملة ووطأة اخللق ولني : يدل على ذلك ، يريد بالصالح } سََتجُِدنِى إِن َشاَء اللَُّه ِمَن الصاحلني { : وقوله 
ويدخل حتته حسن املعاملة ، واملراد باشتراط مشيئة اهللا مبا وعد من . أن يريد الصالح على العموم  وجيوز. اجلانب 
ذلك { االتكال على توفيقه فيه ومعونته ، ال أنه يستعمل الصالح إن شاء اهللا ، وإن شاء استعمل خالفه : الصالح 

ذلك الذي قلته وعاهدتين فيه . عاهده عليه شعيب ، يريد خربه ، وهو إشارة إىل ما } بَْينِى َوبَْيَنكَ { مبتدأ ، و } 
. وشارطتين عليه قائم بيننا مجيعاً ، ال خنرج كالنا عنه ، ال أنا عما شرطت علّي وال أنت عما شرطت على نفسك 

} َعلَىَّ  فَالَ ُعْدَوانَ{ أطوهلما الذي هو العشر ، أو أقصرمها الذي هو الثمان : أي أجل من األجلني قضيت : مث قال 
تصّور العدوان إمنا هو يف أحد األجلني الذي هو األقصر وهو : فإن قلت . أي ال يعتدي علّي يف طلب الزيادة عليه 

معناه كما أين إن طولبت بالزيادة على العشر كان : املطالبة بتتمة العشر ، فما معىن تعليق العدوان هبما مجيعاً؟ قلت 
أراد بذلك تقرير أمر اخليار ، وأنه ثابت مستقّر ، . طولبت بالزيادة على الثمان عدواناً ال شك فيه ، فكذلك إن 

إن : إما هذا وإما هذا من غري تفاوت بينهما يف القضاء وأما التتمة فموكولة إىل رأيي : وأن األجلني على السواء 
  .شئت أتيت هبا ، وإال مل أجرب عليها 



ويف قراءة . ال إمث علّي ، وال تبعة علّي :  نفي العدوان عن نفسه ، كقولك معناه فال أكون متعدّياً ، وهو يف: وقيل 
  :بسكون الياء ، كقوله » أميا«: وقرىء . أي األجلني ما قضيت : ابن مسعود 

  َعلَيَّ ِمَن الَْغْيِث اْسُتهِلَّْت َموَاِطرُْه... تَنظَّْرُت َنْصراً وَالسَِّماكَْينِ أَْيُهَما 
وقعت يف : املزيدة يف القراءتني؟ قلت ) ما ( ما الفرق بني موقعي : فإن قلت . دوان ، بالكسر ع: وعن ابن قطيب 

أي األجلني صممت : ويف الشاذة تأكيداً للقضاء ، كأنه قال : زائدة يف شياعها : املستفيضة مؤكدة إلهبام ، أّي 
استعمل يف موضع الشاهد واملهيمن واملقيت الذي وكل إليه األمر ، وملا : الوكيل . على قضائه وجردت عزمييت له 

ادخل ذلك البيت فخذ عصا : روي أنّ شعيباً كانت عنده عصى األنبياء فقال ملوسى بالليل . ، عدي بعلى لذلك 
فأخذ عصا هبط هبا آدم من اجلنة ، ومل يزل األنبياء يتوارثوهنا حىت وقعت إىل شعيب ، فمسها . من تلك العصي 

أخذها : وقيل . غريها ، فما وقع يف يده إال هي سبع مرات ، فعلم أنّ له شأناً : ّن هبا فقال وكان مكفوفاً ، فض
أودعها شعيباً ملك يف صورة رجل ، فأمر بنته : وقيل . جربيل بعد موت آدم فكانت معه حىت لقي هبا موسى ليالً 

فدفعها إليه مث ندم ألهنا وديعة ، فتبعه فاختصما أن تأتيه بعصا ، فأتته هبا فردها سبع مرّات فلم يقع يف يدها غريها ، 
ألقياها فمن رفعها فهي له ، فعاجلها الشيخ فلم : فيها ، ورضيا أن حيكم بينهما أّول طالع ، فأتامها امللك فقال 

الشجرة : وعن الكليب . ما كانت إال عصا من الشجر اعترضها اعتراضاً : وعن احلسن . يطقها؛ ورفعها موسى 
إذا بلغت مفرق الطريق فال تأخذ : وملا أصبح قال له شعيب . نها نودي شجرة العوسج ، ومنها كانت عصاه اليت م

على ميينك ، فإنّ الكأل وإن كان هبا أكثر ، إال أنّ فيها تنيناً أخشاه عليك وعلى الغنم ، فأخذت الغنم ذات اليمني 
ير مثله ، فنام فإذا بالتنني قد أقبل ، فحاربته العصا ومل يقدر على كفها ، فمشى على أثرها فإذا عشب وريف مل 

حىت قتلته وعادت إىل جنب موسى دامية ، فلما أبصرها دامية والتنني مقتوالً أرتاح لذلك ، وملا رجع إىل شعيب 
ين إ: مّس الغنم ، فوجدها مألى البطون غزيرة اللنب ، فأخربه موسى ففرح وعلم أنّ ملوسى والعصا شأنا ، وقال له 

أن أضرب بعصاك مستقى الغنم ، : وهبت لك من نتاج غنمي هذا العام كلّ أدرع ودرعاء ، فأوحى إليه يف املنام 
  .ففعل؛ مث سقى فما أخطأت واحدة إال وضعت أدرع ودرعاء ، فوىف له بشرطه 

قَالَ ِلأَْهِلِه اْمكُثُوا إِنِّي آَنْسُت نَاًرا لََعلِّي آِتيكُْم ِمْنَها  فَلَمَّا قََضى ُموَسى الْأََجلَ َوسَاَر بِأَْهِلِه آَنَس ِمْن جَانِبِ الطُّورِ َناًرا
فَلَمَّا أََتاَها ُنوِدَي ِمْن َشاِطئِ الَْواِد الْأَْيَمنِ ِفي الُْبقَْعِة الْمَُباَركَِة ِمَن ) ٢٩(بِخََبرٍ أَْو َجذَْوٍة ِمَن النَّارِ لََعلَّكُْم َتْصطَلُونَ 

َوأَنْ أَلْقِ َعَصاَك فَلَمَّا َرآَها َتْهَتزُّ كَأَنََّها َجانٌّ َولَّى ُمْدبًِرا وَلَْم ) ٣٠(ا مُوَسى إِنِّي أََنا اللَُّه َربُّ الْعَالَِمَني الشَّجََرِة أَنْ َي
َبْيَضاَء ِمْن غَْيرِ ُسوٍء وَاْضُممْ اْسلُكْ َيَدَك ِفي َجيْبَِك َتْخُرْج ) ٣١(ُيَعقِّْب َيا ُموَسى أَقْبِلْ َولَا َتَخْف إِنََّك ِمَن الْآِمنَِني 

  ) ٣٢(اِسِقَني إِلَْيَك َجنَاَحَك ِمَن الرَّْهبِ فَذَانَِك ُبْرهَاَناِن ِمْن رَبَِّك إِلَى ِفْرَعْونَ َوَملَِئِه إِنَُّهْم كَاُنوا قَْوًما فَ

وروي أنه » أبعدمها وأبطأمها «  :أيُّ األجلَنيِ قَضى موَسى؟ فقال : ُسئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم )  ٨١٤( 
  :قال 

. اجلذوة باللغات الثالث . وهذا خالف الرواية اليت سبقت » قَضى أوفَاُهما ، وتزّوج صغَراُهما « )  ٨١٥( 
  :العود الغليظ ، كانت يف رأسه نار أو مل تكن ، قال كُثَيُِّر : وقرىء هبّن مجيعاً 

  جَْزلَ الُْجذَى غَْيَر خَوَّارٍ َوالَ َدعِرِ... لََها َباَتتْ َحَواِطُب لَْيلَى َيلَْتِمْسَن 
  :وقال 

  َشدِيداً َعلَْيِه َحرَُّها َوالِْتَهاُبهَا... َوأَلْقَى َعلَى قَْبشٍ ِمَن النَّارِ َجذَْوةً 



} شجرة ِمَن ال{ و . أتاه النداء من شاطىء الوادي من قبل الشجرة : األوىل والثانية البتداء الغاية ، أي } ِمن { 
{ : من شاطىء الوادي ، بدل االشتمال؛ ألنّ الشجرة كانت نابتة على الشاطىء ، كقوله تعاىل : بدل من قوله 

} الرهب { و . بالضم والفتح } البقعة { : وقرىء ]  ٣٣: الزخرف [ } لََّجَعلَْنا ِلَمن َيكْفُُر بالرمحن لُِبُيوتِهِْم 
واضمم إِلَْيكَ { : ما معىن قوله : فإن قلت . وهو اخلوف : وسكون بفتحتني ، وضمتني ، وفتح وسكون ، وضم 

فزع : أنّ موسى عليه السالم ملا قلب اهللا العصا حية : فيه معنيان ، أحدمها : ؟ قلت } َجَناَحَك ِمَن الرهب 
فإذا . عداء إنّ إتقاءك بيدك فيه غضاضة عند األ: واضطرب ، فاتقاها بيده كما يفعل اخلائف من الشيء ، فقيل له 

اجتناب : ألقيتها فكما تنقلب حية ، فأدخل يدك حتت عضدك مكان اتقائك هبا ، مث أخرجها بيضاء ليحصل األمران 
. اليد؛ ألنّ يدي اإلنسان مبنزلة جناحي الطائر : واملراد باجلناح . ما هو غضاضة عليك ، وإظهار معجزة أخرى 
جتلده : أن يراد بضم جناحه إليه : والثاين . ، فقد ضّم جناحه إليه وإذا أدخل يده اليمىن حتت عضد يده اليسرى 

وتشّدده عند انقالب العصا حية حىت ال يضطرب وال يرهب ، استعارة من فعل الطائر؛ ألنه إذا . وضبطه نفسه 
ز أنّ ومنه ما حيكى عن عمر بن عبد العزي. وإال فجناحاه مضمومتان إليه مشمران . خاف نشر جناحيه وأرخامها 

كاتباً له كان يكتب بني يديه ، فانفلتت منه فلتة ريح ، فخجل وانكسر ، فقام وضرب بقلمه األرض ، فقال له 
. خذ قلمك ، واضمم إليك جناحك ، وليفرخ روعك ، فإين ما مسعتها من أحد أكثر مما مسعتها من نفسي : عمر 

: ك الرهب عند رؤية احلية فاضمم إليك جناحك إذا أصاب: من أجل الرهب ، أي ) من الرهب : ( ومعىن قوله 
، } واضمم إِلَْيَك َجنَاَحكَ { : ومعىن . جعل الرهب الذي كان يصيبه سبباً وعلة فيما أمر به من ضم جناحه إليه 

ولكن خولف بني العبارتني ، وإمنا كّرر املعىن . واحد : على أحد التفسريين } اسلك َيَدَك ِفى َجيْبَِك { : وقوله 
فإن قلت . إخفاء الرهب : الواحد الختالف الغرضني ، وذلك أن الغرض يف أحدمها خروج اليد بيضاء ويف الثاين 

واضمم إِلَْيكَ { : قد جعل اجلناح وهو اليد يف أحد املوضعني مضموماً ويف اآلخر مضموماً إليه ، وذلك قوله 
  :وقوله } َجَناَحَك 

هو اليد اليمىن ، . املراد باجلناح املضموم : فما التوفيق بينهما؟ قلت ]  ٢٢:  طه[ } واضمم َيَدَك إىل َجَناِحَك { 
: أنّ الرهب : ومن بدع التفاسري . جناح : اليد اليسرى وكلّ واحدة من ميىن اليدين ويسرامها : وباملضموم إليه 

لغة؟ وهل مسع من األثبات أعطين مما يف رهبك ، وليت شعري كيف صحته يف ال: الكم ، بلغة محري وأهنم يقولون 
الثقات الذين ترتضي عربيتهم؟ مث ليت شعري كيف موقعه يف اآلية؟ وكيف تطبيقه املفصل كسائر كلمات التنزيل؟ 

قرىء خمففاً } فَذَانِكَ { على أن موسى عليه السالم ما كان عليه ليلة املناجاة إال زرمانقة من صوف ال كمي هلا 
مل مسيت : فإن قلت . حجتان بينتان نريتان } برهانان { واملشّدد مثىن ذلك ، . ك ومشدّداً ، فاملخفف مثىن ذا

والدليل على . برهرهة ، بتكرير العني والالم معا . لبياضها وإنارهتا من قوهلم للمرأة البيضاء : احلجة برهانا؟ قلت 
ها سلطاناً من السليط وهو الزيت ، ونظريه تسميتهم إيا. أبره الرجل ، إذا جاء بالربهان : زيادة النون قوهلم 

  .إلنارهتا 

وَأَِخي هَاُرونُ ُهَو أَفَْصُح ِمنِّي ِلَساًنا فَأَْرِسلُْه َمِعَي رِْدًءا ) ٣٣(قَالَ َربِّ إِنِّي قََتلُْت ِمنُْهْم َنفًْسا فَأََخافُ أَنْ َيقُْتلُوِن 
  ) ٣٤(ُيَصدِّقُنِي إِنِّي أََخافُ أَنْ ُيكَذُِّبوِن 



قال سالمة بن . اسم ما يعان به ، فعل مبعىن مفعول كما أن الدفء اسم ملا يدفأ به : والردء . أعنته : دأته ر: يقال 
  :جندل 

  َشِحيذِ الَْحدِّ َعْضبٍ ِذي فُلُولِ... َورِدْئي كُلُّ أبَْيَض َمْشَرِفيٍّ 
{ فع واجلزم صفة وجواب ، وحنو بالر} رِدْءاً ُيَصّدقُنِى { » اخلب«على التخفيف ، كما قرىء » رداً«: وقرىء 

صدقت ، : ليس الغرض بتصديقه أن يقول له : تصديق أخيه ما الفائدة فيه؟ قلت : فإن قلت . سواء } َوِلّياً يَرِثُنِى 
صدق موسى ، وإمنا هو أن يلخص بلسانه احلق ، ويبسط القول فيه ، وجيادل به الكفار ، كما : أو يقول للناس 

أال ترى إىل قوله . ذو العارضة ، فذلك جار جمرى التصديق املفيد ، كما يصّدق القول بالربهان يفعل الرجل املنطيق 
صدقت ، : ، وفضل الفصاحة إمنا حيتاج إليه لذلك ، ال لقوله » َوأَِخى َهُرونُ ُهَو أَفَْصُح ِمّنى ِلسَاناً فَأَْرِسلِْه َمِعَى «: 

ح كالمه بالبيان ، حىت يصّدقه الذي خياف تكذيبه ، فأسند التصديق فإنّ سحبان وباقال يستويان فيه ، أو يصل جنا
أن التصديق حقيقة يف املصّدق ، فإسناده إليه : ومعىن اإلسناد اجملازي . إىل هرون ، ألنه السبب فيه إسناداً جمازياً 

بسه الفاعل باملباشرة حقيقة وليس يف السبب تصديق ، ولكن استعري له اإلسناد ألنه البس التصديق بالتسبب كما ال
وفيها تقوية . » ردءا يصدقوين«: وقراءة من قرأ } إِّنى أََخاُف أَن ُيكَذُّبوِن { : والدليل على هذا الوجه قوله . 

  .للقراءة جبزم يصدقين 

  ) ٣٥(ا أَْنُتَما َوَمنِ اتَّبََعكَُما الَْغاِلُبونَ قَالَ َسَنُشدُّ َعُضَدَك بِأَِخيَك َوَنجَْعلُ لَكَُما ُسلْطَاًنا فَلَا َيِصلُونَ إِلَْيكَُما بِآيَاِتَن

  :قال طرفة . قوام اليد ، وبشدهتا تشتد : العضد 
  إِالَّ َيداً لَْيَستْ لََها َعُضُد... أَبَنِي لُبَيَنى لَْسُتُمو بَِيٍد 
} َعُضَدَك بِأَخِيَك سََنُشدُّ { ومعىن . ويف ضده؛ فت اهللا يف عضدك . شدّ اهللا عضدك : ويقال يف دعاء اخلري 

واجلملة تقوى بشدة اليد على مزاولة . سنقويك به ونعينك ، فإّما أن يكون ذلك ألن اليد تشتد بشدة العضد 
} سلطانا { وإّما ألنّ الرجل شبة باليد يف اشتدادها باشتداد العضد ، فجعل كأنه يد مشتدة بعضد شديدة . األمور 

أو بنجعل . متعلق بنحو ما تعلق به يف تسع آيات ، أي اذهبا بآياتنا } ياتنآ بأا{ أو حجة واضحة . غلبة وتسلطا 
أو هو بيان للغالبون ال صلة ، . متتنعون منهم بآياتنا : أو بال يصلون ، أي . نسلطكما بآياتنا : لكما سلطانا ، أي 

ال يصلون ، : ون قسماً جوابه وجيوز أن يك. مل يكن إال صله له : ولو تأخر . المتناع تقدم الصلة على املوصول 
  .أو من لغو القسم . مقدماً عليه 

  ) ٣٦(َنا الْأَوَِّلَني فَلَمَّا َجاَءُهْم ُموَسى بِآيَاِتَنا َبيِّنَاٍت قَالُوا َما َهذَا إِلَّا ِسْحٌر ُمفْتًَرى َوَما َسِمْعَنا بَِهذَا ِفي آَباِئ

أو موصوف باالفتراء كسائر أنواع . أو سحر ظاهر افتراؤه . لى اهللا سحر تعمله أنت مث تفتريه ع} ِسْحٌر مُّفَْتًرى { 
ما : كائناً يف زماهنم وأيامهم ، يريد : حال منصوبة عن هذا ، أي } ويف آياتنا { السحر وليس مبعجزة من عند اهللا 

ريدوا أهنم مل يسمعوا أو ي. حدثنا بكونه فيهم ، وال خيلو من أن يكونوا كاذبني يف ذلك ، وقد مسعوا وعلموا بنحوه 
وهذا دليل على أهنم حجوا وهبتوا ، . أو ما كان الكهان خيربون بظهور موسى وجميئه مبا جاء به . مبثله يف فظاعته 

  .وما وجدوا ما يدفعون به ما جاءهم من اآليات إال قوهلم هذا سحر وبدعة مل يسمعوا مبثلها 

  ) ٣٧(بِالُْهَدى ِمْن ِعْنِدِه َوَمْن َتكُونُ لَُه َعاِقَبةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا ُيفِْلحُ الظَّاِلُمونَ َوقَالَ ُموَسى َربِّي أَْعلَُم بَِمْن َجاَء 



منكم حبال من أهله اهللا للفالح األعظم ، حيث جعله نبياً وبعثه باهلدى ، ووعده حسن العقىب } رىب أَْعلَُم { : يقول 
احراً مفترياً ملا أهله لذلك ، ألنه غين حكيم ال يرسل الكاذبني ، وال يعين نفسه ، ولو كان كما تزعمون كاذباً س: 

{ : والدليل عليه قوله تعاىل . هي العاقبة احملمودة } عاقبة الدار { و . ينىبء الساحرين ، وال يفلح عنده الظاملون 
الرعد [ } لَُم الكفار ِلَمْن ُعقَْبى الدار َوَسَيْع{ : وقوله ]  ٢٣-٢٢: الرعد [ } أُْولَِئَك لَُهْم عقىب الدار جنات َعْدٍن 

أن خيتم للعبد بالرمحة والرضوان وتلقي املالئكة بالبشرى عند : الدنيا ، وعاقبتها وعقباها : واملراد بالدار ]  ٤٢: 
خامتتها العاقبة احملمودة واملذمومة كلتامها يصح أن تسمى عاقبة الدار؛ ألنّ الدنيا إّما أن تكون : فإن قلت . املوت 

قد وضع اهللا سبحانه الدنيا جمازاً : خبري أو بشر ، فلم اختصت خامتتها باخلري هبذه التسمية دون خامتتها بالشر؟ قلت 
إىل اآلخرة وأراد بعباده أن ال يعملوا فيها إال اخلري ، وما خلقهم إال ألجله ليتلقوا خامتة اخلري وعاقبة الصدق ، ومن 

وأما عاقبة السوء فال اعتداد هبا؛ .  فقد حرف؛ فإذاً عاقبتها األصلية هي عاقبة اخلري عمل فيها خالف ما وضعها اهللا
بغري واو ، على ما يف مصاحف أهل مكة ، وهي » قال موسى«: وقرأ ابن كثري . ألهنا من نتائج حتريف الفجار 

تسميتهم مثل تلك اآليات قراءة حسنة؛ ألنّ املوضع موضع سؤال وحبث عما أجاهبم به موسى عليه السالم عند 
وقال موسى عليه السالم هذا ، ليوازن الناظر بني . أهنم قالوا ذلك : ووجه األخرى . سحراً مفترى : الباهرة 

  :القول واملقول ، ويتبصر فساد أحدمها وصحة اآلخر 
  .، بالياء والتاء » تكون«: وقرىء ... َوبِِضدَِّها َتتََبيَُّن األْشَياُء 

ي َصْرًحا لَعَلِّي أَطَِّلعُ َعْونُ َيا أَيَُّها الَْملَأُ َما َعِلْمُت لَكُْم ِمْن إِلٍَه غَيْرِي فَأَْوِقْد ِلي َيا َهاَمانُ َعلَى الطِّنيِ فَاجَْعلْ ِلَوقَالَ ِفْر
  ) ٣٨(إِلَى إِلَِه ُموَسى وَإِنِّي لَأَظُنُُّه ِمَن الْكَاِذبَِني 

امان العمال حىت اجتمع مخسون ألف بناء سوى األتباع واألجراء ، وأمر بطبخ روى أنه ملا أمر ببناء الصرح ، مجع ه
اآلجر واجلص وجنر اخلشب وضرب املسامري ، فشيدوه حىت بلغ ما مل يبلغه بنيان أحد من اخللق ، فكان الباين ال 

جبناحه فقطعه  يقدر أن يقف على رأسه يبين ، فبعث اهللا تعاىل جربيل عليه السالم عند غروب الشمس ، فضربه
وقعت قطعة على عسكر فرعون فقتلت ألف ألف رجل ، ووقعت قطعة يف البحر وقطعة يف املغرب ، : ثالث قطع 

أنّ فرعون ارتقى فوقه فرمى بنشابة حنو السماء ، : ويروى يف هذه القصة . ومل يبق أحد من عماله إال قد هلك 
قد قتلت إله موسى ، فعندها بعث اهللا جربيل عليه : م؛ فقال فأراد اهللا أن يفتنهم فرّدت إليه وهي ملطوخة بالد

[ } َما لَكُم ّمْن إله غَْيرِى { : نفي وجوده ، معناه : قصد بنفي علمه بإله غريه . السالم هلدمه ، واهللا أعلم بصحته 
 ١٨: يونس [ } سموات َوالَ ِفى االرض قُلْ أَُتَنّبئُونَ اهللا بَِما الَ َيْعلَُم ِفى ال{ : كما قال اهللا تعاىل ]  ٥٩: األعراف 

معناه مبا ليس فيهن ، وذلك ألنّ العلم تابع للمعلوم ال يتعلق به إال على ما هو عليه ، فإذا كان الشيء معدوماً مل ] 
وعرب عن انتفاء وجوده بانتفاء العلم . يتعلق به موجود ، فمن مثة كان انتفاء العلم بوجوده ال انتفاء وجوده 

وَإِّنى الظُنُّهُ { : وجيوز أن يكون على ظاهره ، وأنّ إهلا غريه غري معلوم عنده ، ولكنه مظنون بدليل قوله . بوجوده 
، وإذا ظّن موسى عليه السالم كاذباً يف إثباته إهلاً غريه ومل يعلمه كاذباً ، فقد ظّن أن يف الوجود إهلاً } ِمَن الكاذبني 

لَقَدْ { : ناً كاليقني ، بل عاملاً بصحة قول موسى عليه السالم لقول موسى له غريه ، ولو مل يكن املخذول ظاناً ظ
ملا تكلف ذلك البنيان العظيم ، ]  ١٠٢: اإلسراء [ } َعِلْمَت َما أَنَزلَ َهُؤالء إِالَّ َربُّ السموات واألرض َبصَاِئَر 

م ، وإن كان جاهالً مفرط اجلهل به وبصفاته وملا تعب يف بنائه ما تعب ، لعله يطلع بزعمه إىل إله موسى عليه السال
، حيث حسب أنه يف مكان كما كان هو يف مكان ، وأنه يطلع إليه كما كان يطلع إليه إذا قعد يف عليته ، وأنه 



: وال ترى بينة أثبت شهادة على إفراط جهله وغباوته وجهل ملئه وغباوهتم . ملك السماء كما أنه ملك األرض 
يل أسباب السموات بصرح يبنونه ، وليت شعري؛ أكان يلبس على أهل بالده ويضحك من من أهنم راموا ن

عقوهلم ، حيث صادفهم أغىب الناس وأخالهم من الفطن وأشبههم بالبهائم بذلك؟ أم كان يف نفسه بتلك الصفة؟ 
بالقول يف غري  وإن صّح ما حكى من رجوع النشابة إليه ملطوخة بالدم ، فتهكم به بالفعل ، كما جاء التهكم

  :وجيوز أن يفسر الظن على القول األّول باليقني ، كقوله . موضع من كتاب اهللا بنظرائه من الكفرة 

ويكون بناء الصرح مناقضة ملا ادعاه من العلم واليقني ، وقد خفيت على قومه ... فَقُلُْت لَُهْم ظُنُّوا بِأَلِفْي ُمَدجَّجِ 
فَأَْوِقْد ِلى { : هم ، ولكن كال كان خياف على نفسه سوطه ، وسيفه ، وإمنا قال أومل ختف علي. لغباوهتم وبلههم 

اطبخ يل اآلجر واختذه ، ألنه أّول من عمل اآلجر ، فهو يعلمه الصنعة ، وألن هذه : ومل يقل } ياهامان َعلَى الطني 
ر هامان وهو وزيره ورديفه باإليقاد وأم. العبارة أحسن طباقاً لفصاحة القرآن وعلّو طبقته وأشبه بكالم اجلبابرة 

وعن عمر رضي اهللا عنه أنه حني سافر إىل . دليل التعظيم والتجرب . على الطني منادى بامسه بيا يف وسط الكالم 
: والطلوع واإلطالع . ما علمت أن أحداً بىن باآلجر غري فرعون : الشام ورأى القصور املشيدة باآلجر فقال 

  .مبعىن : اجلبل وأطلع طلع : يقال . الصعود 

فَأََخذَْناُه َوُجنُوَدُه فََنَبذَْناُهْم ِفي الَْيمِّ ) ٣٩(َواسَْتكَْبَر ُهَو َوُجنُوُدُه ِفي الْأَْرضِ بَِغْيرِ الَْحقِّ َوظَنُّوا أَنَُّهْم إِلَيَْنا لَا يُْرَجُعونَ 
  ) ٤٠(فَاْنظُْر كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الظَّاِلِمَني 

قال رسول اهللا صلى . املتبالغ يف كربياء الشأن : إمنا هو هللا تعاىل ، وهو املتكرب على احلقيقة ، أي : حلق االستكبار با
  :اهللا عليه وسلم فيما حكى عن ربه 

وكلُ مستكرب سواه » الكربياء ردائي والعظمةُ إزاري ، فمن نازعين واحداً منهما ألقيُته يف النار « )  ٨١٦( 
من الكالم الفخم الذي } فأخذناه َوجُُنوَدُه فنبذناهم ِفى اليم { بالضم والفتح } َيْرَجُعونَ {  فاستكباره بغري احلق

شبههم استحقاراً هلم واستقالالً لعددهم ، وإن كانوا الكثر الكثري واجلم . دل به على عظمة شأنه وكربياء سلطانه 
[ } َوَجَعلَْنا ِفيَها رََواِسَى شاخمات { : ذلك قوله  وحنو. الغفري ، حبصيات أخذهّن آخذ يف كفه فطرحهّن يف البحر 

َوَما قََدُرواْ اهللا َحقَّ { ، ]  ١٤: احلاقة [ } َوُحِملَِت األرض واجلبال فَُدكََّتا َدكَّةً واحدة { ، ]  ٢٧: املرسالت 
وما هي إال تصويرات ]  ٦٧: الزمر  [} قَْدرِِه واالرض َجِميعاً قَْبَضُتُه َيْوَم القيامة والسماوات مطويات بَِيِمينِِه 

  .ومتثيالت القتداره ، وأن كل مقدور وإن عظم وجل ، فهو مستصغر إىل جنب قدرته 

َم الِْقَياَمِة ُهْم ِمَن وَأَْتَبْعَناُهْم ِفي َهِذهِ الدُّنَْيا لَْعَنةً َوَيْو) ٤١(َوَجَعلَْناُهْم أَِئمَّةً َيْدُعونَ إِلَى النَّارِ َوَيْوَم الِْقَياَمِة لَا يُْنَصُرونَ 
  ) ٤٢(الَْمقْبُوِحَني 

ودعوناهم أئمة دعاة إىل النار ، : معناه : ؟ قلت } وجعلناهم أَِئمَّةً َيْدُعونَ إِلَى النار { : ما معىن قوله : فإن قلت 
جعله خبيالً وفاسقاً ، : وهو من قولك . إهنم أئمة دعاة إىل النار ، كما يدعي خلفاء احلق أئمة دعاة إىل اجلنة : وقلنا 

: ومنه قوله تعاىل . جعله خبيالً وفاسقاً : ويقول أهل اللغة يف تفسري فسقه وخبله . إنه خبيل وفاسق : إذا دعاه وقال 
دعوهتم إىل موجباهتا : ومعىن دعوهتم إىل النار ]  ١٩: الزخرف [ } َوَجَعلُواْ املالئكة الذين ُهْم ِعَباُد الرمحن إناثا { 

خذلناهم حىت كانوا : وجيوز . كما ينصر األئمة الدعاة إىل اجلنة } َوَيْوَم القيامة الَ ُينَصُرونَ { كفر واملعاصي من ال



منع األلطاف ، وإمنا مينعها من علم أهنا ال تنفع فيه ، وهو املصمم على الكفر الذي : ومعىن اخلذالن . أئمة الكفر 
التصميم : ى الكناية؛ ألنّ منع األلطاف يردف التصميم ، والغرض بذكره ال تغين عنه اآليات والنذر ، وجمراه جمر

فأي فائدة يف : فإن قلت . صمموا على الكفر حىت كانوا أئمة فيه دعاة إليه وإىل سوء عاقبته : نفسه ، فكأنه قيل 
الدليل الشاهد  ذكر الرادفة يدل على وجود املردوف فيعلم وجود املردوف مع: ترك املردوف إىل الرادفة؟ قلت 

لوال أنه مصمم على الكفر مقطوع أمره مثبوت : أال ترى أنك تقول . بوجوده ، فيكون أقوى إلثباته من ذكره 
حكمه ملا منعت منه األلطاف ، فبذكر منع األلطاف حيصل العلم بوجود التصميم على الكفر وزيادة ، وهو قيام 

وخذلناهم يف الدنيا وهم : كأنه قيل } َيْوَم القيامة الَ ُينَصُرونَ َو{ : وينصر هذا الوجه قوله . احلجة على وجوده 
َوَيْوَم القيامة ُهمْ { أي طرداً وإبعاداً عن الرمحة } وأتبعناهم ِفى َهِذهِ الدنيا لَْعَنةً { : يوم القيامة خمذولون ، كما قال 

  .أي من املطرودين املبعدين } مَِّن املقبوحني 

  ) ٤٣(ُرونَ وَسى الِْكتَاَب ِمْن َبْعِد َما أَْهلَكَْنا الْقُُرونَ الْأُولَى َبَصاِئَر ِللنَّاسِ وَُهًدى َوَرْحَمةً لََعلَُّهْم َيَتذَكََّولَقَْد آتَْيَنا ُم

نور القلب الذي يستبصر به ، كما أن البصر نور العني الذي تبصر به ، : والبصرية . نصب على احلال } َبَصاِئرَ { 
وإرشاداً؛ ألهنم كانوا . ه التوراة أنواراً للقلوب ، ألهنا كانت عمياء ال تستبصر وال تعرف حقا من باطل آتينا: يريد 

إرادة أن يتذكروا ، } لََعلَُّهْم يََتذَكَُّرونَ { ألهنم لو عملوا هبا وصلوا إىل نيل الرمحة } َوَرْحَمةً { خيبطون يف ضالل 
لََّعلَُّه { : وز أن يراد به ترجي موسى عليه السالم لتذكرهم ، كقوله تعاىل وجي. شبهت اإلرادة بالترجي فاستعري هلا 

  ] . ٤٤: طه [ } َيَتذَكَُّر 

  ) ٤٤(َوَما كُْنَت بَِجانِبِ الْغَْربِيِّ إِذْ قََضْيَنا إِلَى ُموَسى الْأَْمَر َوَما كُْنَت ِمَن الشَّاِهِديَن 

املكان الذي وقع فيه ميقات موسى عليه السالم من الطور وكتب  املكان الواقع يف شق الغرب ، وهو} الغرىب { 
الوحي الذي أوحى إليه؛ واخلطاب لرسول اهللا صلى اهللا : واألمر املقضي إىل موسى عليه السالم . اهللا له يف األلواح 
{ مجلة } َن ِم{ وما كنت حاضراً املكان الذي أوحينا فيه إىل موسى عليه السالم ، وال كنت : عليه وسلم يقول 

للوحي إليه ، أو على الوحي إليه؛ وهم نقباؤه الذين اختارهم للميقات ، حىت تقف من جهة املشاهدة } الشاهدين 
  .وكتبة التوراة له يف األلواح ، وغري ذلك . على ما جرى من أمر موسى عليه السالم يف ميقاته 

  ) ٤٥(آيَاِتَنا َولَكِنَّا كُنَّا ُمْرِسِلَني  َولَِكنَّا أَْنَشأَْنا قُُروًنا فََتطَاَولَ َعلَيْهُِم الُْعُمُر َوَما كُْنتَ ثَاوًِيا ِفي أَْهلِ َمْدَيَن َتْتلُو َعلَْيهِْم

: يكون استدراكاً له؟ قلت  هبذا الكالم؟ ومن أي وجه} وَلَِكنَّا أَنَشأَْنا قُرُوناً { : كيف يتصل قوله : فإن قلت 
فََتطَاَولَ { ولكنا أنشأنا بعد عهد الوحي إىل عهدك قرونا كثرية : اتصاله به وكونه استدراكاً له ، من حيث أن معناه 

أي أمد انقطاع الوحي واندرست العلوم ، فوجب إرسالك } العمر { وهو القرن الذي أنت فيهم : على آخرهم } 
وما كنت شاهداً ملوسى : اك العلم بقصص األنبياء وقصة موسى عليهم السالم ، كأنه قال إليهم ، فأرسلناك وكسبن

فذكر سبب الوحي الذي هو إطالة الفترة؛ ودلّ به على املسبب على عادة . وما جرى عليه ، ولكنا أوحينا إليك 
ِفى أَْهلِ { أي مقيماً } كُنَت ثَاوِياً َوَما { اهللا عز وجل يف اختصاراته؛ فإذاً هذا االستدراك شبيه االستدراكني بعده 



اآليات اليت فيها قصة : تقرؤها عليهم تعلماً منهم ، يريد } َتْتلُو َعلَْيهِْم ءاياتنا { وهم شعيب واملؤمنون به } َمْدَيَن 
  .شعيب وقومه ، ولكنا أرسلناك وأخربناك هبا وعلمناكها 

ا َولَِكْن َرْحَمةً ِمْن َربِّكَ ِلتُْنِذَر قَْوًما َما أََتاُهْم ِمْن َنِذيرٍ ِمْن قَْبِلَك لََعلَُّهْم يََتذَكَُّرونَ َوَما كُْنَت بَِجانِبِ الطُّورِ إِذْ نَاَديَْن
)٤٦ (  

: وقرىء } َرْحَمةً { علمناك } لَِكن { يريد مناداة موسى عليه السالم ليلة املناجاة وتكليمه ، و } إِذْ َنادَْيَنا { 
من نذير يف زمان الفترة بينك وبني عيسى وهي مخسمائة ومخسون } َما ءاتاهم { أي هي رمحة : ، بالرفع » رمحة«

  ] . ٦: يس [ } لُِتنِذَر قَْوماً مَّا أُنِذَر ءاَباُؤُهمْ { : سنة ، وحنوه قوله 

ا أَْرَسلَْت إِلَْيَنا َرسُولًا فََنتَّبَِع آَياِتَك َوَنكُونَ ِمَن الُْمْؤمِنَِني َولَْولَا أَنْ ُتصِيَبُهْم ُمِصيَبةٌ بَِما قَدََّمْت أَْيِديهِْم فََيقُولُوا رَبََّنا لَْولَ
)٤٧ (  

األوىل امتناعية وجواهبا حمذوف ، والثاين حتضيضية ، وإحدى الفاءين للعطف ، واألخرى جواب لوال ، } لَْوالَ { 
ولوال : واملعىن . واحملضض من واد واحد لكوهنا يف حكم األمر ، من قبل أن األمر باعث على الفعل ، والباعث 

ملا أرسلنا : هال أرسلت إلينا رسوالً ، حمتجني علينا بذلك : أهنم قائلون إذا عوقبوا مبا قّدموا من الشرك واملعاصي 
َعلَى اهللا  لِئَالَّ َيكُونَ ِللنَّاسِ{ : أن إرسال الرسول إليهم إمنا هو ليلزموا احلجة وال يلزموها ، كقوله : إليهم ، يعين 

لوال { ، ]  ١٩: املائدة [ } أَن َتقُولُواْ َما َجاءَنا ِمن َبِشريٍ َوالَ َنِذيرٍ { ، ]  ١٦٥: النساء [ } ُحجَّةٌ بَْعَد الرسل 
كيف استقام هذا املعىن وقد جعلت العقوبة هي السبب يف : فإن قلت . } أَْرَسلَْت إِلَْيَنا َرُسوالً فََنتِّبَِع ءاياتك 

القول هو املقصود بأن يكون سبباً إلرسال الرسل ، : سال ال القول ، لدخول حرف االمتناع عليها دونه؟ قلت اإلر
ولكن العقوبة ملا كانت هي السبب للقول وكان وجوده بوجودها ، جعلت العقوبة كأهنا سبب اإلرسال بواسطة 

: املعطية معىن السببية ، ويؤول معناه إىل قولك القول ، فأدخلت عليها لوال ، وجيء بالقول معطوفاً عليها بالفاء 
وهي أهنم لو مل يعاقبوا مثالً : ولوال قوهلم هذا إذا أصابتهم مصيبة ملا أرسلنا ، ولكن اختريت هذه الطريقة لنكتة 

وإمنا السبب يف }  لَْوال أَْرَسلْتَ إِلَْيَنا َرُسوالً{ : مل يقولوا : على كفرهم وقد عاينوا ما أجلئوا به إىل العلم اليقني 
ويف هذا من الشهادة القوية على . قوهلم هذا هو العقاب ال غري ال التأسف على ما فاهتم من اإلميان خبالقهم 

] .  ٢٨: األنعام [ } َولَْو ُردُّواْ لعادوا ِلَما ُنهُواْ َعْنُه { : استحكام كفرهم ورسخوه فيهم ما ال خيفى ، كقوله تعاىل 
جعل كل عمل معرباً عنه باجتراح األيدي وتقدم األيدي وإن كان من : ألعمال تزاول باأليدي وملا كانت أكثر ا

  .أعمال القلوب ، وهذا من االتساع يف الكالم وتصيري األقل تابعاً لألكثر وتغليب األكثر على األقل 

أُوِتَي ُموَسى أََولَْم َيكْفُرُوا بَِما أُوِتَي ُموَسى ِمْن قَْبلُ قَالُوا ِسْحَرانِ فَلَمَّا َجاَءُهُم الَْحقُّ ِمْن ِعْنِدَنا قَالُوا لَْولَا أُوِتَي ِمثْلَ َما 
  ) ٤٨(َتظَاَهَرا َوقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَاِفُرونَ 

وهو الرسول املصدق بالكتاب املعجز مع سائر املعجزات وقطعت معاذيرهم وسّد طريق } فَلَمَّا َجاءُهُم احلق { 
من الكتاب املنزل مجلة واحدة ، ومن قلب العصا حية وفلق } واْ لَْوال أُوِتَى مِثْلَ َما أُوِتَى موسى قَالُ{ احتجاجهم 

لوال أنزل عليه كنز أو جاء : البحر وغريمها من اآليات؛ فجاءوا باالقتراحات املبنية على التعنت والعناد ، كما قالوا 



يعين أبناء جنسهم ومن مذهبهم مذهبهم وعنادهم عنادهم ، وهم }  أََو لَْم َيكْفُُرواْ{ معه ملك ، وما أشبه ذلك 
قد كان للعرب أصل يف أيام موسى : وعن احلسن رمحه اهللا } بَِما أُوِتَى موسى { الكفرة يف زمن موسى عليه السالم 

. أي تعاونا } هرا ِسحَْراِن تظا{ يف موسى وهرون } قَالُواْ { أو مل يكفر آباؤهم : عليه السالم ، فمعناه على هذا 
أو جعلومها سحرين مبالغة يف وصفهما بالسحر . ذوا سحر : مبعىن . وسحران . على اإلدغام » إظهاراً«: وقرىء 

مب علقت قوله من قبل يف هذا التفسري؟ : فإن قلت . بكل واحد منهما } بِكُلٍّ { أو أرادوا نوعان من السحر . 
قه بأويت ، فينقلب املعىن إىل أن أهل مكة الذين قالوا هذه املقالة كما كفروا يكفروا ، ويل أن أعل) أومل ( ب : قلت 

مبحمد صلى اهللا عليه وسلم وبالقرآن فقد كفروا مبوسى عليه السالم وبالتوراة ، وقالوا يف موسى وحممد عليهما 
لرهط إىل رؤساء اليهود سحران تظاهرا؛ وذلك حني بعثوا ا: أو يف الكتابني . ساحران تظاهرا : الصالة والسالم 

باملدينة يسألوهنم عن حممد صلى اهللا عليه وسلم ، فأخربهم أنه نعته وصفته ، وأنه يف كتاهبم ، فرجع الرهط إىل 
  .ساحران تظاهرا : قريش فأخربوهم بقول اليهود ، فقالوا عند ذلك 

  ) ٤٩(تَّبِْعُه إِنْ كُنُْتْم َصاِدِقَني قُلْ فَأُْتوا بِِكتَابٍ ِمْن ِعْنِد اللَِّه ُهَو أَْهَدى ِمْنُهَما أَ

هذا الشرط من حنو ما ذكرت أنه شرط . مما أنزل على موسى عليه السالم ومما أنزل علّي } ُهَو أهدى مِْنُهَما { 
. املدل باألمر املتحقق لصحته؛ ألنّ امتناع اإلتيان بكتاب أهدى من الكتابني أمر معلوم متحقق ال جمال فيه للشّك 

  .التهكم هبم : ز أن يقصد حبرف الشّك وجيو

ُهًدى ِمَن اللَِّه إِنَّ اللََّه لَا َيْهِدي  فَإِنْ لَْم َيْسَتجِيُبوا لََك فَاْعلَْم أَنََّما َيتَّبُِعونَ أَهَْواَءُهْم َوَمْن أََضلُّ ِممَّنِ اتََّبَع َهَواُه بِغَْيرِ
  ) ٥٠(الْقَْوَم الظَّاِلِمَني 

  :بني فعل االستجابة يف اآلية ، وبينه يف قوله ما الفرق : فإن قلت 
هذا الفعل يتعّدى إىل الدعاء بنفسه وإىل الداعي : حيث عّدى بغري الالم؟ قلت ... فَلَْم َيسَْتجِْبُه ِعْنَد ذَاَك ُمجِيُب 

، وال يكاد يقال بالالم ، وحيذف الدعاء إذا عّدي إىل الداعي يف الغالب ، فيقال؛ استجاب اهللا دعاءه أو استجابة له 
فاالستجابة : فإن قلت . فلم يستجب دعاءه ، على حذف املضاف : وأما البيت فمعناه . استجاب له دعاءه : 

قوله فأتوا بكتاب أمر باإلتيان واألمر بعث على الفعل ودعاء إليه ، فكأنه قال : قلت . تقتضي دعاء وال دعاء ههنا 
الكتاب األهدى ، فاعلم أهنم قد ألزموا ومل تبق هلم حجة إال اتباع اهلوى ، مث فإن مل يستجيبوا دعاءك إىل اإلتيان ب: 

{ أي مطبوعاً على قلبه ممنوع األلطاف } َهَواُه بَِغْيرِ ُهًدى مَِّن اهللا { ال يتبع يف دينه إال } َوَمْن أََضلُّ ِممَّنِ { : قال 
وقوله بغري هدى يف موضع . الظلم الذين الالطف هبم عابث  أي ال يلطف بالقوم الثابتني على} إِنَّ اهللا الَ يَْهِدى 

  .احلال ، يعين خمذوالً خملى بينه وبني هواه 

  ) ٥١(َولَقَْد َوصَّلَْنا لَُهُم الْقَْولَ لََعلَُّهْم َيَتذَكَُّرونَ 

عداً ووعيداً ، وقصصاً أن القرآن أتاهم متتابعاً متواصالً ، و: واملعىن . بالتشديد والتخفيف } َوصَّلَْنا { : قرىء 
: كقوله . أو نزل عليهم نزوالً متصالً بعضه يف أثر بعض . إرادة أن يتذكروا فيفلحوا : وعرباً ، ومواعظ ونصائح 

  ] ٥: الشعراء [ } َوَما َيأِْتيهِم ّمن ِذكْرٍ ّمَن الرمحن ُمْحَدٍث إِالَّ كَاُنواْ َعْنُه ُمعْرِِضَني { 



  ) ٥٢(ِكَتاَب ِمْن قَْبِلِه ُهْم بِِه ُيْؤِمُنونَ الَِّذيَن آَتيَْناُهُم الْ

يف أربعني من مسلمي أهل : وقيل . نزلت يف عشرة أنا أحدهم : نزلت يف مؤمين أهل الكتاب وعن رفاعة بن قرظة 
  .آن للقر} ِمن قَْبِلِه { اثنان وثالثون جاؤوا مع جعفر من أرض احلبشة ، ومثانية من الشام ، والضمري يف : اإلجنيل 

  ) ٥٣(َوإِذَا ُيْتلَى َعلَْيهِْم قَالُوا آَمنَّا بِِه إِنَُّه الَْحقُّ ِمْن َربَِّنا إِنَّا كُنَّا ِمْن قَْبِلِه ُمْسِلِمَني 

األّول تعليل لإلميان به ، ألن كونه حقاً من اهللا حقيق بأن يؤمن : أي فرق بني االستئنافني إنه وإنا؟ قلت : فإن قلت 
ألنه حيتمل أن يكون إمياناً قريب العهد وبعيده ، فأخربوا أن إمياهنم به } َءامَنَّا بِِه { : بيان لقوله : والثاين . به 

من قبل وجوده ونزوله } ِمن قَْبِلِه { متقادم؛ ألنّ آباءهم القدماء قرؤوا يف الكتب األول ذكره وأبناءهم من بعدهم 
  .سالم صفة كل موحد مصّدق للوحي كائنني على دين اإلسالم؛ ألن اإل} ُمْسِلِمَني { 

  ) ٥٤(ْنِفقُونَ أُولَِئَك ُيؤَْتْونَ أَجَْرُهْم َمرََّتْينِ بَِما صََبُروا وََيْدَرُءونَ بِالَْحَسَنِة السَّيِّئَةَ َوِممَّا َرَزقَْناُهمْ ُي

ميان بالقرآن قبل نزوله وبعد أو بصربهم على اإل. بصربهم على اإلميان بالتوراة واإلميان بالقرآن } بَِما َصَبُرواْ { 
{ ، ]  ٢٨: احلديد [ } يُؤِْتكُْم ِكفْلَْينِ ِمن رَّْحَمِتِه { وحنوه . أو بصربهم على أذى املشركني وأهل الكتاب . نزوله 

  .أو باحللم األذى . بالطاعة املعصية املتقدمة } باحلسنة السيئة 

  ) ٥٥(الُوا لََنا أَْعَمالَُنا َولَكُْم أَْعَمالُكُمْ َسلَاٌم َعلَْيكُْم لَا َنْبَتِغي الَْجاِهِلَني َوإِذَا َسِمعُوا اللَّْغَو أَعَْرضُوا َعْنُه َوقَ

ال } الَ َنْبتَِغى اجلاهلني { كلمة حلم من املؤمنني : وعن احلسن رضي اهللا عنه . توديع ومتاركة } سالم َعلَْيكُْم { 
الالغني الذين دل عليهم قوله : ؟ قلت } َولَكُْم أعمالكم { بقوهلم من خاطبوا : نريد خمالطتهم وصحبتهم فإن قلت 

  .} َوإِذَا َسِمُعواْ اللغو { : 

  ) ٥٦(إِنََّك لَا تَْهِدي َمْن أَْحَبْبَت وَلَِكنَّ اللََّه يَْهِدي َمْن َيَشاُء َوُهَو أَْعلَُم بِالُْمهَْتِديَن 

ل يف اإلسالم كل من أحببت أن يدخل فيه من قومك وغريهم ، ألنك ال تقدر أن تدخ} الَ تَْهِدى َمْن أَْحَبْبَت { 
وهو الذي علم أنه غري } َمن َيَشآُء { يدخل يف اإلسالم } ولكن اهللا { عبد ال تعلم املطبوع على قلبه من غريه 

} باملهتدين  َوُهَو أَْعلَُم{ مطبوع على قلبه ، وأن األلطاف تنفع فيه ، فيقرن به ألطافه حىت تدعوه إىل القبول 
أمجع املسلمون أهنا نزلت يف أيب طالب ، وذلك أن أبا طالب قال عند : قال الزجاج . بالقابلني من الذين ال يقبلون 

  :موته 
« : يا معشر بين هاشم ، أطيعوا حممداً وصدِّقوه تفلحوا وترشدوا ، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم )  ٨١٧( 

أريد منك كلمة واحدة فإنك « : فما تريد يا ابن أخي؟ قال : ؟ قال » عها لنفسك تأمرهم بالنصيحة ألنفسهم وتد
يا ابن أخي ، قد علمت إنك : قال » أن تقول ال إله إال اهللا ، أشهد لك هبا عند اهللا : يف آخر يوم من أيام الدنيا 

بيك غضاضة ومسبة بعدي ، خرع عند املوت ، ولوال أن تكون عليك وعلى بين أ: لصادق ، ولكين أكره أن يقال 



لقلتها ، وألقررت هبا عينك عند الفراق ، ملا أرى من شّدة وجدك ونصيحتك ، ولكين سوف أموت على ملة 
  .األشياخ عبد املطلب وهاشم وعبد مناف 

ِمًنا ُيجَْبى إِلَْيهِ ثََمرَاُت كُلِّ َشْيٍء رِْزقًا ِمْن لَُدنَّا َوقَالُوا إِنْ َنتَّبِعِ الُْهَدى َمَعَك ُنَتَخطَّْف ِمْن أَْرِضَنا أَوَلَْم ُنَمكِّْن لَُهْم َحَرًما آ
  ) ٥٧(َولَِكنَّ أَكْثََرُهْم لَا َيْعلَُمونَ 

حنن نعلم أنك على احلق ، ولكنا خناف : إن القائل احلرث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف : قالت قريش ، وقيل 
. قليلون أن يتخطفونا من أرضنا ، فألقمهم اهللا احلجر : لة رأس ، أي إن اتبعناك وخالفنا العرب بذلك وإمنا حنن أك

بأنه مكن هلم يف احلرم الذي آمنه حبرمة البيت وآمن قطانه حبرمته ، وكانت العرب يف اجلاهلية حوهلم يتغاورون 
ثمرات واألرزاق ويتناحرون ، وهم آمنون يف حرمهم ال خيافون ، وحبرمة البيت ُهم قاّرون بواد غري ذي زرع ، وال

جتىب إليهم من كل أوب ، فإذا خوهلم اهللا ما خوهلم من األمن والرزق حبرمة البيت وحدها وهم كفرة عبدة أصنام 
فكيف يستقيم أن يعرضهم للتخّوف والتخطف ، ويسلبهم األمن إذا ضموا إىل حرمة البيت حرمة اإلسالم وإسناد 

، » جتىن«: وقرىء . بالياء والتاء : قرىء . جتلب وجتمع } جيىب إِلَْيِه { از األمن إىل أهل احلرم حقيقة ، وإىل احلرم جم
. بضمتني وبضمة وسكون : ومثرات . جيين إيلّ فيه ، وجيين إىل اخلافة : وتعديته بإىل كقوله . بالنون ، من اجلين 

متعلق } ولكن أَكْثََرُهْم الَ َيْعلَُمونَ { ]  ٢٣: النمل [ } َوأُوِتَيْت ِمن كُلّ َشْىء { : الكثرة كقوله : ومعىن الكلية 
أي قليل منهم يقرون بأنّ ذلك رزق من عند اهللا ، وأكثرهم جهلة ال يعلمون ذلك وال يفطنون } مِّن لَُّدنَّا { بقوله 

. اده وملا خافوا التخطف إذا آمنوا به وخلعوا أند. له ولو علموا أنه من عند اهللا لعلموا أن اخلوف واألمن من عنده 
جيىب إِلَْيِه ثَمََراتُ { إن جعلته مصدراً جاز أن ينتصب مبعىن ما قبله؛ ألنّ معىن : مب انتصب رزقاً؟ قلت : فإن قلت 
مرزوق ، كان حاالً من : وإن جعلته مبعىن . واحد ، وأن يكون مفعوالً له : ويرزق مثرات كل شيء } كُلِّ َشْىٍء 

  .صب عن النكرة املتخصصة بالصفة الثمرات لتخصصها باإلضافة ، كما تنت

  ) ٥٨(كُنَّا َنْحُن الْوَارِِثَني َوكَْم أَْهلَكَْنا ِمْن قَْرَيٍة بَِطَرْت َمِعيَشَتَها فَِتلَْك َمَساِكُنُهمْ لَْم ُتْسكَْن ِمْن َبْعدِِهْم إِلَّا قَِليلًا َو

هللا عليهم بالرقود يف ظالل األمن وخفض هذا ختويف ألهل مكة من سوء عاقبة قوم كانوا يف مثل حاهلم من إنعام ا
إّما حبذف } َمِعيَشَتَها { وانتصبت . العيش ، فغمطوا النعمة وقابلوها باألشر والبطر ، فدّمرهم اهللا وخّرب ديارهم 

وإّما على الظرف بنفسها ، ]  ١٥٥: األعراف [ } واختار موسى قومه { : اجلار وإيصال الفعل ، كقوله تعاىل 
بطرت أيام معيشتها ، كخفوق النجم ، : أو بتقدير حذف الزمان املضاف ، أصله . د ظين مقيم زي: كقولك 

وهو أن ال : البطر سوء احتمال الغىن : وقيل . كفرت وغمطت : معىن } َبطَِرْت { وإّما بتضمني : ومقدم احلاج 
مل يسكنها إال املسافر وماّر الطريق : عنهما  قال ابن عباس رضي اهللا. من السكىن } إِالَّ قَِليالً { حيفظ حق اهللا فيه 

يوماً أو ساعة وحيتمل أنّ شؤم معاصي املهلكني بقي أثره يف ديارهم ، فكل من سكنها من أعقاهبم مل يبق فيها إال 
اها تركناها على حال ال يسكنها أحد ، أو خّربن: لتلك املساكن من ساكنيها ، أي } َوكُنَّا َنْحُن الوارثني { قليالً 

  .وسّويناها باألرض 
  ِحيناً َوُيْدرِكَُها الْفََناُء فََتتْبَُع... َتَتَخلَُّف اآلثَاُر َعْن أَْصحَابَِها 



ْهلَُها ظَاِلُمونَ ي الْقَُرى إِلَّا َوأََوَما كَانَ َربَُّك ُمهِْلَك الْقَُرى حَتَّى َيْبَعثَ ِفي أُمَِّها َرُسولًا َيْتلُو َعلَْيهِْم آيَاِتَنا َوَما كُنَّا ُمْهِلِك
)٥٩ (  

أصلها وقصبتها : القرية اليت هي أمّها ، أي } حىت َيْبَعثَ ِفى { وما كانت عادة ربك أن يهلك القرى يف كل وقت 
إللزام احلجة وقطع املعذرة ، مع علمه أهنم ال يؤمنون؛ أو وما كان يف حكم } َرسُوالً { اليت هي أعماهلا وتوابعها 

أن يهلك القرى يف األرض حىت يبعث يف أمر القرى يعين مكة رسوالً وهو حممد صلى اهللا عليه اهللا وسابق قضائه 
بضم اهلمزة وكسرها ال تباع اجلّر ، وهذا بيان لعدله وتقدسه عن الظلم ، » أمها«: وقرىء . وسلم خامت األنبياء 

ع كوهنم ظاملني إال بعد تأكيد احلجة حيث أخرب بأنه ال يهلكهم إال إذا استحقوا اهلالك بظلمهم ، وال يهلكهم م
واإللزام ببعثة الرسل ، وال جيعل علمه بأحواهلم حجة عليهم ، ونزه ذاته أن يهلكهم وهم غري ظاملني ، كما قال 

أنه لو } بظلم { : فنّص يف قوله ]  ١١٧: هود [ } َوَما كَانَ َربَُّك ِلُيْهِلَك القرى بِظُلْمٍ َوأَْهلَُها ُمصِْلُحونَ { : تعاىل 
أهلكهم وهم مصلحون لكان ذلك ظلماً منه ، وأنّ حاله يف غناه وحكمته منافية للظلم ، دلّ على ذلك حبرف 

  ] . ١٤٣: البقرة [ } َوَما كَانَ اهللا ِلُيضِيَع إميانكم { : النفي مع المه ، كما قال اهللا تعاىل 

  ) ٦٠(َيا َوزِيَنُتَها َوَما ِعْندَ اللَِّه َخْيٌر َوأَبْقَى أَفَلَا َتْعِقلُونَ َوَما أُوِتيُتْم ِمْن َشْيٍء فََمَتاُع الَْحَياةِ الدُّْن

} َوَما ِعنَد اهللا { وأي شيء أصبتموه من أسباب الدنيا فما هو إال متتع وزينة أياماً قالئل ، وهي مدة احلياة املتقضية 
بالياء ، وهو أبلغ يف » يعقلون«: م سرمد وقرىء ألنّ بقاءه دائ} وأبقى { يف نفسه من ذلك } َخْيرٌ { وهو ثوابه 

املؤمن ، واملنافق ، : وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن اهللا خلق الدنيا وجعل أهلها ثالثة أصناف . املوعظة 
  .والكافر؛ فاملؤمن يتزّود ، واملنافق يتزين ، والكافر يتمتع 

  ) ٦١(ِه كََمْن َمتَّْعَناُه َمتَاَع الَْحَياةِ الدُّنَْيا ثُمَّ ُهَو َيْوَم الِْقَياَمِة ِمَن الُْمْحَضرِيَن أَفََمْن َوَعْدَناُه َوْعًدا َحَسًنا فَُهَو لَاِقي

الثواب؛ ألنه منافع دائمة على وجه التعظيم واالستحقاق ، : والوعد احلسن . هذه اآلية تقرير وإيضاح لليت قبلها 
، } ولقاهم َنْضَرةً َوُسُروراً { : كقوله تعاىل } الَِقيِه { و . باحلسىن وأي شيء أحسن منها ، ولذلك مسى اهللا اجلنة 

لَكُنُت ِمَن { : وحنوه . من الذين أحضروا النار } ِمَن احملضرين { ]  ٥٩: مرمي [ } فََسْوفَ َيلْقُونَ غَّياً { وعكسه 
نزلت يف رسول اهللا : قيل ]  ١٢٧: الصافات [ }  فَكَذَُّبوُه فَإِنَُّهْم لَُمْحضَُرونَ{ ، ]  ٥٧: الصافات [ } احملضرين 

. يف عمار بن ياسر والوليد بن املغرية : وقيل . يف علي ومحزة وأيب جهل : وقيل . صلى اهللا عليه وسلم وأيب جهل 
ما قد ذكر يف اآلية اليت قبلها متاع احلياة الدنيا و: قلت . فسر يل الفاءين ومث ، وأخربين عن مواقعها : فإن قلت 

أبعد هذا التفاوت الظاهر يسّوي بني أبناء اآلخرة : على معىن } أَفََمن وعدناه { : عند اهللا وتفاوهتما ، مث عقبه بقوله 
ألن لقاء املوعود مسبب عن الوعد : وأّما الثانية فللتسبيب . وأبناء الدنيا ، فهذا معىن الفاء األوىل وبيان موقعها 

. فلتراخي حال اإلحضار عن حال التمتيع ، ال لتراخي وقته عن وقته » مث«ا وأّم. الذي هو الضمان يف اخلري 
: فهو : تشبيهاً للمنفصل باملتصل ، وسكون اهلاء يف . بسكون اهلاء ، كما قيل عْضد يف عُضد » مث هو«: وقرىء 

  .أحسن؛ ألنّ احلرف الواحد ال ينطق به وحده فهو كاملتصل : وهو ، وهلو 

  ) ٦٢(هِْم فََيقُولُ أَْيَن ُشَركَاِئَي الَِّذيَن كُْنُتْم َتْزُعُمونَ َوَيْوَم ُيَناِدي



  :زعم يطلب مفعولني ، كقوله : مبين على زعمهم ، وفيه هتكم ، فإن قلت } ُشَركَاِئىَ { 
. م شركائي الذين كنتم تزعموهن: حمذوفان ، تقديره : فأين مها؟ قلت ... َولَْم أَْزُعْمِك َعْن ذَاَك َمْعزِالَ . . . . 

  .وجيوز حذف املفعولني يف باب ظننت ، وال يصح االقتصار على أحدمها 

  ) ٦٣(َنا إِلَْيَك َما كَانُوا إِيَّاَنا َيْعُبُدونَ قَالَ الَِّذيَن َحقَّ َعلَْيهُِم الْقَْولُ َربََّنا هَُؤلَاِء الَِّذيَن أَغَْوْيَنا أَغَْوْيَناُهْم كََما غََويَْنا َتبَرَّأْ

وجب عليهم مقتضاه : ومعىن حق عليهم القول . الشياطني أو أئمة الكفر ورؤوسه } الذين َحقَّ َعلَْيهُِم القول { 
َهُؤالءِ { و ]  ١٣: السجدة [ ، ]  ١١٩: هود [ } ألْمألنَّ جََهنََّم ِمَن اجلنة والناس أَْجَمِعَني { : وثبت ، وهو قوله 

اخلرب ، والكاف صفة مصدر } أغويناهم { ته ، والراجع إىل املوصول حمذوف ، و صف} الذين أَغَْوْيَنا { مبتدأ ، و } 
أنا مل نغو إال باختيارنا ، ال أن فوقنا مغوين أغوونا : أغويناهم ، فغووا غيا مثل ما غوينا ، يعنون : حمذوف ، تقديره 

ختيارهم؛ ألن إغواءنا هلم مل يكن إال أو دعونا إىل الغّي وسّولوه لنا ، فهؤالء كذلك غووا با. بقسر منهم وإجلاء 
وإن كان تسويلنا داعياً هلم إىل الكفر ، فقد كان . وسوسة وتسويالً ال قسراً وإجلاء ، فال فرق إذاً بني غينا وغيهم 

يف مقابلته دعاء اهللا هلم إىل اإلميان مبا وضع فيهم من أدلة العقل ، وما بعث إليهم من الرسل وأنزل عليهم من 
املشحونة بالوعد والوعيد واملواعظ والزواجر ، وناهيك بذلك صارفاً عن الكفر وداعياً إىل اإلميان ، وهذا الكتب 

إِنَّ اهللا َوَعدَكُْم َوْعَد احلق َوَوَعدتُّكُْم فَأَْخلَفُْتكُْم َوَما كَانَ ِلَى َعلَْيكُْم ّمن سلطان إِالَّ { معىن ما حكاه اهللا عن الشيطان 
واهللا تعاىل قّدم هذا املعىن أّول شيء ، ]  ٢٢: إبراهيم [ } فاستجبتم ِلى فَالَ تلوموين ولوموا أنفسكم  أَن َدَعْوُتكُْم

تََبرَّأَْنا { ] .  ٤٢: احلجر [ } إِنَّ ِعَباِدى لَْيسَ لََك َعلَْيهِمْ سلطان إِالَّ َمنِ اتبعك ِمَن الغاوين { حيث قال إلبليس 
ن الكفر بأنفسهم ، هوى منهم للباطل ومقتاً للحق ، ال بقّوة منا على استكراههم وال منهم وما اختاروه م} إِلَْيَك 

وإخالء اجلملتني من العاطف ، . إمنا كانوا يعبدون أهواءهم ويطيعون شهواهتم } َما كَانُواْ إِيَّاَنا يَْعُبُدونَ { سلطان 
  .لكوهنما مقّررتني ملعىن اجلملة األوىل 

َوَيْوَم ُيَناِديهِْم فََيقُولُ ) ٦٤(اَءكُْم فََدَعوُْهْم فَلَْم َيسَْتجِيبُوا لَُهْم َوَرأَُوا الَْعذَابَ لَْو أَنَُّهْم كَانُوا يَْهَتُدونَ َوِقيلَ اْدُعوا ُشَركَ
  ) ٦٦(فََعِمَيْت َعلَْيهُِم الْأَنَْباُء َيْوَمِئٍذ فَُهمْ لَا يََتَساَءلُونَ ) ٦٥(َماذَا أََجبُْتُم الْمُْرَسِلَني 

. أو لو أهنم كانوا مهتدين مؤمنني ، ملا رأوه . لوجه من وجوه احليل يدفعون به العذاب } لَْو أَنَُّهْم كَاُنواْ َيْهَتدُونَ { 
حكى أّوال ما يوخبهم به من اختاذهم له . أو حتريوا عند رؤيته وسدروا فال يهتدون طريقا . أو متنوا لو كانوا مهتدين 
لشياطني أو أئمتهم عند توبيخهم ألهنم إذا وخبوا بعبادة اآلهلة ، اعتذروا بأن الشياطني هم شركاء ، مث ما يقوله ا

الذي استغووهم وزينوا هلم عبادهتا ، مث ما يشبه الشماتة هبم من استغاثتهم آهلتهم وخذالهنم هلم وعجزهم عن 
فصارت } فََعِمَيْت َعلَْيهُِم االنباء { نصرهتم ، مث ما يبكتون به من االحتجاج عليهم بإرسال الرسل وإزاحة العلل 

ال يسأل بعضهم بعضاً كما يتساءل الناس يف } فَُهْم الَ َيَتَساءلُونَ { األنباء كالعمى عليهم مجيعاً ال هتتدي إليهم 
:  ، واملراد بالنبأ» فعميت«: وقرىء . املشكالت ، ألهنم يتساوون مجيعاً يف عمى األنباء عليهم والعجز عن اجلواب 

اخلرب عما أجاب به املرسل إليه رسوله ، وإذاكانت األنبياء هلول ذلك اليوم يتتعتعون يف اجلواب عن مثل هذا 
َيْوَم َيْجَمُع اهللا الرسل فََيقُولُ َماذَا أُجِبُْتْم قَالُواْ الَ ِعلْمَ { : السؤال ، ويفّوضون األمر إىل علم اهللا ، وذلك قوله تعاىل 

  .فما ظنك بالضُّالل من أممهم ]  ١٠٩: املائدة [ } عالم الغيوب  لََنا إِنََّك أَنَت



  ) ٦٧(فَأَمَّا َمْن َتاَب َوآَمَن َوَعِملَ َصاِلًحا فََعَسى أَنْ َيكُونَ ِمَن الُْمفِْلِحَني 

هللا ، يفلح عند ا} فعسى أَن { من املشركني من الشرك ، ومجع بني اإلميان والعمل الصاحل } فَأَمَّا َمن َتاَب { 
  .فليطمع أن يفلح : ترجي التائب وطمعه ، وكأنه قال : وجيوز أن يراد . من الكرام حتقيق » عسى«و

  ) ٦٨(َورَبَُّك َيْخلُُق َما َيَشاُء َوَيْخَتاُر َما كَانَ لَُهُم الِْخَيَرةُ سُْبَحانَ اللَِّه َوَتَعالَى َعمَّا ُيْشرِكُونَ 

حممد خرية اهللا : تستعمل مبعىن املصدر هو التخري ، ومبعىن املتخري كقوهلم : ري اخلرية من التخري ، كالطرية من التط
. وخيتار ما يشاء ، وهلذا مل يدخل العاطف : ألنّ معناه } َوَيْخَتارُ { : بيان لقوله } َما كَانَ لَُهُم اخلرية { من خلقه 

: قيل . مة فيها ، ليس ألحد من خلقه أن خيتار عليه أنّ اخلرية هللا تعاىل يف أفعاله ، وهو أعلم بوجوه احلك: واملعىن 
]  ٣١: الزخرف [ } لَْوالَ نُّزلَ هذا القرءان على َرُجلٍ ّمَن القريتني َعِظيمٍ { : السبب فيه قول الوليد بن املغرية 

خيتار للعباد ما هو :  معناه وخيتار الذي هلم فيه اخلرية ، أي: وقيل . ال يبعث اهللا الرسل باختيار املرسل إليهم : يعين 
: فإن قلت . ليس فيهما خرية ملختار : خري هلم وأصلح ، وهو أعلم مبصاحلهم من أنفسهم ، من قوهلم يف األمرين 

ما كان هلم فيه اخلرية ، فحذف : أصل الكالم : فأين الراجع من الصلة إىل املوصول إذا جعلت ما موصولة؟ قلت 
} سبحان اهللا { ألنه مفهوم ]  ٤٣: الشورى [ } إِنَّ ذَِلكَ لَِمْن َعْزمِ االمور  {: كما حذف ، منه يف قوله » فيه«

  .أي اهللا بريء من إشراكهم وماحيملهم عليه من اجلراءة على اهللا واختيارهم عليه ما ال خيتار 

َه إِلَّا ُهَو لَُه الَْحْمُد ِفي الْأُولَى َوالْآخَِرِة َولَُه الُْحكْمُ َوُهَو اللَُّه لَا إِلَ) ٦٩(َورَبَُّك َيْعلَُم َما ُتِكنُّ ُصدُوُرُهْم َوَما ُيْعِلُنونَ 
  ) ٧٠(َوإِلَْيِه ُتْرَجُعونَ 

هال اختري عليه : وقوهلم . من مطاعنهم فيه } َوَما ُيْعِلُنونَ { من عداوة رسول اهللا وحسده } َما ُتِكنُّ ُصدُوُرُهْم { 
الكعبة : تقرير لذلك ، كقولك } الَ إله إِالَّ ُهَو { ستأثر باإلهلية املختص هبا ، و وهو امل} وُهَو اهللا { غريه يف النبّوة 

احلمد للَّهِ { : هو قوهلم : احلمد يف الدنيا ظاهر فما احلمد يف اآلخرة؟ قلت : فإن قلت . القبلة ، ال قبلة إال هي 
َوِقيلَ احلمد ِللَّهِ { ]  ٧٤: الزمر [ } ى َصَدقََنا َوْعَدهُ احلمد للَِّه الذ{ ، ]  ٣٤: فاطر [ } الذى أَذَْهَب َعنَّا احلزن 

  :ويف احلديث . والتحميد هناك على وجه اللذة ال الكلفة ]  ٧٥: الزمر [ } َرّب العاملني 
  .القضاء بني عباده } َولَُه احلكم { » يلهمونَ التسبيَح والتقديس « )  ٨١٨( 

قُلْ ) ٧١( َعلَْيكُُم اللَّْيلَ َسرَْمًدا إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة َمْن إِلٌَه غَْيُر اللَِّه َيأْتِيكُمْ بِضَِياٍء أَفَلَا َتْسَمُعونَ قُلْ أََرأَيُْتْم إِنْ جََعلَ اللَُّه
يَأْتِيكُْم بِلَْيلٍ َتْسكُُنونَ ِفيِه أَفَلَا تُْبِصُرونَ أََرأَيُْتْم إِنْ جََعلَ اللَُّه َعلَْيكُُم النَّهَاَر َسرَْمًدا إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة َمْن إِلٌَه غَْيُر اللَِّه 

  ) ٧٣(ونَ َوِمْن َرْحَمِتِه جََعلَ لَكُُم اللَّْيلَ وَالنَّهَاَر لَِتْسكُُنوا ِفيِه َوِلتَْبَتُغوا ِمْن فَْضِلِه َولََعلَّكُمْ َتْشكُُر) ٧٢(

أخربوين من يقدر على هذا؟ : ومعناه . قياسي  حبذف اهلمزة ، وليس حبذف: » أريتم«: وقرىء } أَرَءْيُتمْ { 
ثالثة سرٍد ، وواحد فرد ، وامليم : ومنه قوهلم يف األشهر احلرم . الدائم املتصل ، من السرد وهو املتابعة : والسرمد 

{ : بنهار تتصرفون فيه ، كما قيل : هال قيل : فإن قلت . دالمص ، من الدالص . ونظريه . ووزنه فعمل . مزيدة 
ألن املنافع اليت تتعلق به متكاثرة ، ليس التصرف يف : ؟ قلت ذكر الضياء وهو ضوء الشمس } بِلَْيلٍ َتْسكُنُونَ ِفيِه 



ألنّ السمع يدرك ما ال يدركه } أَفَالَ َتْسَمُعونَ { املعاش وحده ، والظالم ليس بتلك املنزلة ، ومن مثة قرن بالضياء 
ألنّ غريك يبصر من منفعة الظالم ما تبصره } أَفالَ تُْبِصُرونَ { ، وقرن بالليل  البصر من ذكر منافعه ووصف فوائده

لتسكنوا يف أحدمها وهو الليل : زاوج بني الليل والنهار ألغراض ثالثة } َوِمن رَّْحَمِتِه { وأنت من السكون وحنوه . 
  .، ولتبتغوا من فضل اهللا يف اآلخر وهو النهار وإلرادة شكركم 

  ) ٧٤(ُيَناِديهِْم فََيقُولُ أَْيَن ُشَركَاِئَي الَِّذيَن كُْنُتْم َتْزُعُمونَ  َوَيْوَم

إيذان بأن ال شيء أجلب لغضب اهللا من : وقد سلكت هبذه اآلية طريقة اللف يف تكرير التوبيخ باختاذ الشركاء 
توحيدك ، فأدخلنا يف الناجني  اللهم فكما أدخلتنا يف أهل. اإلشراك به ، كما ال شيء أدخل يف مرضاته من توحيده 

  .من وعيدك 

  ) ٧٥(ا كَانُوا َيفَْتُرونَ َوَنَزْعَنا ِمْن كُلِّ أُمٍَّة شَهِيًدا فَقُلَْنا َهاُتوا ُبْرَهاَنكُْم فََعِلُموا أَنَّ الَْحقَّ ِللَِّه َوَضلَّ َعنُْهْم َم

ألن أنبياء األمم شهداء عليهم ، يشهدون مبا كانوا عليه : م وهو نبيه} ِمن كُلِّ أُمٍَّة شَهِيًدا { وأخرجنا } َوَنَزْعَنا { 
} أَنَّ احلق ِللَِّه { حينئٍذ } فََعِلُمواْ { فيما كنتم عليه من الشرك وخمالفة الرسول } َهاتُواْ برهانكم { لألمة } فَقُلَْنا { 

من الكذب } مَّا كَانُواْ َيفَْترُونَ { ئع وغاب عنهم غيبة الشيء الضا} َوَضلَّ َعْنُهم { ولرسوله ، ال هلم ولشياطينهم 
  .والباطل 

ُعْصَبةِ أُوِلي الْقُوَِّة إِذْ قَالَ لَُه قَْومُهُ إِنَّ قَاُرونَ كَانَ ِمْن قَْومِ ُموَسى فََبَغى َعلَْيهِْم َوآَتْيَناُه ِمَن الْكُنُوزِ َما إِنَّ َمفَاِتَحُه لََتُنوُء بِالْ
َواْبَتغِ ِفيَما آَتاَك اللَُّه الدَّاَر الْآِخَرةَ َولَا َتْنسَ َنصِيَبَك ِمَن الدُّْنَيا َوأَْحِسْن كََما ) ٧٦(لَا ُيِحبُّ الْفَرِِحَني لَا َتفَْرْح إِنَّ اللََّه 

  ) ٧٧(أَْحَسَن اللَُّه إِلَْيَك وَلَا َتْبغِ الْفََساَد ِفي الْأَْرضِ إِنَّ اللََّه لَا ُيِحبُّ الُْمفِْسِديَن 

: وقيل . اسم أعجمي مثل هرون ، ومل ينصرف للعجمة والتعريف ، ولو كان فاعوالً من قرن النصرف }  قارون{ 
هو قارون بن يصهر بن قاهث بن الوي بن : كان إسرائيلياً ابن عم موسى : وقيل . معىن كونه من قومه أنه آمن به 

ان يسمى املنور حلسن صورته ، وكان كان موسى ابن أخيه ، وك: وقيل . وموسى بن عمران بن قاهث . يعقوب 
إذا كانت النبّوة ملوسى عليه السالم ، واملذبح : أقرأ بين إسرائيل للتوراة ، ولكنه نافق كما نافق السامري وقال 

أنه ملا جاوز هبم موسى البحر وصارت الرسالة واحلبورة هلرون يقّرب القربان : والقربان إىل هرون فمايل؟ وروي 
: يهم وكان القربان إىل موسى فجعله موسى إىل أخيه وجد قارون يف نفسه وحسدمها ، فقال ملوسى ويكون رأساً ف

واهللا ال أصدق حىت تأيت بآية ، فأمر : هذا صنع اهللا قال : األمر لكما ولست على شيء ، إىل مىت أصرب؟ قال موسى 
ة اليت كان الوحي ينزل عليه فيها ، وكانوا رؤساء بين إسرائيل أن جييء كل واحد بعصاه ، فحزمها وألقاها يف القب

حيرسون عصيهم بالليل ، فأصبحوا وإذا بعصا هرون هتتز وهلا ورق أخضر ، وكانت من شجر اللوز ، فقال قارون 
ملكه فرعون على بين إسرائيل : قيل . من البغي وهو الظلم } فبغى َعلَْيهِْم { ما هو بأعجب مما تصنع من السحر : 

زاد عليهم يف الثياب : وقيل . تبذخ عليهم بكثرة ماله وولده : من البغي وهو الكرب والبذخ : يل وق. فظلمهم 
: ويقال . مفتح بالفتح : وقيل هي اخلزائن ، وقياس واحدها . وهو ما يفتح به : مجع مفتح بالكسر : املفاتح . شرباً 

وقيل . اجتمعوا : واعصوصبوا . مثلها : ثرية والعصابة اجلماعة الك: والعصبة . ناء به احلمل ، إذا أثقله حىت أماله 



. وكانت من جلود . كانت حتمل مفاتيح خزائنه ستون بغالً ، لكل خزانة مفتاح ، وال يزيد املفتاح على أصبع : 
 الكنوز ، واملفاتح ، والنوء ، والعصبة ، وأوىل: قال أبو رزين يكفي الكوفة مفتاح ، وقد بولغ يف ذكر ذلك بلفظ 

ووجهه أن يفسر املفاتح باخلزائن ، ويعطيها حكم ما أضيفت إليه . لينوء بالياء : وقرأ ُبديل بن ميسرة . القوة 
َوالَ َتفَْرُحواْ { : كقوله } الَ َتفَْرْح { وحمل إذ منصوب بتنوء . للمالبسة واالتصال ، كقولك ذهبت أهل اليمامة 

  :ل وقول القائ]  ٢٣: احلديد [ } بَِما ءاتاكم 
وأّما من قلبه إىل اآلخرة . وذلك أنه ال يفرح بالدنيا إال من رضي هبا واطمأن ... َولَْسُت بِمِفْرَاحٍ إذَا الدَّْهُر سَرَّنِي 

  :وما أحسن ما قال القائل . ويعلم أنه مفارق ما فيه عن قريب ، مل حتّدثه نفسه بالفرح 
  َعْنُه صَاِحُبُه اْنِتقَاالَ َتَيقََّن... أََشدُّ الغمِّ ِعْنِدي ِفي ُسُرورٍ 

بأن تفعل فيه أفعال اخلري من أصناف الواجب } الدار االخرة { من الغىن والثروة } وابتغ ِفيَما ءاَتاكَ اهللا { 
} َوأَْحِسن { وهو أن تأخذ منه ما يكفيك ويصلحك } َوالَ تَنَس َنِصيَبكَ { واملندوب إليه ، وجتعله زادك إىل اآلخرة 

ما : والفساد يف األرض . أوأحسن بشكرك وطاعتك هللا كما أحسن إليك } كََما أَْحَسَن اهللا إِلَْيَك { اهللا إىل عباد 
  .» واتبع«: وقرىء . وقيل إن القائل موسى عليه السالم . كان عليه من الظلم والبغي 

قَْد أَْهلََك ِمْن قَْبِلِه ِمَن الْقُُروِن َمْن ُهَو أََشدُّ ِمْنُه قُوَّةً َوأَكْثَُر َجْمًعا  قَالَ إِنََّما أُوِتيُتُه َعلَى ِعلْمٍ ِعْنِدي أََولَمْ َيْعلَْم أَنَّ اللََّه
  ) ٧٨(َولَا ُيْسأَلُ َعْن ذُُنوبِهُِم الُْمْجرُِمونَ 

أي على استحقاق واستيجاب ملا يفّ من العلم الذي فضلت به الناس ، وذلك أنه كان أعلم بين } على ِعلْمٍ { 
كان موسى عليه السالم يعلم علم الكيمياء ، : عن سعيد بن املسيب . هو علم الكيمياء : وقيل . ل بالتوراة إسرائي

فأفاد يوشع بن نون ثلثه ، وكالب بن يوفنا ثلثه ، وقارون ثلثه ، فخدعهما قارون حىت أضاف علمهما إىل علمه 
موسى علم الكيمياء ، فعلمه موسى أخته ، فعلمته علم اهللا : وقيل . فكان يأخذ الرصاص والنحاس فيجعلهما ذهبا 

يف ظين ، كا : معناه } ِعنِدى { : وقيل . هو بصره بأنواع التجارة والدهقنة وسائر املكاسب : وقيل . أخته قارون 
قَالَ إِنََّما أُوِتيُتهُ  ثُمَّ إِذَا خولناه نِْعَمةً ّمنَّا{ : إمنا أوتيته على علم ، كقوله تعاىل : تقول األمر عندي كذا ، كأنه قال 

جيوز أن يكون إثباتاً لعلمه بأنّ اهللا قد . أي هو يف ظين ورأيي هكذا } عِنِدى { مث زاد ]  ٤٩: الزمر [ } على ِعلْمٍ 
أهلك من القرون قبله من هو أقوى منه وأغىن ، ألنه قد قرأه يف التوراة ، وأخرب به موسى ، ومسعه من حفاظ 

وجيوز . يف مجلة ما عنده من العلم هذا ، حىت ال يغتر بكثرة ماله وقّوته } أََو لَْم َيْعلَْم { : أنه قيل التواريخ واأليام ك
أعنده مثل ذلك : قيل . أوتيته على علم عندي ، فتنفج بالعلم وتعظم به : أن يكون نفياً لعلمه بذلك؛ ألنه ملا قال 

، ومل يعلم هذا العلم النافع حىت يقي به نفسه مصارع اهلالكني العلم الذي ادعاه ورأى نفسه به مستوجبة لكل نعمة 
َوالَ ُيسْأَلُ َعن ذُُنوبِهُِم { : ما وجه اتصال قوله : فإن قلت . للمال ، أو أكثر مجاعة وعدداً } َوأَكْثَرُ َجْمعاً { 

بله من القرون الذي كانوا أق: مبا قبله؟ قلت } اجملرمون  وى منه وأغىن ، قال على ملا ذكر قارون من أهلك من ق
وهو قادر على أن . واهللا مطلع على ذنوب اجملرمني ، ال حيتاج إىل سؤاهلم عنها واستعالمهم : سبيل التهديد له 

واهللا بَِما َتْعَملُونَ { وغريها ، ]  ١٥٣: آل عمران [ } واهللا َخبٌِري بَِما َتْعَملُونَ { : يعاقبهم عليها ، كقوله تعاىل 
  .وما أشبه ذلك ]  ٢٨: النور [ ، ]  ٥١: املؤمنون [ ، ]  ٢٨٣: البقرة [ } َعِليٌم 

  ) ٧٩(اُرونُ إِنَّهُ لَذُو َحظٍّ َعظِيمٍ فََخَرَج َعلَى قَْوِمِه ِفي زِيَنِتِه قَالَ الَِّذيَن ُيرِيُدونَ الْحََياةَ الدُّْنَيا َيا لَْيَت لََنا ِمثْلَ َما أُوِتَي قَ



خرج على بغلة شهباء عليها األرجوان وعليها سرج من : وقيل . يف احلمرة والصفرة : احلسن  قال} ِفى زِيَنِتِه { 
عليهم وعلى خيوهلم الديباج األمحر ، وعن ميينه ثلثمائة غالم ، وعن : وقيل . ذهب ، ومعه أربعة آالف على زيه 

اً عليهم املعصفرات ، وهو أّول يوم رؤي يف تسعني ألف: وقيل . يساره ثلثمائة جارية ، بيض عليهّن احللي والديباج 
. كان املتمنون قوماً مسلمني وإمنا متنوه على سبيل الرغبة يف اليسار واالستغناء كما هو عادة البشر : فيه املعصفر 
مىن هو الذي يت: الغابط . كانوا قوماً كفاراً : وقيل . متنوه ليتقربوا به إىل اهللا وينفقوه يف سبل اخلري : وعن قتادة 

هو الذي يتمىن أن تكون نعمة صاحبه له دونه فمن الغبطة قوله : واحلاسد . مثل نعمة صاحبه من غري أن تزول عنه 
[ } َوالَ َتَتَمنَّْواْ َما فَضَّلَ اهللا بِِه بَْعَضكُْم على َبْعض { : ومن احلسد قوله } ياليت لََنا مِثْلَ َما أُوِتَى قارون { : تعاىل 

  :وقيل لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ]  ٣٢: النساء 
اجلّد ، وهو البخت : واحلظ » اخلبط . . . . . . . ال إال كما يضر العضاه « : هل يضر الغبط؟ فقال )  ٨١٩( 

فالن ذو حظ ، وحظيظ ، وحمظوظ ، وما الدنيا إال أحاظ : وصفوه بأنه رجل جمدود مبخوت ، يقال : والدولة 
  .وجدود 

فََخسَفَْنا بِهِ ) ٨٠( يَن أُوُتوا الِْعلَْم َويْلَكُْم ثََواُب اللَِّه َخْيرٌ ِلَمْن آَمَن َوَعِملَ َصاِلًحا َولَا ُيلَقَّاَها إِلَّا الصَّابُِرونََوقَالَ الَِّذ
  ) ٨١(َتِصرِيَن َوبَِدارِِه الْأَْرَض فََما كَانَ لَُه ِمْن ِفئٍَة َيْنُصرُوَنُه ِمْن ُدوِن اللَِّه َوَما كَانَ ِمَن الُْمْن

ال أبا : أصله الدعاء باهلالك ، مث استعمل يف الزجر والردع والبعث على ترك ما ال يرتضى ، كما استعمل : ويلك 
للكلمة اليت تكلم هبا } َوالَ ُيلَقَّاَها { والراجع يف . وأصله الدعاء على الرجل باألقراف يف احلث على الفعل . لك 

الصابرون { ه يف معىن املثوبة أو اجلنة ، أو للسرية والطريقة ، وهي اإلميان والعمل الصاحل أو للثواب ، ألن. العلماء 
كان قارون يؤذي نيب اهللا موسى عليه . على الطاعات وعن الشهوات وعلى ما قسم اهللا من القليل عن الكثري } 

ه عن كل ألف دينار على دينار ، وعن السالم كل وقت ، وهو يداريه للقرابة اليت بينهما ، حىت نزلت الزكاة فصاحل
إنّ موسى أرادكم على : كل ألف درهم على درهم فحسبه فاستكثره فشحت به نفسه ، فجمع بين إسرائيل وقال 

نربطل فالنة البغيّ : أنت كبرينا وسيدنا ، فمر مبا شئت ، قال : كل شيء ، وهو يريد أن يأخذ أموالكم ، فقالوا 
طستاً من ذهب : وقيل . طستاً من ذهب : وقيل . بنو إسرائيل ، فجعل هلا ألف دينار  حىت ترميه بنفسها فريفضه

يا بين إسرائيل ، من سرق قطعناه ، ومن افترى : حكمها فلما كان يوم عيد قام موسى فقال : وقيل . مملوءة ذهباً 
وإن كنت : كنت أنت؟ قال وإن : جلدناه ، ومن زىن وهو غري حمصن جلدناه ، وإن أحصن رمجناه ، فقال قارون 

فإنّ بين إسرائيل يزعمون أنك فجرت بفالنة ، فأحضرت ، فناشدها موسى بالذي فلق البحر ، وأنزل : أنا ، قال 
كذبوا ، بل جعل يل قارون جعالً على أن أقذفك لنفسي ، فخّر موسى : التوراة أن تصدق ، فتداركها اهللا فقالت 

أن مر األرض مبا شئت ، فإهنا مطيعة : فأوحى إليه . ت رسولك فاغضب يل يا رب ، إن كن: ساجداً يبكي وقال 
يا بين إسرائيل ، إنّ اهللا بعثين إىل قارون كما بعثين إىل فرعون ، فمن كان معه فليلزم مكانه ، ومن : فقال . لك 

خذيهم ، : كب ، مث قال يا أرض خذيهم ، فأخذهتم إىل الر: كان معي فليعتزل ، فاعتزلوا مجيعاً غري رجلني مث قال 
خذيهم ، فأخذهتم إىل األعناق ، وقارون وأصحابه يتضرعون إىل موسى عليه : فأخذهتم إىل األوساط ، مث قال 

. خذيهم ، فانطبقت عليهم : السالم ويناشدونه باهللا والرحم ، وموسى ال يلتفت إليهم لشّدة غضبه ، مث قال 
ثوا بك مراراً فلم ترمحهم ، أما وعزيت لو إياي دعوا مرة واحدة لوجدوين استغا: ما أفظك : وأوحى اهللا إىل موسى 

إمنا دعا موسى على قارون ليستبد بداره وكنوزه ، فدعا اهللا : قريباً جميباً ، فأصبحت بنو إسرائيل يتناجون بينهم 



. املمتنعني من عذاب اهللا  من املنتقمني من موسى عليه السالم ، أو من} ِمَن املنتصرين { حىت خسف بداره وأمواله 
  .منعه منه فامتنع : نصره من عدوه فانتصر ، أي : يقال 

َباِدِه َوَيقِْدُر لَْولَا أَنْ َمنَّ اللَّهُ َوأَْصَبَح الَِّذيَن َتَمنَّْوا َمكَاَنهُ بِالْأَْمسِ َيقُولُونَ وَْيكَأَنَّ اللََّه َيْبُسطُ الرِّْزقَ ِلَمْن َيَشاُء ِمْن ِع
  ) ٨٢(َنا لََخَسَف بَِنا وَْيكَأَنَُّه لَا ُيفِْلُح الْكَاِفُرونَ َعلَْي

} َمكَاَنُه { قد يذكر األمس وال يراد به اليوم الذي قبل يومك ، ولكن الوقت املستقرب على طريق االستعارة 
القوم قد تنبهوا على أن : ومعناه . مفصولة عن كأن ، وهي كلمة تنبٍُّه على اخلطأ وتندُّم ) وي ( منزلته من الدنيا 

: أي } َوْيكَأَنَُّه الَ ُيفِْلُح الكافرون { : وتندموا مث قالوا } ياليت لََنا مِثْلَ َما أُوِتَى قارون { : خطئهم يف متنيهم وقوهلم 
  :قال . ما أشبه احلال بأن الكافرين ال ينالون الفالح ، وهو مذهب اخلليل وسيبويه 

  بب َوَمْن َيفَْتِقرْ َيِعْش َعْيشَ ضُرِّ... َنَشبٌ ُيْح  َوْي كَأَنَّ َمْن َيكُْن لَُه
مبعىن » ويك«وعند الكوفيني أنّ . وي كأنه وراء البيت : أين ابنك؟ فقال : وحكى الفراء أنّ أعرابية قالت لزوجها 

إىل وي ، وجيوز أن تكون الكاف كاف اخلطاب مضمومة . ويلك ، وأنّ املعىن أمل تعلم أنه ال يفلح الكافرون : 
  :كقوله 
وأنه مبعىن ألنه ، والالم لبيان املقول ألجله هذا القول ، أو ألنه ال يفلح الكافرون كان ... َوْيَك َعْنَتُر أَقِْدمِ . . . 

. » ويك«ومنهم من يقف على ) كَأَنَُّه ( ويبتدىء ) وي ( ذلك ، وهو اخلسف بقارون ، ومن الناس من يقف على 
انقطع : وال خنسف بنا ، كقولك . وفيه ضمري اهللا } لََخَسَف بَِنا { : وقرىء . » ّن اهللا علينالوال م«وقرأ األعمش 

  .ولتخسف بنا . به 

  ) ٨٣(ِقَني ِتلَْك الدَّاُر الْآِخَرةُ َنْجَعلَُها ِللَِّذيَن لَا ُيرِيُدونَ ُعلُوا ِفي الْأَْرضِ َولَا فَسَاًدا وَالَْعاِقَبةُ ِللُْمتَّ

مل يعلق املوعد بترك العلو . تلك اليت مسعت بذكرها وبلغك وصفها : تعظيم هلا وتفخيم لشأهنا ، يعين } ِتلَْك { 
 ١١٣: هود [ } َوالَ َترْكَُنواْ إِلَى الذين ظَلَُمواْ { : والفساد ، ولكن بترك إرادهتما وميل القلوب إليهما ، كما قال 

إنّ الرجل ليعجبه أن يكون شراك نعله أجود من شراك نعل :  وعن علي رضي اهللا عنه. فعلق الوعيد بالركون ] 
وعن عمر بن عبد العزيز أنه كان . ذهبت األماين ههنا : وعن الفضيل أنه قرأها مث قال . صاحبه ، فيدخل حتتها 

ْونَ َعالَ ِفى إِنَّ ِفْرَع{ : ومن الطماع من جيعل العلّو لفرعون ، والفساد لقارون ، متعلقاً بقوله . يرّددها حىت قبض 
من مل يكن مثل فرعون : ويقول ]  ٧٧: القصص [ } َوالَ َتْبغِ الفساد ِفى األرض { ، ]  ٤: القصص [ } األرض 

  .كما تدبره علّي والفضيل وعمر } والعاقبة ِللُْمتَِّقَني { : وقارون فله تلك الدار اآلخرة ، وال يتدبر قوله 

  ) ٨٤(ْيٌر ِمنَْها َوَمْن َجاَء بِالسَّيِّئَِة فَلَا ُيْجَزى الَِّذيَن َعِملُوا السَّيِّئَاِت إِلَّا َما كَانُوا َيْعَملُونَ َمْن َجاَء بِالَْحَسَنِة فَلَُه َخ

. موضع الضمري؛ ألن يف إسناد عمل السيئة إليهم مكرراً } الذين َعِملُواْ السيئات { فال جيزون ، فوضع : معناه 
إال مثل ما كانوا يعملون ، } إِالَّ َما كَانُواْ َيْعَملُونَ { تبغيض للسيئة إىل قلوب السامعني فضل هتجني حلاهلم ، وزيادة 

وهذا من فضله العظيم وكرمه الواسع أن ال جيزي السيئة إال مبثلها ، وجيزي احلسنة بعشر أمثاهلا وبسبعمائة ، وهو 
  .} فَلَُه َخْيٌر ّمْنَها { : معىن قوله 



  ) ٨٥(َض َعلَْيكَ الْقُْرآنَ لََرادَُّك إِلَى َمَعاٍد قُلْ َربِّي أَْعلَُم َمْن َجاَء بِالُْهَدى َوَمْن ُهَو ِفي َضلَالٍ ُمبِنيٍ إِنَّ الَِّذي فََر

أن الذي محلك صعوبة هذا التكليف : أوجب عليك تالوته وتبليغه والعمل مبا فيه ، يعين } فََرَض َعلَْيَك القرءان { 
أي معاد ليس لغريك من البشر } إىل َمَعاٍد { بعد املوت } لََرادَُّك { و . ال حييط به الوصف  ملثيبك عليها ثواباً

ووجه تنكريه أهنا كانت يف ذلك : ووجهه أن يراد رده إليها يوم الفتح : املراد به مكة : وقيل : وتنكري املعاد لذلك 
صلى اهللا عليه وسلم عليها ، وقهره ألهلها ، ولظهور عز  اليوم معاداً له شأن ، ومرجعاً له اعتداد؛ لغلبة رسول اهللا

أنه : والسورة مكية ، فكأن اهللا وعده وهو مبكة يف أذى وغلبة من أهلها . اإلسالم وأهله وذل الشرك وحزبه 
ولده وقد اشتاق إىل م. نزلت عليه حني بلغ اجلحفة يف مهاجره : وقيل . يهاجر به منها ، ويعيده إليها ظاهراً ظافراً 

كيف : فإن قلت . نعم ، فأوحاها إليه : أتشتاق إىل مكة؟ قال : ومولد آبائه وحرم إبراهيم ، فنزل جربيل فقال له 
رَّّبى { : قل للمشركني : ملا وعد رسوله الرّد إىل معاد ، قال : مبا قبله؟ قلت } قُل رَّّبى أَْعلَمُ { : اتصل قوله تعاىل 

يعنيهم وما } َوَمْن ُهَو ِفى ضالل مُّبِنيٍ { عين نفسه وما يستحقه من الثواب يف معاده ي} أَْعلَُم َمن َجاء باهلدى 
  .يستحقونه من العقاب يف معادهم 

  ) ٨٦(َوَما كُْنَت َتْرُجو أَنْ ُيلْقَى إِلَْيَك الِْكتَاُب إِلَّا َرْحَمةً ِمْن رَبَِّك فَلَا َتكُوَننَّ ظَهًِريا ِللْكَاِفرِيَن 

: هذا كالم حممول على املعىن ، كأنه قيل : ما وجه االستثناء فيه؟ قلت } إِالَّ َرْحَمةً ّمن رَّّبَك { : وله ق: فإن قلت 
ولكن لرمحة من ربك : وجيوز أن يكون إال مبعىن لكن لالستدراك ، أي . وما ألقى عليك الكتاب إال رمحه من ربك 

  .ألقي إليك 

  ) ٨٧(َبْعَد إِذْ أُْنزِلَتْ إِلَْيَك َواْدُع إِلَى َربَِّك َولَا َتكُوَننَّ ِمَن الُْمْشرِِكَني  َولَا َيُصدُّنََّك َعْن آَياِت اللَِّه

  :وقال . ، من أصّده مبعىن صّده ، وهي يف لغة كلب » يصدنك«: وقرىء 
  ِئمُِصُدوَد السََّواقي َعْن أُُنوِف الَْحوَا... أُنَاٌس أََصدُّوا النَّاَس بِالسَّْيِف َعْنُهُمو 

حينئٍذ وليلتئٍذ ويومئٍذ وما أشبه : بعد وقت إنزاله وإذ تضاف إليه أمساء الزمان ، كقولك } َبْعدَ إِذْ أُنزِلَْت إِلَْيَك { 
  .والنهي عن مظاهرة الكافرين وحنو ذلك من باب التهييج الذي سبق ذكره . ذلك 

  ) ٨٨(َو كُلُّ َشْيٍء َهاِلٌك إِلَّا َوْجَهُه لَُه الُْحكُْم َوإِلَْيِه تُْرَجُعونَ َولَا َتْدُع َمَع اللَِّه إِلًَها آَخَر لَا إِلََه إِلَّا ُه

  .والوجه يعرب به عن الذات . إال إياه } إِالَّ َوْجَهُه { 
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

بِه ، وملْ يبَق ملٌك يف السمواتِ  َمْن قَرأَ طاسم القصص كانَ لَُه األجرُ بعدِد َمْن صدََّق موسى وكذََّب« )  ٨٢٠( 
  .» واألرضِ إالّ شهَد لَُه يوَم القيامةِ أّنه كانَ صاِدقاً أنّ كلَّ شيٍء هالٌك إالَّ وجُهه ، لُه احلكُم وإليه ترجُعونَ 

َتنَّا الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم فَلََيْعلََمنَّ اللَُّه الَِّذيَن َولَقَْد فَ) ٢(أََحِسَب النَّاُس أَنْ يُْتَركُوا أَنْ َيقُولُوا آَمنَّا َوُهْم لَا ُيفَْتُنونَ ) ١(امل 
  ) ٣(َصَدقُوا َولََيْعلََمنَّ الْكَاِذبَِني 



حسبت زيداً وظننت : أال ترى أنك لو قلت . احلسبان ال يصح تعليقه مبعاين املفردات ، ولكن مبضامني اجلمل 
زيد عامل ، أو الفرس : اً؛ وظننت الفرس جواداً ، ألنّ قولك حسبت زيداً عامل: مل يكن شيئاً حىت تقول : الفرس 
كالم دال على مضمون ، فأردت اإلخبار عن ذلك املضمون ثابتاً عندك على وجه الظن ال اليقني ، فلم جتد : جواد 

يتم لك  بّدا يف العبارة عن ثباته عندك على ذلك الوجه ، من ذكر شطري اجلملة مدخالً عليهما فعل احلسبان ، حىت
أَن { : هو يف قوله : فأين الكالم الدال على املضمون الذي يقتضيه احلسبان يف اآلية؟ قلت : فإن قلت . غرضك 

آمنا ، فالترك : أحسبوا تركهم غري مفتونني ، لقوهلم : وذلك أن تقديره } ُيْتَركُواْ أَن َيقُولُواْ ءاَمنَّا وَُهْم الَ ُيفْتَُنونَ 
فتتمة الترك ، ألنه من الترك الذي هو مبعىن » غري مفتونني«وأما . آمنا ، هو اخلرب : قوهلم أول مفعويل حسب؛ ول

  :التصيري ، كقوله 
: تركهم غري مفتونني ، لقوهلم : أال ترى أنك قبل اجمليء باحلسبان ، تقدر أن تقول ... فََتَركُْتُه َجَزرَ السِّبَاعِ يَُنْشَنُه 

هو علة تركهم غري مفتونني ، فكيف } أَن َيقُولُواْ { : فإن قلت . تقر ، قبل الالم حاصل ومس: آمنا ، على تقدير 
كما تقول خروجه ملخافة الشر ، وضربه للتأديب ، وقد كان التأديب واملخافة يف : يصح أن يقع خرب مبتدأ؟ قلت 

ملخافة الشر ، وظننت ضربه  حسبت خروجه: وتقول أيضاً . تعليلني : خرجت خمافة الشر ، وضربته تأديباً : قولك 
من مفارقة األوطان : االمتحان بشدائد التكليف : والفتنة . للتأديب ، فتجعلهما مفعولني كما جعلتهما مبتدأ وخرباً 

، وجماهدة األعداء ، وسائر الطاعات الشاقة ، وهجر الشهوات واملالذ ، وبالفقر؛ والقحط ، وأنواع املصائب يف 
أحسب الذين أجروا كلمة الشهادة : واملعىن . صابرة الكفار على أذاهم وكيدهم وضرارهم األنفس واألموال ، ومب

أهنم يتركون بذلك غري ممتحنني ، بل ميحنهم اهللا بضروب احملن ، حىت يبلو : على ألسنتهم وأظهروا القول باإلميان 
ن غري املخلص ، والراسخ يف الدين صربهم ، وثبات أقدامهم ، وصحة عقائدهم ، ونصوع نياهتم ، ليتميز املخلص م

لتبلونّ يف أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين { : من املضطرب ، واملتمكن من العابد على حرف ، كما قال 
آل [ } أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذًى كثرياً وإن تصربوا وتتقوا فإن ذلك من عزم األمور 

يف ناس من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد جزعوا من أذى  وروي أهنا نزلت]  ١٨٦: عمران 
: يف ناس أسلموا مبكة ، فكتب إليهم املهاجرون : وقيل . وكان يعذب يف اهللا : وقيل يف عمار بن ياسر . املشركني 

ليهم؛ فخرجوا ال يقبل منكم إسالمكم حىت هتاجروا ، فخرجوا فتبعهم املشركون فرّدوهم ، فلما نزلت كتبوا هبا إ
يف مهجع بن عبد اهللا موىل عمر بن اخلطاب : وقيل . فاتبعهم املشركون فقاتلوهم ، فمنهم من قتل ومنهم من جنا 

رضي اهللا عنه ، وهو أّول قتيل من املسلمني يوم بدر ، رماه عامر بن احلضرمي فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
:  
 )٨٢١ (  

َولَقَْد فََتنَّا { فجزع عليه أبواه وامرأته » أول من يدعى إىل باب اجلنة من هذه األمة سيد الشهداء مهجع ، وهو « 
أن أتباع األنبياء : أال ميتحن فالن وقد امتحن من هو خري منه ، يعين : موصول بأحسب أو بال يفتنون ، كقولك } 

َوكَأَّين { : ا هو أشّد منه فصربوا ، كما قال أو م. عليهم السالم قبلهم ، قد أصاهبم من الفنت واحملن حنو ما أصاهبم 
  :وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم ]  ١٤٦: آل عمران [ اآلية } . . . ّمن نَّبِّى قَاَتلَ َمَعُه رِّبيُّونَ كَِثٌري فََما َوَهُنواْ 

ن دينه؛ وميشط قد كان َمن قبلكم يؤخذ فيوضع املنشار على رأسه فيفرق فرقتني ، وما يصرفه ذلك ع« )  ٨٢٢( 
الذين { باالمتحان } فَلََيْعلََمنَّ اهللا { » بأمشاط احلديد ما دون عظمه من حلم وعصب ، ما يصرفه ذلك عن دينه 

مل يزل يعلمه : كيف وهو عامل بذلك فيما مل يزل؟ قلت : فإن قلت . فيه } وَلََيْعلََمنَّ الكاذبني { يف اإلميان } َصَدقُوا 



وجيوز أن يكون وعداً . وليتميزن الصادق منهم من الكاذب : موجوداً إال إذا وجد ، واملعىن  معدوماً ، وال يعلمه
وليعلمّن ، من : وقرأ علي رضي اهللا عنه والزهري . وليثينب الذي صدقوا وليعاقّنب الكاذبني : ووعيداً ، كأنه قال 

عرفون هبا من بياض الوجوه وسوادها ، وكحل أو ليسمنهم بعالمة ي. وليعرفنهم اهللا الناس من هم : اإلعالم ، أي 
  .العيون وزرقتها 

  ) ٤(أَْم َحِسَب الَِّذيَن َيْعَملُونَ السَّيِّئَاِت أَنْ َيْسبِقُوَنا َساَء َما َيْحكُُمونَ 

ه نفوسهم ، أي يفوتونا ، يعين أنّ اجلزاء يلحقهم ال حمالة ، وهم مل يطمعوا يف الفوت ، ومل حيّدثوا ب} أَن َيْسبِقُوَنا { 
{ ونظريه . يف صورة من يقدر ذلك ويطمع فيه : ولكنهم لغفلتهم وقلة فكرهم يف العاقبة وإصرارهم على املعاصي 

[ } َوالَ َتْحَسَبنَّ الذين كَفَرُواْ َسَبقُواْ إِنَُّهْم الَ يُْعجُِزونَ { ، ]  ٢٢: العنكبوت [ } َوَما أَنُتْم بُِمْعجِزِيَن ِفى األرض 
اشتمال صلة أن على مسند ومسند إليه سّد مسدّ : ؟ قلت »حسب«أين مفعوال : فإن قلت ] .  ٥٩: األنفال 

وجيوز أن يضمن حسب معىن قدر وأم ]  ٢١٤: البقرة [ } أَْم َحِسبُْتْم أَن َتْدُخلُواْ اجلنة { : املفعولني؛ كقوله تعاىل 
سبان األّول ، ألن ذاك يقدر أنه ال ميتحن إلميانه ، أن هذا احلسبان أبطل من احل: ومعىن اإلضراب فيها . منقطعة 

أو بئس حكماً حيكمونه . بئس الذي حيكمونه حكمهم هذا } َساَء َما َيْحكُُمونَ { وهذا يظن أنه ال جيازى مبساويه 
  .حكمهم هذا ، فحذف املخصوص بالذم 

  ) ٥(ُهَو السَِّميُع الَْعِليُم َمْن كَانَ َيْرُجو ِلقَاَء اللَِّه فَإِنَّ أََجلَ اللَِّه لَآٍت َو

مثلت تلك احلال حبال : مثل للوصول إىل العاقبة ، من تلقي ملك املوت ، والبعث ، واحلساب ، واجلزاء : لقاء اهللا 
عبد قدم على سيده بعد عهد طويل ، وقد اطلع مواله على ما كان يأيت ويذر ، فإما أن يلقاه ببشر وترحيب ملا 

من كان يأمل تلك : } َمن كَانَ َيْرُجو لِقَاء اهللا { : بضد ذلك ملا سخطه منها ، فمعىن قوله  رضي من أفعاله ، أو
ال حمالة؛ فليبادر العمل } آلٍت { وهو املوت } فَإِنَّ أََجلَ اهللا { وأن يلقى فيها الكرامة من اهللا والبشر . احلال 

الذي ال } َوُهَو السميع العليم { عند اهللا والزلفى  الصاحل الذي يصدق رجاءه ، وحيقق أمله ، ويكتسب به القربة
خياف من قول : } يَْرُجو { : وقيل . خيفى عليه شيء مما يقوله عباده ومما يفعلونه ، فهو حقيق بالتقوى واخلشية 

  :اهلذيل يف صفة عسّال 
إذا علم أن : ، كيف وقع جواباً للشرط؟ قلت  فإن أجل اهللا آلت: فإن قلت ... إِذَا لََسْعُته الدَّْبُر لَْم يَْرُج لَْسَعَها 

: فكأنه قال : لقاء اهللا عنيت به تلك احلال املمثلة والوقت الذي تقع فيه تلك احلال هو األجل املضروب للموت 
من كان يرجو لقاء امللك فإن : من كان يرجو لقاء اهللا فإن لقاء اهللا آلت ، ألن األجل واقع فيه اللقاء ، كما تقول 

  .اجلمعة قريب ، إذا علم أنه يقعد للناس يوم اجلمعة  يوم

  ) ٦(َوَمْن َجاَهَد فَإِنََّما ُيَجاِهُد ِلَنفِْسهِ إِنَّ اللََّه لََغنِيٌّ َعنِ الْعَالَِمَني 

إليها ، هلا ، ألن منفعة ذلك راجعة } فَإِنََّما جياهد { نفسه يف منعها ما تأمر به ومحلها على ما تأباه } َوَمن َجاَهَد { 
  .وإمنا أمر اهللا عز وجل وهنى ، رمحة لعباده وهو الغين عنهم وعن طاعتهم 



  ) ٧(وا َيْعَملُونَ َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت لَُنكَفَِّرنَّ َعنُْهْم َسيِّئَاتِهِْم َولََنجْزَِينَُّهْم أَْحَسَن الَِّذي كَاُن

د أساءوا يف بعض أعماهلم وسيئاهتم مغمورة حبسناهتم فهو يكفرها عنهم ، أي إما أن يريد قوماً مسلمني صاحلني ق
وإما قوماً : أحسن جزاء أعماهلم : يسقط عقاهبا بثواب احلسنات وجيزيهم أحسن الذي كانوا يعملون ، أي 

واملعاصي  مشركني آمنوا وعملوا الصاحلات ، فاهللا عز وجل يكفر سيئاهتم بأن يسقط عقاب ما تقدم هلم من الكفر
  .وجيزيهم أحسن جزاء أعماهلم يف اإلسالم 

ا إِلَيَّ َمْرجُِعكُْم فَأُنَبِّئُكُْم بَِما َوَوصَّْيَنا الْإِْنَسانَ بِوَاِلَدْيِه ُحْسًنا َوإِنْ َجاَهَداَك لُِتْشرِكَ بِي َما لَْيَس لََك بِِه ِعلٌْم فَلَا ُتِطْعُهَم
  ) ٨(كُْنُتْم َتْعَملُونَ 

أمرته بأن يفعل : وصيت زيداً بأن يفعل خرياً ، كما تقول : يقال . يف معناه وتصرفه » أمر«حكم حكمه » وصى«
  :ومنه بيت اإلصالح . 

  بِأَنْ كَذَبَ القََراِطُف وَالْقُُروُف... َوذُُبيَانِيٍَّة َوصَّْت َبنِيَها 
أي وصاهم ]  ١٣٢: البقرة [ } اهيم َبنِيهِ ووصى بَِها إبر{ : ومنه قوله تعاىل . أمرهتم بأن ينتهبوها : كما لو قال 

وصيته بتعهد عمرو ومراعاته وحنو ذلك ، : وصيت زيداً بعمرو ، معناه : بكلمة التوحيد وأمرهم هبا ، وقولك 
ناً؛ وصيناه بإيتاء والديه حسناً ، أو بإيالء والديه حس: } َوَوصَّْيَنا اإلنسان بِوَاِلَدْيِه ُحْسناً { : وكذلك معىن وقوله 

 ٨٣: البقرة [ } َوقُولُواْ ِللنَّاسِ ُحْسًنا { : فعال ذا حسن ، أو ما هو يف ذاته حسن لفرط حسنه ، كقوله تعاىل : أي 
إذا رأيته » أضرب«زيداً ، بإضمار : من باب قولك » حسنا«وجيوز أن جتعل » إحسانا«، و» حسنا«: وقرىء ] 

أفعل هبما ، ألن التوصية هبما دالة عليه ، وما بعده مطابق له ، كأنه أو . متهيئاً للضرب ، فتنصبه بإضمار أوهلما 
{ وعلى هذا التفسري إن وقف على . يف الشرك إذا محالك عليه } فَالَ ُتِطْعُهَما { أْو ِلهما معروفاً و : قلنا : قال 

وقلنا إن جاهداك : ل ، معناه حسن الوقف ، وعلى التفسري األول ال بد من إضمار القو} ُحْسًنا { وابتدأ } بوالديه 
لتشرك : نفي املعلوم ، كأنه قال : واملراد بنفي العلم . أي ال علم لك بإهليته } َما لَْيَس لَكَ بِِه ِعلٌْم { أيها اإلنسان 

وصاه بوالديه وأمره باإلحسان إليهما ، مث نبه بنهيه عن طاعتهما إذا : يب شيئاً ال يصح أن يكون إهلا وال يستقيم 
راداه على ما ذكره ، على أن كل حق وإن عظم ساقط إذاجاء حق اهللا ، وأنه ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق ، أ

أن اجلزاء إيلّ ، فال : وفيه شيئان ، أحدمها . إيلّ مرجع من آمن منكم ومن أشرك ، فأجازيكم حق جزائكم : مث قال 
مهما بّرك ومعروفك يف الدنيا ، كما أين ال أمنعهما رزقي حتدث نفسك جبفوة والديك وعقوقهما لشركهما ، وال حتر

. التحذير من متابعتهما على الشرك ، واحلث على الثبات واالستقامة يف الدين بذكر املرجع والوعيد : والثاين . 
  :روي 

أمية بن أن سعد بن أيب وقاص الزهري رضي اهللا عنه حني أسلم قالت أّمه وهي محنة بنت أيب سفيان بن )  ٨٢٣( 
عبد مشس يا سعد ، بلغين أنك قد صبأت ، فواهللا ال يظلين سقف بيت من الضح والريح؛ وإن الطعام والشراب 

علّي حرام حىت تكفر مبحمد وكان أحّب ولدها إليها فأىب سعد وبقيت ثالث أيام كذلك ، فجاء سعد إىل رسول اهللا 
يت يف لقمان واليت يف األحقاف ، فأمره رسول اهللا صلى اهللا صلى اهللا عليه وسلم وشكا إليه ، فنزلت هذه اآلية وال

  :وروي أهنانزلت يف عياش بن أيب ربيعة املخزومي ، وذلك . عليه وسلم أن يداريها ويترضاها باإلحسان 
أنه هاجر مع عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهما مترافقني حىت نزال املدينة ، فخرج أبو جهل بن هشام )  ٨٢٤( 



إن من دين : أمرأة من بين متيم من بين حنظلة فنزال بعياش وقاال له : ن هشام أخواه ألمه أمساء بنت خمرمة واحلرث ب
حممد صلة األرحام وبر الوالدين ، وقد تركت أّمك ال تطعم وال تشرب وال تأوي بيتاً حىت تراك ، وهي أشّد حباً 

مها خيدعانك ، ولك علّي : ار عمر رضي اهللا عنه فقال لك منا فاخرج معنا ، وفتال منه يف الذروة والغارب فاستش
أما إذ عصيتين فخذ ناقيت ، : أن أقسم مايل بيين وبينك ، فما زاال به حىت أطاعهما وعصى عمر ، فقال له عمر 

 إن ناقيت قد: فليس يف الدنيا بعري يلحقها ، فإن رابك منهما ريب فارجع ، فلما انتهوا إىل البيداء قال أبو جهل 
  .كلت فامحلين معك 

نعم ، فنزل ليوطىء لنفسه وله ، فأخذاه وشّداه وثاقاً ، وجلده كل واحد منهما مائة جلدة ، وذهبا به إىل أمه : قال 
  .ال تزال يف عذاب حىت ترجع عن دين حممد ، فنزلت : فقالت 

  ) ٩(ِحَني َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت لَُنْدِخلَنَُّهْم ِفي الصَّاِل

قال اهللا تعاىل حكاية عن . والصالح من أبلغ صفات املؤمنني ، وهو متمين أنبياء اهللا . يف مجلتهم } ِفى الصاحلني { 
: وقال يف إبراهيم عليه السالم ]  ١٩: النمل [ } َوأَْدِخلْنِى بَِرْحمَِتَك ِفى ِعَباِدَك الصاحلني { سليمان عليه السالم 

أو يف مدخل ]  ٢٧: العنكبوت [ ، ]  ١٢٢: النحل [ ، ]  ١٣٠: البقرة [ } الخرة لَِمَن الصاحلني َوإِنَُّه ِفى ا{ 
[ اآلية } َوَمن ُيِطعِ اهللا والرسول فَأُْولَِئَك َمعَ الذين أَْنَعَم اهللا َعلَْيهِم { : الصاحلني وهي اجلنة ، وهذا حنو قوله تعاىل 

  ] . ٦٩: النساء 

بِّكَ لََيقُولُنَّ إِنَّا َيقُولُ آَمنَّا بِاللَِّه فَإِذَا أُوِذَي ِفي اللَِّه جََعلَ ِفْتَنةَ النَّاسِ كََعذَابِ اللَِّه َولَِئْن َجاَء َنْصٌر ِمْن َرَوِمَن النَّاسِ َمْن 
  ) ١١(ُه الَِّذيَن آَمُنوا َولََيْعلََمنَّ الُْمَناِفِقَني َولََيْعلََمنَّ اللَّ) ١٠(كُنَّا َمَعكُْم أََولَْيَس اللَُّه بِأَْعلََم بَِما ِفي ُصُدورِ الْعَالَِمَني 

هم ناس كانوا يؤمنون بألسنتهم ، فإذا مسهم أذى من الكفار وهو املراد بفتنة الناس ، كان ذلك صارفاً هلم عن 
نصر اهللا أو كما جيب أن يكون عذاب اهللا صارفاً ، وإذا . اإلميان ، كما أن عذاب اهللا صارف للمؤمنني عن الكفر 

أي مشايعني لكم يف دينكم ، ثابتني عليه ثباتكم ، ما قدر } إِنَّا كُنَّا َمَعكُمْ { : املؤمنني وغنمهم اعترضوهم وقالوا 
من العاملني مبا يف } بَِما ِفى ُصُدورِ العاملني { مث أخرب سبحانه أنه أعلم . أحد أن يفتننا ، فأعطونا نصيبنا من املغنم 

ك ما تكن صدور هؤالء من النفاق ، وهذا إطالع منه للمؤمنني على ما أبطنوه ، مث وعد صدورهم ، ومن ذل
  .بفتح الالم » ليقولّن«: املؤمنني وأوعد املنافقني ، وقرىء 

ْن َخطَاَياُهْم ِمْن َشْيٍء إِنَُّهْم َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُروا ِللَِّذيَن آَمُنوا اتَّبِعُوا سَبِيلََنا َولَْنْحِملْ َخطَاَياكُْم َوَما ُهْم بَِحاِمِلَني ِم
  ) ١٣(وَلََيْحِملُنَّ أَثْقَالَُهْم وَأَثْقَالًا َمعَ أَثْقَالِهِْم َولَُيْسأَلُنَّ َيْوَم الِْقَياَمِة َعمَّا كَاُنوا َيفَْتُرونَ ) ١٢(لَكَاِذُبونَ 

أنفسهم حبمل خطاياهم فعطف األمر على أمروهم باتباع سبيلهم وهي طريقتهم اليت كانوا عليها يف دينهم ، وأمروا 
تعليق احلمل : واملعىن . ليجتمع هذان األمران يف احلصول أن تتبعوا سبيلنا وأن حنمل خطاياكم : األمر ، وأرادوا 

ال نبعث حنن وال أنتم ، فإن عسى كان ذلك : كانوا يقولون ملن آمن منهم : باالتباع ، وهذا قول صناديد قريش 
إذا أراد أن يشجعه على  -ونرى يف املتسمني باإلسالم من يسنتّ بأولئك فيقول لصاحبه . م اإلمث فإنا نتحمل عنك



 -وكم من مغرور مبثل هذا الضمان من ضعفة العاّمة وجهلتهم . افعل هذا وإمثه يف عنقي : ارتكاب بعض العظائم 
يا أمري املؤمنني ، بقيت : فلما قضاها قال ومنه ما حيكى أنّ أبا جعفر املنصور رفع إليه بعض أهل احلشو حوائجه ، 

إياك وهؤالء ، فإهنم : وما هي؟ قال شفاعتك يوم القيامة ، فقال له عمرو بن عبيد رمحه اهللا : قال . احلاجة العظمى 
ه كيف مساهم كاذبني ، وإمنا ضمنوا شيئاً علم اهللا أهنم ال يقدرون على الوفاء ب: فإن قلت . قطاع الطريق يف املأمن 

، وضامن ما ال يعلم اقتداره على الوفاء به ، ال يسمى كاذباً ال حني ضمن وال حني عجز ، ألنه يف احلالني ال يدخل 
شبه اهللا حاهلم حيث علم أن ما ضمنوه ال : حتت حّد الكاذب وهو املخرب عن الشيء ال على ما هو عليه؟ قلت 

ما عليه املضمون بالكاذبني الذين خربهم ال على ما عليه  طريق هلم إىل أن يفوا به ، فكان ضماهنم عنده ال على
وجيوز أن يريد أهنم كاذبون ، ألهنم قالوا ذلك وقلوهبم على خالفه ، كالكاذبني الذين يعدون الشيء . املخرب ، عنه 

قاال أخر غري اخلطايا اليت ضمنوا يعين أثّ} َوأَثْقَاالً { أي أثقال أنفسهم } وَلََيْحِملُنَّ أَثْقَالَُهْم { ويف قلوهبم نية اخللف 
أي } َعمَّا كَاُنواْ َيفَْتُرونَ { سؤال تقريع } َولَُيْسئَلُنَّ { للمؤمنني محلها ، وهي أثقال الذين كانوا سبباً يف ضالهلم 

  .» من خطيآهتم«: وقرىء . خيتلقون من األكاذيب واألباطيل 

فَأَْنَجْيَناهُ ) ١٤(بِثَ ِفيهِْم أَلَْف َسَنةٍ إِلَّا خَْمِسَني َعاًما فَأََخذَُهُم الطُّوفَانُ َوُهْم ظَاِلُمونَ َولَقَْد أَْرَسلَْنا ُنوًحا إِلَى قَْوِمِه فَلَ
  ) ١٥(َوأَْصحَاَب السَِّفيَنِة َوَجَعلَْناَها آَيةً ِللْعَالَِمَني 

مه تسعمائة ومخسني ، وعاش كان عمر نوح عليه السالم ألفاً ومخسني سنة ، بعث على رأس أربعني ، ولبث يف قو
تسعمائة ومخسني سنة؟ قلت : هال قيل : فإن قلت . أنه عاش ألفاً وأربعمائة سنة : وعن وهب . بعد الطوفان ستني 

ألنه لو قيل كما قلت ، جلاز أن يتوهم إطالق هذا العدد على أكثره ، وهذا التوهم زائل . ما أورده اهللا أحكم : 
تسعمائة ومخسني سنة كاملة وافية العدد ، إال أنّ ذلك أخصر وأعذب لفظاً وأمأل : ل مع جميئه كذلك ، وكأنه قي

وهي أنّ القصة مسوقة لذكر ما ابتلي به نوح عليه السالم من أّمته وما كابده من : بالفائدة ، وفيه نكتة أخرى 
أس العدد الذي ال رأس أكثر منه ، طول املصابرة ، تسلية لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وتثبيتاً له ، فكان ذكر ر

فلم جاء املميز أّوالً بالسنة وثانياً بالعام؟ قلت : فإن قلت . أوقع وأوصل إىل الغرض من استطالة السامع مّدة صربه 
ألنّ تكرير اللفظ الواحد يف الكالم الواحد حقيق باالجتناب يف البالغة ، إال إذا وقع ذلك ألجل غرض ينتحيه : 

ما أطاف وأحاط بكثرة وغلبة ، من سيل أو ظالم } الطوفان { و . تفخيم أو هتويل أو تنويه أو حنو ذلك املتكلم من 
  :قال العجاج . ليل أو حنومها 

نصفهم ذكور ، ونصفهم إناث ، : كانوا مثانية وسبعني نفساً } وأصحاب السفينة { ... َوغَمَّ طُوفَانُ الظَّالَمِ اَألثْأََبا 
مخسة . كانوا عشرة : وعن حممد بن إسحق . سام ، وحام ، ويافث ، ونساؤهم : عليه السالم منهم أوالد نوح 

  :وقد روى عن النّيب صلى اهللا عليه وسلم . رجال ومخس نسوة 
  .للسفينة أو للحادثة والقصة } وجعلناها { والضمري يف » نوح وأهله وبنوه الثالثة : كانوا مثانية « )  ٨٢٥( 

إِنََّما َتعُْبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه أَوْثَاًنا ) ١٦(إِذْ قَالَ ِلقَْوِمهِ اْعُبدُوا اللََّه وَاتَّقُوُه ذَِلكُمْ َخْيٌر لَكُمْ إِنْ كُْنُتمْ َتْعلَُمونَ َوإِبَْراهِيَم 
فَاْبَتغُوا ِعْنَد اللَِّه الرِّْزَق َواْعُبُدوُه َواْشكُرُوا لَُه  َوَتْخلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَِّذيَن َتْعُبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه لَا َيْمِلكُونَ لَكُْم رِْزقًا

  ) ١٨(َوإِنْ ُتكَذِّبُوا فَقَْد كَذََّب أَُمٌم ِمْن قَْبِلكُْم َوَما َعلَى الرَّسُولِ إِلَّا الَْبلَاغُ الُْمبُِني ) ١٧(إِلَْيِه ُتْرَجُعونَ 



أو هو . بدل االشتمال؛ ألنّ األحيان تشتمل على ما فيها } إِذْ { بإضمار اذكر ، وأبدل عنه } إِْبَراهِيَم { نصب 
أرسلناه حني بلغ من السّن والعلم مبلغاً صلح فيه ألن يعظ : وإذ ظرف ألرسلنا ، يعين } ُنوحاً { معطوف على 

.  قومه وينصحهم ويعرض عليهم احلق ويأمرهم بالعبادة والتقوى وقرأ إبراهيم النخعي وأبو حنيفة رمحهما اهللا
إن كان فيكم علم مبا هو خري : يعين } إِن كُنُتمْ َتْعلَُمونَ { ومن املرسلني إبراهيم : ، بالرفع على معىن » وإبراهيم«

: علمتم أنه خري لكم وقرىء : أو إن نظرمت بعني الدراية املبصرة دون عني اجلهل العمياء . لكم مما هو شر لكم 
] و [ ، » إفكاً«: وقرىء . وختلقون ، من ختلق مبعىن تكذب وخترص . لق مبعىن التكثري يف خ» ختلقون من خلق«

خمفف منه ، كالكذب واللعب من أصلهما ، وأن : واإلفك . كذب ولعب : أن يكون مصدراً ، حنو : فيه وجهان 
ركاء هللا تسميتهم األوثان آهلة وش: واختالقهم اإلفك . يكون صفة على فعل ، أي خلقاً إفكا ، أي ذا إفك وباطل 

مل نكر الرزق مث عرفه؟ : فإن قلت . خلقاً لإلفك : إفكا ، وعملهم هلا وحنتهم : أو مسى األصنام . أو شفعاء إليه 
فإنه هو الرزاق وحده ال . ألنه أراد ال يستطيعون أن يرزقوكم شيئاً من الرزق ، فابتغوا عند اهللا الرزق كله : قلت 

بفتح التاء ، فاستعدوا للقائه بعبادته والشكر له على أنعمه ، وإن تكذبونين : وقرىء } إِلَْيِه ُتْرَجُعونَ { يرزق غريه 
فال تضرونين بتكذيبكم ، فإنّ الرسل قبلي قد كذبتهم أممهم ، وما ضّروهم وإمنا ضروا أنفسهم ، حيث حلّ هبم ما 

ي زال معه الشّك ، وهو اقترانه وأما الرسول فقد مت أمره حني بلغ البالغ املبني الذ: حل بسبب تكذيب الرسل 
وإن كنت مكذباً فيما بينكم فلي يف سائر األنبياء أسوة وسلوة حيث كذبوا ، وعلى : أو . بآيات اهللا ومعجزاته 

فََما كَانَ َجوَاَب { : الرسول أن يبلغ وما عليه أن يصدق وال يكذب ، وهذه اآلية واآليات اليت بعدها إىل قوله 
أن تكون من مجلة قول إبراهيم صلوات اهللا عليه لقومه ، وأن تكون آيات وقعت معترضة يف شأن حمتملة } قَْوِمِه 

إذا كانت من قول : فإن قلت . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وشأن قريش بني أّول قصة إبراهيم وآخرها 
نوح أّمة يف معىن أمم مجة  قوم شيث وإدريس ونوح وغريهم ، وكفى بقوم: إبراهيم فما املراد باألمم قبله؟ قلت 

مكذبة ، ولقد عاش إدريس ونوح وغريهم ، وكفى بقوم نوح أّمة يف معىن أمم مجة مكذبة ، ولقد عاش إدريس ألف 
  .وآمن به ألف إنسان منهم على عدد سنيه ، وأعقاهبم على التكذيب . سنة يف قومه إىل أن رفع إىل السماء 

قُلْ ِسُريوا ِفي الْأَْرضِ فَانْظُُروا كَْيَف َبَدأَ ) ١٩(للَُّه الَْخلَْق ثُمَّ ُيعِيُدُه إِنَّ ذَِلَك َعلَى اللَِّه َيِسٌري أَوَلَْم َيرَْوا كَْيَف ُيْبِدُئ ا
َحُم َمْن َيَشاُء وَإِلَْيهِ يَُعذُِّب َمْن َيَشاُء َوَيْر) ٢٠(الَْخلَْق ثُمَّ اللَُّه ُيْنِشئُ النَّشْأَةَ الْآِخَرةَ إِنَّ اللََّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَدِيٌر 

  ) ٢٢(َوَما أَْنُتْم بِمُْعجِزِيَن ِفي الْأَْرضِ َولَا ِفي السََّماِء َوَما لَكُْم ِمْن ُدوِن اللَِّه ِمْن َوِليٍّ َولَا َنِصريٍ ) ٢١(ُتقْلَُبونَ 

ه إبراهيم عليه السالم لقومه هي حكاية كالم حكا: ؟ قلت } قُلْ ِسريُواْ ِفى االرض { : فما تصنع بقوله : فإن قلت 
فإذا كانت خطاباً : ، كما حيكي رسولنا صلى اهللا عليه وسلم كالم اهللا على هذا املنهاج يف أكثر القرآن فإن قلت 

لقريش فما وجه توسطهما بني طريف قصة إبراهيم واجلملة؟ أو اجلمل االعتراضية ال بد هلا من اتصال مبا وقعت 
إيراد قصة إبراهيم ليس إال إرادة : مكة وزيد أبوه قائم خري بالد اهللا؟ قلت : تقول  معترضة فيه؟ أال تراك ال

للتنفيس عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وأن تكون مسالة له ومتفرجا بأنّ أباه إبراهيم خليل اهللا كان ممنّوا 
ا ، على معىن إنكم يا معشر قريش إن وإن تكذبو: بنحو مامين به من شرك قومه وعبادهتم األوثان ، فاعترض بقوله 
ال بد من تناوله } فَقَْد كَذََّب أَُمٌم ّمن قَْبِلكُْم { : تكذبوا حممداً فقد كذب إبراهيم قومه وكل أمة نبيها؛ ألن قوله 

 ألّمه إبراهيم ، وهو كما ترى اعتراض واقع متصل ، مث سائر اآليات الواطئة عقبها من أذياهلا وتوابعها ، لكوهنا
ناطقة بالتوحيد ودالئله ، وهدم الشرك وتوهني قواعده ، وصفة قدرة اهللا وسلطانه ، ووضوح حجته وبرهانه قرىء 



ليس مبعطوف على يبدىء ، وليست الرؤية واقعة } ثُمَّ يُِعيُدهُ { : وقوله . ويبدىء ويبدأ . بالياء والتاء } َيرَْواْ { : 
فانظروا كَْيَف َبَدأَ اخللق ثُمَّ { : دة بعد املوت ، كما وقع النظر يف قوله تعاىل عليه ، وإمنا هو إخبار على حياله باإلعا

ما زلت أوثر فالناً وأستخلفه على من أخلفه ، : على البدء دون اإلنشاء ، وحنوه قولك } اهللا ُينِشىء النشأة األخرة 
أََولَْم َيرَْواْ { : هو مجلة قوله : قلت هو معطوف حبرف العطف ، فال بد له من معطوف عليه ، فما هو؟ : فإن قلت 

ما زلت أوثر فالناً ذلك يرجع إىل ما : وأستخلفه ، معطوف على مجلة قوله : وكذلك } كَْيَف ُيْبِدىُء اهللا اخللق 
على } النشأة االخرة { دل بقوله . من معىن يعيد ]  ٢٧: الروم [ } َوُهَو أَْهَونُ َعلَْيِه { : يرجع إليه هو يف قوله 

ابتداء واختراع ، وإخراج من العدم إىل الوجود ، ال تفاوت : أهنما نشأتان ، وأن كل واحدة منهما إنشاء ، أي 
كالرأفة والرآفة » النشاءة«و» النشأة«وقرىء . بينهما إال أن اآلخر إنشاء بعد إنشاء مثله ، واألوىل ليست كذلك 

بعد إضماره يف } ثُمَّ اهللا يُنِشىُء النشأة األخرة { : بتدأ يف قوله ما معىن اإلفصاح بامسه مع إيقاعه م: ، فإن قلت 
الكالم معهم : كيف بدأ اهللا اخللق مث ينشىء النشأة اآلخرة؟ قلت : كيف بدأ اخللق؟ وكان القياس أن يقال : قوله 

، احتج عليهم بأن اإلعادة كان واقعاً يف اإلعادة ، وفيها كانت تصطك الركب ، فلما قّررهم يف اإلبداء بأنه من اهللا 
إنشاء مثل اإلبداء ، فإذا كان اهللا الذي ال يعجزه شيء هو الذي مل يعجزه اإلبداء ، فهو الذي وجب أن ال تعجزه 

مث ذاك الذي أنشأ النشأة األوىل هو الذي ينشىء النشأة اآلخرة ، فللداللة والتنبيه على هذا : اإلعادة ، فكأنه قال 
رمحته ، ومتعلق املشيئتني مفسر مبني } َويَْرَحُم َمن َيَشاُء { تعذيبه } يَُعذُِّب َمن َيَشاُء { أوقعه مبتدأ املعىن أبرز امسه و

} ُتقْلَُبونَ { يف مواضع من القرآن وهو من يستوجبهما من الكافر والفاسق إذا مل يتوبا ، ومن املعصوم والتائب 
الفسيحة } ِفى االرض { ربكم أي ال تفوتونه إن هربتم من حكمه وقضائه  }َوَما أَنُتم بِمُْعجِزِيَن { تردون وترجعون 

  :اليت هي أفسح منها وأبسط لو كنتم فيها ، كقوله تعاىل } َوالَ ِفى السماء { 

وال من يف السماء : ، وقيل ]  ٣٣: الرمحن [ } إِِن استطعتم أَن َتنفُذُواْ ِمْن أقطار السموات واألرض فانفذوا { 
  :حسان رضي اهللا عنه كما قال 

  َوَيْمَدُحُه َويَْنُصُرُه سََواُء... أََمْن َيْهُجو َرسُولَ اللَِّه مِْنكُم 
ال تعجزونه كيفما هبطتم يف مهاوي األرض وأعماقها ، أو علومت يف الربوج والقالع الذاهبة يف : وحيتمل أن يراد 

أو ال تعجزون أمره اجلاري يف السماء ]  ٧٨: النساء [ } شَيََّدةٍ َولَْو كُنُتْم ِفى ُبرُوجٍ مُّ{ : السماء ، كقوله تعاىل 
ومالكم من دون اهللا من ويل وال [ واألرض أن جيري عليكم ، فيصيبكم ببالء يظهر من األرض أو ينزل من السماء 

  ] .نصري 

  ) ٢٣(َوأُولَِئَك لَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم  َوالَِّذيَن كَفَُروا بِآَياِت اللَِّه َوِلقَاِئِه أُولَِئَك يَِئُسوا ِمْن َرْحَمِتي

وعيد ، أي ييأسون } يَِئُسواْ ِمن رَّْحمَِتى { بدالئله على وحدانيته وكتبه ومعجزاته ولقائه والبعث } بأايات اهللا { 
ألنّ املؤمن  أو هو وصف حلاهلم؛] .  ١٢: الروم [ } َوَيْوَم َتقُوُم الساعة ُيبِْلُس اجملرمون { : يوم القيامة ، كقوله 

أو شبه حاهلم يف انتفاء الرمحة عنهم حبال من . إمنا يكون راجياً خاشياً ، فأما الكافر فال خيطر بباله رجاء وال خوف 
وقال } أُْولَِئكَ َيِئسُواْ ِمن رَّْحَمِتى { : إن اهللا ذّم قوماً هانوا عليه فقال : وعن قتادة رضي اهللا عنه : يئس من الرمحة 

فينبغي للمؤمن أن ال ييأس من روح اهللا وال ]  ٨٧: يوسف [ } ييأس من روح اهللا إال القوم الكافرون  إنه ال{ : 
  .من رمحته ، وأن ال يأمن عذابه وعقابه صفة املؤمن أن يكون راجياً هللا عز وجل خائفاً 



  ) ٢٤(ْنَجاهُ اللَُّه ِمَن النَّارِ إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآَياٍت ِلقَْومٍ ُيْؤِمنُونَ فََما كَانَ َجَواَب قَْوِمِه إِلَّا أَنْ قَالُوا اقُْتلُوهُ أَْو َحرِّقُوُه فَأَ

أو قاله واحد منهم وكان الباقون راضني ، . قال بعضهم لبعض } قَالُواْ { بالنصب والرفع » جواب قومه«: قرىء 
يوم ألقي إبراهيم يف النار ، وذلك : نعين  وروي أنه مل ينتفع يف ذلك اليوم بالنار ،. فكانوا مجيعاً يف حكم القائلني 

  .لذهاب حّرها 

َياَمِة َيكْفُُر َبْعُضكُمْ بَِبْعضٍ َوَيلَْعُن َوقَالَ إِنََّما اتََّخذُْتْم ِمْن ُدوِن اللَِّه أَْوثَاًنا َمَودَّةَ بَْينِكُْم ِفي الَْحيَاِة الدُّْنَيا ثُمَّ َيْوَم الِْق
  ) ٢٥(كُُم النَّاُر َوَما لَكُْم ِمْن َناِصرِيَن َبْعُضكُْم بَْعًضا َوَمأَْوا

على التعليل ، أي لتتوادّوا : قرىء على النصب بغري إضافة وبإضافة ، وعلى الرفع كذلك ، فالنصب على وجهني 
بينكم وتتواصلوا ، الجتماعكم على عبادهتا واتفاقكم عليها وائتالفكم ، كما يتفق الناس على مذهب فيكون ذلك 

]  ٢٣: اجلاثية [ ، ]  ٤٣: الفرقان [ } اختذ إهله { : وأن يكون مفعوالً ثانياً ، كقوله . اهبم وتصادقهم سبب حت
أو اختذمتوها موّدة بينكم ، مبعىن مودودة بينكم . أي اختذمت األوثان سبب املوّدة بينكم ، على تقدير حذف املضاف 

ويف الرفع ]  ١٦٥: البقرة [ } ُدوِن اهللا أَنَداًدا ُيِحبُّوَنُهْم كَُحّب اهللا َوِمَن الناس َمن َيتَِّخذُ ِمن { : ، كقوله تعاىل 
أنّ األوثان موّدة بينكم : واملعىن . وأن يكون خرب مبتدأ حمذوف . أن يكون خرباً ألنّ على أن ما موصولة : وجهان 

لَقَد تَّقَطَّعَ { : ضافة ، كما قرىء بفتح بينكم مع اإل: موّدة بينكم : وعن عاصم . مودودة ، أو سبب موّدة : ، أي 
أوثاناً إمنا موّدة بينكم يف احلياة الدنيا : وقرأ ابن مسعود رضي اهللا عنه . ففتح وهو فاعل ]  ٩٤: األنعام [ } َبْيَنكُْم 
: ن والتباغض والتعادي يقوم بينكم التالع} ثُمَّ َيْوَم القيامة { إمنا تتواّدون عليها ، أو توّدوهنا يف احلياة الدنيا : ، أي 

  ] . ٨٢: مرمي [ } َوَيكُوُنونَ َعلَْيهِمْ ِضّداً { : ويتالعن العبدة واألصنام ، كقوله تعاىل . يتالعن العبدة 

  ) ٢٦(فَآَمَن لَُه لُوطٌ َوقَالَ إِنِّي ُمهَاجٌِر إِلَى رَبِّي إِنَُّه ُهَو الَْعزِيُز الَْحِكيُم 

{ يعين إبراهيم } َوقَالَ { ا السالم ، وهو أول من آمن له حني رأى النار مل حترقه كان لوط ابن أخت إبراهيم عليهم
لكل نيب هجرة : مث منها إىل فلسطني ، ومن مثة قالوا » حّران«وهي من سواد الكوفة إىل » كوثى«من } إِنِّى ُمَهاجِرٌ 

} إىل َربِّى { هو ابن مخس وسبعني سنة لوط ، وامرأته سارة ، وهاجر و: وإلبراهيم هجرتان ، وكان معه يف هجرته 
الذي ال يأمرين إال مبا هو } احلكيم { الذي مينعين من أعدائي } إِنَُّه ُهَو العزيز { إىل حيث أمرين باهلجرة إليه 

  .مصلحيت 

َناُه أَْجَرُه ِفي الدُّنَْيا َوإِنَُّه ِفي الْآخَِرِة لَِمَن الصَّاِلِحنيَ َوَوَهْبَنا لَُه إِْسَحاَق َوَيْعقُوَب َوَجَعلَْنا ِفي ذُرِّيَِّتِه النُُّبوَّةَ وَالِْكَتاَب َوآَتْي
)٢٧ (  

فإن . الثناء احلسن ، والصالة عليه آخر الدهر والدرية الطيبة والنبّوة ، وأن أهل امللل كلهم يتولونه } أَْجُرُه { 
َوَجَعلَْنا ِفى { : قد دلّ عليه يف قوله :  ما بال إمساعيل عليه السالم مل يذكر ، وذكر إسحق وعقبه؟ قلت: قلت 

قصد به : ما املراد بالكتاب؟ قلت : فإن قلت . وكفى الدليل لشهرة أمره وعلوِّ قدره } ذُّريَِّتهِ النبوة والكتاب 
  اليت هي التوراة والزبور واإلجنيل والقرآن؟: جنس الكتاب ، حىت دخل حتته ما نزل على ذرّيته من الكتب األربعة 



أَئِنَّكُْم لََتأُْتونَ الرَِّجالَ َوَتقْطَُعونَ ) ٢٨(َولُوطًا إِذْ قَالَ ِلقَْوِمِه إِنَّكُْم لَتَأُْتونَ الْفَاِحَشةَ َما َسبَقَكُْم بَِها ِمْن أََحٍد ِمَن الَْعالَِمَني 
) ٢٩(ا أَنْ قَالُوا ائِْتَنا بَِعذَابِ اللَِّه إِنْ كُْنَت ِمَن الصَّاِدِقَني السَّبِيلَ َوَتأْتُونَ ِفي َناِديكُُم الْمُْنكََر فََما كَانَ َجوَاَب قَْوِمِه إِلَّ

  ) ٣٠(قَالَ َربِّ اْنُصرْنِي َعلَى الْقَْومِ الُْمفِْسِديَن 

َما { و . الفعلة البالغة يف القبح } الفاحشة { و . معطوف على إبراهيم ، أو على ما عطف عليه } َولُوطاً { 
مل كانت فاحشة؟ فقيل : مجلة مستأنفة مقررة لفحاشة تلك الفعلة ، كأن قائالً قال } ِمْن أََحٍد ّمن العاملني  َسَبقَكُْم بَِها

ألن أحداً قبلهم مل يقدم عليها امشئزازاً منها يف طباعهم إلفراط قبحها ، حىت أقدم عليها قوم لوط خلبث طينتهم : له 
: إنكم ، بغري استفهام يف األّول دون الثاين : وقريء . ل قوم لوط قط قالوا مل ينُز ذكر على ذكر قب. وقذر طباعهم 
عمل : وجدته يف اإلمام حبرف واحد بغري ياء ، ورأيت الثاين حبرفني الياء والنون وقطع السبيل : قال أبو عبيدة 

قطع النسل : ن وعن احلس. اعتراضهم السابلة بالفاحشة : وقيل . قطاع الطريق ، من قتل األنفس وأخذ األموال 
عن ابن عباس رضي اهللا عنهما هو اخلذف باحلصى ، والرمي بالبنادق ، } املنكر { و . بإتيان ما ليس حبرث 

وعن عائشة . والفرقعة ، ومضغ العلك ، والسواك بني الناس ، وحل األزرار ، والسباب ، والفحش يف املزاح 
اجملاهرة يف ناديهم بذلك العمل ، وكل معصية : وقيل . مرَّ هبم كانوا يتحابقون وقيل السخرية مبن : رضي اهللا عنها 

ناد ، إال ما : وال يقال للمجلس . من خرق جلباب احلياء فال غيبة له : فإظهارها أقبح من سترها ، ولذلك جاء 
كانوا يفسدون . عذاب فيما تعدناه من نزول ال} إِن كُنَت ِمَن الصادقني { دام فيه أهله ، فإذا قاموا عنه مل يبق نادياً 

الناس حبملهم على ما كانوا عليه من املعاصي والفواحش طوعاً وكرهاً وألهنم ابتدعوا الفاحشة وسنوها فيمن 
[ } الذين كَفَُرواْ َوَصدُّواْ َعن َسبِيلِ اهللا زدناهم َعذَاًبا فَْوقَ العذاب بَِما كَانُواْ ُيفِْسُدونَ { : بعدهم ، وقال اهللا تعاىل 

  .فأراد لوط عليه السالم أن يشتد غضب اهللا عليهم ، فذكر لذلك صفة املفسدين يف دعائه ]  ٨٨: ل النح

طًا قَالَ إِنَّ ِفيَها لُو) ٣١(وا ظَاِلِمَني َولَمَّا َجاَءْت ُرُسلَُنا إِبَْراِهيَم بِالُْبْشَرى قَالُوا إِنَّا ُمْهِلكُو أَْهلِ َهِذهِ الْقَْرَيِة إِنَّ أَْهلََها كَاُن
  ) ٣٢(قَالُوا َنْحُن أَْعلَُم بَِمْن ِفيَها لَنَُنجَِّينَُّه َوأَْهلَُه إِلَّا اْمرَأََتُه كَاَنْت ِمَن الْغَابِرِيَن 

. وإضافة مهلكو إضافة ختفيف ال تعريف . ومها إسحق ويعقوب : والنافلة . هي البشارة بالولد } بالبشرى { 
معناه أنّ الظلم قد } كَاُنواْ ظاملني { أجور من قاضي سدوم : ليت قيل فيها سدوم ا: والقرية . واملعىن االستقبال 

} إِنَّ ِفيَها لُوطاً { كفرهم وألوان معاصيهم : استمر منهم إجياده يف األيام السالفة ، وهم عليه مصرون ، وظلمهم 
اعترض عليهم بأن : أهلها بظلمهم ألهنم ملا عللوا إهالك : ليس إخباراً هلم بكونه فيها ، وإمنا هو جدال يف شأنه 

إظهار الشفقة عليهم ، وما جيب للمؤمن من التحزن ألخيه ، : فيها من هو بريء من الظلم ، وأراد باجلدال 
ال يرى املؤمن أال حيوط : قال قتادة . والتشمر يف نصرته وحياطته ، واخلوف من أن ميسه أذى أو يلحقه ضرر 

حنن أعلم منك وأخرب حبال لوط وحال قومه ، : يعنون } بَِمن ِفيَها { أهنم أعلم منه املؤمن ، أال ترى إىل جواهبم ب
{ وقريء . وامتيازه منهم االمتياز البني ، وأنه ال يستأهل ما يستأهلون ، فخفض على نفسك وهّون عليك اخلطب 

  .بالتشديد والتخفيف ، وكذلك منجوك } لَنَُنّجَينَّهُ 

رَأََتكَ ُسلَُنا لُوطًا ِسيَء بِهِْم َوضَاَق بِهِْم ذَْرًعا َوقَالُوا لَا َتَخْف َولَا َتْحَزنْ إِنَّا مَُنجُّوَك َوأَْهلَكَ إِلَّا اْمَولَمَّا أَنْ َجاَءتْ ُر
  ) ٣٣(كَاَنْت ِمَن الْغَابِرِيَن 



كأهنما وجدا يف  صلة أكدت وجود الفعلني مترتباً أحدمها على اآلخر يف وقتني متجاورين ال فاصل بينهما؛} أَن { 
{ كما أحس مبجيئهم فاجأته املساءة من غري ريث ، خيفة عليهم من قومه : جزء واحد من الزمان ، كأنه قيل 

: وضاق بشأهنم وبتدبري أمرهم ذرعه أي طاقته ، وقد جعلت العرب ضيق الذراع والذرع } َوضَاَق بِهِْم ذَْرًعا 
راع بكذا ، إذا كان مطيقاً له ، واألصل فيه أنّ الرجل إذا طالت رحب الذ: عبارة عن فقد الطاقة ، كما قالوا 

  .ذراعه نال ما ال يناله القصري الذراع ، فضرب ذلك مثالً يف العجز والقدرة 

ا ِمْنَها آَيةً َبيَِّنةً ِلقَْومٍ َيْعِقلُونَ َولَقَْد َترَكَْن) ٣٤(إِنَّا ُمنْزِلُونَ َعلَى أَْهلِ َهِذِه الْقَْرَيةِ رِجًْزا ِمَن السََّماِء بَِما كَاُنوا َيفُْسقُونَ 
)٣٥ (  

. ارجتز وارجتس إذا اضطرب ، ملا يلحق املعذب من القلق واالضطراب : العذاب ، من قوهلم : الرجز والرجس 
بقية احلجارة : وقيل . هي آثار منازهلم اخلربة } َءاَيةً َبيَِّنةً { من القرية } ِمْنَها { خمففاً ومشدّداً } ُمنزِلُونَ { وقريء 

  .متعلق بتركنا أو ببينة } ِلقَْوِمِه { اخلرب عما صنع هبم : وقيل . املاء األسود على وجه األرض : وقيل . 

فَكَذَُّبوهُ ) ٣٦(فِْسِديَن أَْرضِ ُمَوإِلَى َمْدَيَن أََخاُهمْ ُشَعْيًبا فَقَالَ َيا قَْومِ اْعُبُدوا اللََّه َواْرجُوا الَْيْوَم الْآِخَر وَلَا َتْعثَْوا ِفي الْ
  ) ٣٧(فَأََخذَْتُهُم الرَّْجفَةُ فَأَصَْبحُوا ِفي دَارِِهْم َجاِثِمَني 

اشتراط ما : واملراد : أو أمروا بالرجاء . فأقيم املسبب مقام السبب . وافعلوا ما ترجون به العاقبة } وارجوا { 
. هو من الرجاء مبعىن اخلوف : وقيل . إرادة الشرط يسّوغه من اإلميان ، كما يؤمر الكافر بالشرعيات على 

يف } ِفي َدارِِهْم { صيحة جربيل عليه السالم؛ ألنّ القلوب رجفت هلا : وعن الضحاك . الزلزلة الشديدة : والرجفة 
  .باركني على الركب ميتني } جامثني { أو يف ديارهم ، فاكتفى بالواحد ألنه ال يلبس . بلدهم وأرضهم 

 َوكَاُنوا ُمْسَتْبِصرِينَ ا َوثَُموَد َوقَْد تََبيََّن لَكُْم ِمْن َمَساِكنِهِْم َوَزيََّن لَُهُم الشَّيْطَانُ أَْعَمالَُهْم فََصدَُّهْم َعنِ السَّبِيلَِوَعاًد
)٣٨ (  

َوقَد { هالك يدل عليه ، ألنه يف معىن اإل} فَأََخذَتُْهُم الرجفة { : ألن قوله »أهلكنا«منصوب بإضمار } َوَعاداً { 
. إذا نظرمت إليها عند مروركم هبا } مساكنهم { جهة } مِّن { يعين ما وصفه من إهالكهم : ذلك } تََّبيََّن لَكُم 

. عقالء متمكنني من النظر واالفتكار } َوكَاُنواْ ُمْسَتْبِصرِيَن { وكان أهل مكة ميرون عليها يف أسفارهم فيبصروهنا 
انوا متبينني أن العذاب نازل هبم ألن اهللا تعاىل قد بني هلم على ألسنة الرسل عليهم السالم ، أو ك. ولكنهم مل يفعلوا 

  .ولكنهم جلوا حىت هلكوا 

ا أََخذَْنا فَكُلًّ) ٣٩(ِقَني َوقَاُرونَ َوِفْرَعْونَ َوَهاَمانَ َولَقَْد َجاءَُهْم ُموَسى بِالَْبيِّنَاِت فَاسَْتكَْبرُوا ِفي الْأَْرضِ َوَما كَانُوا سَابِ
 الْأَْرَض َوِمْنُهْم َمْن أَغَْرقَْنا َوَما بِذَْنبِِه فَِمْنُهْم َمْن أَْرَسلَْنا َعلَْيِه َحاِصًبا َوِمنُْهْم َمْن أََخذَْتُه الصَّْيَحةُ َوِمنُْهْم َمْن َخَسفَْنا بِِه

  ) ٤٠(كَانَ اللَُّه ِلَيظِْلَمُهْم َولَِكْن كَانُوا أَنْفُسَُهْم َيظِْلُمونَ 



  .فائتني ، أدركهم أمر اهللا فلم يفوتوه } سابقني { 
. ملدين ومثود : والصيحة . ملك كان يرميهم : وقيل . لقوم لوط ، وهي ريح عاصف فيها حصباء : احلاصب 
  .لقوم نوح وفرعون : والغرق . لقارون : واخلسف 

ثَلِ الَْعْنكَُبوِت اتََّخذَْت َبْيًتا َوإِنَّ أَْوَهَن الُْبُيوتِ لََبْيتُ الْعَْنكَبُوِت لَْو كَانُوا َمثَلُ الَِّذيَن اتََّخذُوا ِمْن ُدوِن اللَِّه أَوِْلَياَء كََم
  ) ٤٢(إِنَّ اللََّه َيْعلَُم َما َيْدُعونَ ِمْن ُدونِِه ِمْن َشْيٍء َوُهَو الْعَزِيُز الَْحكِيُم ) ٤١(َيْعلَُمونَ 

يف دينهم وتولوه من دون اهللا ، مبا هو مثل عند الناس يف الوهن وضعف الغرض تشبيه ما اختذوه متكالً ومعتمداً 
؟ فإن } َوإِنَّ أَْوَهَن البيوت لََبْيُت العنكبوت { : أال ترى إىل مقطع التشبيه وهو قوله . وهو نسج العنبكوت . القّوة 
معناه لو كانوا يعلمون : نكبوت؟ قلت وكل أحد يعلم وهن بيت الع} لَْو كَاُنواْ َيْعلَُمونَ { : ما معىن قوله : قلت 

وهو أنه إذا صّح تشبيه ما اعتمدوه يف : ووجه آخر . أن هذا مثلهم وأن أمر دينهم بالغ هذه الغاية من الوهن 
دينهم ببيت العنكبوت ، وقد صح أن أوهن البيوت بيت العنكبوت ، فقد تبني أن دينهم أوهن األديان لو كانوا 

وإن أوهن ما يعتمد عليه يف الدين عبادة : م بعد تصحيح التشبيه خمرج اجملاز ، فكأنه قال أو أخرج الكال. يعملون 
مثل املشرك الذي يعبد الوثن بالقياس إىل املؤمن الذي يعبد اهللا ، مثل : ولقائل أن يقول . األوثان لو كانوا يعلمون 

نحته من صخر ، وكما أن أوهن البيوت إذا عنكبوت يتخذ بيتاً ، باإلضافة إىل رجل يبين بيتاً بآجر وجص أو ي
. استقريتها بيتاً بيتاً بيت العنكبوت ، كذلك أضعف األديان إذا استقريتها ديناً ديناً عبادة األوثان لو كانوا يعلمون 

 َوُهَو العزيز{ وهذا توكيد للمثل وزيادة عليه ، حيث مل جيعل ما يدعونه شيئاً . بالتاء والياء » تدعون«: قرىء 
فيه جتهيل هلم حيث عبدوا ما ليس بشيء؛ ألنه مجاد ليس معه مصحح العلم والقدرة أصالً ، وتركوا } احلكيم 

  .عبادة القادر القاهر على كل شيء ، احلكيم الذي ال يفعل شيئاً إال حبكمة وتدبري 

  ) ٤٣(ونَ َوِتلَْك الْأَْمثَالُ َنْضرِبَُها ِللنَّاسِ َوَما َيْعِقلَُها إِلَّا الَْعاِلُم

كان اجلهلة والسفهاء من قريش يقولون إنَّ رّب حممد يضرب املثل بالذباب والعنكبوت ، ويضحكون من ذلك ، 
أي ال يعقل صحتها وحسنها وفائدهتا إال هم ، ألنّ األمثال والتشبيهات } َوَما َيْعِقلَُها إِالَّ العاملون { : فلذلك قال 

ة يف األستار حىت تربزها وتكشف عنها وتصّورها لألفهام ، كما صّور هذا التشبيه إمنا هي الطرق إىل املعاين احملتجب
  :الفرق بني حال املشرق وحال املوحد وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه تال هذه اآلية فقال 

  »العاملُ َمْن عقلَ عنِ اللَِّه فعملَ بطاَعِتِه واجتنَب سخطِه « )  ٨٢٦( 

  ) ٤٤(اوَاِت َوالْأَْرَض بِالَْحقِّ إِنَّ ِفي ذَِلكَ لَآَيةً ِللُْمْؤِمنَِني َخلََق اللَُّه السََّم

أي بالغرض الصحيح الذي هو حق ال باطل ، وهو أن تكونا مساكن عبادة وعربة للمعتربين منهم ، } باحلق { 
َوَما َخلَقَْنا { : وحنوه قوله تعاىل }  إِنَّ ِفى ذَِلَك آلَيةً ِللُْمْؤِمنَِني{ : أال ترى إىل قوله : ودالئل على عظم قدرته 

  ] . ٢٧: ص [ } ذلك ظَنُّ الذين كَفَرُواْ { : مث قال ]  ٢٧: ص [ } السماء واالرض َوَما َبْيَنُهَما باطال 



ْنكَرِ وَلَِذكُْر اللَِّه أَكَْبُر وَاللَُّه َيْعلَُم َما اْتلُ َما أُوِحَي إِلَْيَك ِمَن الِْكتَابِ َوأَِقمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ َتنَْهى َعنِ الْفَْحَشاِء َوالُْم
  ) ٤٥(َتْصَنُعونَ 

كم من مصل يرتكب وال تنهاه صالته؟ قلت : فإن قلت . الصالة تكون لطفاً يف ترك املعاصي ، فكأهنا ناهية عنها 
{ : ة النصوح ، متقياً؛ لقوله تعاىل أن يدخل فيها مقدّماً للتوب: الصالة اليت هي الصالة عند اهللا املستحق هبا الثواب 

كأنّ رجلي : ويصليها خاشعاً بالقلب واجلوارح ، فقد روي عن حامت ]  ٢٧: املائدة [ } إِنََّما َيتَقَبَّلُ اهللا ِمَن املتقني 
على الصراط واجلنة عن مييين والنار عن يساري وملك املوت من فوقي ، وأصلي بني اخلوف والرجاء؛ مث حيوطها 

  :وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما . أن يصليها فال حيبطها ، فهي الصالة اليت تنهى عن الفحشاء واملنكر  بعد
: وعن احلسن رمحه اهللا » من مل تأمره صالته باملعروف وتنهه عن املنكر مل يزدد بصالته من اهللا إال بعداً « )  ٨٢٧( 

من كان مراعياً للصالة : وقيل . بصالة ، وهي وبال عليه من مل تنهه صالته عن الفحشاء واملنكر ، فليست صالته 
  جّره ذلك إىل أن ينتهي عن السيئات يوماً ما ، فقد روي أنه

إنّ صالته لتردعه « : قيل لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إنّ فالناً يصلي بالنهار ويسرق بالليل ، فقال )  ٨٢٨( 
  وروي» 
: لي معه الصلوات ، وال يدع شيئاً من الفواحش إال ركبه ، فوصف له فقال أنّ فىت من األنصار كان يص)  ٨٢٩( 
وعلى كل حال إنّ املراعي للصالة ال بّد أن يكون أبعد من الفحشاء . فلم يلبث أن تاب » إن صالته ستنهاه « 

 يقتضي أن ال خيرج وأيضاً فكم من مصلني تنهاهم الصالة عن الفحشاء واملنكر ، واللفظ ال. واملنكر ممن ال يراعيها 
إنّ زيداً ينهى عن املنكر فليس غرضك أنه ينهى عن مجيع املناكري ، : واحد من املصلني عن قضيتها ، كما تقول 

وللصالة : يريد } َولَذِكُْر اهللا أَكَْبرُ { وإمنا تريد أنّ هذه اخلصلة موجودة فيه وحاصلة منه من غري اقتضاء للعموم 
: وإمنا قال ]  ٩: اجلمعة [ } فاسعوا إىل ِذكْرِ اهللا { : ات ، ومساها بذكر اهللا كما قال أكرب من غريها من الطاع

أو ولذكر اهللا عند الفحشاء واملنكر . وللصالة أكرب ، ألهنا ذكر اهللا : ليستقلّ بالتعليل ، كأنه قال : ولذكر اهللا 
وعن ابن عباس رضي . لطف الذي يف الصالة وذكر هنيه عنهما ووعيده عليهما أكرب ، فكان أوىل بأن ينهى من ال

من اخلري والطاعة ، } واهللا َيْعلَُم َما َتْصَنُعونَ { اهللا عنهما ولذكر اهللا إياكم برمحته أكرب من ذكركم إياه بطاعته 
  .فيثيبكم أحسن الثواب 

َن ظَلَُموا ِمْنُهْم َوقُولُوا آَمنَّا بِالَِّذي أُنْزِلَ إِلَْيَنا وَأُْنزِلَ إِلَْيكُْم َوإِلَُهَنا َولَا ُتَجاِدلُوا أَْهلَ الْكَِتابِ إِلَّا بِالَِّتي ِهَي أَْحَسُن إِلَّا الَِّذي
  ) ٤٦(َوإِلَُهكُْم َواِحٌد وََنْحُن لَُه ُمْسِلُمونَ 

ألناة ، والسورة با. وهي مقابلة اخلشونة باللني ، والغضب بالكظم : باخلصلة اليت هي أحسن } بالىت ِهَى أَْحَسُن { 
فأفرطوا يف االعتداء والعناد ومل } إِالَّ الذين ظَلَُمواْ { ، ]  ٩٦: املؤمنون [ } ادفع بالىت ِهَى أَْحَسُن { : كما قال 

إال الذين آذوا رسول اهللا صلى اهللا عليه : فاستعملوا معهم الغلظة ، وقيل . يقبلوا النصح ومل ينفع فيهم الرفق 
معناه وال جتادلوا الداخلني يف الذّمة : وقيل . يد اهللا مغلولة : توا الولد والشريك وقالوا وقيل إال الذين أثب: وسلم 

. املؤّدين للجزية إال باليت هي أحسن ، إال الذين ظلموا فنبذوا الذّمة ومنعوا اجلزية ، فإن أولئك جمادلتهم بالسيف 
وال ]  ٢٩: التوبة [ } ُيْؤِمُنونَ باهللا َوالَ باليوم االخر قاتلوا الذين الَ { : اآلية منسوخة بقوله تعاىل : وعن قتادة 

وعن النيب . من جنس اجملادلة باليت هي أحسن } َوقُولُواْ ءاَمنَّا بالذى أُنزِلَ إِلَيَْنا { : وقوله : جمادلة أشد من السيف 



  :صلى اهللا عليه وسلم 
، وقولوا آمنا باهللا وكتبه ورسله ، فإن كان باطالً ما حدّثكم أهل الكتاب فال تصّدقوهم وال تكذبوهم « )  ٨٣٠( 

  .» مل تصّدقوهم ، وإن كان حقاً مل تكذبوهم 

  بِِه َوَما َيْجَحُد بِآيَاِتَنا إِلَّاَوكَذَِلَك أَْنَزلَْنا إِلَْيَك الْكَِتاَب فَالَِّذيَن آتَْيَناُهُم الِْكَتابَ ُيْؤِمُنونَ بِِه َوِمْن َهُؤلَاِء َمْن ُيْؤِمُن
  ) ٤٧(الْكَاِفُرونَ 

آمنا بالذي : أنزلناه مصّدقاً لسائر الكتب السماوية ، حتقيقاً لقوله : أي } أَنَزلَْنا إِلَْيَك الكتاب { ومثل ذلك اإلنزال 
فالذين ءاتيناهم الكتاب { كما أنزلنا الكتب إىل من كان قبلك أنزلنا إليك الكتاب : وقيل . أنزل إلينا وأنزل إليكم 

أراد بالذين أوتوا الكتاب الذين تقدموا : من أهل مكة وقيل } َوِمْن َهُؤالِء { د اهللا بن سالم ومن آمن معه هم عب} 
مع } َوَما َيْجَحُد باياتنآ { ومن هؤالء ممن يف عهده منهم . عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أهل الكتاب 
  .هم كعب بن األشرف وأصحابه : وقيل . فر املصممون عليه ظهورها وزوال الشبهة عنها ، إال املتوغلون يف الك

َبلْ ُهَو آَياٌت َبيِّنَاٌت ِفي ُصُدورِ ) ٤٨(َوَما كُْنَت َتْتلُو ِمْن قَْبِلِه ِمْن ِكَتابٍ َولَا َتُخطُُّه بَِيمِينَِك إِذًا لَاْرَتاَب الُْمْبِطلُونَ 
  ) ٤٩(َنا إِلَّا الظَّاِلُمونَ الَِّذيَن أُوُتوا الِْعلَْم َوَما َيْجَحُد بِآيَاِت

{ لو كان شيء من ذلك ، أي ، من التالوة واخلط } إِذاً { وأنت أمّي ما عرفك أحد قط بتالوة كتاب وال خط 
أو الرتاب . الذي جنده يف كتبنا أمي ال يكتب وال يقرأ وليس به : من أهل الكتاب وقالوا } الرتاب املبطلون 

ليس بالذي : مل مساهم مبطلني ، ولو مل يكن أّمياً وقالوا : فإن قلت . علمه أو كتبه بيده لعله ت: مشركو مكة وقالوا 
جنده يف كتبنا لكانوا صادقني حمقني؟ ولكان أهل مكة أيضاً على حق يف قوهلم لعله تعلمه أو كتبه فإنه رجل قارىء 

هؤالء املبطلون يف كفرهم به : كأنه قال مساهم مبطلني ألهنم كفروا به وهو أمّي بعيد من الريب ، ف: كاتب؟ قلت 
وهو أن سائر : وشيء آخر . لو مل يكن أّمياً الرتابوا أشّد الريب ، فحني ليس بقارىء كاتب فال وجه الرتياهبم 

األنبياء عليهم السالم مل يكونوا أّميني ، ووجب اإلميان هبم ومبا جاؤوا به ، لكوهنم مصدقني من جهة احلكيم 
هب أنه قارىء كاتب فماهلم مل يؤمنوا به من الوجه الذي آمنوا منه مبوسى وعيسى عليهما السالم؟ باملعجزات ، ف

على أن املنزلني ليسا مبعجزين ، وهذا املنزل معجز ، فإذاً هم مبطلون حيث مل يؤمنوا به وهو أمي ، ومبطلون لو مل 
قلت ذكر اليمني وهي اجلارحة اليت يزاول هبا } َك بَِيِمينِ{ : ما فائدة قوله : فإن قلت . يؤمنوا به وهو غري أمي 

أال ترى أنك إذا قلت يف اإلثبات؛ رأيت األمري خيط هذا الكتاب . زيادة تصوير ملا نفى عنه من كونه كاتباً : اخلط 
لماء به الع} ءايات بينات ِفى ُصُدورِ { القرآن } َبلِ { بيمينه ، كان أشد إلثباتك أنه توىل كتبته ، فكذلك النفي 

كون آياته بينات اإلعجاز ، وكونه حمفوظاً يف الصدور يتلوه أكثر األمة : وحفاظه ، ومها من خصائص القرآن 
ومنه ما جاء يف صفة هذه . خبالف سائر الكتب ، فإهنا مل تكن معجزات ، وما كانت تقرأ إال من املصاحف : ظاهراً 
  األمة

  .بآيات اهللا الواضحة ، إال املتوغلون يف الظلم املكابرون } ُد َوَما َيْجَح{ » صدورهم أناجيلهم«)  ٨٣١( 



أََولَْم َيكْفِهِْم أَنَّا أَنَْزلَْنا َعلَْيكَ ) ٥٠( َوقَالُوا لَْولَا أُْنزِلَ َعلَْيِه آيَاٌت ِمْن َربِِّه قُلْ إِنََّما الْآيَاُت ِعْنَد اللَِّه َوإِنََّما أََنا َنذِيٌر ُمبٌِني
قُلْ كَفَى بِاللَِّه َبْينِي َوَبيَْنكُْم َشهِيًدا َيْعلَُم َما ِفي ) ٥١(ْتلَى َعلَْيهِْم إِنَّ ِفي ذَِلكَ لََرْحَمةً َوِذكَْرى ِلقَْومٍ ُيْؤِمُنونَ الِْكَتابَ ُي

  ) ٥٢( السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َوالَِّذيَن آَمنُوا بِالَْباِطلِ َوكَفَُروا بِاللَِّه أُولَِئَك ُهُم الْخَاِسُرونَ

إِنََّما { هال أنزل عليه آية مثل ناقة صاحل ومائدة عيسى عليهما السالم وحنو ذلك : أرادوا » آيات«و» آية«قرىء 
كلفت اإلنذار وإبانته مبا } وَإِنََّما أََناْ َنِذيرٌ { ينزل أيتها شاء ، ولو شاء أن ينزل ما تقترحونه لفعل } االيات ِعندَ اهللا 

أنزل علّي آية كذا دون آية كذا ، مع علمي أنّ : وليس يل أن أختري على اهللا آياته فأقول  أعطيت من اآليات ،
آية مغنية } أَوَلَْم َيكِْفهِمْ { : الغرض من اآلية ثبوت الداللة ، واآليات كلها يف حكم آية واحدة يف ذلك ، مث قال 

آن الذي تدوم تالوته عليهم يف كل مكان وزمان هذا القر-إن كانوا طالبني للحق غري متعنتني  -عن سائر اآليات 
إن [ كما تزول كل آية بعد كوهنا ، وتكون يف مكان دون مكان . فال يزال معهم آية ثابتة ال تزول وال تضمحلّ 

[ لنعمة عظيمة ال تشكر } لََرْحَمةً { إنّ يف مثل هذه اآلية املوجودة يف كل مكان وزمان إىل آخر الدهر ] يف ذلك 
أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم : أومل يكفهم ، يعين اليهود : وقيل } لّقَْومٍ ُيؤِْمُنونَ { وتذكرة ]  وذكرى

  :وقيل . بتحقيق ما يف أيديهم من نعتك ونعت دينك 
إنّ ناساً من املسلمني أتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بكتف قد كتبوا فيها بعض ما يقود اليهود ، )  ٨٣٢( 
كفى هبا محاقة قوم أو ضاللة قوم أن يرغبوا عما جاءهم به نبيهم إىل ما جاء به غري : ما أن نظر إليها ألقاها وقال فل

أين قد بلغتكم ما أرسلت به إليكم وأنذرتكم } كفى باهللا َبيْنِى َوَبيَْنكُمْ َشهِيداً { والوجه ما ذكرناه . نبيهم ، فنزلت 
فهو مطلع على أمري وأمركم ، وعامل } َيْعلَُم َما ِفى السماوات واالرض { ذيب ، وأنكم قابلتموين باجلحد والتك

أولئك ُهمُ { وآياته } َوكَفَرُواْ باهللا { منكم وهو ما تعبدون من دون اهللا } والذين ءاَمُنواْ بالباطل { حبقي وباطلكم 
{ : لكالم ورد مورد اإلنصاف ، كقوله املغبونون يف صفقتهم حيث اشتروا الكفر باإلميان ، إال أن ا} اخلاسرون 

  :وكقول حسان ]  ٢٤: سبأ [ } َوإِنَّا أَوْ إِيَّاكُْم لعلى ُهًدى أَْو ِفى ضالل مُّبِنيٍ 
يا حممد ، من يشهد لك بأنك رسول : وروي أنّ كعب بن األشرف وأصحابه قالوا ... فََشرُّكَُما ِلَخْيرِكَُما الِْفَداُء 

  .اهللا ، فنزلت 

َيْستَْعجِلُوَنَك ) ٥٣( ْعجِلُوَنَك بِالَْعذَابِ َولَْولَا أََجلٌ ُمَسمى لََجاَءُهمُ الَْعذَاُب َولَيَأِْتَينَُّهْم َبْغَتةً وَُهْم لَا َيْشُعُرونََوَيْسَت
ْم َوِمْن َتْحِت أَْرُجلِهِْم َوَيقُولُ ذُوقُوا َما َيْوَم يَْغَشاُهُم الَْعذَاُب ِمْن فَْوِقهِ) ٥٤(بِالَْعذَابِ َوإِنَّ جََهنََّم لَُمِحيطَةٌ بِالْكَاِفرِيَن 

  ) ٥٥(كُْنُتْم َتْعَملُونَ 

اللَّهم أمطر علينا حجارة من : كان استعجال العذاب استهزاء منهم وتكذيباً ، والنضر بن احلرث هو الذي قال 
قد مساه اهللا وبينه يف اللوح } لٌ َولَْوالَ أََج{ فأسقط علينا كسفاً من السماء : السماء ، كما قال أصحاب األيكة 

اآلخرة ، : واملراد باألجل . عاجالً } لََّجاءُهُم العذاب { لعذاهبم ، وأوجبت احلكمة تأخريه إىل ذلك األجل املسمى 
  ملا روي

أنّ اهللا تعاىل وعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن ال يعذب قومه وال يستأصلهم ، وأن يؤخر عذاهبم )  ٨٣٣( 
َيْوَم يغشاهم { أي ستحيط هبم } لَُمِحيطَةٌ { وقت فنائهم بآجاهلم : وقيل . يوم بدر : وقيل . ىل يوم القيامة إ

أو ألهنا مآهلم ومرجعهم ال حمالة فكأهنا . ألنّ املعاصي اليت توجبها حميطة هبم : أو هي حميطة هبم يف الدنيا } العذاب 



. يوم يغشاهم العذاب كان كيت وكيت : على هذا منصوب مبضمر ، أي  }َيْوَم يغشاهم { و . الساعة حميطة هبم 
: الزمر [ } لَُهْم ّمن فَْوِقهِْم ظُلَلٌ ّمَن النار َوِمن َتحِْتهِْم ظُلَلٌ { : كقوله تعاىل } ِمن فَْوِقهِْم َوِمن َتْحِت أَْرُجلِهِم { 
  .أي جزاءه } لُونَ َما كُنُتْم َتْعَم{ قرىء بالنون والياء } َوَيقُولُ { ، ]  ١٦

  ) ٥٦(َيا ِعَباِدَي الَِّذيَن آَمُنوا إِنَّ أَْرِضي وَاِسَعةٌ فَإِيَّاَي فَاْعُبُدوِن 

أنّ املؤمن إذا مل يتسهل له العبادة يف بلد هو فيه ومل يتمش له أمر دينه كما حيب فليهاجر عنه إىل بلد : معىن اآلية 
ولعمري إن البقاع تتفاوت يف ذلك التفاوت . ثر عبادة وأحسن خشوعاً يقّدر أنه فيه أسلم قلباً وأصح ديناً وأك

أعون على قهر النفس وعصيان الشهوة وأمجع : الكثري ، ولقد جربنا وجّرب أّولونا ، فلم جند فيما درنا وداروا 
لألمر  للقلب املتلفت وأضم للهم املنتشر وأحث على القناعة وأطرد للشيطان وأبعد من كثري من الفنت وأضبط

من سكىن حرم اهللا وجوار بيت اهللا ، فللَّه احلمد على ما سهل من ذلك وقرب ، ورزق من  -الديين يف اجلملة 
  وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم. الصرب وأوزع من الشكر 

انَ رفيَق إبراهيم وحممدٍ َمْن فَرَّ بدينِه ِمْن أَْرضٍ إِىل أرضِ وإنْ كانَ شرباً مَن اَألْرضِ؛ استوَجَب اجلنةَ وك« )  ٨٣٤( 
]  ٩٧: النساء [ } أَلَْم َتكُْن أَْرُض اهللا واسعة فتهاجروا ِفيَها { : هي يف املستضعفني مبكة الذين نزل فيهم : وقيل » 

إياه : يف املتكلم ، حنو } فَإِيَّاَى فاعبدون { وإمنا كان ذلك ألنّ أمر دينهم ما كان يستتب هلم بني ظهراين الكفرة 
ما معىن الفاء : فإن قلت . فاعبدون : فإياي فاعبدوا : والتقدير . ه ، يف الغائب وإياك عضتك ، يف املخاطب ضربت

إنّ أرضي واسعة فإن مل ختلصوا : الفاء جواب شرط حمذوف؛ ألنّ املعىن : وتقدمي املفعول؟ قلت } فاعبدون { يف 
وعّوض من حذفه تقدمي املفعول ، مع إفادة تقدميه  العبادة يل يف أرض فاخلصوها يل يف غريها ، مث حذف الشرط

  .معىن االختصاص واإلخالص 

  ) ٥٧(كُلُّ َنفْسٍ ذَاِئقَةُ الَْمْوتِ ثُمَّ إِلَْيَنا ُتْرَجُعونَ 

كُلُّ { : ملا أمر عباده باحلرص على العبادة وصدق االهتمام هبا حىت يتطلبوا هلا أوفق البالد وإن شسعْت ، أتبعه قوله 
إنكم ميتون فواصلون إىل : ومعناه . أي واجدة مرارته وكربه كما جيد الذائق طعم املذوق } ذَاِئقَةُ املوت  َنفْسٍ

  .اجلزاء ، ومن كانت هذه عاقبته مل يكن له بد من التزود هلا واالستعداد جبهده 

غَُرفًا َتجْرِي ِمْن َتْحتَِها الْأَْنهَاُر خَاِلِديَن ِفيَها نِْعَم أَْجُر الَْعاِمِلنيَ  َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت لَُنَبوِّئَنَُّهْم ِمَن الَْجنَِّة
  ) ٥٩(الَِّذيَن َصَبُروا َوَعلَى َربِّهِْم َيَتَوكَّلُونَ ) ٥٨(

ثوى يف : يقال  .من الثواء وهو النزول لإلقامة » لنثّوينهم«وقرىء . عاليل } ِمَن اجلنة { لننزلنهم } لَُنبَّوئَنَُّهْم { 
: غري متعد ، فإذا تعدى بزيادة مهزة النقل مل يتجاوزه مفعوالً واحداً ، حنو : املنزل ، وأثوى هو ، وأثوى غريه وثوى 

أو . إّما إجراؤه جمرى لننزلنهم ونبوئنهم : والوجه يف تعديته إىل ضمري املؤمنني وإىل الغرف . ذهب ، وأذهبته 
الذين { ، فزيادة الفاء » فنعم«: وقرأ حيىي بن وثاب . و تشبيه الظرف املؤقت باملبهم أ: حذف اجلار وإيصال الفعل 

وعلى أذى املشركني ، وعلى احملن واملصائب ، وعلى . على مفارقة األوطان واهلجرة ألجل الدين } َصَبرُواْ 
  .اهللا تعاىل ومل يتوكلوا يف مجيع ذلك إال على ] وعلى رهبم يتوكلون [ الطاعات ، وعن املعاصي 



  ) ٦٠(َوكَأَيِّْن ِمْن َدابٍَّة لَا َتحِْملُ رِْزقََها اللَُّه يَْرُزقَُها وَإِيَّاكُْم َوُهَو السَِّميُع الَْعِليُم 

: فكان يقول الرجل منهم . ملا أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أسلم مبكة باهلجرة ، خافوا الفقر والضيعة 
{ . كل نفس دبت على وجه األرض ، عقلت أو مل تعقل : والدابة . فيها معيشة ، فنزلت كيف أقدم بلدة ليس يل 

أي ال يرزق تلك الدواب الضعاف إال } اهللا َيْرُزقَُها َوإِيَّاكُْم { ال تطيق أن حتمله لضعفها على محله } َتحِْملُ رِْزقََها 
قني حلمل أرزاقكم وكسبها ، ألنه لو مل يقدركم ومل يقّدر اهللا ، وال يرزقكم أيضاً أيها األقوياء إال هو وإن كنتم مطي

ال تّدخره ، إمنا } الَّ َتْحِملُ رِْزقََها { لكم أسباب الكسب ، لكنتم أعجز من الدواب اليت ال حتمل ، وعن احلسن 
يت البلبل رأ: وعن بعضهم . ليس شيء خيبأ إال اإلنسان والنملة والفأرة : وعن ابن عيينة . تصبح فريزقها اهللا 
العليم { خنشى الفقر والضيعة : لقولكم } َوُهَو السميع { للعقعق خماىبء إال أنه ينساها : ويقال . حيتكر يف حضنيه 

  .مبا يف ضمائركم } 

  ) ٦١(ى ُيْؤفَكُونَ َولَِئْن َسأَلَْتُهْم َمْن َخلََق السََّماوَاِت َوالْأَْرَض َوَسخََّر الشَّْمَس َوالْقََمرَ لََيقُولُنَّ اللَُّه فَأَنَّ

فكيف يصرفون عن توحيد اهللا وأن ال يشركوا به ، مع } فأىن ُيْؤفَكُونَ { ألهل مكة } َسأَلَْتُهمْ { الضمري يف 
  .إقرارهم بأنه خالق السموات واألرض 

  ) ٦٢(َشْيٍء َعِليٌم  اللَُّه يَْبُسطُ الرِّْزَق ِلَمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َويَقِْدرُ لَُه إِنَّ اللََّه بِكُلِّ

هو من يشاء ، فكأن } َوَيقِْدُر لَُه { : الذي رجع إليه الضمري يف قوله : فإن قلت . قدر الرزق وقتره مبعىن إذا ضيقه 
أن يريد ويقدر ملن يشاء ، فوضع الضمري موضع : حيتمل الوجهني مجيعاً : قلت . بسط الرزق وقدره جعال لواحد 

مبهم غري معني ، فكان الضمري مبهماً مثله ، وأن يريد تعاقب األمرين على واحد على } َشآُء َمن َي{ من يشاء ، ألن 
  .يعلم ما يصلح العباد وما يفسدهم } إنَّ اهللا بِكُلّ َشْىء َعِليٌم { حسب املصلحة 

ِد َموِْتَها لََيقُولُنَّ اللَُّه قُلِ الْحَْمُد ِللَِّه َبلْ أَكْثَرُُهْم لَا َيْعِقلُونَ َولَِئْن َسأَلَْتُهْم َمْن نَزَّلَ ِمَن السََّماِء َماًء فَأَْحَيا بِِه الْأَْرَض ِمْن َبْع
)٦٣ (  

استحمد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على أنه ممن أقر بنحو ما أقروا به؛ مث نفعه ذلك يف توحيد اهللا ونفي األنداد 
ركني؛ وعلى أهنم أقروا مبا هو حجة عليهم حيث نسبوا النعمة والشركاء عنه ، ومل يكن إقراراً عاطالً كإقرار املش

ما يقولون وما فيه من الداللة على بطالن } َبلْ أَكْثَرُُهْم الَ َيْعِقلُونَ { : إىل اهللا وقد جعلوا العبادة للصنم ، مث قال 
  اهللا عند مقالتهم؟أو ال يعقلون ما تريد بقولك احلمد هللا ، وال يفطنون مل محدت . الشرك وصحة التوحيد 

  ) ٦٤(ُمونَ َوَما َهِذِه الْحََياةُ الدُّْنَيا إِلَّا لَْهٌو َولَِعٌب َوإِنَّ الدَّاَر الْآخَِرةَ لَهَِي الَْحيََوانُ لَْو كَانُوا َيْعلَ

ما هي : يريد . فيها ازدراء للدنيا وتصغري ألمرها ، وكيف ال يصغرها وهي ال تزن عنده جناح بعوضة } هذه { 
} َوإِنَّ الدار االخرة لَهَِى احليوان { سرعة زواهلا عن أهلها وموهتم عنها إال كما يلعب الصبيان ساعة مث يتفرقون ل

مصدر حي ، وقياسه : واحليوان . أي ليس فيها إال حياة مستمرة دائمة خالدة ال موت فيها ، فكأهنا يف ذاهتا حياة 



قالوا ] كما [ حيوانا : حيوة ، يف اسم رجل ، وبه مسى ما فيه حياة : الوا حييان ، فقلبت الياء الثانية واواً ، كما ق
ويف بناء احليوان زيادة معىن ليس يف بناء احلياة ، وهي ما يف بناء فعالن . اشتر من املوتان وال تشتر من احليوان : 

حركة ، كما أن املوت : اة واحلي. من معىن احلركة واالضطراب ، كالنزوان والنغصان واللهبان ، وما أشبه ذلك 
سكون ، فمجيئه على بناء دال على معىن احلركة ، مبالغة يف معىن احلياة ، ولذلك اختريت على احلياة يف هذا 

  .فلم يؤثروا احلياة الدنيا عليها } لَْو كَانُواْ َيْعلَُمونَ { املوضع املقتضى للمبالغة 

ِلَيكْفُرُوا بَِما آتَْيَناُهمْ ) ٦٥(َه ُمْخِلِصَني لَُه الدِّيَن فَلَمَّا َنجَّاُهمْ إِلَى الَْبرِّ إِذَا ُهْم ُيْشرِكُونَ فَإِذَا َرِكبُوا ِفي الْفُلِْك َدَعُوا اللَّ
  ) ٦٦(َوِلَيَتَمتَّعُوا فََسْوَف َيْعلَُمونَ 

هم : ن أمرهم ، معناه مبحذوف دلّ عليه ما وصفهم به وشرح م: ؟ قلت } فَإِذَا َرِكبُواْ { مب اتصل قوله : فإن قلت 
كائنني يف صورة من } فَإِذَا َرِكُبواْ ِفى الفلك َدعَُواْ اهللا ُمْخِلِصَني لَهُ الدين { على ما وصفوا به من الشرك والعناد 

ضرب : ويف تسميتهم خملصني . خيلص الدين هللا من املؤمنني ، حيث ال يذكرون إال اهللا وال يدعون معه إهلا آخر 
حمتملة أن تكون الم كي } ِلَيكْفُرُواْ { وآمنوا عادوا إىل حال الشرك والالم يف } لَمَّا َنجَّاُهْم إِلَى الرب فَ{ من التهكم 

بالعود إىل شركهم  -أهنم يعودون إىل شركهم ليكونوا : واملعىن . فيمن قرأها بالكسر } َوِلَيَتَمتَّعُواْ { ، وكذلك يف 
متع هبا والتلذذ ال غري ، على خالف ما هو عادة املؤمنني املخلصني على كافرين بنعمة النجاة ، قاصدين الت -

إذا أجناهم اهللا أن يشكروا نعمة اهللا يف إجنائهم ، وجيعلوا نعمة النجاة ذريعة إىل ازدياد الطاعة ، ال إىل : احلقيقة 
اعملوا َما { : وحنوه قوله تعاىل  .التمتع والتلذذ ، وأن تكون الم األمر وقراءة من قرأ وليتمتعوا بالسكون تشهد له 

كيف جاز أن يأمر اهللا تعاىل بالكفر وبأن يعمل : فإن قلت ] .  ٤١: فصلت [ } ِشئُْتمْ إِنَُّه بَِما َتْعَملُونَ َبِصٌري 
هو جماز عن اخلذالن والتخلية ، وأن ذلك األمر : العصاة ما شاءوا ، وهو ناه عن ذلك ومتوعد عليه؟ قلت 

ومثاله أن ترى الرجل قد عزم على أمر ، وعندك أنّ ذلك األمر خطأ ، وأنه يؤدي إىل ضرر . ية متسخط إىل غا
أنت ] : له [ عظيم ، فتبالغ يف نصحه واستنزاله عن رأيه ، فإذا مل تر منه إال اإلباء والتصميم ، حردت عليه وقلت 

لشيء مريد له ، وأنت شديد الكراهة وكيف واآلمر با. وشأنك وافعل ما شئت ، فال تريد هبذا حقيقة األمر 
افعل ما شئت وتبعث عليه : فإذ قد أبيت قبول النصيحة ، فأنت أهل ليقال لك : متحسر ، ولكنك كأنك تقول له 

  .صحة رأي الناصح وفساد رأيك  -إذا فعلت  -، ليتبني لك 

  ) ٦٧(ِمْن َحْولِهِْم أَفَبِالَْباِطلِ ُيْؤِمُنونَ وَبِنِْعَمِة اللَِّه َيكْفُُرونَ  أَوَلَْم َيرَْوا أَنَّا َجَعلَْنا َحَرًما آِمًنا َويَُتَخطَُّف النَّاُس

كانت العرب حول مكة يغزو بعضهم بعضاً ، ويتغاورون ، ويتناهبون ، وأهل مكة قاّرون آمنون فيها ، ال يغزون 
هم ، ووخبهم بأهنم يؤمنون بالباطل وال يغار عليهم مع قلتهم وكثرة العرب ، فذكرهم اهللا هذه النعمة اخلاصة علي

الذي هم عليه ، ومثل هذه النعمة املكشوفة الظاهرة وغريها من النعم اليت ال يقدر عليها إال اهللا وحده مكفورة 
  .عندهم 

  ) ٦٨(نََّم َمثًْوى ِللْكَاِفرِيَن َوَمْن أَظْلَُم ِممَّنِ افَْتَرى َعلَى اللَِّه كَِذًبا أَْو كَذَّبَ بِالَْحقِّ لَمَّا َجاَءهُ أَلَْيَس ِفي جََه



كفرهم بالرسول : وتكذيبهم مبا جاءهم من احلق . زعمهم أن هللا شريكاً : كذباً ] تعاىل [ افتراؤهم على اهللا 
مل يتلعثموا يف تكذيبه وقت مسعوه ، ومل يفعلوا كما يفعل : تسفيه هلم ، يعين } لَمَّا َجاءُه { : ويف قوله . والكتاب 
ويستأنسون إىل أن يصح هلم . يسمعون اخلرب فيستعملون فيه الروية والفكر : العقول املثبتون يف األمور  املراجيح

  :تقرير لثوائهم يف جهنم ، كقوله } أَلَْيَس { صدقه أو كذبه 
أن : وحقيقته . اإلبل ولو كان استفهاماً ما أعطاه اخلليفة مائة من : قال بعضهم ... أَلَْسُتْم َخْيَر َمْن َرِكَب الَْمطَاَيا 

أال يثوون يف جهنم ، : اهلمزة مهزة اإلنكار دخلت على النفي ، فرجع إىل معىن التقرير ، فهما وجهان ، أحدمها 
أمل يصح : وأال يستوجبون الثواء فيها ، وقد افتروا مثل هذا الكذب على اهللا ، وكذبوا باحلق هذا التكذيب والثاين 

  .افرين ، حىت اجترؤوا مثل هذه اجلرأة؟ عندهم أن يف جهنم مثوى للك

  ) ٦٩(َوالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا لَنَْهِديَنَُّهْم ُسُبلََنا َوإِنَّ اللََّه لََمَع الُْمْحِسنَِني 

{ ليتناول كل ما جيب جماهدته من النفس األّمارة بالسوء والشيطان وأعداء الدين . أطلق اجملاهدة ومل يقيدها مبفعول 
: لنزيدهنم هداية إىل سبل اخلري وتوفيقاً ، كقوله تعاىل } لَنَْهدَِينَُّهمْ ُسُبلََنا { يف حقنا ومن أجلنا ولوجهنا خالصاً  }ِفيَنا 
والذين جاهدوا فيما علموا لنهدينهم : وعن أيب سليمان الداراين ]  ١٧: حممد [ } والذين اهتدوا زَاَدُهْم ُهًدى { 

إن الذي نرى من جهلنا مبا ال نعلم ، : وقيل . من عمل مبا يعلم وفق ملا ال يعلم :  وعن بعضهم. إىل ما مل يعلموا 
  .لناصرهم ومعينهم } لََمَع احملسنني { إمنا هو من تقصرينا فيما نعلم 

  :وعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .» كلِّ املؤمنَني واملنافقَني  َمْن قَرأَ سورةَ العنكبوِت كانَ لَُه مَن اَألجرِ عشُر حسناٍت بعدِد« )  ٨٣٥( 

ِفي بِْضعِ ِسنَِني ِللَِّه الْأَْمُر ِمْن قَْبلُ َوِمْن ) ٣(ِفي أَْدَنى الْأَْرضِ َوُهْم ِمْن َبْعِد غَلَبِهِْم َسَيْغِلُبونَ ) ٢(غُِلَبِت الرُّوُم ) ١(امل 
  ) ٥(ْنُصُر َمْن َيَشاُء َوُهَو الَْعزِيزُ الرَّحِيُم بَِنْصرِ اللَِّه َي) ٤(َبْعُد َوَيْومَِئٍذ َيفَْرُح الُْمْؤِمُنونَ 

أرض العرب ، ألن األرض : واألرض . وسيغلبون بفتح الياء . بضم الغني } غُِلَبِت { القراءة املشهورة الكثرية 
 أو أراد أرضهم ،. غلبوا يف أدىن أرض العرب منهم وهي أطراف الشام : واملعىن . املعهودة عند العرب أرضهم 

هي أرض اجلزيرة ، وهي أدىن : قال جماهد . يف أدىن أرضهم إىل عدّوهم : على إنابة الالم مناب املضاف إليه ، أي 
والبضع » يف أداين األرض«وقريء . األردن وفلسطني : وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما . أرض الروم إىل فارس 

  :وقيل . ما بني الثالث إىل العشر عن األصمعي 
احتربت الروم وفارس بني أذرعات وبصرى ، فغلبت فارس الروم ، فبلغ اخلرب مكة فشق على النيب )  ٨٣٦( 

صلى اهللا عليه وسلم واملسلمني؛ ألن فارس جموس ال كتاب هلم والروم أهل الكتاب ، وفرح املشركون ومشتوا 
ى إخوانكم ، ولنظهرنّ حنن أنتم والنصارى أهل الكتاب ، وحنن وفارس أميون ، وقد ظهر إخواننا عل: وقالوا 

ال يقرر اهللا أعينكم ، فواهللا لتظهرنّ الروم على فارس بعد بضع : فقال هلم أبو بكر رضي اهللا عنه . عليكم ، فنزلت 
املراهنة فناحبه على : واملناحبة . كذبت يا أبا فصيل ، اجعل بيننا أجالً أُناحبك عليه : سنني فقال له أيبّ بن خلف 

كل واحد منهما ، وجعال األجل ثالث سنني ، فأخرب أبو بكر رضي اهللا عنه رسول اهللا صلى اهللا عشر قالئص من 
فجعالها مائة قلوص إىل " البضع ما بني الثالث إىل التسع ، فزايده يف اخلطر وماّده يف األجل : " عليه وسلم فقال 

يوم احلديبية ، وذلك عند رأس سبع سنني ومات أُيبُّ من جرح رسول اهللا ، وظهرت الروم على فارس . تسع سنني 



  :وقيل . 
كان النصر يوم بدر للفريقني ، فأخذ أبو بكر اخلطر من ذرية أّيب ، وجاء به إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه )  ٨٣٧( 

ا وهذه اآلية من اآليات البينة الشاهدة على صحة النبّوة ، وأن القرآن من عند اهللا ألهن. تصّدق به : وسلم فقال 
والغلب والغلب مصدران كاجللب . بسكون الالم » غلبهم«: وقرىء . إنباء عن علم الغيب الذي ال يعلمه إال اهللا 

ومعناه أن الروم غلبوا على . بالفتح ، وسيغلبون ، بالضم » غلبت الروم«: وقريء . واجللب ، واحللب واحللب 
اء هذه املّدة أخذ املسلمون يف جهاد الروم ، وإضافة وعند انقض. ريف الشام وسيغلبهم املسلمون يف بضع سنني 

. ويف الثانية إضافته إىل الفاعل . غلبهم ختتلف باختالف القراءتني ، فهي يف إحدامها إضافة املصدر إىل املفعول 
: فإن قلت ] .  ٤٧: احلج  [} َولَن ُيْخِلَف اهللا َوْعَدُه { ، ]  ٨٥: البقرة [ } ُمَحرٌَّم َعلَْيكُْم إِْخرَاجُُهْم { ومثاهلما 

ومن مذهب . عن قتادة رمحه اهللا تعاىل أنه كان ذلك قبل حترمي القمار : كيف صحت املناحبة وإمنا هي قمار؟ قلت 
وقد . أن العقود الفاسدة من عقود الربا وغريها جائزة يف دار احلرب بني املسلمني والكفار : أيب حنيفة وحممد 

أي يف أّول الوقتني ويف } ِمن قَْبلُ َوِمن َبْعُد { ه أبو بكر بينه وبني أّيب بن خلف احتجا على صحة ذلك مبا عقد
  .من قبل كوهنم غالبني ، وهو وقت كوهنم مغلوبني : آخرمها حني غلبوا وحني يغلبون ، كأنه قيل 

خراً ليس إال بأمر اهللا ومن بعد كوهنم مغلوبني ، وهو وقت كوهنم غالبني ، يعين أن كوهنم مغلوبني أّوالً وغالبني آ
على اجلّر من » من قبل ومن بعد«: وقرىء ]  ١٤٠: آل عمران [ } َوِتلَْك األيام ُنَداوِلَُها َبْيَن الناس { وقضائه 

ويوم تغلب الروم على } َوَيْومَِئٍذ { قبالً وبعداً ، مبعىن أّوالً وآخراً : كأنه قيل . غري تقدير مضاف إليه واقتطاعه 
وتغليبه من له كتاب على من ال كتاب } َيفَْرحُ املؤمنون بَِنْصرِ اهللا { ما وعده اهللا عّز وجل من غلبتهم  فارس وحيل

هو إظهار صدق املؤمنني فيما أخربوا به املشركني من : نصر اهللا : وقيل . وغيظ من مشت هبم من كفار مكة . له 
وفرق بني كلمهم ، حىت تفانوا وتناقصوا ، وفلّ هؤالء شوكة غلبة الروم وقيل نصر اهللا أنه ويل بعض الظاملني بعضاً 

َوُهَو { وافق ذلك يوم بدر ، ويف هذا اليوم نصر املؤمنني : وعن أيب سعيد اخلدري . هؤالء ويف ذلك قّوة لإلسالم 
  .ينصر عليكم تارة وينصركم أخرى } العزيز الرحيم 

َيْعلَُمونَ ظَاهًِرا ِمَن الَْحَياِة الدُّْنَيا َوُهْم َعنِ الْآِخَرِة ُهمْ ) ٦(ِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ لَا َيْعلَُمونَ َوْعَد اللَِّه لَا ُيْخِلُف اللَُّه َوْعَدُه َولَ
  ) ٧(غَاِفلُونَ 

أعترف لك هبا اعترافاً ، ووعد اهللا : ألنّ معناه : لك علّي ألف درهم عرفاً : مصدر مؤكد ، كقولك } َوْعَد اهللا { 
ذّمهم اهللا عّز وجل بأهنم عقالء يف أمور الدنيا ، بله يف أمر الدين ، وذلك . ألنّ ما سبقه يف معىن وعد ذلك وعداً؛ 

بلغ من حذق أحدهم أنه يأخذ الدرهم فينقره بأصبعه ، . وعن احلسن . أهنم كانوا أصحاب جتارات ومكاسب 
ويف هذا اإلبدال من النكتة أنه أبدله } َيْعلَُمونَ  الَ{ : بدل من قوله } َيْعلَُمونَ { : وقوله . فيعلم أرديء أم جيد 

منه ، وجعله حبيث يقوم مقامه ويسّد مسّده ، ليعلمك أنه ال فرق بني عدم العلم الذي هو اجلهل ، وبني وجود 
ها ما يعرفه يفيد أن للدنيا ظاهراً وباطناً ، فظاهر} ظاهرا ّمَن احلياة الدنيا { : وقوله . العلم الذي ال يتجاوز الدنيا 

يتزود منها إليها بالطاعة : وباطنها وحقيقتها أهنا جماز إىل اآلخرة . اجلهال من التمتع بزخارفها والتنعم مبالذها 
الثانية جيوز أن » هم«و. أهنم ال يعلمون إال ظاهراً واحداً من مجلة الظواهر : ويف تنكري الظاهر . واألعمال الصاحلة 



. األوىل ، وأن يكون تكريراً لألوىل ، وغافلون خرب األوىل » هم«خربه ، واجلملة خرب } غافلون { و . يكون مبتدأ 
  .وأية كانت فذكرها مناد على أهنم معدن الغفلة عن اآلخرة ومقّرها ومعلمها ، وأهنا منهم تنبع وإليهم ترجع 

َوالْأَْرَض َوَما َبْيَنُهَما إِلَّا بِالَْحقِّ َوأََجلٍ ُمسَمى َوإِنَّ كَِثًريا ِمَن النَّاسِ أَوَلَْم َيَتفَكَُّروا ِفي أَْنفُِسهِْم َما َخلََق اللَُّه السََّماَواِت 
  ) ٨(بِِلقَاِء َربِّهِْم لَكَاِفُرونَ 

يف قلوهبم الفارغة من : أومل حيدثوا التفكر يف أنفسهم ، أي : حيتمل أن يكون ظرفاً ، كأنه قيل } ِفى أَنفُسِهِْم { 
اعتقده يف قلبك : تفكر ال يكون إال يف القلوب ، ولكنه زيادة تصوير حلال املتفكرين ، كقولك الفكر ، وال

متعلق } مَّا َخلََق { و . تفكر يف األمر وأجال فيه فكره : وأضمره يف نفسك ، وأن يكون صلة للتفكر ، كقولك 
{ فيعلموا ، ألنّ يف الكالم دليالً عليه : ناه مع: وقيل . أومل يتفكروا فيقولوا هذا القول : بالقول احملذوف ، معناه 
إمنا خلقها : أي ما خلقها باطالً وعبثاً بغري غرض صحيح وحكمة بالغة ، وال لتبقى خالدة } إِالَّ باحلق وَأََجلٍ مَُّسًمى 

ت مقرونة باحلق مصحوبة باحلكمة ، وبتقدير أجل مسمى ال بد هلا من أن تنتهي إليه ، وهو قيام الساعة ووق
[ } أَفََحِسبُْتْم أَنََّما خلقناكم َعَبثاً وَأَنَّكُْم إِلَْيَنا الَ تُْرَجُعونَ { : أال ترى إىل قوله تعاىل . احلساب والثواب والعقاب 

: مثلها يف قولك } إِالَّ باحلق { : والباء يف قوله . كيف مسي تركهم غري راجعني إليه عبثاً ]  ١١٥: املؤمنون 
اشتراه وهو ملتبس بالسرج واللجام ، غري : السفر ، واشترى الفرس بسرجه وجلامه ، تريد  دخلت عليه بثياب

} ىف أَنفُِسهِمْ { إذا جعلت : وكذلك املعىن ما خلقها إال وهي ملتبسة باحلق مقترنة به ، فإن قلت . منفك عنهما 
أقرب إليهم من غريها من املخلوقات ،  أومل يتفكروا يف أنفسهم اليت هي: معناه : صلة للتفكر ، فما معناه؟ قلت 

وهم أعلم وأخرب بأحواهلا منهم بأحوال ما عداها ، فتدبروا ما أودعها اهللا ظاهراً وباطناً من غرائب احلكم الدالة 
على التدبري دون اإلمهال وأنه ال بد هلا من انتهاء إىل وقت جيازيها فيه احلكيم الذي دبر أمرها على اإلحسان 

لى اإلساءة مثلها ، حىت يعلموا عند ذلك أن سائر اخلالئق كذلك أمرها جار على احلكمة والتدبري وأنه إحساناً وع
  .األجل املسمى : ال بد هلا من االنتهاء إىل ذلك الوقت ، واملراد بلقاء رهبم 

ِلهِْم كَاُنوا أََشدَّ ِمْنُهْم قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَْرَض َوَعَمُروَها أَوَلَْم َيِسريُوا ِفي الْأَْرضِ فََيْنظُرُوا كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الَِّذيَن ِمْن قَْب
  ) ٩(َسُهْم َيظِْلُمونَ أَكْثََر ِممَّا َعَمُروَها َوَجاَءتُْهْم ُرُسلُُهْم بِالْبَيَِّناِت فََما كَانَ اللَُّه ِلَيظِْلَمُهْم وَلَِكْن كَاُنوا أَْنفُ

سريهم يف البالد ونظرهم إىل آثار املدمّرين من عاد ومثود وغريهم من األمم العاتية ، مث تقرير ل} أَوَلَْم َيِسُريواْ { 
الَّ ذَلُولٌ تُِثُري { : وحرثوها قال اهللا تعاىل } كانوا أََشدَّ ِمنُْهْم قُوَّةً َوأَثَاُرواْ األرض { أخذ يصف هلم أحواهلم وأهنم 

مسي ثوراً إلثارته األرض وبقرة؛ ألهنا تبقرها أي : وقالوا . ثرية امل: وقيل لبقر احلرث ]  ٧١: البقرة [ } األرض 
أهل واد غري : من عمارة أهل مكة ، وأهل مكة } أَكْثََر ِممَّا َعَمُروَها { يعين أولئك املدّمرون } َوَعَمُروَها { تشقها 

وبضعف حاهلم يف دنياهم؛ ألنّ  ذي زرع ، ما هلم إثارة األرض أصالً وال عمارة هلا رأساً فما هو إال هتكم هبم ،
كانوا أََشدَّ ِمنُْهْم { : معظم ما يستظهر به أهل الدنيا ويتباهون به أمر الدهقنة ، وهم أيضاً ضعاف القوى ، فقوله 

[ } ِمنُْهْم قُوَّةً  أََو لَْم َيرَْواْ أَنَّ اهللا الذى َخلَقَُهْم ُهَو أََشدُّ{ : أي عاد ومثود وأضراهبم من هذا القبيل ، كقوله } قُوَّةً 
فما كان تدمريه إياهم ظلماً هلم ، ألنّ حاله منافية . وإن كان هذا أبلغ ، ألنه خالق القوى والقدر ]  ١٥: فصلت 

  .للظلم ، ولكنهم ظلموا أنفسهم حيث عملوا ما أوجب تدمريهم 



  ) ١٠(اِت اللَِّه َوكَاُنوا بَِها َيْسَتهْزِئُونَ ثُمَّ كَانَ َعاِقَبةَ الَِّذيَن أََساُءوا السُّوأَى أَنْ كَذَّبُوا بِآَي

. تأنيث األسوأ وهو األقبح ، كما أنّ احلسىن تأنيث األحسن } السواأى { و . بالنصب والرفع » عاقبة«قرىء 
بة العقو: أهنم عوقبوا يف الدنيا بالدمار ، مث كانت عاقبتهم سوأى؛ إال أنه وضع املظهر موضع املضمر ، أي : واملعىن 

وجيوز . مبعىن ألن كذبوا } أَن كَذَُّبواْ { و . اليت هي أسوأ العقوبات يف اآلخرة ، وهي جهنم اليت أعّدت للكافرين 
. نادى : أي؛ ألنه إذا كان تفسري اإلساءة التكذيب واالستهزاء كانت يف معىن القول ، حنو : أن يكون أن مبعىن 

مبعىن اقترفوا اخلطيئة اليت هي أسوأ } أساءوا السواأى { يكون وهو أن : ووجه آخر . وكتب ، وما أشبه ذلك 
  .عطف بيان هلا ، وخرب كان حمذوف كما حيذف جواب ملا ولو ، إرادة اإلهبام } أَن كَذَّبُواْ { اخلطايا ، و 

  ) ١١(اللَُّه يَْبَدأُ الَْخلَْق ثُمَّ ُيعِيُدُه ثُمَّ إِلَْيِه تُْرَجُعونَ 

  .وقرىء بالتاء والياء . أي إىل ثوابه وعقابه } َجُعونَ ثُمَّ إِلَْيهِ ُتْر{ 

  ) ١٣(وَلَْم َيكُْن لَُهْم ِمْن ُشَركَاِئهِمْ ُشفََعاُء َوكَانُوا بِشَُركَائِهِْم كَاِفرِيَن ) ١٢(َوَيْوَم َتقُوُم السَّاَعةُ ُيْبِلُس الُْمْجرُِمونَ 

ومنه الناقة . إذا مل ينبس وبئس من أن حيتّج . ظرته فأبلس نا: يقال . أي يبقى بائساً ساكناً متحرياً : اإلبالس 
من الذين عبدوهم } مِّن ُشرَكآئِهِْم { بفتح الالم ، من أبلسه إذا أسكته » يبلس«وقريء . اليت ال ترغو : املبالس 

. الدنيا كافرين بسببهم  أو وكانوا يف. أي يكفرون بآهلتهم وجيحدوهنا } َوكَاُنواْ بُِشرَكَآئِهِْم كافرين { من دون اهللا 
]  ١٩٧: الشعراء [ } ُعلََماء َبنِي إِسْرائيلَ { يف املصحف بواو قبل األلف ، كما كتب } شفعاؤا { وكتب 

  .بألف قبل الياء إثباتاً للهمزة على صورة احلرف الذي منه حركتها } الساوأى { وكذلك كتبت 

َوأَمَّا ) ١٥(فَأَمَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت فَُهْم ِفي رَْوَضٍة ُيْحَبُرونَ ) ١٤(قُونَ َوَيْوَم َتقُوُم السَّاَعةُ َيْوَمِئذٍ َيَتفَرَّ
  ) ١٦(الَِّذيَن كَفَُروا َوكَذَّبُوا بِآَياِتَنا َوِلقَاِء الْآِخَرِة فَأُولَِئَك ِفي الَْعذَابِ ُمْحَضُرونَ 

هو تفّرق : وعن احلسن رضي اهللا عنه . والكافرين ، لداللة ما بعده عليه  للمسلمني} َيَتفَرَّقُونَ { الضمري يف 
فرقة ال اجتماع : وعن قتادة رضي اهللا عنه  -هؤالء يف عليني ، وهؤالء يف أسفل السافلني : املسلمني والكافرين 

كل أرض : ضة عند العرب والرو. والتنكري إلهبام أمرها وتفخيمه . يف بستان ، وهي اجلنة } ِفى رَْوَضٍة { بعدها 
: يقال . يسرون } ُيْحَبُرونَ { بيضة النعامة : أحسن من بيضة يف روضة ، يريدون : ويف أمثاهلم . ذات نبات وماء 

حربه إذا سّره سروراً هتلل له وجهه وظهر فيه أثره ، مث اختلفت فيه األقاويل الحتماله وجوه مجيع املساّر؛ فعن 
: وعن أيب بكر بن عياش . حيلون : وعن ابن كيسان . ينعمون : رمون ، وعن قتادة يك: جماهد رضي اهللا عنه 

  :وعن النّيب صلى اهللا عليه وسلم . السماع يف اجلنة : وعن وكيع . التيجان على رؤوسهم 
يف اجلنِة من مساع؟ يا رسولَ اللَِّه ، هل : أنَّه ذكَر اجلنةَ وما فيها مَن النعيم ، ويف آخرِ القوم أعراّيب فقال )  ٨٣٨( 

نعم يا أَعرايب ، إنّ يف اجلنة لنهراً حافتاه األبكار من كلِّ بيضاء خوصانية ، يتغنني بأصواٍت مل تسمّع اخلالئق : " قالَ 
  :وروي . بالتسبيح : مب يتغنني؟ قال : فسألت أبا الدرداء : قال الراوي " مبثلها قط ، فذلكَ أفضلَ نعم اجلنة 

اجلنة ألشجاراً عليها أجراس من فضة ، فإذا أراد أهل اجلنة السماع بعث اهللا رحياً من حتت إنّ يف «)  ٨٣٩( 



ال } ُمْحَضُرونَ { » العرش فتقع يف تلك األشجار ، فتحرك تلك األجراس بأصوات لو مسعها أهل الدنيا ملاتوا طرباً
الزخرف [ } الَ ُيفَتَُّر َعنُْهْم { ، ]  ٣٧: املائدة [ } َوَما ُهم خبارجني ِمْنَها { : يغيبون عنه وال خيفف عنهم ، كقوله 

 :٧٥ . [  

) ١٨(َولَُه الْحَْمُد ِفي السََّماوَاِت وَالْأَْرضِ َوَعشِيا َوِحَني ُتظْهِرُونَ ) ١٧(فَُسْبَحانَ اللَِّه ِحَني تُْمُسونَ َوِحَني ُتصْبُِحونَ 
  ) ١٩(َميَِّت ِمَن الَْحيِّ وَُيْحيِي الْأَْرَض َبْعَد َموِْتَها َوكَذَِلَك ُتخَْرُجونَ ُيْخرُِج الَْحيَّ ِمَن الَْميِِّت َوُيْخرُِج الْ

ملا ذكر الوعد والوعيد ، أتبعه ذكر ما يوصل إىل الوعد وينجي من الوعيد واملراد بالتسبيح ظاهره الذي هو تنزيه 
وقيل البن . الصالة : وقيل . ا من نعمة اهللا الظاهرة اهللا من السوء والثناء عليه باخلري يف هذه األوقات ملا يتجّدد فيه

صالتا } تُْمُسونَ { نعم ، وتال هذه اآلية : هل جتد الصلوات اخلمس يف القرآن؟ قال : عباس رضي اهللا عنهما 
{ : له وقو. صالة الظهر } ُتظْهُِرونَ { و . صالة العصر } َوَعشِّياً { صالة الفجر } ُتْصبُِحونَ { املغرب والعشاء 

ومعناه . اعتراض بينهما } َولَُه احلمد ِفى السماوات واألرض { : وقوله } ِحنيَ ُتْمُسونَ { : متصل بقوله } َوَعِشّياً 
مل ذهب احلسن رمحه اهللا إىل أنّ هذه : فإن قلت . إنّ على املميزين كلهم من أهل السموات واألرض أن حيمدوه : 

فرضت الصلوات اخلمس باملدينة وكان الواجب مبكة ركعتني يف غري وقت :  ألنه كان يقول: اآلية مدنية؟ قلت 
  :وعن عائشة رضي اهللا عنها . والقول األكثر أنّ اخلمس إمنا فرضت مبكة . معلوم 

فرضت الصالة ركعتني فلما قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة أقّرت صالة السفر ، وزيد يف ) "  ٨٤٠( 
  :وعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم " صالة احلضر 

. . } )  ١٧( فسبحان اهللا ِحنيَ ُتْمُسونَ َوِحَني ُتصْبُِحونَ { : من سره أن يكال له بالقفيز األويف فليقل ) "  ٨٤١( 
  :وعنه عليه السالم " اآلية . 
} وَكَذَِلَك ُتْخَرُجونَ { : إىل قوله } فسبحان اهللا ِحَني تُْمُسونَ َوِحَني ُتصْبُِحونَ { : من قال حني يصبح ) "  ٨٤٢( 

حينا متسون وحينا «: ، ويف قراءة عكرمة " ومن قاهلا حني ميسي أدرك ما فاته يف ليلته . أدرك ما فاته يف يومه 
]  ٤٨ :البقرة [ } َيْوًما الَّ َتْجزِى نَفٌْس َعن نَّفْسٍ َشيْئًا { : كقوله . متسون فيه وتصبحون فيه : واملعىن » تصبحون
إخراج : وإحياء األرض . البيضة من الطائر } امليت ِمَن احلى { الطائر من البيضة ، و } احلى ِمَن امليت { مبعىن فيه 

أنّ اإلبداء واإلعادة : واملعىن . ومثل ذلك اإلخراج خترجون من القبور وتبعثون } َوكَذَِلَك ُتخَْرُجونَ { النبات منها 
در على الطرد والعكس من إخراج امليت من احلّي وإخراج احلي من امليت وإحياء متساويان يف قدرة من هو قا

  .، بفتح التاء » وخترجون«. بالتشديد » امليت«وقرىء . امليت وإماتة احلي 

لََق لَكُْم ِمْن أَْنفُِسكُمْ أَزَْواًجا َوِمْن آيَاِتِه أَنْ َخ) ٢٠(َوِمْن آَياِتِه أَنْ َخلَقَكُْم ِمْن ُترَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنُْتْم َبَشٌر َتنَْتِشُرونَ 
  ) ٢١(ِلَتْسكُُنوا إِلَْيَها َوجََعلَ َبيَْنكُْم َموَدَّةً َوَرْحَمةً إِنَّ ِفي ذَِلكَ لَآَياٍت ِلقَْومٍ َيَتفَكَُّرونَ 

كونكم بشراً  مث فاجأهتم وقت: وتقديره . للمفاجأة } إِذَآ { و . ألنه خلق أصلهم منه } َخلَقَكُم ّمن ُترَابٍ { 
ألنّ } مِّْن أَنفُِسكُْم أزواجا { ، ]  ١: النساء [ } َوَبثَّ ِمْنُهَما رَِجاالً كَِثرياً وَنَِساء { : كقوله . منتشرين يف األرض 

أو من شكل أنفسكم . حّواء خلقت من ضلع آدم عليه السالم ، والنساء بعدها خلقن من أصالب الرجال 
ذلك ملا بني االثنني من جنس واحد من اإللف والسكون ، وما بني اجلنسني وجنسها ، ال من جنس آخر ، و

التواّد والتراحم بعصمة الزواج ، بعد أن مل تكن بينكم سابقة معرفة ، وال } َوجََعلَ بَْيَنكُم { املختلفني من التنافر 



دة كناية عن اجلماع ، املو: وعن احلسن رضي اهللا عنه . لقاء ، وال سبب يوجب التعاطف من قرابة أو رحم 
]  ٢: مرمي [ } ِذكُْر َرْحَمِت َربَِّك َعْبَدُه { : وقال ]  ٢١: مرمي [ } َوَرْحَمةً مِّنَّا { : والرمحة عن الولد ، كما قال 

وهو اإللف املسكون . ومنه السكن  -انقطع إليه ، واطمأن إليه : سكن إليه ، إذا مال إليه ، كقوهلم : ويقال . 
  .إن املودة والرمحة من قبل اهللا وإن الفرك من قبل الشيطان : وقيل . ل مبعىن مفعول فع. إليه 

  ) ٢٢(اِلِمَني َوِمْن آَياِتِه َخلُْق السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َواْخِتلَاُف أَلِْسنَِتكُْم َوأَلَْوانِكُْم إِنَّ ِفي ذَِلكَ لَآَياتٍ ِللَْع

خالف عّز وعال بني هذه األشياء حىت ال تكاد تسمع منطقني متفقني . شكاله اللغات ، أو أجناس النطق وأ: األلسنة 
يف مهس واحد ، وال جهارة ، وال حّدة ، وال رخاوة ، وال فصاحة ، وال لكنة ، وال نظم ، وال أسلوب ، وال غري 

قع التعارف ، ذلك من صفات النطق وأحواله ، وكذلك الصور وختطيطها ، واأللوان وتنويعها ، والختالف ذلك و
وإال فلو اتفقت وتشاكلت وكانت ضرباً واحداً لوقع التجاهل وااللتباس ، ولتعطلت مصاحل كثرية ، ورمبا رأيت 

توأمني يشتبهان يف احللية ، فيعروك اخلطأ يف التمييز بينهما ، وتعرف حكمة اهللا يف املخالفة بني احللّي ويف ذلك آية 
. عوا من أصل فذ ، وهم على الكثرة اليت ال يعلمها إال اهللا خمتلفون متفاوتون بينة حيث ولدوا من أب واحد ، وفّر

: العنكبوت [ } َوَما َيْعِقلَُهآ إِالَّ العاملون { : بفتح الالم وكسرها ، ويشهد للكسر قوله تعاىل » للعاملني«وقريء 
٤٣ . [  

  ) ٢٣(اؤُكُْم ِمْن فَْضِلِه إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآَياٍت ِلقَْومٍ َيْسَمُعونَ َوِمْن آَياِتِه َمَناُمكُْم بِاللَّْيلِ وَالنََّهارِ وَاْبِتَغ

ومن آياته منامكم وابتغاؤكم من فضله بالليل والنهار ، إال أنه فصل بني : وترتيبه ] والنشر [ هذا من باب اللّف 
شيء واحد ، مع إعانة اللّف على االحتاد ألهنما زمانان ، والزمان والواقع فيه ك. القرينني األّولني بالقرينني اآلخرين 

منامكم يف الزمانني ، وابتغاءكم فيهما ، والظاهر هو األول لتكّرره يف القرآن ، وأسّد املعاين ما : وجيوز أن يراد . 
  .دل عليه القرآن يسمعونه باآلذان الواعية 

ِمَن السََّماِء َماًء فَُيْحيِي بِهِ الْأَْرضَ َبْعَد َموِْتَها إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآيَاٍت ِلقَْومٍ َوِمْن آَياِتِه يُرِيكُُم الْبَْرَق َخْوفًا َوطََمًعا َوُينَزِّلُ 
  ) ٢٤(َيْعِقلُونَ 

تسمع باملعيدي خري من أن تراه : إضماران ، وإنزال الفعل منزلة املصدر ، وهبما فسر املثل : وجهان } ُيرِيكُْم { يف 
  :وقول القائل . 

  إِلَى اِإلصَباحِ آثََر ِذي أَثِريِ... َتَشاُء فَقُلُْت أَلُْهو  َوقَالُوا َما
خوفاً للمسافر ، وطمعاً للحاضر ، ومها : وقيل . يف الغيث } َوطََمًعا { من الصاعقة أو من اإلخالف } َخْوفًا { 

واخلوف والطمع ليسا  من حق املفعول له أن يكون فعالً لفاعل الفعل املعلل؛: فإن قلت . منصوبان على املفعول له 
جيعلكم رائني : أن املفعولني فاعلون يف املعىن ، ألهنم راءون ، فكأنه قيل : فيه وجهان ، أحدمها : قلت . كذلك 

إرادة خوف وإرادة طمع ، فحذف : أن يكون على تقدير حذف املضاف ، أي : والثاين . الربق خوفاً وطمعاً 
  .بالتشديد » ينزل«وقرىء . خائفني وطامعني : وز أن يكون حالني؛ أي وجي. املضاف وأقيم املضاف إليه مقامه 



َولَُه َمْن ِفي ) ٢٥(خُْرُجونَ َوِمْن آَياِتِه أَنْ َتقُوَم السََّماُء َوالْأَْرُض بِأَْمرِِه ثُمَّ إِذَا َدَعاكُْم َدْعَوةً ِمَن الْأَْرضِ إِذَا أَنُْتْم َت
  ) ٢٦(قَانُِتونَ  السََّماَواِت َوالْأَْرضِ كُلٌّ لَُه

واملراد . كونا قائمتني : أي بقوله } بِأَْمرِهِ { قيام السموات واألرض واستمساكهما بغري عمد } َوِمْن ءاياته { 
يريكم ، يف إيقاع : مبنزلة قوله } إِذَا َدَعاكُمْ { : وقوله . إرادته لكوهنما على صفة القيام دون الزوال : بإقامته هلما 

ومن آياته قيام السموات واألرض ، مث خروج املوتى من القبور إذا : املفرد على املعىن ، كأنه قال اجلملة موقع 
واملراد سرعة وجود ذلك من غري توقف وال تلبث ، كما جييب . يا أهل القبور اخرجوا : دعاهم دعوة واحدة 

  :الداعي املطاع مدعّوه ، كما قال القائل 
  َدَعْوُت بِِه اْبَن الطَّْوِد أَْو ُهَو أَْسَرُع... كَأَنََّما َدَعْوُت كلَْيباً َدْعَوةً فَ

الصدى ، أو احلجر إذا تدهدى ، وإمنا عطف هذا على قيام السموات واألرض بثم ، بياناً لعظم : يريد بابن الطود 
سمة من األّولني يا أهل القبور ، قوموا؛ فال تبقى ن: ما يكون من ذلك األمر واقتداره على مثله ، وهو أن يقول 

قولك ] .  ٦٨: الزمر [ } ثُمَّ نُِفَخ ِفيِه أخرى فَإِذَا ُهْم ِقَياٌم َينظُُرونَ { : واآلخرين إال قامت تنظر ، كما قال تعاىل 
دعوت زيداً من أعلى : دعوته من مكان كذا ، كما جيوز أن يكون مكانك جيوز أن يكون مكان صاحبك ، تقول : 

أبالفعل أم باملصدر؟ } مَِّن األرض { مب تعلق : فإن قلت . عوته من أسفل الوادي فطلع إيلّ ود: اجلبل فنزل علّي 
األوىل للشرط ، والثانية : ما الفرق بني إذا وإذا؟ قلت : فإن قلت . هيهات ، إذا جاء هنر اهللا بطل هنر معقل : قلت 

] أي [ } قانتون { بضم التاء وفتحها  »خترجون«وقرىء . للمفاجأة ، وهي تنوب مناب الفاء يف جواب الشرط 
  .منقادون لوجود أفعاله فيهم ال ميتنعون عليه 

أَْرضِ َوُهَو الَْعزِيزُ الَْحِكيمُ َوُهَو الَِّذي َيْبَدأُ الَْخلَْق ثُمَّ ُيعِيُدُه َوُهَو أَْهَونُ َعلَْيِه َولَُه الْمَثَلُ الْأَْعلَى ِفي السََّماوَاِت وَالْ
)٢٧ (  

فيما جيب عندكم وينقاس على أصولكم ويقتضيه معقولكم؛ ألنّ من أعاد منكم صنعة شيء } أَْهَونُ َعلَْيِه  َوُهَو{ 
أّول الغزو أخرق : كانت أسهل عليه وأهون من إنشائها ، وتعتذرون للصانع إذا خطيء يف بعض ما ينشئه بقولكم 

: فإن قلت . بعد أخرى؛ حىت مرن عليها وهانت عليه ، وتسمون املاهر يف صناعته معاوداً ، تعنون أنه عاودها كّرة 
: فإن قلت . وأن يعيده أهون عليه : معناه : واملراد به اإلعادة؟ قلت } َوُهَو أَْهَونُ َعلَْيِه { : مل ذكر الضمري يف قوله 
هناك : ؟ قلت ]  ٢١: مرمي [ }  ُهَو َعلَىَّ َهّيٌن{ : وقّدمت يف قوله } َوُهَو أَْهَونُ َعلَْيِه { : مل أخرت الصلة يف قوله 

هو علّي هني ، وإن كان مستصعباً عندكم أن يولد بني هّم وعاقر؛ وأما ههنا : قصد االختصاص وهو حمزه ، فقيل 
فال معىن لالختصاص ، كيف واألمر مبين على ما يعقلون من أنّ اإلعادة أسهل من االبتداء؛ فلو قدمت الصلة لتغري 

حىت كأهنا فضلت على قيام السموات } ثُمَّ إِذَا َدَعاكُمْ { : ا بال اإلعادة استعظمت يف قوله م: فإن قلت . املعىن 
وقيل . اإلعادة يف نفسها عظيمة ، ولكنها هّونت بالقياس إىل اإلنشاء : واألرض بأمره ، مث هّونت بعد ذلك؟ قلت 

نشاء ، ألن تكوينه يف حّد االستحكام ، والتمام أنّ البعث أهون على اخللق من اإل: ومعناه . الضمري يف عليه للخلق 
األهون مبعىن : وقيل . أهون عليه وأقل تعباً وكبداً ، من أن يتنقل يف أحوال ويندرج فيها إىل أن يبلغ ذلك احلّد 

عادة وهو أن اإلنشاء من قبيل التفضل الذي يتخري فيه الفاعل بني أن يفعله وأن ال يفعله ، واإل: ووجه آخر . اهلني 
إما حمال واحملال ممتنع : من قبيل الواجب الذي ال بّد له من فعله ، ألنه جلزاء األعمال وجزاؤها واجب ، واألفعال 



أصالً خارج عن املقدور ، وإما ما يصرف احلكيم عن فعله صارف وهو القبيح ، وهو رديف احملال؛ ألنّ الصارف 
وإما . ل والتفضل حالة بني بني ، للفاعل أن يفعله وأن ال يفعله وإما تفض. مينع وجود الفعل كما متنعه اإلحالة 

. واجب ال بّد من فعله ، وال سبيل إىل اإلخالل به ، فكان الواجب أبعد األفعال من االمتناع وأقرهبا من احلصول 
متناع ، كانت وإذا كانت أبعدها من اال. فلما كانت اإلعادة من قبيل الواجب ، كانت أبعد األفعال من االمتناع 

َولَُه املثل األعلى { وإذا كانت أهون منها كانت أهون من اإلنشاء . أدخلها يف التأين والتسهل ، فكانت أهون منها 
ووصف يف السموات واألرض على ألسنة اخلالئق . أي الوصف األعلى الذي ليس لغريه مثله قد عرف به } 

عن شيء من إنشاء وإعادة وغريمها من املقدورات ، ويدل عليه  وألسنة الدالئل ، وهو أنه القادر الذي ال يعجز
الذي جيري كل فعل على قضايا حكمته } احلكيم { أي القاهر لكل مقدور } َوُهَو العزيز احلكيم { : قوله تعاىل 

وله الوصف األعلى الذي هو الوصف : قول ال إله إال اهللا ، ومعناه } املثل األعلى { وعن جماهد . وعلمه 
َولَُه املثل { : وقال الزجاج ]  ٢٨: الروم [ } ضََرَب لَكُْم مَّثَالً ّمْن أَنفُِسكُمْ { : ويعضده قوله تعاىل . بالوحدانية 

. قد ضربه لكم مثالً فيما يصعب ويسهل } َوُهَو أَْهَونُ َعلَْيِه { : قوله تعاىل : أي } األعلى ِفى السماوات واألرض 
  .التفسري األّول : يريد 

نُْتْم ِفيِه َسَواٌء َتَخافُوَنُهمْ ضََرَب لَكُْم َمثَلًا ِمْن أَْنفُِسكُْم َهلْ لَكُْم ِمْن َما َملَكَْت أَْيمَاُنكُْم ِمْن ُشَركَاَء ِفي َما َرَزقَْناكُْم فَأَ
  ) ٢٨(كَِخيفَِتكُْم أَْنفَُسكُْم كَذَِلَك ُنفَصِّلُ الْآَياتِ ِلقَْومٍ َيْعِقلُونَ 

مِّن { ، } مِّن مَّا َملَكَْت أميانكم { ، } مِّْن أَنفُِسكُْم { : ي فرق بني األوىل والثانية والثالثة يف قوله تعاىل أ: فإن قلت 
أخذ مثالً وانتزعه من أقرب شيء منكم وهي أنفسكم ومل يبعد ، : األوىل لالبتداء ، كأنه قال : ؟ قلت } ُشَركَاَء 

 -هل ترضون ألنفسكم : ومعناه . تأكيد االستفهام اجلاري جمرى النفي والثانية للتبعيض ، والثالثة مزيدة ل
من األموال وغريها ما } ِفى َما رزقناكم { أن يشارككم بعضهم  -وعبيدكم أمثالكم بشر كبشر وعبيد كعبيد 

ن تفتاتوا هتابون أن تستبدوا بتصرف دوهنم ، وأ: تكونون أنتم وهم فيه على السواء ، من غري تفضلة بني حّر وعبد 
بتدبري عليهم كما يهاب بعضكم بعضاً من األحرار ، فإذا مل ترضوا بذلك ألنفسكم ، فكيف ترضون لرب األرباب 

أي } ُنفَصِّلُ األيات { أي مثل هذا التفصيل } كذلك { ومالك األحرار والعبيد أن جتعلوا بعض عبيده له شركاء؟ 
أال ترى كيف صّور الشرك . ها؛ ألنه مبنزلة التصوير والتشكيل هلا ألن التمثيل مما يكشف املعاين ويوضح: نبينها 

  .بالصورة املشّوهة؟ 

  ) ٢٩(َن َبلِ اتََّبعَ الَِّذيَن ظَلَُموا أَْهَواءَُهْم بَِغْيرِ ِعلْمٍ فََمْن َيْهِدي َمْن أََضلَّ اللَُّه َوَما لَُهْم ِمْن َناِصرِي

أي } بِغَْيرِ ِعلْمٍ { ، ]  ١٣: لقمان [ } إِنَّ الشرك لَظُلٌْم َعِظيٌم { : أي أشركوا ، كقوله تعاىل } الذين ظلموا { 
وأما اجلاهل فيهيم على وجهه كالبهيمة ال . اتبعوا أهواءهم جاهلني ألنّ العامل إذا ركب هواه رمبا ردعه علمه وكفه 

وقوله . له ، فمن يقدر على هداية مثله  من خذله ومل يلطف به ، لعلمه أنه ممن ال لطف} َمْن أََضلَّ اهللا { يكفه شيء 
  .دليل على أن املراد باإلضالل اخلذالن } َوَما لَُهم مِّن ناصرين { : 



ِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ الدِّيُن الْقَيُِّم َولَ فَأَِقْم َوْجَهَك لِلدِّينِ حَنِيفًا ِفطَْرَت اللَِّه الَِّتي فَطََر النَّاَس َعلَْيَها لَا تَْبدِيلَ ِلَخلْقِ اللَِّه ذَِلَك
ِمَن الَِّذيَن فَرَّقُوا ِديَنُهْم َوكَاُنوا ) ٣١(ُمنِيبَِني إِلَْيِه وَاتَّقُوُه َوأَِقيُموا الصَّلَاةَ َولَا َتكُونُوا ِمَن الُْمْشرِِكَني ) ٣٠(لَا َيْعلَُمونَ 

  ) ٣٢(ِشَيًعا كُلُّ ِحْزبٍ بَِما لََدْيهِْم فَرُِحونَ 

فقوِّم وجهك له وعدِّ له ، غري ملتفت عنه مييناً وال مشاالً ، وهو متثيل إلقباله على الدين ، } َك ِللّدينَ فَأَِقْم َوجَْه{ 
واستقامته عليه ، وثباته ، واهتمامه بأسبابه ، فإنّ من اهتم بالشيء عقد عليه طرفه ، وسّدد إليه نظره ، وقّوم له 

أو . أي الزموا فطرة اهللا } ِفطَْرَت اهللا { أو من الدين . من املأمور حال } َحنِيفاً { و . وجهه ، مقبالً به عليه 
الزموا : حال من الضمري يف : ومنيبني } ُمنِيبَِني إِلَْيِه { : وإمنا أضمرته على خطاب اجلماعة لقوله . عليكم فطرة اهللا 

: أال ترى إىل قوله . اخللقة : والفطرة . لضمري معطوف على هذا ا) َوالَ َتكُوُنواْ . . . واتقوه َوأَِقيمُواْ : ( وقوله . 
أنه خلقهم قابلني للتوحيد ودين اإلسالم ، غري نائني عنه وال منكرين له ، لكونه : واملعىن } الَ تَْبدِيلَ ِلَخلْقِ اهللا { 

م فبإغواء شياطني جماوباً للعقل ، مساوقاً للنظر الصحيح ، حىت لو تركوا ملا اختاروا عليه ديناً آخر ، ومن غوى منه
  :ومنه قوله صلى اهللا عليه وسلم . اإلنس واجلن 

وقوله عليه " كل عبادي خلقت حنفاء فاجتالتهم الشياطني عن دينهم وأمروهم أن يشركوا يب غريي ) "  ٨٤٣( 
  :السالم 

} تَْبدِيلَ ِلَخلْقِ اهللا  الَ{ ، " كل مولود يولد على الفطرة حىت يكون أبواه مها اللذان يهوّدانه وينصرانه ) "  ٨٤٤( 
خوطب رسول اهللا : مل وحد اخلطاب أّوالً ، مث مجع؟ قلت : فإن قلت . أي ما ينبغي أن تبّدل تلك الفطرة أو تغري 

صلى اهللا عليه وسلم أوالً ، وخطاب الرسول خطاب ألمته مع ما فيه من التعظيم لإلمام ، مث مجع بعد ذلك للبيان 
» فّرقوا دينهم«: وقرىء . تركوا دين اإلسالم » فارقوا دينهم«بدل من املشركني } ِمَن الذين { والتلخيص 

فرقاً ، كل واحدة تشايع إمامها الذي } َوكَانُواْ ِشَيعاً { حعلوه أدياناً خمتلفة الختالف أهوائهم : بالتشديد ، أي 
منقطعاً مما } ِمَن الذين { ز أن يكون وجيو -منهم فرح مبذهبه مسرور ، حيسب باطله حقاً } كُلُّ ِحْزبٍ { أضلها 

  :من املفارقني دينهم كل حزب فرحني مبا لديهم ، ولكنه رفع فرحون على الوصف لكل ، كقوله : قبله ، ومعناه 
  ...َوكُلُّ َخِليلٍ غَْيُر هَاِضمِ َنفِْسِه 

ِلَيكْفُُروا ) ٣٣(ذَا أَذَاقَُهْم ِمْنهُ َرْحَمةً إِذَا فَرِيٌق ِمْنُهمْ بِرَبِّهِْم ُيْشرِكُونَ َوإِذَا َمسَّ النَّاسَ ُضرٌّ َدَعْوا َربَُّهْم ُمنِيبِنيَ إِلَْيِه ثُمَّ إِ
  ) ٣٤(بَِما آَتْيَناُهْم فََتَمتَُّعوا فََسْوَف َتْعلَُمونَ 

} واْ لَِيكْفُُر{ والالم يف . اخلالص من الشّدة : والرمحة . الشّدة من هزال أو مرض أو قحط أو غري ذلك : الضر 
]  ٤٠: فصلت [ } اعملوا َما ِشئُْتْم { نظري } فََتَمتَُّعواْ { ] .  ٨: القصص [ } ِلَيكُونَ لَُهْم َعدُّواً { جماز مثلها يف 

  .وليتمتعوا : وقرأ ابن مسعود . وبال متتعكم } فََسْوَف َتْعلَُمونَ { 

  ) ٣٥(َما كَاُنوا بِهِ ُيْشرِكُونَ أَْم أَنَْزلَْنا َعلَْيهِمْ ُسلْطَاًنا فَُهَو يََتكَلَُّم بِ

ومعناه الداللة . كتابه ناطق بكذا ، وهذا مما نطق به القرآن : جماز ، كما تقول . احلجة ، وتكلمه : السلطان 
. بكوهنم باهللا يشركون : مصدرية أي } بَِما كَاُنواْ { وما يف . فهو يشد بشركهم وبصحته : والشهادة ، كأنه قال 

فهو يتكلم باألمر الذي يسببه يشركون ، وحيتمل أن : ومعناه . ون موصولة ويرجع الضمري إليها وجيوز أن تك



ملكاً معه برهان فذلك امللك يتكلم بالربهان الذي بسببه يشركون : أم أنزلنا عليهم ذا سلطان ، أي : يكون املعىن 
.  

  ) ٣٦(بُْهْم َسيِّئَةٌ بَِما قَدََّمْت أَْيدِيهِْم إِذَا ُهمْ َيقَْنطُونَ َوإِذَا أَذَقَْنا النَّاَس َرْحَمةً فَرُِحوا بَِها َوإِنْ ُتِص

أي بالء من جدب } فَرِحُواْ بَِها َوإِن ُتِصبُْهْم َسيِّئَةٌ { أي نعمة من مطر أو سعة أو صحة } َوإِذَا أَذَقَْنا الناس َرْحَمةً { 
  .رمحة قنطوا من ال -والسبب فيها شؤم معاصيهم  -أو ضيق أو مرض 

  ) ٣٧(أَوَلَْم َيرَْوا أَنَّ اللََّه َيْبُسطُ الرِّْزَق ِلَمْن َيَشاُء َوَيقِْدُر إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآَياٍت ِلقَْومٍ ُيْؤِمُنونَ 

مث أنكر عليهم بأهنم قد علموا أنه هو الباسط القابض ، فما هلم يقنطون من رمحته ، وما هلم ال يرجعون إليه تائبني 
  .ليت عوقبوا بالشّدة من أجلها ، حىت يعيد إليهم رمحته من املعاصي ا

  ) ٣٨(ُهُم الُْمفِْلُحونَ  فَآِت ذَا الْقُْرَبى َحقَُّه َوالِْمْسِكَني وَاْبَن السَّبِيلِ ذَِلَك َخْيرٌ ِللَِّذيَن ُيرِيُدونَ َوْجَه اللَِّه َوأُولَِئَك

وقد احتج أبو . نصيبهما من الصدقة املسماة هلما : وحق املسكني وابن السبيل . صلة الرحم : حق ذي القرىب 
وعند الشافعي رمحه . حنيفة رمحه اهللا هبذه اآلية يف وجوب النفقة للمحارم إذا كانوا حمتاجني عاجزين عن الكسب 

فإن قلت . قاس سائر القرابات على ابن العم ، ألنه ال والد بينهم : ال نفقة بالقرابة إال على الولد والوالدين : اهللا 
ملا ذكر أنّ السيئة أصابتهم مبا قّدمت : مبا قبله حىت جيء بالفاء؟ قلت } فَئَاِت ذَا القرىب { : كيف تعلق قوله : 

حيتمل أن يراد بوجهه ذاته أو جهته } ُيرِيُدونَ َوْجَه اهللا { أيديهم ، أتبعه ذكر ما جيب أن يفعل وما جيب أن يترك 
 ٢٠: الليل [ } إِالَّ ابتغاء َوْجِه َرّبِه األعلى { : إياه خالصاً وحقه ، كقوله تعاىل  يقصدون مبعروفهم: وجانبه ، أي 

  .أو يقصدون جهة التقّرب إىل اهللا ال جهة أخرى ، واملعنيان متقاربان ، ولكن الطريقة خمتلفة ] 

اللَِّه َوَما آَتيُْتْم ِمْن َزكَاٍة ُترِيُدونَ َوْجَه اللَِّه فَأُولَِئَك ُهمُ  َوَما آَتْيُتْم ِمْن رًِبا ِليَْرُبَو ِفي أَمَْوالِ النَّاسِ فَلَا َيْرُبو عِْنَد
  ) ٣٩(الُْمْضِعفُونَ 

وما : سواء بسواء ، يريد ]  ٢٧٨: البقرة [ } ميحق اهللا الربا ويريب الصدقات { : هذه اآلية يف معىن قوله تعاىل 
َوَمآ { ليزيد ويزكو يف أمواهلم ، فال يزكو عند اهللا وال يبارك فيه : أمواهلم }  مِّن رِباً لِّيَْرُبَواْ ىف{ أعطيتم أكلة الربا 
فأوالئك ُهمُ { أي صدقة تبتغون به وجهه خالصاً ، ال تطلبون به مكافأة وال رياء ومسعة } َءاَتيُْتم مِّن زكاوة 

وقرىء بفتح : القّوة واليسار املقوى واملوسر ، لذي : ونظري املضعف . ذوو اإلضعاف من احلسنات } املضعفون 
املراد أن يهب الرجل للرجل أو يهدي له ، ليعّوضه أكثر مما : وقيل . وقيل نزلت يف ثقيف ، وكانوا يربون . العني 

: الربا ربوان : وقالوا . وهب أو أهدى ، فليست تلك الزيادة حبرام ، ولكن املعّوض ال يثاب على تلك الزيادة 
. أن يستدعى هببته أو هبديته أكثر منها : والذي ليس حبرام . أو جيّر منفعة : ذ فيه أكثر منه كل قرض يؤخ: فاحلرام 

وما غشيتموه أو رهقتموه من إعطاء ربا : مبعىن » وما أتيتم من ربا«: املستغزر يثاب من هبته وقرىء : ويف احلديث 
{ : وقوله تعاىل . أي يزيدها } وَُيرْبِى الصدقات { : لتزيدوا يف أمواهلم ، كقوله تعاىل : ، أي » لتربوا«: وقرىء . 

فأولئك الذين يريدون وجه اهللا : التفات حسن ، كأنه قال ملالئكته وخواص خلقه } فأوالئك ُهُم املضعفون 



املضعفون به ، ألنه ال بد من : واملعىن . فأنتم املضعفون : فهو أمدح هلم من أن يقول . هم املضعفون : بصدقاهتم 
واحلذف ملا يف الكالم من . فمؤتوه أولئك هم املضعفون : وهو أن يكون تقديره :  يرجع إىل ما ، ووجه آخر ضمري

  .الدليل عليه ، وهذا أسهل مأخذاً ، واألّول أمأل بالفائدة 

ْم َمْن َيفَْعلُ ِمْن ذَِلكُْم ِمْن َشْيٍء سُْبحَاَنُه َوَتعَالَى اللَُّه الَِّذي َخلَقَكُْم ثُمَّ َرَزقَكُمْ ثُمَّ ُيِميُتكُمْ ثُمَّ ُيحْيِيكُْم َهلْ ِمْن ُشَركَاِئكُ
  ) ٤٠(َعمَّا ُيْشرِكُونَ 

أي اهللا هو فاعل هذه األفعال اخلاصة اليت ال يقدر على شيء منها أحد } الذى َخلَقَكُْم { مبتدأ وخربه } اهللا { 
شيئاً قط من } مَّن َيفَْعلُ { أنداداً له من األصنام وغريها  الذين اختذمتوهم} َهلْ ِمن ُشَركَاِئكُمْ { : غريه ، مث قال 

} الذى َخلَقَكُمْ { وجيوز أن يكون . تلك األفعال؛ حىت يصح ما ذهبتم إليه ، مث استبعد حاله من حال شركائهم 
من : معناه  هو الذي ربط اجلملة باملبتدأ ، ألن} ِمن ذلكم { : هل من شركائكم ، وقوله : صفة للمبتدأ ، واخلرب 

  .كل واحدة منهّن مستقلة بتأكيد ، لتعجيز شركائهم ، وجتهيل عبدهتم : أفعاله ومن األوىل والثانية والثالثة 

  ) ٤١(َيْرجُِعونَ ظََهَر الْفََساُد ِفي الَْبرِّ َوالَْبْحرِ بَِما كََسَبتْ أَْيِدي النَّاسِ لُِيِذيقَُهْم بَْعَض الَِّذي َعِملُوا لََعلَُّهمْ 

اجلدب ، والقحط ، وقلة الريع يف الزراعات والربح يف التجارات ، ووقوع : حنو } الفساد ِفى الرب والبحر { 
املوتان يف الناس والدواب ، وكثر احلرق والغرق ، وإخفاق الصيادين والغاصة ، وحمق الربكات من كل شيء ، 

إذا انقطع : وقالوا . بت األرض وانقطعت ماّدة البحر أجد: وعن ابن عباس . وقلة املنافع يف اجلملة وكثرة املضاّر 
: وعن عكرمة . مدن البحر وقراه اليت على شاطئه : وعن احلسن أنّ املراد بالبحر . القطر عميت دواب البحر 

 بسبب معاصيهم وذنوهبم} بَِما كَسََبْت أَْيِدى الناس { » يف الرب والبحور«: وقرىء . العرب تسمي األمصار البحار 
ظََهرَ { وعن ابن عباس ]  ٣٠: الشورى [ } َوَما أصابكم مِّن مُِّصيَبٍة فيَِما كََسَبتْ أَْيدِيكُْم { : ، كقوله تعاىل 

كان ذلك : ويف البحر بأن جلندي كان يأخذ كل سفينة غصباً ، وعن قتادة . بقتل ابن آدم أخاه } الفساد ِفى الرب 
وجيوز أن يريد ظهور . اهللا عليه وسلم رجع راجعون عن الضالل والظلم قبل البعثه ، فلما بعث رسول اهللا صلى 

؟ } ِلُيِذيقَُهم َبْعضَ الذى َعِملُواْ لََعلَُّهْم يَْرجُِعونَ { : ما معىن قوله : فإن قلت . الشر واملعاصي بكسب الناس ذلك 
قها ، ليذيقهم وبال بعضهم أعماهلم قلت أّما على التفسري األول فظاهر ، وهو أنّ اهللا قد أفسد أسباب دنياهم وحم

يف الدنيا قبل أن يعاقبهم جبميعها يف اآلخرة ، لعلهم يرجعون عما هم عليه ، وأّما على الثاين فالالم جماز ، على معىن 
أنّ ظهور الشرور بسببهم مما استوجبوا به أن يذيقهم اهللا وبال أعماهلم إرادة الرجوع ، فكأهنم إمنا أفسدوا وتسببوا 

  .بالنون » لنذيقهم«: وقرىء . فشّو املعاصي يف األرض ألجل ذلك ل

  ) ٤٢(قُلْ ِسُريوا ِفي الْأَْرضِ فَاْنظُُروا كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الَِّذيَن ِمْن قَْبلُ كَانَ أَكْثَُرُهْم ُمْشرِِكَني 

ا كيف أهلك اهللا األمم حيث أمرهم بأن يسريوا يف األرض فينظرو: مث أكد تسبب املعاصي لغضب اهللا ونكاله 
على أنّ الشرك وحده مل يكن سبب } كَانَ أَكْثَرُُهُم مُّْشرِِكنيَ { : وأذاقهم سوء العاقبة ملعاصيهم ، ودل بقوله 

  .تدمريهم ، وأنّ ما دونه من املعاصي يكون سبباً لذلك 



  ) ٤٣(ا َمَردَّ لَُه ِمَن اللَِّه َيْوَمِئذٍ َيصَّدَُّعونَ فَأَِقْم َوْجَهَك لِلدِّينِ الْقَيِّمِ ِمْن قَْبلِ أَنْ َيأِْتَي َيْوٌم لَ

من قبل أن يأيت من : إّما أن يتعلق بيأيت ، فيكون املعىن } ِمَن اهللا { البليغ االستقامة الذي ال يتأتى فيه عوج : القيم 
ال يرّده هو : أو مبرّد ، على معىن ]  ٤٠: اء األنبي[ } فَالَ َيْسَتِطيُعونَ َردََّها { : اهللا يوم ال يرّده أحد ، كقوله تعاىل 

أي يتفرقون ، كقوله : يتصّدعون } َيصَّدَُّعونَ { مصدر مبعىن الردّ : واملرّد . بعد أن جييء به ، وال رّد له من جهته 
  ] . ١٤: الروم [ } َوَيْوَم َتقُوُم الساعة َيوَْمِئٍذ َيَتفَرَّقُونَ { : تعاىل 

لَِيجْزَِي الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت ِمْن فَْضِلِه ) ٤٤(ِه كُفُْرُه َوَمْن َعِملَ َصاِلًحا فَِلأَْنفُسِهِْم َيمَْهُدونَ َمْن كَفََر فََعلَْي
  ) ٤٥(إِنَُّه لَا ُيِحبُّ الْكَافِرِيَن 

{ اره كفره؛ فقد أحاطت به كلّ مضّرة ألنّ من كان ض. كلمة جامعة ملا ال غاية وراءه من املضاّر } فََعلَْيِه كُفُْرُه { 
أي يسّوون ألنفسهم ما يسّويه لنفسه الذي ميهد فراشه ويوطئه ، لئال يصيبه يف مضجعه ما } فََألنفُِسهِْم َيمَْهُدونَ 

فعلى أنفسهم : وجيوز أن يريد . من نتوء أو قضض أو بعض ما يؤذي الراقد : ينبيه عليه وينغص عليه مرقده 
وتقدمي الظرف يف املوضعني للداللة على أنّ ضرر الكفر ال . أّم فرشت فأنامت : وهلم يف املشفق يشفقون ، من ق

متعلق } لَِيْجزِىَ { ترجع إىل املؤمن ال تتجاوزه : ومنفعة اإلميان والعمل الصاحل . يعود إال على الكافر ال يتعدّاه 
وفية الواجب من الثواب؛ وهذا يشبه الكناية ، ألن الفضل مما يتفضل عليهم بعد ت} ِمن فَْضِلِه { بيمهدون تعليل له 

أو أراد من عطائه وهو ثوابه؛ ألن الفضول والفواضل هي : تبع للثواب ، فال يكون إال بعد حصول ما هو تبع له 
ال يفلح وترك الضمري إىل الصريح لتقرير أنه } الذين ءاَمنُواْ َوَعِملُواْ الصاحلات { وتكرير . األعطية عند العرب 

  .تقرير بعده تقرير ، على الطرد والعكس } إِنَُّه الَ ُيِحبُّ الكافرين { : وقوله . عنده إال املؤمن الصاحل 

ِلِه َولََعلَّكُمْ ْبَتغُوا ِمْن فَْضَوِمْن آَياِتِه أَنْ يُْرِسلَ الرِّيَاَح ُمَبشَِّراٍت وَِلُيِذيقَكُْم ِمْن َرْحَمِتِه َولَِتجْرَِي الْفُلُْك بِأَْمرِِه َوِلَت
  ) ٤٦(َتْشكُُرونَ 

ومنه قوله صلى اهللا . وأما الدبور ، فريح العذاب . هي اجلنوب والشمال والصبا ، وهي رياح الرمحة } الرياح { 
  :عليه وسلم 

يث وقد عدد األغراض يف إرساهلا ، وأنه أرسلها للبشارة بالغ» اللَّهم اجعلها رياحاً وال جتعلها رحياً « )  ٨٤٥( 
. وإلذاقة الرمحة ، وهي نزول املطر وحصول اخلصب الذي يتبعه ، والروح الذي مع هبوب الريح وزكاء األرض 

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
{ وإزالة العفونة من اهلواء ، وتذرية احلبوب ، وغري ذلك » إذا كثرت املؤتفكات زكت األرض « )  ٨٤٦( 

ألن الريح قد هتب وال تكون مؤاتية ، فال بد من } بِأَْمرِهِ { وإمنا زاده . بحر عند هبوهبا يف ال} َولَِتْجرَِى الفلك 
يريد جتارة البحر؛ ولتشكروا نعمة } َوِلَتْبَتغُواْ ِمن فَْضِلِه { إرساء السفن واالحتيال حلبسها ، ورمبا عصفت فأغرقتها 

أن يكون معطوفاً على مبشرات على املعىن ، كأنه : جهان فيه و: مب يتعلق وليذيقكم؟ قلت : فإن قلت . اهللا فيها 
  .أرسلناها : وليذيقكم ، وليكون كذا وكذا : وأن يتعلق مبحذوف تقديره . ليبشركم وليذيقكم : قيل 



ِذيَن أَْجَرمُوا َوكَانَ َحقًّا َعلَْيَنا َنْصُر الُْمْؤِمنِنيَ َولَقَْد أَْرَسلَْنا ِمْن قَْبِلَك ُرُسلًا إِلَى قَْوِمهِْم فََجاُءوُهْم بِالَْبيِّنَاِت فَاْنَتقَْمَنا ِمَن الَّ
)٤٧ (  

اختصر الطريق إىل الغرض بأن أدرج حتت ذكر االنتصار والنصر ذكر الفريقني ، وقد أخلى الكالم أّوالً عن ذكرمها 
هنم ، وتأهيل لكرامة سنية ، وإظهار تعظيم للمؤمنني ، ورفع من شأ} َوكَانَ َحقّاً َعلَْيَنا َنْصُر املؤمنني { : وقوله . 

لفضل سابقة ومزية ، حيث جعلهم مستحقني على اهللا أن ينصرهم ، مستوجبني عليه أن يظهرهم ويظفرهم ، وقد 
، وعن النيب صلى اهللا } َعلَْيَنا َنْصرُ املؤمنني { : وكان االنتقام منهم حقاً ، مث يبتدأ : ومعناه . } َحقّاً { يوقف على 
  :لم عليه وس

مث » ما من امرىء مسلم يرّد عن عرض أخيه إال كان حقاً على اهللا أن يرّد عنه نار جهنم يوم القيامة « )  ٨٤٧( 
  .} َوكَانَ َحقّاً َعلَْيَنا َنْصُر املؤمنني { : تال قوله تعاىل 

كَْيَف َيَشاُء وََيْجَعلُُه ِكَسفًا فََتَرى الْوَْدَق َيخُْرُج ِمْن ِخلَاِلِه اللَُّه الَِّذي ُيْرِسلُ الرِّيَاَح فَُتِثُري َسحَاًبا فََيْبُسطُُه ِفي السََّماِء 
َوإِنْ كَاُنوا ِمْن قَْبلِ أَنْ يَُنزَّلَ َعلَْيهِْم ِمْن قَْبِلِه لَُمْبِلِسَني ) ٤٨(فَإِذَا أََصابَ بِِه َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه إِذَا ُهْم َيْسَتْبِشُرونَ 

)٤٩ (  

. يف التارتني مجيعاً } فََتَرى الودق َيخُْرُج ِمْن ِخالَِلِه { أي قطعاً تارة } وََيْجَعلُُه ِكَسفاً { متصالً تارة } طُُه فََيْبُس{ 
، وبإصابة العباد ]  ٢٤: إبراهيم [ } َوفَْرُعَها ِفى السماء { : مست السماء وشقها ، كقوله تعاىل . واملراد بالسماء 

فَكَانَ عاقبتهما أَنَُّهَما ِفى النار { : من باب التكرير والتوكيد ، كقوله تعاىل } ِمن قَْبِلِه {  إصابة بالدهم وأراضيهم: 
الداللة على أن عهدهم باملطر قد تطاول وبعد ، فاستحكم : ومعىن التوكيد فيه ] .  ١٧: احلشر [ } خالدين ِفيَها 

  .بذلك بأسهم ومتادى إبالسهم فكان االستبشار على قدر اغتمامهم 
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لكشاف: كتاب    ا
لزخمشري: املؤلف  ا بن أمحد،  بن عمرو  لقاسم حممود  بو ا  أ

  ) ٥٠(لَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر فَاْنظُْر إِلَى آثَارِ َرحَْمِت اللَِّه كَْيَف ُيحْيِي الْأَْرَض بَْعَد َمْوِتَها إِنَّ ذَِلكَ لَُمحْيِي الَْمْوَتى َوُهَو َع

} إِنَّ ذلك { الرمحة : ، أي » كيف حتيي«: وقرأ أبو حيوة وغريه . جلمع على الوحدة وا» آثار«و» أثر«: قرىء 
من } َوُهَو على كُلّ َشْىء { يعين إنّ ذلك القادر الذي حيي األرض بعد موهتا ، هو الذي حيي الناس بعد موهتم 

  .املقدورات قادر ، وهذا من مجلة املقدورات بدليل اإلنشاء 

فَإِنَّكَ لَا ُتْسِمُع الْمَْوَتى وَلَا ُتْسِمُع الصُّمَّ الدَُّعاَء إِذَا ) ٥١(فََرأَْوُه ُمْصفَرا لَظَلُّوا ِمْن َبْعِدِه َيكْفُُرونَ َولَِئْن أَْرَسلَْنا رًِحيا 
  ) ٥٣(َنا فَُهْم ُمْسِلُمونَ َوَما أَْنتَ بَِهاِد الُْعْميِ َعْن َضلَالَِتهِمْ إِنْ ُتْسِمُع إِلَّا َمْن ُيْؤِمُن بِآيَاِت) ٥٢(َولَّْوا ُمْدبِرِيَن 

رجع الضمري إىل : ومن قرأ باجلمع . النبات : ألنّ رمحة اهللا هي الغيث ، وأثرها . فرأوا أثر رمحة اهللا } فََرأَْوُه { 
: ولئن . معناه؛ ألنّ معىن آثار الرمحة النبات ، واسم النبات يقع على القليل والكثري ، ألنه مصدر مسي به ما ينبت 

: جواب القسم سّد مسّد اجلوابني ، أعين } لَّظَلُّواْ { لالم املوطئة للقسم ، دخلت على حرف الشرط ، و هي ا
ليظلّن ذّمهم اهللا تعاىل بأنه إذا حبس عنهم القطر قنطوا من رمحته وضربوا : جواب القسم وجواب الشرط ، ومعناه 

استبشروا وابتهجوا ، فإذا أرسل رحياً فضرب : املطر أذقاهنم على صدورهم مبلسني ، فإذا أصاهبم برمحته ورزقهم 
فهم يف مجيع هذه األحوال على الصفة املذمومة ، كان عليهم أن . زروعهم بالصفار ، ضجوا وكفروا بنعمة اهللا 

وأن . وأن يشكروا نعمته وحيمدوه عليها ، فلم يزيدوا على الفرح واالستبشار . يتوكلوا على اهللا وفضله ، فقنطوا 
جيوز أن تكون حروراً وحرجفاً ، فكلتامها مما يصوح : والريح اليت اصفّر هلا النبات . ربوا على بالئه ، فكفروا يص

فرأوا السحاب مصفراً ، ألنه إذا كان : وقيل . ألنّ تلك صفرة حادثة : مصفّراً : وقال . له النبات ويصبح هشيماً 
  .كذلك مل ميطر 

 َضْعٍف ثُمَّ جََعلَ ِمْن َبْعِد َضْعٍف قُوَّةً ثُمَّ جََعلَ ِمْن َبْعِد قُوٍَّة َضْعفًا َوَشْيَبةً َيْخلُُق َما َيَشاُء َوُهَو اللَُّه الَِّذي َخلَقَكُْم ِمْن
  ) ٥٤(الَْعِليمُ الْقَِديُر 

  : قال: والضم أقوى يف القراءة ، ملا روى ابن عمر رضي اهللا عنهما . بفتح الضاد وضمها ، ومها لغتان : قرىء 
َخلَقَكُْم ّمن { : وقوله . قرأهتا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من َضعف ، فأقرأين من ُضعف )  ٨٤٨( 

يعين أنّ أساس أمركم وما عليه جبلتكم وبنيتكم ]  ٣٧: األنبياء [ } ُخِلَق اإلنسان ِمْن َعَجلٍ { : كقوله } َضْعٍف 
وذلك حال الطفولة . أي ابتدأناكم يف أّول األمر ضعافاً ]  ٢٨: اء النس[ } َوُخِلَق اإلنسان َضِعيفاً { الضعف 

والنشء حىت بلغتم وقت االحتالم والشبيبة ، وتلك حال القّوة إىل االكتهال وبلوغ األشّد ، مث رددمت إىل أصل 
[ } نيٍ ّمن مَّاء مَّهِ{ : من ضعف من النطف ، كقوله تعاىل : وقيل . حالكم وهو الضعف بالشيخوخة واهلرم 

وهذا الترديد يف األحوال املختلفة ، والتغيري من هيئة إىل هيئة وصفة إىل ]  ٢٠: املرسالت [ ، ]  ٨: السجدة 
  .أظهر دليل وأعدل شاهد على الصانع العليم القادر : صفة 



  ) ٥٥(انُوا ُيْؤفَكُونَ َوَيْوَم َتقُوُم السَّاَعةُ ُيقِْسُم الُْمْجرُِمونَ َما لَبِثُوا غَْيَر َساَعٍة كَذَِلَك كَ

: كما تقول . القيامة ، مسيت بذلك ألهنا تقوم يف آخر ساعة من ساعة الدنيا ، أو ألهنا تقع بغتة وبديهة } الساعة { 
لبثهم يف الدنيا ، أو يف : وأرادوا . ملن تستعجله ، وجرت علماً هلا كالنجم للثريا ، والكوكب للزهرة » يف ساعة«

  :ويف احلديث . بني فناء الدنيا إىل البعث القبور ، أو فيما 
ال نعلم أهي أربعون سنة أم أربعون ألف سنة؟ : قالوا " ما بَني فناِء الدُّنيا إىل وقِت البعِث أربَعونَ ) "  ٨٤٩( 

أو ينسون أو . وذلك وقت يفنون فيه وينقطع عذاهبم ، وإمنا يقّدرون وقت لبثهم بذلك على وجه استقصارهم له 
أي مثل ذلك الصرف كانوا يصرفون عن الصدق والتحقيق يف الدنيا } كَذَِلَك كَانُواْ ُيْؤفَكُونَ { أو خيمنون  يكذبون

أو مثل ذلك اإلفك كانوا يؤفكون يف االغترار مبا تبني هلم اآلن أنه . ، وهكذا كانوا يبنون أمرهم على خالف احلق 
  .ما كان إال ساعة 

ُتْم لَا َتْعلَُمونَ ِعلَْم وَالْإَِميانَ لَقَدْ لَبِثُْتْم ِفي ِكتَابِ اللَِّه إِلَى َيْومِ الَْبْعِث فََهذَا َيْوُم الَْبْعِث وَلَكِنَّكُْم كُْنَوقَالَ الَِّذيَن أُوُتوا الْ
  ) ٥٧(فََيْوَمِئٍذ لَا َيْنفَُع الَِّذيَن ظَلَُموا َمْعِذَرُتُهْم َولَا ُهْم ُيْسَتْعَتُبونَ ) ٥٦(

أو فيما كتبه ، . أو يف علم اهللا وقضائه . يف اللوح } ِفى كتاب اهللا { واملؤمنون . م املالئكة ، واألنبياء ه: القائلون 
ردّوا ما قالوه وحلفوا عليه ، وأطلعوهم على احلقيقة مث وصلوا ذلك بتقريعهم على إنكار . أوجبه حبكمته : أي 

فإن قلت . أنه حق لتفريطكم يف طلب احلق واتباعه } َتْعلَُمونَ  فهذا َيْوُم البعث ولكنكم كُنتمْ الَ{ : البعث بقوهلم 
  :هي اليت يف قوله : ما هذه الفاء؟ وما حقيقتها؟ قلت : 

إن صح ما قلتم من أن خراسان : أهنا جواب شرط يدل عليه الكالم ، كأنه قال : وحقيقتها ... فَقَْد جِئَْنا ُخرَاَساَنا 
سان ، وآن لنا أن خنلص ، وكذلك إن كنتم منكرين البعث فهذا يوم البعث ، أي أقصى ما يراد بنا فقد جئنا خرا

من } ُيْسَتعَْتُبونَ { قرىء بالياء والتاء } الَّ ينفَُع { وقرأ احلسن يوم البعث ، بالتحريك . فقد تبني بطالن قولكم 
أزلت : وحقيقة أعتبته . اً عليه استرضاين فأرضيته ، وذلك إذا كنت جاني: أي . استعتبين فالن فأعتبته : قولك 
  :أال ترى إىل قوله . عتبه 

  َيوَم النَِّسارِ فَأَْعَتبُوا بِالصِّيْلَمِ... غَِضَبْت َتمِيٌم أَنْ ُتقَتِّلَ عاِمٌر 
ال يقال هلم : واملعىن . والغضب يف معىن العتب . أزيل غضبهم : فأعتبوا ، أي : كيف جعلهم غضابا ، مث قال 

فإن ] .  ٣٥: اجلاثية [ } الَ ُيْخَرُجونَ ِمنَْها َوالَ ُهْم ُيْسَتَعَتُبونَ { : توبة وطاعة ، ومثله قوله تعاىل أرضوا ربكم ب
َوإِن َيْسَتعِْتُبواْ فََما ُهم { : كيف جعلوا غري مستعتبني يف بعض اآليات ، وغري معتبني يف بعضها ، وهو قوله : قلت 

: وأما كوهنم غري معتبني ، فمعناه . فهذا معناه : أما كوهنم غري مستعتبني : لت ؟ ق]  ٢٤: فصلت [ } ّمَن املعتبني 
أهنم غري راضني مبا هم فيه ، فشبهت حاهلم حبال قوم جىن عليهم ، فهم عاتبون على اجلاين غري راضني عنه ، فإن 

  .أي يسألوه إزالة ما هم فيه ، فما هم من اجملابني إىل إزالته : يستعتبوا اهللا 

) ٥٨(إِنْ أَنُْتْم إِلَّا ُمْبِطلُونَ  لَقَْد َضَربَْنا ِللنَّاسِ ِفي َهذَا الْقُْرآِن ِمْن كُلِّ مَثَلٍ َولَِئْن جِئَْتُهمْ بِآَيٍة لََيقُولَنَّ الَِّذيَن كَفَُرواَو
  ) ٦٠(َد اللَِّه َحقٌّ َولَا َيْسَتخِفَّنََّك الَِّذيَن لَا ُيوِقُنونَ فَاصْبِْر إِنَّ َوْع) ٥٩(كَذَِلَك َيطَْبُع اللَُّه َعلَى قُلُوبِ الَِّذيَن لَا َيْعلَُمونَ 



وصفنا هلم كل صفة كأهنا مثل يف غرابتها ، وقصصنا عليهم كل قصة عجيبة الشأن ، كصفة املبعوثني يوم } َولَقَدْ { 
 -ن استعتاهبم ، ولكنهم القيامة ، وقصتهم ، وما يقولون وما يقال هلم ، وما ال ينفع من اعتذارهم وال يسمع م

جئتنا بزور وباطل ، مث قال : إذا جئتهم بآية من آيات القرآن ، قالوا  -لقسوة قلوهبم ومج أمساعهم حديث اآلخرة 
منع األلطاف اليت ينشرح هلا الصدور حىت تقبل : ومعىن طبع اهللا . مثل ذلك الطبع يطبع اهللا على قلوب اجلهلة : 

لم أهنا ال جتدي عليه وال تغين عنه ، كما مينع الواعظ املوعظة من يتبني له أنّ املوعظة تلغو احلق ، وإمنا مينعها من ع
كذلك تقسو وتصدأ : وال تنجع فيه ، فوقع ذلك كناية عن قسوة قلوهبم وركوب الصدأ والرين إياها ، فكأنه قال 

إِنَّ َوْعدَ { على عداوهتم } فاصرب { لصفة قلوب اجلهلة ، حىت يسموا احملقني مبطلني ، وهم أعرق خلق اهللا يف تلك ا
ال بد من إجنازه والوفاء به ، وال حيملنك على اخلفة والقلق } َحقٌّ { بنصرتك وإظهار دينك على الدين كله } اهللا 

جزعاً مما يقولون ويفعلون فإهنم قوم شاكون ضالون ال يستبدع منهم ذلك وقرىء بتخفيف النون وقرأ ابن أيب 
  .ال يفتننك فيملكوك ويكونوا أحق بك من املؤمنني : ، أي » وال يستحقنك«: قوب إسحاق ويع

  :عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
َمن قرأَ سورةَ الرومِ كانَ لَُه مَن اَألجرِ عشُر حسناٍت بعدِد كلِّ ملكٍ سبَح اللَُّه بَني السماِء واألرضِ ) "  ٨٥٠( 

  "ه وأدرَك ما ضيَّع يف يوِمِه وليلِت

الَِّذيَن ُيِقيُمونَ الصَّلَاةَ َويُْؤُتونَ الزَّكَاةَ وَُهْم ) ٣(ُهًدى َوَرْحَمةً ِللُْمْحِسنَِني ) ٢(ِتلَْك آيَاُت الِْكتَابِ الَْحكِيمِ ) ١(امل 
   )٥(أُولَِئَك َعلَى ُهًدى ِمْن َربِّهِْم َوأُولَِئَك ُهُم الُْمفِْلُحونَ ) ٤(بِالْآخَِرِة ُهْم ُيوِقُنونَ 

: وجيوز أن يكون األصل . أو وصف بصفة اهللا تعاىل على اإلسناد اجملازي . ذي احلكمة } الكتاب احلكيم { 
{ احلكيم قائله ، فحذف املضاف وأقيم املضاف إليه مقامه ، فبانقالبه مرفوعاً بعد اجلر استكن يف الصفة املشبهة 

وبالرفع على أنه . ما يف تلك من معىن اإلشارة : امل فيها بالنصب على احلال عن اآليات ، والع} ُهًدى َوَرْحَمةً 
من إقامة الصالة ، : للذين يعملون احلسنات وهي اليت ذكرها } لّلُْمْحِسنَِني { خرب بعد خرب ، أو خرب مبتدأ حمذوف 

  :وإيتاء الزكاة ، واإليقان باآلخرة ونظريه قول أوس 
  كَأَنْ قَْد َرأَى َوقَْد َسِمعَا...  اَأللَْمِعيُّ الَِّذي َيظُنُّ بَِك الظَّنَّ

أو للذين يعملون مجيع ما حيسن من األعمال ، مث خص . أنه سئل عن األملعي فأنشده ومل يزد : حكى عن األصمعي 
  .منهم القائمني هبذه الثالث بفضل االعتداد هبا 

) ٦(اللَِّه بَِغْيرِ ِعلْمٍ َويَتَِّخذََها ُهُزًوا أُولَِئَك لَُهْم َعذَاٌب ُمهٌِني  َوِمَن النَّاسِ َمْن َيْشتَرِي لَْهَو الَْحِديِث لُِيِضلَّ َعْن َسبِيلِ
  ) ٧(َعذَابٍ أَلِيمٍ َوإِذَا ُتْتلَى َعلَْيِه آَياتَُنا َولَّى ُمْسَتكْبًِرا كَأَنْ لَْم َيْسَمْعَها كَأَنَّ ِفي أُذَُنْيِه َوقًْرا فََبشِّْرُه بِ

حنو السمر باألساطري واألحاديث اليت ال أصل هلا ، } لَْهَو احلديث { ري وعما يعين و اللهو كل باطل أهلى عن اخل
والتحدث باخلرفات واملضاحيك وفضول الكالم ، وما ال ينبغي من كان وكان ، وحنو الغناء وتعلم املوسيقار ، وما 

كتب األعاجم فيحدث هبا قريشاً نزلت يف النضر بن احلرث ، وكان يتجر إىل فارس ، فيشتري : وقيل . أشبه ذلك 
إن كان حممد حيدثكم حبديث عاد ومثود فأنا أحدثكم بأحاديث رستم وهبرام واألكاسرة وملوك احلرية ، : ويقول 

كان يشتري املغنيات ، فال يظفر بأحد يريد اإلسالم إال : وقيل . فيستملحون حديثه ويتركون استماع القرآن 
هذا خري مما يدعوك إليه حممد من الصالة والصيام وأن : طعميه واسقيه وغنيه ، ويقول أ: انطلق به إىل قينته فيقول 



  :ويف حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم . تقاتل بني يديه 
  :وعنه صلى اهللا عليه وسلم " ال حيلُّ بيُع املغنياِت وال شراُؤهن وال التجارةُ فيهّن وال أمثاهنّن ) "  ٨٥١( 
أحُدمها على هذا املنكبِ واآلخُر على هذا : رجلٍ َيرفُع صوَته بالغناِء إال َبعث اللَُّه عليِه شيطاَنني ما ِمْن ) "  ٨٥٢( 

الغناُء منفدة للمال ، مسخطة : ، وقيل " املنكبِ ، فال يزاالن يضربانِه بأَرجِلهِما حىت يكونَ هو الذي يسكُت 
معناها التبيني ، وهي اإلضافة مبعىن : إىل احلديث؟ قلت  ما معىن إضافة اللهو: فإن قلت . للرب ، مفسدة للقلب 

من يشتري اللهو من احلديث؛ : واملعىن . صفّة خز وباب ساج : من ، وأن يضاف الشيء إىل ما هو منه ، كقولك 
  :احلديث املنكر ، كما جاء يف احلديث . واملراد باحلديث . ألن اللهو يكون من احلديث ومن غريه ، فبني باحلديث 

» من«وجيوز أن تكون اإلضافة مبعىن " احلديث يف املسجد يأكل احلسنات كما تأكل البهيمة احلشيش ) "  ٨٥٣( 
إما من } َيْشَترِى { : وقوله . ومن الناس من يشتري بعض احلديث الذي هو اللهو منه : التبعيضية ، كأنه قيل 

اشتروا الكفر { : وإما من قوله . من شراء القيان  من شراء كتب األعاجم أو: الشراء ، على ما روى عن النضر 
استحبابه ، خيتار : اشتراؤه : وعن قتادة . أي استبدلوه منه واختاروه عليه ]  ١٧٧: آل عمران [ } باإلميان 

دين اإلسالم أو } سَبِيلِ اهللا { و . بضم الياء وفتحها } لُِيِضلَّ { : وقرىء . حديث الباطل على حديث احلق 
أن يصدّ الناس عن الدخول يف : القراءة بالضم بينة ، ألن النضر كان غرضه باشتراء اللهو : فإن قلت . آن القر

ليثبت على ضالله : فيه معنيان ، أحدمها : اإلسالم واستماع القرآن ويضلهم عنه ، فما معىن القراءة بالفتح؟ قلت 
املخذول كان شديد الشكيمة يف عداوة الدين وصدّ  الذي كان عليه ، وال يصدف عنه ، ويزيد فيه وميّده ، فإن

أن يوضع ليضل موضع ليضل ، من قبل أن من أضل كان ضاالً ال حمالة ، فدل بالرديف على : والثاين . الناس عنه 
بغري يشتري : ملا جعله مشترياً هلو احلديث بالقرآن قال : قلت } بَِغْيرِ ِعلْمٍ { : ما معىن قوله : فإن قلت . املردوف 

  .علم بالتجارة وبغري بصرية هبا ، حيث يستبدل الضالل باهلدى والباطل باحلق 

وما كانوا مهتدين للتجارة : أي ]  ١٦: البقرة [ } فََما رَبَِحت جتارهتم َوَما كَانُواْ ُمهَْتِديَن { : وحنوه قوله تعاىل 
أو ليضل ، والضمري للسبيل؛ ألهنا مؤنثة ، . يشتري بالنصب والرفع عطفاً على } َويَتَِّخذََها { وقرىء : بصراء هبا 

} وىل ُمْسَتكْبِراً { ] .  ٨٦: األعراف [ } وََتُصدُّونَ َعن َسبِيلِ اهللا َمْن ءاَمَن بِِه َوَتْبُغوَنَها ِعَوًجا { : كقوله تعاىل 
أي } كَأَنَّ ِفى أُذَُنْيِه َوقْراً { ع تشبه حاله يف ذلك حال من مل يسمعها وهو سام: زاما ال يعبأ هبا وال يرفع هبا رأساً 

األوىل حال : ما حمل اجلملتني املصدرتني بكأن؟ قلت : فإن قلت . بسكون الذال : ثقالً وال وقر فيهما ، وقرىء 
: كأنه ، والضمري : وجيوز أن تكونا استئنافني ، واألصل يف كأن املخففة : من مستكرباً والثانية من مل يسمعها 

  .ن ضمري الشأ

َخلَقَ ) ٩(َخاِلِديَن ِفيَها َوْعَد اللَِّه َحقًّا َوُهَو الَْعزِيزُ الَْحِكيُم ) ٨(إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت لَُهْم َجنَّاتُ النَِّعيمِ 
ْم َوَبثَّ ِفيَها ِمْن كُلِّ َدابٍَّة وَأَنَْزلَْنا ِمَن السََّماِء َماًء السََّماَواتِ بَِغْيرِ َعَمٍد َترَْوَنَها َوأَلْقَى ِفي الْأَْرضِ َروَاِسَي أَنْ َتِميدَ بِكُ

َهذَا َخلُْق اللَِّه فَأَرُونِي َماذَا َخلََق الَِّذيَن ِمْن ُدونِِه َبلِ الظَّاِلُمونَ ِفي َضلَالٍ ُمبِنيٍ ) ١٠(فَأَْنَبْتَنا ِفيَها ِمْن كُلِّ َزْوجٍ كَرِميٍ 
)١١ (  

} لَُهْم جنات النعيم { : مؤكد لنفسه والثاين مؤكد لغريه؛ ألن قوله : مصدران مؤكدان ، األّول } قّا َوْعَد اهللا َح{ 
أكد به : فدال على معىن الثبات } َحقّاً { وأما . وعدهم اهللا جنات النعيم ، فأكد معىن الوعد بالوعد : يف معىن 



الذي ال يغلبه شيء وال يعجزه ، يقدر } َوُهَو العزيز } { عيم لَُهْم جنات الن{ : معىن الوعد ، ومؤكدمها مجيعاً قوله 
ال يشاء إال ما توجبه احلكمة } احلكيم { على الشيء وضده ، فيعطى النعيم من شاء والبؤس من شاء ، وهو 

} َعَمٍد  بَِغْيرِ{ : الضمري فيه للسموات ، وهو استشهاد برؤيتهم هلا ، غري معمودة على قوله } َتَروَْنَها { والعدل 
ال حمل هلا ألهنا مستأنفة : ما حملها من اإلعراب؟ قلت : أنا بال سيف وال رمح تراين فإن قلت : كما تقول لصاحبك 

{ أنه عمدها بعمد ال ترى ، وهي إمساكها بقدرته : بغري عمد مرئية ، يعين : أو هي يف حمل اجلّر صفة للعمد أي . 
آهلتهم ، بكتهم بأن هذه } الذين ِمن ُدونِِه { و . واخللق مبعىن املخلوق .  إشارة إىل ما ذكر من خملوقاته} هذا 

فأروين ماذا خلقته آهلتكم حىت استوجبوا عندكم العبادة ، مث أضرب عن . األشياء العظيمة مما خلقه اهللا وأنشأه 
  .تبكيتهم إىل التسجيل عليهم بالتوّرط يف ضالل ليس بعده ضالل 

  ) ١٢(َحِميٌد  قَْمانَ الِْحكَْمةَ أَِن اْشكُرْ ِللَِّه َوَمْن َيْشكُْر فَإِنََّما َيْشكُُر ِلنَفِْسِه َوَمْن كَفََر فَإِنَّ اللََّه غَنِيٌَّولَقَْد آتَْيَنا لُ

كان من أوالد آزر ، وعاش ألف سنة ، وأدرك داود : وقيل . ابن أخت أيوب أو ابن خالته : هو لقمان بن باعورا 
: ذ منه العلم ، وكان يفيت قبل مبعث داود عليه السالم ، فلما بعث قطع الفتوى ، فقيل له؟ فقال عليه السالم وأخ

كان قاضياً يف بين إسرائيل ، وأكثر األقاويل أنه كان حكيماً ومل يكن نبياً ، وعن ابن : أال أكتفي إذا كفيت؟ وقيل 
كان راعياً أسود ، فرزقه اهللا العتق ، ورضي قوله  لقمان مل يكن نبياً وال ملكاً ، ولكن: عباس رضي اهللا عنهما 

خّير بني النبّوة : وقيل . كان نبياً : وقال عكرمة والشعيب . ووصيته ، فقص أمره يف القرآن لتمسكوا بوصيته 
كان عبداً أسود : كان أسود من سودان مصر خياطاً ، وعن جماهد : وعن ابن املسيب . واحلكمة فاختار احلكمة 

. كان حيتطب ملواله كل يوم حزمة : كان راعياً وقيل : وقيل . كان جناراً : وقيل . شفتني متشقق القدمني غليظ ال
إن كنت تراين غليظ الشفتني فإنه خيرج من بينهما كالم رقيق ، وإن كنت تراين : وعنه أنه قال لرجل ينظر إليه 

بلى : ألست الذي ترعى معي يف مكان كذا؟ قال  :وروي أن رجالً وقف عليه يف جملسه فقال . أسود فقليب أبيض 
وروي أنه دخل على داود عليه السالم . صدق احلديث والصمت عما ال يعنيين : قال ما بلغ بك ما أرى؟ قال . 

وهو يسرد الدرع وقد لني اهللا له احلديد كالطني ، فأراد أن يسأله فأدركته احلكمة فسكت ، فلما أمتها لبسها وقال 
وروي أن . حبق ما مسيت حكيماً : الصمت حكمة وقليل فاعله ، فقال له داود : فقال . س احلرب أنت نعم لبو: 

مواله أمره بذبح شاة وبأن خيرج منها أطيب مضغتني ، فأخرج اللسان والقلب ، مث أمره مبثل ذلك بعد أيام وأن 
طيب ما فيها إذا طابا ، وأخبث ما فيها مها أ: خيرج أخبث مضغتني فأخرج اللسان والقلب ، فسأله عن ذلك؟ فقال 

بالل : ال حتزن ، فإنه كان من خري الناس ثالثة من السودان : وعن سعيد بن املسيب أنه قال ألسود . إذا خبثا 
هي املفسرة ، ألنّ إيتاء احلكمة يف معىن القول ، وقد نبه اهللا سبحانه على أنّ } أن { . ومهجع موىل عمر ، ولقمان 

هو العمل هبما وعبادة اهللا والشكر له ، حيث فسر إيتاء احلكمة بالبعث على : صلية والعلم احلقيقي احلكمة األ
  .حقيق بأن حيمد وإن مل حيمده أحد } َحِميدٌ { غري حمتاج إىل الشكر } غَنِىٌّ { الشكر 

  ) ١٣(ِه إِنَّ الشِّْرَك لَظُلٌْم َعِظيٌم َوإِذْ قَالَ لُقَْمانُ ِلاْبنِِه َوُهَو َيِعظُُه َيا بَُنيَّ لَا ُتْشرِْك بِاللَّ

{ كان ابنه وامرأته كافرين ، فما زال هبما حىت أسلما : وقيل » أشكم«: وقال الكليب » أنعم«كان اسم ابنه : قيل 
لم ال ظ -ألنّ التسوية بني من ال نعمة إال هي منه ، ومن ال نعمة منه البتة وال يتصّور أن تكون منه } لَظُلٌْم َعِظيٌم 
  .يكتنه عظمه 



) ١٤(لَِواِلدَْيَك إِلَيَّ الَْمِصُري َوَوصَّْيَنا الْإِْنَسانَ بِوَاِلَدْيِه َحَملَْتُه أُمُُّه َوْهًنا َعلَى َوْهنٍ َوِفَصالُُه ِفي َعاَمْينِ أَِن اْشكُرْ ِلي َو
ا ُتِطْعُهَما َوصَاِحْبُهَما ِفي الدُّْنَيا َمْعُروفًا وَاتَّبِعْ َسبِيلَ َمْن أَنَاَب َوإِنْ َجاَهَداَك َعلَى أَنْ ُتْشرِكَ بِي َما لَْيَس لََك بِِه ِعلٌْم فَلَ

  ) ١٥(إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَْرجُِعكُْم فَأُنَبِّئُكُْم بَِما كُْنُتمْ َتْعَملُونَ 

داً على بدء ، وهو يف موضع كقولك رجع عوداً على بدء ، مبعىن؛ يعود عو} َوْهناً على َوْهنٍ { هتن } َحَملَْتُه { أي 
يتزايد ضعفها ويتضاعف؛ ألنّ احلمل كلما ازداد وعظم ، : أهنا تضعف ضعفاً فوق ضعف ، أي : واملعىن . احلال 

ووهن يهن . وهن يوهن : يقال . بالتحريك عن أيب عمرو . » وهنا على وهن«: وقرىء . ازدادت ثقالً وضعفاً 
ال تشرك : أراد بنفي العمل به نفيه ، أي } َما لَْيَس لََك بِِه ِعلٌْم { ري لوصينا تفس} أَِن اشكر { » وفصله«: وقرىء 

{ ] .  ٤٢: العنكبوت [ } َما َيْدُعونَ ِمن ُدونِِه ِمن َشْىء { : يب ما ليس بشيء ، يريد األصنام ، كقوله تعاىل 
{ ال وبر وصلة ، وما يقتضيه الكرم واملروءة صحابا ، أو مصاحباً معروفاً حسناً خبلق مجيل وحلم واحتم} مَّْعُروفاً 

وإن كنت مأموراً حبسن  -واتبع سبيل املؤمنني يف دينك وال تتبع سبيلهما فيه : يريد } واتبع َسبِيلَ َمْن أَنَاَب إِلَىَّ 
مث إيلّ مرجعك ومرجعهما ، فأجازيك على إميانك وأجازيهما على كفرمها ، علم بذلك  -مصاحبتهما يف الدنيا 

من مراعاة حق األبوة وتعظيمه ، وما هلما من : حكم الدنيا وما جيب على اإلنسان يف صحبتهما ومعاشرهتما 
أهنا نزلت يف سعد ابن أيب : وروي . املواجب اليت ال يسوغ االخالل هبا ، مث بني حكمهما وحاهلما يف اآلخرة 

لو كانت : وروي أنه قال . حىت شجروا فاهاً بعود  أهنا مكثت ثالثاً ال تطعم وال تشرب: ويف القصة . وقاص وأّمه 
: هذا الكالم كيف وقع يف أثناء وصية لقمان؟ قلت : فإن قلت . هلا سبعون نفساً فخرجت ، ملا ارتددت إىل الكفر 

{ : فقوله : فإن قلت . هو كالم اعترض به على سبيل االستطراد ، تأكيداً ملا يف وصية لقمان من النهي عن الشرك 
: ملا وصى بالوالدين : كيف اعترض به بني املفسر واملفسر؟ قلت } َملَْتُه أُمُُّه َوْهناً على َوْهنٍ وفصاله ِفى َعاَمْينِ َح

ذكر ما تكابده األّم وتعانيه من املشاق واملتاعب يف محله وفصاله هذه املّدة املتطاولة ، إجياباً للتوصية بالوالدة 
  يم مفرداً ، ومن مثّوتذكرياً حبقها العظ. خصوصاً 

مث " مث قال بعد ذلك " أّمك مث أّمك مث أّمك " من أبر؟ : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملن قال له )  ٨٥٤( 
  :وعن بعض العرب أنه محل أمه إىل احلج على ظهره وهو يقول يف حدائه بنفسه " أباك 

  الدُّرَّةَ َوالُْعالَلَهتُْرِضعُنِي ... أْحِملُ أُمِّي َوِهيَ الَْحمَّالَْه 
املعىن يف توقيته هبذه املدة أهنا الغاية : ما معىن توقيت الفصال بالعامني؟ قلت : فإن قلت ... َْوالَ ُيَجاَزى َواِلٌد فََعالَْه 

 إن علمت أنه يقوى على الفطام فلها أن تفطمه: اليت ال تتجاوز ، واألمر فيما دون العامني موكول إىل اجتهاد األم 
: البقرة [ } والوالدات يُْرِضْعَن أوالدهن َحوْلَْينِ كَاِملَْينِ ِلَمْن أََراَد أَن ُيِتمَّ الرضاعة { : ، ويدل عليه قوله تعاىل 

وبه استشهد الشافعي رضي اهللا عنه على أن مدة الرضاع سنتان ، ال تثبت حرمة الرضاع بعد انقضائهما ، ]  ٢٣٣
: وعن أيب حنيفة . فمدة الرضاع ثالثون شهراً . ما عند أيب حنيفة رضي اهللا عنه وأ. وهو مذهب أيب يوسف وحممد 

وإن أكل أكالً ضعيفاً مل يستغن به عن الرضاع . إن فطمته قبل العامني فاستغىن بالطعام مث أرضعته ، مل يكن رضاعاً 
  .مث أرضعته ، فهو رضاع حمرم 

ٍة ِمْن َخرَْدلٍ فََتكُْن ِفي َصْخَرٍة أَْو ِفي السََّماوَاِت أَْو ِفي الْأَْرضِ يَأِْت بَِها اللَُّه إِنَّ اللََّه َيا بَُنيَّ إِنََّها إِنْ َتُك ِمثْقَالَ َحبَّ
  ) ١٦(لَِطيٌف َخبٌِري 



إن كانت : بالنصب والرفع ، فمن نصب كان الضمري للهنة من اإلساءة أو اإلحسان ، أي } ِمثْقَالَ َحبَّةٍ { قرىء 
غر والقماءة كحبة اخلردل ، فكانت مع صغرها يف أخفى موضع وأحرزه كجوف الصخرة أو حيث مثالً يف الص

يتوصل علمه } إِنَّ اهللا لَِطيٌف { يوم القيامة فيحاسب هبا عاملها } يَأِْت بَِها اهللا { كانت يف العامل العلوي أو السفلي 
كان : ومن قرأ بالرفع . راجها ، خبري مبستقّرها لطيف باستخ: وعن قتادة . عامل بكنهه } َخبِريٌ { إىل كل خفي 

  :ضمري القصة ، وإمنا أنث املثقال إلضافته إىل احلبة ، كما قال 
يف : أي  -أرأيت احلبة تكون يف مقل البحر : وروي أنّ ابن لقمان قال له ... كََما َشرِقَْت َصْدُر الْقََناِة ِمَن الدَّمِ 

ألنّ احلبة يف الصخرة أخفى منها يف املاء : اهللا يعلم أصغر األشياء يف أخفى األمكنة  إنّ: يعلمها اهللا؟ فقال  -مغاصه 
بكسر » فتكن«: وقرىء . الصخرة هي اليت حتت األرض ، وهي السجني يكتب فيها أعمال الكفار : وقيل . 

  .إذا استقر يف وكنته ، وهي مقره ليالً : من وكن الطائر يكن . الكاف 

  ) ١٧(ورِ مِ الصَّلَاةَ َوأُْمْر بِالَْمْعُروِف وَاْنَه َعنِ الُْمْنكَرِ وَاْصبِْر َعلَى َما أََصاَبَك إِنَّ ذَِلَك ِمْن َعْزمِ الْأُُمَيا بَُنيَّ أَِق

جيوز أن يكون عاماً يف كل ما يصيبه من احملن ، وأن يكون خاصاً مبا يصيبه فيما أمر به } واصرب على َما أََصاَبَك { 
مما عزمه اهللا } إِنَّ ذلك { من أذى من يبعثهم على اخلري وينكر عليهم الشر : ملعروف والنهي عن املنكر من األمر با

  :ومنه احلديث . قطعه قطع إجياب والزام : من األمور ، أي 
  :م أال ترى إىل قوله عليه السال: أي مل يقطعه بالنية » الصِياَم ملْن مل يعزمِ الصياَم ِمَن الليلِ « )  ٨٥٥( 
  :ومنه » ملْن مل يبيِت الصياَم « )  ٨٥٦( 
ومنه . عزمة من عزمات ربنا : ، وقوهلم » إنّ اللََّه حيبُّ أَنْ يؤخذَ برخصِه كما حيبُّ أَنْ يؤخذَ بعزائِمِه « )  ٨٥٧( 
كن عزمت عليك إال فعلت كذا ، إذا قال ذلك مل ي: وذلك أن يقول امللك لبعض من حتت يده . عزمات امللوك : 

أنه من تسمية املفعول باملصدر ، وأصله من معزومات : وحقيقته . للمعزوم عليه بّد من فعله وال مندوحة يف تركه 
من عازمات األمور ، من : وجيوز أن يكون مصدراً يف معىن الفاعل ، أصله . مقطوعاهتا ومفروضاهتا : األمور ، أي 

وناهيك هبذه اآلية مؤذنة . جد األمر ، وصدق القتال : كقولك ]  ٢١: حممد [ } فَإِذَا َعَزَم األمر { : قوله تعاىل 
بقدم هذه الطاعات ، وأهنا كانت مأموراً هبا يف سائر األمم ، وأنّ الصالة مل تزل عظيمة الشأن ، سابقة القدم على 

  .ما سواها ، موصى هبا يف األديان كلها 

َواقِْصْد ِفي َمْشيِكَ ) ١٨(ِفي الْأَْرضِ َمَرًحا إِنَّ اللََّه لَا ُيِحبُّ كُلَّ ُمْختَالٍ فَُخورٍ َولَا ُتصَعِّْر َخدََّك ِللنَّاسِ َولَا تَْمشِ 
  ) ١٩(َواغُْضْض ِمْن صَْوِتكَ إِنَّ أَْنكََر الْأَْصوَاِت لَصَْوُت الَْحِمريِ 

: أعاله وعاله وعااله كقولك : أصعر خّده ، وصعره ، وصاعره : يقال . بالتشديد والتخفيف : تصاعر ، وتصعر 
أقبل على الناس بوجهك تواضعاً ، وال توهلم : واملعىن . داء يصيب البعري يلوي منه عنقه : والصعر والصيد . مبعىن 

أو أوقع املصدر موقع احلال } مََرحاً { مترح } َوالَ تَْمشِ { : أراد . شق وجهك وصفحته ، كما يفعل املتكربون 
وال متش ألجل املرح واألشر ، أي ال يكن غرضك يف املشي البطالة واألشر كما : ريد وجيوز أن ي. مبعىن مرحا 

َوالَ َتكُونُواْ كالذين َخَرجُواْ ِمن { : وحنوه قوله تعاىل . ميشي كثري من الناس لذلك ، ال لكفاية مهم ديين أو دنيوي 
وكذلك الفخور للمصعر خّده . ابل للماشي مرحاً مق: واملختال ] .  ٤٧: األنفال [ } ديارهم َبطَراً َورِئَاء الناس 

ال تدب دبيب املتماوتني ، وال تثب وثيب : واعدل فيه حىت يكون مشيا بني مشيني } واقصد ِفى َمشْيَِك { كرباً 



  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . الشطار 
» كان إذا مشى أسرع«رضي اهللا عنهما  وأما قول عائشة يف عمر" سرعةُ املشي تذهُب هباَء املؤمنِ ) "  ٨٥٨( 

سّدد يف مشيك من : بقطع اهلمزة ، أي » وأقصد«: وقرىء . فإمنا أرادت السرعة املرتفعة عن دبيب املتماوت 
فالن يغض من : وانقص منه واقصر؛ من قولك } واغضض ِمن َصوِْتَك { أقصد الرامي إذا سّدد سهمه حنو الرمية 

شيء نكر ، إذا أنكرته النفوس : أوحشها ، من قولك } أَنكَرَ األصوات {  فالن إذا قصر به ووضع منه
ومن استفحاشهم لذكره جمرداً . واحلمار مثل يف الذم البليغ والشتيمة ، وكذلك هناقه . واستوحشت منه ونفرت 

يكىن عن األشياء  الطويل األذنني ، كما: أهنم يكنون عنه ويرغبون عن التصريح به ، فيقولون : وتفاديهم من امسه 
ومن العرب من ال . أن جيري ذكر احلمار يف جملس قوم من أوىل املروءة : وقد عدّ يف مساوىء اآلداب : املستقذرة 

يركب احلمار استنكافاً وإن بلغت منه الرجلة ، فتشبيه الرافعني أصواهتم باحلمري ، ومتثيل أصواهتم بالنهاق ، مث 
مبالغة شديدة يف الذم  -وإن جعلوا محرياً وصوهتم هناقاً  -إخراجه خمرج االستعار إخالء الكالم من لفظ التشبيه و

مل : فإن قلت . وتنبيه على أنه من كراهة اهللا مبكان . والتهجني وإفراط يف التثبيط عن رفع الصوت والترغيب عنه 
اجلنس حىت جيمع ، وإمنا ليس املراد أن يذكر صوت كل واحد من آحاد هذا : وحد صوت احلمري ومل جيمع؟ قلت 

املراد أن كل جنس من احليوان الناطق له صوت ، وأنكر أصوات هذه األجناس صوت هذا اجلنس ، فوجب 
  .توحيده 

ةً َوِمَن النَّاسِ َمْن  َوبَاِطَنأَلَْم َتَرْوا أَنَّ اللََّه َسخَّرَ لَكُْم َما ِفي السََّماوَاِت َوَما ِفي الْأَْرضِ َوأَْسَبغَ َعلَْيكُمْ نَِعَمُه ظَاِهَرةً
  ) ٢٠(ُيجَاِدلُ ِفي اللَِّه بَِغْيرِ ِعلْمٍ َولَا ُهًدى َولَا ِكتَابٍ ُمنِريٍ 

البحار واألهنار واملعادن } َوَما ِفى األرض { الشمس والقمر والنجوم والسحاب وغري ذلك } َما ِفى السماوات { 
الصاد ، وهكذا كل سني اجتمع معه الغني واخلاء والقاف ، وقرىء بالسني و} وَأَْسَبغَ { والدواب وما ال حيصى 

: فإن قلت . » ونعمته«، » ونعمة«. » نعمه«: صقر ، ويف سالغ صالغ وقرىء : تقول يف سلخ ، صلخ ، ويف سقر 
.  كل نفع قصد به اإلحسان ، واهللا تعاىل خلق العامل كله نعمة؛ ألنه إما حيوان ، وإما غري حيوان: ما النعمة؟ قلت 

ألنه لوال إجياده حياً ملا صح . فما ليس حبيوان نعمة على احليوان ، واحليوان نعمة من حيث أنّ إجياده حياً نعمة عليه 
مل كان خلق العامل مقصوداً به اإلحسان؟ : فإن قلت . منه االنتفاع ، وكل ما أدى إىل االنتفاع وصححه فهو نعمة 

ان عبثاً ، والعبث ال جيوز عليه وال جيوز أن يكون لغرض راجع إليه من ألنه ال خيلقه إال لغرض ، وإال ك: قلت 
فما : فإن قلت . نفع؛ ألنه غين غري حمتاج إىل املنافع ، فلم يبق إال أن يكون لغرض يرجع إىل احليوان وهو نفعه 

دليل ، أو ال يعلم أصالً ، الظاهرة كل ما يعلم باملشاهدة ، والباطنة ما ال يعلم إال ب: معىن الظاهرة والباطنة؟ قلت 
الظاهرة : فعن جماهد : فكم يف بدن اإلنسان من نعمة ال يعلمها وال يهتدي إىل العلم هبا ، وقد أكثروا يف ذلك 

: الظاهرة : وعن احلسن رضي اهللا عنه . األمداد من املالئكة : ظهور اإلسالم والنصرة على األعداء ، والباطنة 
. وتسوية األعضاء . حسن الصورة ، وامتداد القامة : الظاهرة : وعن الضحاك .  والباطنة الستر. اإلسالم 
القلب ، : والباطنة . الظاهرة البصر ، والسمع ، واللسان ، وسائر اجلوارح الظاهرة : وقيل . املعرفة : والباطنة 

على أخفى نعمتك على  إهلي ، دلين: ويروى يف دعاء موسى عليه السالم . والعقل ، والفهم ، وما أشبه ذلك 
  .األخذ باألنفاس : أن أيسر ما يعذب به أهل النار : ويروى . أخفى نعميت عليهم النفس : عبادك؛ فقال 



ُعوُهْم إِلَى َعذَابِ السَِّعريِ لشَّْيطَانُ َيْدَوإِذَا قِيلَ لَُهُم اتَّبِعُوا َما أَْنَزلَ اللَُّه قَالُوا َبلْ َنتَّبُِع َما َوَجدَْنا َعلَْيِه آَباَءَنا أََولَْو كَانَ ا
)٢١ (  

  .أي يف حال دعاء الشيطان إياهم إىل العذاب } َولَْو كَانَ الشيطان َيْدُعوُهْم { يتبعوهنم } أ { معناه 

  ) ٢٢(اِقَبةُ الْأُمُورِ َوَمْن ُيْسِلْم َوْجَهُه إِلَى اللَِّه َوُهَو ُمْحِسٌن فَقَِد اْسَتْمَسَك بِالُْعْرَوةِ الُْوثْقَى وَإِلَى اللَِّه َع

فإن قلت . أسلم أمرك وسلم أمرك إىل اهللا : بالتشديد ، يقال » ومن يسلم«: قرأ علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه 
معناه مع : ؟ قلت ]  ١١٢: البقرة [ } بلى َمْن أَْسلََم َوْجَهُه ِللَِّه { : ماله عّدي بإىل ، وقد عّدي بالالم يف قوله : 

أنه سلم إليه نفسه كما :  -مع إىل  -ومعناه . ه جعل وجهه وهو ذاته ونفسه ساملاً هللا ، أي خالصاً له أن: الالم 
من } فَقَِد استمسك بالعروة الوثقى { التوكل عليه والتفويض إليه : واملراد . يسلم املتاع إىل الرجل إذا دفع إليه 

 من شاهق ، فاحتاط لنفسه بأن استمسك بأوثق عروة من مثلت حال املتوكل حبال من أراد أن يتدىل: باب التمثيل 
  .أي هي صائرة إليه } وإىل اهللا عاقبة األمور { حبل متني مأمون انقطاعه 

ُنَمتِّعُُهْم قَِليلًا ثُمَّ ) ٢٣(لصُُّدورِ َوَمْن كَفََر فَلَا َيْحُزْنَك كُفُْرُه إِلَْيَنا َمْرجُِعُهْم فَُننَبِّئُُهْم بَِما َعِملُوا إِنَّ اللََّه َعِليٌم بِذَاِت ا
  ) ٢٤(َنْضطَرُُّهْم إِلَى َعذَابٍ غَِليٍظ 

: واملعىن . أحزنه وحيزنه : والذي عليه االستعمال املستفيض . من حزن ، وأحزن » حيزنك«، و» حيزنك«: قرىء 
{ نه ، ومعاقبه على عمله ال يهمنك كفر من كفر وكيده لإلسالم ، فإن اهللا عّز وجلّ دافع كيده يف حنره ، ومنتقم م

ثُمَّ َنضْطَرُُّهْم إىل { بدنياهم } قَِليالً { زماناً } ُنَمّتعُُهْم { يعلم ما يف صدور عباده ، فيفعل هبم على حسبه } إِنَّ اهللا 
. منه شبه إلزامهم التعذيب وإرهاقهم إياه باضطرار املضطرُّ إىل الشيء الذي ال يقدر على االنفكاك } َعذَابٍ غَِليٍظ 

  .الشّدة والثقل على املعذّب . واملراد . مستعار من األجرام الغليظة : والغلظ 

ِللَِّه َما ِفي ) ٢٥(َيْعلَُمونَ  َولَِئْن َسأَلَْتُهْم َمْن َخلََق السََّماوَاِت َوالْأَْرَض لََيقُولُنَّ اللَُّه قُلِ الَْحْمُد ِللَِّه َبلْ أَكْثَرُُهْم لَا
َولَْو أَنََّما ِفي الْأَْرضِ ِمْن َشجََرٍة أَقْلَاٌم َوالَْبْحُر يَُمدُُّه ِمْن َبْعِدهِ ) ٢٦(الْأَْرضِ إِنَّ اللََّه ُهَو الْغَنِيُّ الَْحِميُد السََّماَواِت َو

  ) ٢٧(َسْبَعةُ أَْبُحرٍ َما َنِفَدْت كَِلَماُت اللَِّه إِنَّ اللََّه َعزِيٌز َحِكيٌم 

زام هلم على إقرارهم بأنّ الذي خلق السموات واألرض هو اهللا وحده ، وأنه جيب أن يكون له إل} قُلِ احلمد ِللَِّه { 
أنّ ذلك يلزمهم ، وإذا نبهوا عليه مل } َبلْ أَكْثَرُُهْم الَ َيْعلَُمونَ { : وأن ال يعبد معه غريه ، مث قال . احلمد والشكر 

  .ملستحق للحمد ، وإن مل حيمدوه عن محد احلامدين ا} إِنَّ اهللا ُهَو الغىن { ينتبهوا 
ولو ثبت كون : بالنصب عطفاً على اسم إنّ ، وبالرفع عطفاً على حمل إن ومعموهلا على معىن » والبحر«: قرىء 

ولو أنّ . أو على االبتداء والواو للحال ، على معىن . األشجار أقالماً ، وثبت كون البحر ممدوداً بسبعة أحبر 
على التنكري ، وجيب أن حيمل » حبر ميدّه«و: كون البحر ممدوداً ، ويف قراءة ابن مسعود األشجار أقالم يف حال 
ولو أنّ : كان مقتضى الكالم أن يقال : فإن قلت . بالتاء والياء » ميدّه«و» متدّه«: وقرىء . هذا على الوجه األّول 

مّد الدواة وأمّدها ، جعل : ، ألنه من قولك  ميّده: أغىن عن ذكر املداد قوله : قلت . الشجر أقالم ، والبحر مداد 



واملعىن . البحر األعظم مبنزلة الدواة ، وجعل األحبر السبعة مملوءة مداداً ، فهي تصب فيه مداداً أبداً صباً ال ينقطع 
ملا  وكتبت بتلك األقالم وبذلك املداد كلمات اهللا ،. ولو أنّ أشجار األرض أقالم ، والبحر ممدود بسبعة أحبر : 

قُل لَّْو كَانَ البحر ِمَداداً لكلمات رَّبى لََنِفدَ البحر قَْبلَ أَن { : نفدت كلماته ونفدت األقالم واملداد ، كقوله تعاىل 
حال يف أحد وجهي } والبحر َيُمدُُّه { : زعمت أنّ قوله : فإن قلت ] .  ١٠٩: الكهف [ } َتنفََد كلمات َرّبى 

  :هو كقوله : قلت . إىل ذي احلال  الرفع ، وليس فيه ضمري راجع
وما أشبه ذلك من األحوال اليت حكمها حكم . جئت واجليش مصطف : و ... َوقَِد اغَْتَدى وَالطَّْيُر ِفي ُوكَُناتَِها 

على التوحيد } ِمن َشَجَرةٍ { : مل قيل : فإن قلت . وحبرها ، والضمري لألرض : وجيوز أن يكون املعىن . الظروف 
أريد تفصيل الشجر وتقصيها شجرة شجرة ، حىت ال يبقى من جنس : اجلنس الذي هو شجر؟ قلت دون اسم 

فهال . الكلمات مجع قلة ، واملوضع موضع التكثري ال التقليل : فإن قلت . الشجر وال واحدة إال قد بريت أقالماً 
: لمه؟ وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما معناه أنّ كلماته ال تفي بكتبتها البحار ، فكيف بك: كلم اهللا؟ قلت : قيل 

 -إنّ هذا : إن املشركني قالوا : وقيل » قد أوتينا التوراة وفيها كل احلكمة«: أهنا نزلت جواباً لليهود ملا قالوا 
وهذه اآلية عند بعضهم مدنية ، وأهنا نزلت بعد . كالم سينفد ، فأعلم اهللا أن كالمه ال ينفد  -يعنون الوحي 
ألست تتلو فيما : يل هي مكية ، وإمنا أمر اليهود وفد قريش أن يقولوا لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اهلجرة ، وق
ال خيرج من } َحِكيٌم { ال يعجزه شيء } أَنَّ اهللا عَزِيٌز { أنا قد أوتينا التوراة وفيها علم كل شيء : أنزل عليك 

  .علمه وحكمته شيء ، ومثله ال تنفد كلماته وحكمه 

  ) ٢٨(َخلْقُكُْم وَلَا َبعْثُكُْم إِلَّا كََنفْسٍ َواِحَدٍة إِنَّ اللََّه َسِميٌع َبِصٌري  َما

سواء يف قدرته القليل والكثري ، والواحد واجلمع ، ال يتفاوت ، : إال كخلقها وبعثها ، أي } إِالَّ كَنَفْسٍ واحدة { 
أن لو شغله شأن عن شأن وفعل عن فعل ، : ة العدد وذلك أنه إمنا كانت تتفاوت النفس الواحدة والنفوس الكثري

يسمع كل صوت ويبصر كل مبصر يف حالة واحدة ، ال يشغله إدراك } إِنَّ اهللا َسِميٌع َبِصٌري { وقد تعاىل عن ذلك 
  .بعضها عن إدراك بعض ، فكذلك اخللق والبعث 

وِلُج النَّهَاَر ِفي اللَّْيلِ َوَسخََّر الشَّْمَس َوالْقََمَر كُلٌّ َيْجرِي إِلَى أََجلٍ ُمَسمى َوأَنَّ أَلَْم َتَر أَنَّ اللََّه ُيوِلُج اللَّْيلَ ِفي النََّهارِ َوُي
  ) ٣٠(يُّ الْكَبُِري ذَِلكَ بِأَنَّ اللََّه ُهَو الَْحقُّ َوأَنَّ َما َيْدُعونَ ِمْن ُدونِِه الَْباِطلُ َوأَنَّ اللََّه ُهَو الَْعِل) ٢٩(اللََّه بَِما َتْعَملُونَ َخبٌِري 

الشمس إىل آخر السنة ، والقمر إىل آخر : كل واحد من الشمس والقمر جيري يف فلكه ، ويقطعه إىل وقت معلوم 
دلّ أيضاً بالليل والنهار . ألنه ال ينقطع جريهما إال حينئٍذ . يوم القيامة : األجل املسمى : وعن احلسن . الشهر 

وبإحاطته جبميع أعمال . ما وجرى النريين يف فلكيهما كل ذلك على تقدير وحساب وتعاقبهما وزيادهتما ونقصاهن
أهو من تعاقب : جيري ألجل مسمى ، وجيري إىل أجل مسمى : فإن قلت . على عظم قدرته وحكمته : اخللق 

النتهاء أعين ا: ولكن املعنيني . كال ، وال يسلك هذه الطريقة إال بليد الطبع ضيق العطن : احلرفني؟ قلت 
. معناه يبلغه وينتهي إليه : واالختصاص كل واحد منهما مالئم لصحة الغرض؛ ألنّ قولك جيري إىل أجل مسمى 

أال ترى . تريد جيري إلدراك أجل مسمى ، جتعل اجلري خمتصاً بإدراك أجل مسمى : جيري ألجل مسمى : وقولك 
ذلك { فكال املعنيني غري ناب به موضعه . لشهر وجري القمر خمتص بآخر ا. أن جري الشمس خمتص بآخر السنة 

فكيف باجلماد الذي تدعونه . الذي وصف من عجائب قدرته وحكمته اليت يعجز عنها األحياء القادرون العاملون } 



{ شأن ال} َوأَنَّ اهللا ُهَو العلى { وأنّ من دونه باطل اإلهلية . من دون اهللا ، إمنا هو بسبب أنه هو احلق الثابت إهليته 
أو ذلك الذي أوحى إليك من هذه اآليات بسبب بيان أنّ اهللا هو احلق ، وأنّ إهلا غريه باطل ، . السلطان } الكبري 

  .وأنّ اهللا هو العلّي الكبري عن أن يشرك به 

  ) ٣١(ِفي ذَِلَك لَآيَاٍت ِلكُلِّ َصبَّارٍ َشكُورٍ  أَلَْم َتَر أَنَّ الْفُلَْك َتجْرِي ِفي الَْبْحرِ بِنِْعَمِت اللَِّه ِليُرَِيكُْم ِمْن آَياِتِه إِنَّ

. وكل فعل جيوز فيه فعل ، كما جيوز يف كل فعل فعل ، على مذهب التعويض . بضم الالم » الفلك«: قرىء 
{ بإحسانه ورمحته } بِنِْعَمِت اهللا { وعني فعالت جيوز فيها الفتح والكسر والسكون . بسكون العني : وبنعمات اهللا 

  .إنّ يف ذلك آليات لكل مؤمن : لنعمائه ، ومها صفتا املؤمن ، فكأنه قال } َشكُورٍ { على بالئه } بَّارٍ َص

اِتَنا إِلَّا كُلُّ ُمقَْتِصٌد َوَما َيْجَحُد بِآَي َوإِذَا غَشَِيُهْم َمْوٌج كَالظُّلَلِ َدَعُوا اللََّه ُمخِْلِصَني لَُه الدِّيَن فَلَمَّا َنجَّاُهْم إِلَى الَْبرِّ فَِمنُْهْم
  ) ٣٢(َختَّارٍ كَفُورٍ 

: كل ما أظلك من جبل أو سحاب أو غريمها وقريء : يرتفع املوج ويتراكب ، فيعود مثل الظلل ، والظلة 
متوسط يف الكفر والظلم ، خفض من غلوائه ، وانزجر بعض } فَِمْنُهْم مُّقَْتِصدٌ { كقلة وقالل . كالظالل ، مجع ظلة 

أو مقتصد يف اإلخالص الذي كان عليه يف البحر ، يعين أنّ ذلك اإلخالص احلادث عن اخلوف ، ال  .االنزجار 
أشد الغدر : واخلثر . مؤمن قد ثبت على ما عاهد عليه اهللا يف البحر : وقيل . يبقى ألحد قط ، واملقتصد قليل نادر 

  :من ختر ، قال  إنك ال متّد لنا شرباً من غدر إال مددنا لك باعاً: ومنه قوهلم . 
  َمْألَت َيَدْيَك ِمْن غَْدرٍ َوخَتْرِ... َوإِنََّك لَْو رَأَْيَت أََبا ُعَمْير 

لَِّه َحقٌّ َواِلِدهِ َشْيئًا إِنَّ َوْعَد ال َيا أَيَُّها النَّاُس اتَّقُوا َربَّكُْم َواْخَشْوا َيْوًما لَا َيْجزِي َواِلٌد َعْن َولَِدِه وَلَا َمْولُوٌد ُهَو جَازٍ َعْن
  ) ٣٣(فَلَا َتُغرَّنَّكُُم الْحََياةُ الدُّْنَيا َولَا َيُغرَّنَّكُمْ بِاللَِّه الَْغُروُر 

  :ويف احلديث يف جذعة بن نيار . املتجازي : ومنه قيل للمتقاضي . ال يقضي عنه شيئاً } الَّ َيْجزِى { 
أجزأت عنك جمزأ فالن : يقال . ال يغين » ال جيزىء«: وقرىء " جتزِي عنَك وال جتزِي عْن أحٍد بعَدك ) "  ٨٥٩( 
وعن . متنيكم يف املعصية املغفرة : الدنيا وقيل : وقيل . الشيطان } الغرور { . ال جيزى فيه ، فحذف : واملعىن . 

ذكرك : وقيل . أن يتمادى الرجل يف املعصية ويتمىن على اهللا املغفرة : الغّرة باهللا : سعيد بن جبري رضي اهللا عنه 
: وقرىء بضم الغني وهو مصدر غره غروراً ، وجعل الغرور غارا ، كما قيل . حلسناتك ونسيانك لسيئاتك غرة 

وارد على } َوالَ َمْولُوٌد ُهَو َجازٍ َعن َواِلِدِه شَْيئاً { : قوله : فإن قلت . أو أريد زينة الدنيا ألهنا غرور . جّد جّده 
األمر كذلك؛ ألنّ اجلملة اإلمسية أكد من الفعلية ، وقد : قلت . ما هو معطوف عليه  طريق من التوكيد مل يرد عليه

أنّ اخلطاب للمؤمنني : والسبب يف جميئه على هذا السنن } َمْولُودٌ { : وقوله } ُهوَ { : انضم إىل ذلك قوله 
أن ينفعوا : اع الناس فيهم قبض آباؤهم على الكفر وعلى الدين اجلاهلي ، فأريد حسم أطماعهم وأطم: وعليتهم 

ومعىن . آباءهم يف اآلخرة ، وأن يشفعوا هلم ، وأن يغنوا عنهم من اهللا شيئاً؛ فلذلك جيء به على الطريق اآلكد 
أن الواحد منهم لو شفع لألب األدىن الذي ولد منه ، مل تقبل شفاعته ، فضالً أن يشفع : التوكيد يف لفظ املولود 
  .نّ الولد يقع على الولد وولد الولد؛ خبالف املولود فإنه ملن ولد منك ملن فوقه من أجداده؛ أل



كِْسُب غًَدا َوَما َتْدرِي نَفٌْس بِأَيِّ إِنَّ اللََّه ِعْنَدُه ِعلُْم السَّاَعِة وَُيَنزِّلُ الْغَْيثَ َوَيْعلَُم َما ِفي الْأَْرَحامِ َوَما َتْدرِي نَفٌْس َماذَا َت
  ) ٣٤(اللََّه َعِليٌم َخبٌِري  أَْرضٍ َتُموُت إِنَّ

  :روي 
يا رسول اهللا : أنّ رجالً من حمارب وهو احلارث بن عمرو بن حارثة أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال )  ٨٦٠( 

ي ، أخربين عن الساعِة مَتى قياُمها ، وإّني قد ألقيُت حباِتي يف األرض وقْد أبطأُت عنَّا السماُء ، فمَتى متطُر؟ وأخربنِّ
عنِ امرأِتي فقْد اشتملْت ما يف بطنِها ، أذكُر أْم أنثى؟ وإنِّي علْمُت ما علْمُت أمس ، فما أعملُ غداً؟ وهذا مولِدي 

  :قد عرفُته ، فأيَن أموُت؟ فنزلَْت وعن النيبّ صلى اهللا عليه وسلم 
من ادعى علم هذه اخلمسة : ا وعن ابن عباس رضي اهللا عنهم. وتال هذه اآلية " مفاتُح الغيبِ مخٌس ) "  ٨٦١( 

وعن املنصور أنه أمهه معرفة . فقد كذب ، إياكم والكهانة فإن الكهانة تدعو إىل الشرك والشرك وأهله يف النار 
مّدة عمره ، فرأى يف منامه كأن خياالً أخرج يده من البحر وأشار إليه باألصابع اخلمس ، فاستفىت العلماء يف ذلك 

تأويلها أنّ مفاتح الغيب مخس :  ، وخبمسة أشهر ، وبغري ذلك ، حىت قال أبو حنيفة رمحه اهللا ، فتأّولوها خبمس سنني
يف } َويَُنّزلُ الغيث { أيان مرساها } ِعنَدُه ِعلُْم الساعة { ال يعلمها إال اهللا ، وأن ما طلبت معرفته ال سبيل لك إليه 

أذكر أم أنثى ، أتام أم ناقص ، } َوَيْعلَُم َما ِفى األرحام { به إبانه من غري تقدمي وال تأخري ، ويف بلد ال يتجاوزه 
من خري أو شر ، } مَّاذَا َتكِْسُب غَداً { بّرة أو فاجرة } َوَما َتْدرِى َنفْسٌ { وكذلك ما سوى ذلك من األحوال 

أين متوت ، ورمبا } سٌ َوَما َتْدرِى َنفْ{ وعازمة على شر فعملت خرياً . ورمبا كانت عازمة على خري فعملت شراً 
فترمي هبا مرامي القدر حىت متوت يف مكان مل خيطر . ال أبرحها وأقرب فيها : أقامت بأرض وضربت أوتادها وقالت 

وروي أنّ ملك املوت مّر على سليمان فجعل ينظر إىل رجل من جلسائه يدمي النظر . بباهلا ، وال حّدثتها به ظنوهنا 
وسأل سليمان أن حيمله على الريح ويلقيه . كأنه يريدين : ملك املوت ، فقال : ؟ قال إليه ، فقال الرجل من هذا

مث قال ملك املوت لسليمان كان دوام نظري إليه تعجباً منه ، ألين أمرت أن أقبض روحه باهلند . ببالد اهلند ، ففعل 
وإن  -أهنا ال تعرف : واملعىن . تل واحليلة ملا يف الدراية من معىن اخل. وجعل العلم هللا والدراية للعبد . وهو عندك 

ما يلصق هبا وخيتص وال يتخطاها ، وال شيء أخص باإلنسان من كسبه وعاقبته ، فإذا مل يكن له  -أعملت حيلها 
بتأنيث » أّي«وشبه سيبويه تأنيث . » بأية أرض«: وقرىء . طريق إىل معرفتهما ، كان من معرفة ما عدامها أبعد 

  .كلتهن : كل يف قوهلم 
  :عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

َمن قرأَ سوَرة لقمان كانَ له لقمانُ رفيقاً يوَم القيامِة وأُعطي من احلسناِت عشراً عشراً بعدد مْن عمل ) "  ٨٦٢( 
  " .باملعروِف وهنَى عن املنكر 

أَْم َيقُولُونَ افْتََراُه َبلْ ُهَو الَْحقُّ ِمْن َربِّكَ ِلتُْنِذَر قَْوًما َما أََتاُهمْ ) ٢(َتنْزِيلُ الِْكَتابِ لَا َرْيَب ِفيِه ِمْن َربِّ الَْعالَِمَني ) ١(امل 
  ) ٣(ِمْن َنِذيرٍ ِمْن قَْبِلَك لََعلَُّهْم َيْهَتُدونَ 

} كتاب َتنزِيلُ ال{ وإن جعلتها تعديداً للحروف ارتفع } َتنزِيلُ الكتاب { على أهنا اسم السورة مبتدأ خربه } امل { 
} ِمن رَّبّ العاملني { والوجه أن يرتفع باالبتداء ، وخربه } الَ َرْيَب ِفيِه { أو هو مبتدأ خربه : بأنه خرب مبتدأ حمذوف 

ال ريب يف : راجع إىل مضمون اجلملة ، كأنه قيل } ِفيِه { والضمري يف . اعتراض ال حمل له : } الَ رَْيَب ِفيِه { و 



هذا مفترى ، : ألنّ قوهلم } أَْم َيقُولُونَ افتراه {  من رب العاملني ويشهد لوجاهته قوله ذلك ، أي يف كونه منزالً
وما فيه من تقدير أنه من اهللا وهذا } َبلْ ُهَو احلق ِمن رَّّبَك { : إنكار ألن يكون من رب العاملني ، وكذلك قوله 

أن ذلك ما ال ريب فيه ، مث أضرب عن ذلك إىل أثبت أوالً أن تنزيله من رب العاملني ، و: أسلوب صحيح حمكم 
بل واهلمزة ، إنكاراً لقوهلم وتعجيباً منه لظهور : هي املنقطعة الكائنة مبعىن » أم«ألن } أَْم َيقُولُونَ افتراه { : قوله 
ه أن ونظري. يف عجز بلغائهم عن مثل ثالث آيات منه ، مث أضرب عن اإلنكار إىل إثبات أنه احلق من ربك : أمره 

النظر أّول األفعال : كقول املتكلمني . يعلل العامل يف املسألة بعلة صحيحة جامعة ، قد احترز فيها أنواع االحتراز 
الواجبة على اإلطالق اليت ال يعرى عن وجوهبا مكلف ، مث يعترض عليه فيها ببعض ما وقع احترازه منه ، فريده 

كيف نفى أن يرتاب يف أنه من اهللا ، : فإن قلت . رير كالمه ومتشيته بتلخيص أنه احترز من ذلك ، مث يعود إىل تق
أن ال مدخل للريب يف } الَ َرْيَب ِفيِه { معىن : ؟ قلت } افتراه { : وقد أثبت ما هو أطم من الريب ، وهو قوهلم 

. أبعد شيء من الريب ألن نايف الريب ومميطه معه ال ينفك عنه وهو كونه معجزاً للبشر ، ومثله : أنه تنزيل اهللا 
فإما قول متعنت مع علمه أنه من اهللا لظهور اإلعجاز له ، أو جاهل يقوله قبل التأمل والنظر } افتراه { : وأما قوهلم 

وذلك أن أن ]  ٦: يس [ } مَّا أُنِذَر ءاَباؤُُهْم { : كقوله } مَّا أتاهم ّمن نَِّذيرٍ ّمن قَْبِلَك { : ألنه مسع الناس يقولونه 
. فإذا مل يأهتم نذير مل تقم عليهم حجة : فإن قلت . ريشاً مل يبعث اهللا إليهم رسوالً قبل حممد صلى اهللا عليه وسلم ق

أما قيام احلجة بالشرائع اليت ال يدرك علمها إال بالرسل فال ، وأما قيامها مبعرفة اهللا وتوحيده وحكمته فنعم؛ : قلت 
أن يكون على الترجي من : فيه وجهان } لََّعلَُّهْم َيْهَتُدونَ { يف كل زمان  ألن أدلة العقل املوصلة إىل ذلك معهم

على الترجي من موسى وهرون عليهما ]  ٤٤: طه [ } لََّعلَُّه يََتذَكَُّر { رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كما كان 
  .السالم ، وأن يستعار لفظ الترجي لإلرادة 

لَا اِت وَالْأَْرَض َوَما َبْيَنُهَما ِفي ِستَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اْسَتَوى َعلَى الْعَْرشِ َما لَكُْم ِمْن ُدونِِه ِمْن َوِليٍّ َواللَُّه الَِّذي َخلََق السََّماَو
  ) ٤(َشِفيعٍ أَفَلَا تََتذَكَُّرونَ 

أنكم إذا : معنيني ، أحدمها هو على : قلت } َما لَكُْم ّمن ُدونِِه ِمن وَِلّي َوالَ َشِفيعٍ { : ما معىن قوله : فإن قلت 
أن اهللا وليكم الذي : والثاين . ناصراً ينصركم وال شفيعاً يشفع لكم : جاوزمت رضاه مل جتدوا ألنفسكم ولياً ، أي 

{ : فهو كقوله تعاىل . يتوىل مصاحلكم ، وشفيعكم أي ناصركم على سبيل اجملاز ، ألن الشفيع ينصر املشفوع له 
  .فإذا خذلكم مل يبق لكم ويلّ وال نصري ]  ١٠٧: البقرة [ } اهللا ِمن َوِلّي َوالَ َنِصريٍ  َوَما لَكُم ّمن ُدوِن

  ) ٥(َتُعدُّونَ  ُيَدبُِّر الْأَْمَر ِمَن السََّماِء إِلَى الْأَْرضِ ثُمَّ َيْعُرجُ إِلَْيِه ِفي َيْومٍ كَانَ ِمقَْداُرُه أَلْفَ َسَنٍة ِممَّا

مث ال يعمل به وال } ِمَن السماء إِلَى األرض { طاعات واألعمال الصاحلة ينزله مدبراً املأمور به من ال} األمر { 
يصعد إليه ذلك املأمور به خالصاً كما يريده ويرتضيه إال يف مدة متطاولة؛ لقلة عمال اهللا واخللص من عباده وقلة 

أو يدبر } قَِليالً مَّا َتْشكُُرونَ { أثره األعمال الصاعدة ، ألنه ال يوصف بالصعود إال اخلالص ودل عليه قوله على 
َوإِنَّ َيْوماً عِنَد رَّبكَ { : لكل يوم من أيام اهللا وهو ألف سنة ، كما قال : أمر الدنيا كلها من السماء إىل األرض 

ت عنده ، ويكتب يف صحف أي يصري إليه ، ويثب} ثُمَّ يَْعُرُج إِلَْيِه { ، ]  ٤٧: احلج [ } كَأَلِْف َسَنٍة ّممَّا تَُعدُّونَ 
ما يرتفع من ذلك األمر ويدخل حتت الوجود إىل أن تبلغ املدة آخرها ، : مالئكته كل وقت من أوقات هذه املّدة 

ينزل الوحي مع جربيل عليه السالم من السماء : وقيل . مث يدبر أيضاً ليوم آخر ، وهلم جرا إىل أن تقوم الساعة 



كان من قبول الوحي أو رّده مع جربيل ، وذلك يف وقت هو يف احلقيقة ألف سنة؛ مث يرجع إليه ما . إىل األرض 
ألن املسافة مسرية ألف سنة يف اهلبوط والصعود؛ ألن ما بني السماء واألرض مسرية مخسمائة سنة ، وهو يوم من 

السماء إىل األرض إىل  يدبر أمر الدنيا من: أيامكم لسرعة جربيل؛ ألنه يقطع مسرية ألف سنة يف يوم واحد ، وقيل 
وهو } ِفى َيْومٍ كَانَ ِمقَْداُرُه أَلْفَ َسَنٍة { أن تقوم الساعة ، مث يعرج إليه ذلك األمر كله؛ أي يصري إليه ليحكم فيه 

  .بالتاء والياء » يعدون«: وقرىء . على البناء للمفعول » يعرج«: وقرأ ابن أيب عبلة . يوم القيامة 

ثُمَّ ) ٧(الَِّذي أَْحَسَن كُلَّ َشْيٍء َخلَقَُه َوَبَدأَ َخلَْق الْإِْنَساِن ِمْن ِطنيٍ ) ٦(بِ وَالشََّهاَدةِ الْعَزِيُز الرَِّحيُم ذَِلَك َعاِلُم الَْغْي
َوالْأَْبَصاَر َوالْأَفِْئَدةَ قَِليلًا َما  ثُمَّ َسوَّاُه َونَفََخ ِفيِه ِمْن ُروِحِه َوَجَعلَ لَكُمُ السَّْمَع) ٨(َجَعلَ َنْسلَُه ِمْن ُسلَالٍَة ِمْن َماٍء َمهِنيٍ 

  ) ٩(َتْشكُُرونَ 

حسنه ، ألنه ما من شيء خلقه إال وهو مرتب على ما اقتضته احلكمة وأوجبته املصلحة؛ } أَْحَسَن كُلَّ َشْىٍء { 
[ } ْحَسنِ َتقْوِميٍ لَقَْد َخلَقَْنا اإلنسان ِفى أَ{ : فجميع املخلوقات حسنة وإن تفاوتت من حسن وأحسن ، كما قال 

ا حيسن : علم كيف خيلقه من قوله : وقيل ]  ٤: التني  حيسن معرفته أي يعرفه معرفة . وحقيقته . قيمة املرء م
على الوصف ، : وخلقه . أحسن ، فقد خلق كل شيء : على البدل ، أي » خلقه«وقريء . حسنة بتحقيق وإتقان 

تنفصل منه وخترج من صلبه وحنوه : ة نسالً؛ ألهنا تنسل منه ، أي مسيت الذري. كل شيء خلقه فقد أحسنه : أي 
ودل بإضافة ]  ٤: التني [ } ِفى أَْحَسنِ َتقْوِميٍ { : قّومه ، كقوله تعاىل } سواه { سليل وجنل ، و : قوهلم للولد 

[ اآلية } . . . . . الروح  َوَيْسئَلُوَنَك َعنِ{ : الروح إىل ذاته على أنه خلق عجيب ال يعلم كنهه إال هو ، كقوله 
  .ونفخ فيه من الشيء الذي اختص هو به ومبعرفته : ، كأنه قال ]  ٨٥: اإلسراء 

لَِّذي قُلْ َيَتَوفَّاكُْم َملَُك الَْمْوِت ا) ١٠(َوقَالُوا أَإِذَا َضلَلَْنا ِفي الْأَْرضِ أَإِنَّا لَِفي َخلْقٍ َجِديدٍ َبلْ ُهمْ بِِلقَاِء َربِّهِْم كَاِفُرونَ 
  ) ١١(ُوكِّلَ بِكُْم ثُمَّ إِلَى َربِّكُْم ُتْرجَُعونَ 

، على » أنا«، و» ائنا«: وقرىء . قيل القائل أيب بن خلف ، ولرضاهم بقوله أُسند إليهم مجيعاً } َوقَالُواْ { 
ا يضل املاء يف اللنب أو صرنا تراباً ، وذهبنا خمتلطني بتراب األرض ، ال نتميز منه ، كم} َضلَلَْنا { االستفهام وتركه 

  :من قوله . بالدفن فيها } ِفى األرض { غبنا 
ضل يضل : يقال . بكسر الالم » ضللنا«: وقرأ علي وابن عباس رضي اهللا عنهما ... َوآَب ُمِضلُّوُه بَِعْينٍ َجِليٍَّة 

صرنا من جنس : يل وق. إذا أننت : صللنا ، من صلّ اللحم وأصلّ : وقرأ احلسن رضي اهللا عنه . وضل يضل 
) لَِفى َخلْقٍ َجِديٍد ( مبا يدل عليه : ؟ قلت } أَءذَا َضلَلَْنا { مب انتصب الظرف يف : فإن قلت . الصلة وهي األرض 

هو الوصول إىل العاقبة ، من تلقى ملك املوت وما وراءه ، فلما ذكر : لقاء رهبم . أو جيدد خلقنا . وهو نبعث 
ه إىل ما هو أبلغ يف الكفر ، وهو أهنم كافرون جبميع ما يكون يف العاقبة ، ال باإلنشاء أضرب عن. كفرهم باإلنشاء 

أال ترى كيف خوطبوا بتويف ملك املوت وبالرجوع إىل رهبم بعد ذلك مبعوثني للحساب واجلزاء ، وهذا : وحده 
الزمر [ } اهللا َيَتَوفَّى األنفس { : اىل قال اهللا تع. استيفاء النفس وهي الروح : معىن لقاء اهللا على ما ذكرنا والتويف 

توفيت حقي من فالن ، : من قولك . أخرجوا أنفسكم ، وهو أن يقبض كلها ال يترك منها شيء : وقال ]  ٤٢: 
تقصيته : منها : يلتقيان يف مواضع : والتفعل واالستفعال . واستوفيته إذا أخذته وافياً كامالً من غري نقصان 

حويت مللك املوت األرض ، وجعلت له مثل : وعن جماهد رضي اهللا عنه . لته واستعجلته واستقصيته ، وتعج



يدعو : ملك املوت : وقيل . يتوفاهم ومعه أعوان من املالئكة : وعن قتادة . الطست ، يتناول منها حيث يشاء 
  .األرواح فتجيبه ، مث يأمر أعوانه بقبضها 

َولَْو ) ١٢(ُسو ُرءُوِسهِْم عِْنَد رَبِّهِْم َربََّنا أَْبَصْرَنا َوَسِمْعَنا فَاْرجِْعَنا َنعَْملْ صَاِلًحا إِنَّا ُموِقُنونَ َولَْو َتَرى إِِذ الُْمْجرُِمونَ َناِك
فَذُوقُوا بَِما َنِسيُتْم ) ١٣(َمِعَني ْجِشئَْنا لَآَتْيَنا كُلَّ َنفْسٍ ُهَداَها وَلَِكْن َحقَّ الْقَْولُ ِمنِّي لَأَْملَأَنَّ َجهَنََّم ِمَن الْجِنَِّة وَالنَّاسِ أَ

  ) ١٤(ِلقَاَء َيْوِمكُْم َهذَا إِنَّا َنِسيَناكُْم َوذُوقُوا َعذَابَ الُْخلِْد بَِما كُنُْتْم َتْعَملُونَ 

أن يراد به التمين ، كأنه قال : جيوز أن يكون خطاباً لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وفيه وجهان } َولَْو تََرى { 
  :وليتك ترى ، كقوله صلى اهللا عليه وسلم للمغرية : 
لََّعلَُّهْم َيْهَتُدونَ { والتمين لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، كما كان الترجي له يف » لو نظرت إليها « )  ٨٦٣( 
من  ألنه جترع منهم الغصص ومن عداوهتم وضرارهم ، فجعل اهللا له متين أن يراهم على تلك الصفة الفظيعة} 

: أو . لرأيت أمراً فظيعاً : احلياء واخلزي والغم ليشمت هبم ، وأن تكون لو االمتناعية قد حذف جواهبا ، وهو 
فالن لئيم ، إن أكرمته أهانك ، وإن : أن خياطب به كل أحد ، كما تقول : وجيوز . لرأيت أسوأ حال ترى 

كالمها : إن أكرم وإن أحسن إليه ، ولو وإذ : نك قلت أحسنت إليه أساء إليك ، فال تريد به خماطباً بعينه ، فكأ
للمضي ، وإمنا جاز ذلك؛ ألن املترقب من اهللا مبنزلة الوجود املقطوع به يف حتققه ، وال يقدر لنرى ما يتناوله ، كأنه 

: فال يغاثون ، يعين } رَبََّنا أَْبصَْرَنا َوَسِمعَْنا { يستغيثون بقوهلم . ولو تكون منكم الرؤية ، وإذ ظرف له : قيل 
هي } فارجعنا { أو كنا عمياً وصماً فأبصرنا ومسعنا . أبصرنا صدق وعدك ووعيدك ومسعنا منك تصديق رسلك 

على طريق اإلجلاء والقسر ، ولكننا بنينا األمر على االختيار دون } ألتَْيَنا كُلَّ نَفْسٍ ُهَداَها { الرجعة إىل الدنيا 
ى على اهلدى ، فحقت كلمة العذاب على أهل العمى دون البصراء أال ترى إىل ما عقبه االضطرار ، فاستحبوا العم

من نسيان العاقبة ، وقلة الفكر فيها ، : فجعل ذوق العذاب نتيجة فعلهم } فَذُوقُواْ بَِما َنِسيُتمْ { : به من قوله 
ماك يف الشهوات أذهلكم وأهلاكم عن أن االهن: خالف التذكر ، يعين : واملراد بالنسيان . وترك االستعداد هلا 

وقيل . جازيناكم جزاء نسيانكم : على املقابلة ، أي } إِنَّا نسيناكم { : تذكر العاقبة وسلط عليكم نسياهنا ، مث قال 
تركتم الفكر يف العاقبة ، فتركناكم من الرمحة ، ويف استئناف قوله إنا نسيناكم وبناء الفعل : هو مبعىن الترك ، أي : 

واملعىن فذوقوا هذا أي ما أنتم فيه من نكس الرؤوس واخلزي والغم . على إن وامسها تشديد يف االنتقام منهم 
  .بسبب نسيان اللقاء ، وذوقوا العذاب املخلد يف جهنم بسبب ما عملتم من املعاصي والكبائر املوبقة 

تََتَجافَى ُجنُوبُُهْم ) ١٥(رُّوا ُسجًَّدا َوَسبَّحُوا بَِحْمِد َربِّهِْم َوُهْم لَا َيسَْتكْبُِرونَ إِنََّما ُيْؤِمُن بِآيَاِتَنا الَِّذيَن إِذَا ذُكُِّروا بَِها َخ
ُينٍ فَلَا َتْعلَُم نَفٌْس َما أُْخِفَي لَُهْم ِمْن قُرَِّة أَْع) ١٦(َعنِ الَْمَضاجِعِ َيْدُعونَ َربَُّهمْ َخْوفًا َوطََمًعا َوِممَّا َرَزقَْناُهْم ُيْنِفقُونَ 

  ) ١٧(َجَزاًء بَِما كَاُنوا َيْعَملُونَ 

َوسَبَُّحواْ { سجدوا تواضعاً هللا وخشوعاً ، وشكراً على ما رزقهم من اإلسالم : أي وعظوا } إِذَا ذُكُّرواْ بَِها { 
كما يفعل من يصر } ُرونَ َوُهْم الَ َيسَْتكْبِ{ ونزهوا اهللا من نسبة القبائح إليه ، وأثنوا عليه حامدين له } بِحَْمِد رَّبهِْم 

إِنَّ الذين أُوُتواْ العلم ِمن قَْبِلِه إِذَا يتلى َعلَْيهِْم َيِخرُّونَ ِلَألذْقَانِ ُسجَّدًا { : مستكرباً كأن مل يسمعها ، ومثله قوله تعاىل 
عن الفرش ومواضع } ع َعنِ املضاج{ ترتفع وتتنحى } تتجاىف { ] .  ١٠٧: اإلسراء [ } َوَيقُولُونَ ُسْبَحانَ َربَّنا 

وعن رسول اهللا . النوم ، داعني رهبم عابدين له؛ ألجل خوفهم من سخطه وطمعهم يف رمحته ، وهم املتهجدون 



  :صلى اهللا عليه وسلم يف تفسريها 
  :وعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . أنه التهجد : وعن احلسن رضي اهللا عنه " قيام العبد من الليل ) "  ٨٦٤( 
سيعلم أهل : إذا مجع اهللا األولني واآلخرين يوم القيامة جاء مناد ينادي بصوت يسمع اخلالئق كلهم ) "  ٨٦٥( 

ليقم الذين كانت تتجاىف جنوهبم عن املضاجع؛ فيقومون وهم قليل : مث يرجع فينادي . اجلمع اليوم من أوىل بالكرم 
البأساء والضراء ، فيقومون وهم قليل ، فيسرحون مجيعاً إىل ليقم الذين كانوا حيمدون اهللا يف : ، مث يرجع فينادي 

كان أناس من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا : وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه " اجلنة ، مث حياسب سائر الناس 
هم الذين يصلون صالة : وقيل . فنزلت فيهم . عليه وسلم يصلون من صالة املغرب إىل صالة العشاء اآلخرة 

ما أخفى هلم على البناء للفاعل ، وهو اهللا سبحانه ، . على البناء للمفعول } مَّآ أُخِْفَى لَُهم { ال ينامون عنها  العتمة
مبعىن الذي ، أو مبعىن : وما . الثالثة للمتكلم ، وهو اهللا سبحانه : وما أخفيت هلم . وما خنفي هلم . وما أخفى هلم 

كلهّن وال نفس واحدة منهّن ال ملك  -ال تعلم النفوس : واملعىن . » أعنيوقرات » «من قّرة أعني«: وقرىء . أي 
أّي نوع عظيم من الثواب ادخر اهللا ألولئك وأخفاه من مجيع خالئقه ، ال يعلمه إال هو مما  -مقرب وال نّيب مرسل 

فحسم أطماع } ُنواْ َيْعَملُونَ جََزاء بَِما كَا{ : تقربه عيوهنم ، وال مزيد على هذه العدة وال مطمح وراءها ، مث قال 
  :املتمنني ، وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

أعددُت لعباِدي الصاحلَني ما الَ عُني رأْت وال أذنَ مسَعت وال خطر على قلبِ بشرٍ ، : يقولُ اللَُّه تعالَى ) "  ٨٦٦( 
: وعن احلسن رضي اهللا عنه " هلُم مْن قرِة أعنيٍ  فال تعلمُ نفُس ما أخفَي: اقرُؤوا إن شئتُم . َبلَْه ما أطلعُتهم عليِه 

  .أخفى القوم أعماالً يف الدنيا ، فأخفى اهللا هلم ما ال عني رأت وال أذن مسعت 

ُت الَْمأَْوى ُنُزلًا أَمَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت فَلَُهْم جَنَّا) ١٨(أَفََمْن كَانَ ُمْؤِمًنا كََمْن كَانَ فَاِسقًا لَا َيْسَتُوونَ 
ذُوقُوا  َوأَمَّا الَِّذيَن فََسقُوا فََمأَْواُهُم النَّاُر كُلََّما أَرَاُدوا أَنْ َيْخُرجُوا ِمْنَها أُعِيُدوا ِفيَها َوقِيلَ لَُهْم) ١٩(بَِما كَاُنوا َيْعَملُونَ 

  ) ٢١(ُهْم ِمَن الَْعذَابِ الْأَدَْنى ُدونَ الَْعذَابِ الْأَكَْبرِ لََعلَُّهْم يَْرجُِعونَ وَلَُنِذيقَنَّ) ٢٠(َعذَاَب النَّارِ الَِّذي كُْنُتْم بِهِ ُتكَذُِّبونَ 

: حممول على املعىن ، بدليل قوله تعاىل } الَّ َيْسَتُوونَ { حمموالن على لفظ من و } كَانَ فَاِسقاً { و } كَانَ ُمْؤِمناً { 
َومِْنُهْم مَّن َيْسَتِمعُ إِلَْيَك حىت إِذَا َخَرجُواْ ِمْن { : وحنوه قوله تعاىل } ين فََسقُواْ َوأَمَّا الذ} { أَمَّا الذين َءاَمُنواْ { 

َولَقَْد َرءاُه نَْزلَةً أخرى ِعنَد ِسْدَرِة { : نوع من اجلنان؛ قال اهللا تعاىل } جنات املأوى { و ]  ١٦: حممد [ } ِعنِدَك 
تأوي إليها : مسيت بذلك ملا روي عن ابن عباس رضي اهللا عنه قال ]  ١٥: نجم ال[ } املنتهى عِنَدَها َجنَّةُ املأوى 

. عطاء بأعماهلم } نُُزالً { ، على التوحيد » جنة املأوى«: وقرىء . هي عن ميني العرش : وقيل . أرواح الشهداء 
فجنة مأواهم النار : وجيوز أن يراد . أي ملجؤهم ومنزهلم } فََمأَْواُهُم النار { عطاء النازل ، مث صار عاماً : والنزل 

: التوبة [ ، ]  ٢١: آل عمران [ } فََبّشرُْهم بَِعذَابٍ أَلِيمٍ { : ، أي النار هلم ، مكان جنة املأوى للمؤمنني؛ كقوله 
عذاب الدنيا من القتل واألسر ، وما حمنوا به من السنة سبع } العذاب األدىن { ، ]  ٢٤: اإلنشقاق [ ، ]  ٣٤

نذيقهم عذاب الدنيا : عذاب اآلخرة ، أي } العذاب األكرب { و . وعن جماهد رضي اهللا عنه ، عذاب القرب . سنني 
كقوله . أي يتوبون عن الكفر ، أو لعلهم يريدون الرجوع ويطلبونه } لََعلَُّهْم يَْرجُِعونَ { قبل أن يصلوا إىل اآلخرة 

ومسيت إرادة الرجوع رجوعاً ، كما مسيت إرادة القيام قياماً ]  ١٢ :السجدة [ } فارجعنا َنعَْملْ صاحلا { : تعاىل 
على البناء للمفعول » يرجعون«: ويدل عليه قراءة من قرأ ]  ٦: املائدة [ } إذا قمتم إىل الصالة { : يف قوله تعاىل 

ئاً كان ومل ميتنع ، من اهللا إرادة ، وإذا أراد اهللا شي» لعل«من أين صح تفسري الرجوع بالتوبة؟ و: فإن قلت . 



إرادة اهللا تتعلق : وتوبتهم مما ال يكون ، أال ترى أهنا لو كانت مما يكون مل يكونوا ذائقني العذاب األكرب؟ قلت 
فإما : وأما أفعال عباده . بأفعاله وأفعال عباده ، فإذا أراد شيئاً من أفعاله كان ومل ميتنع ، لالقتدار وخلوص الداعي 

تارون هلا ، أو مضطرون إليها بقسره وإجلائه ، فإن أرادها وقد قسرهم عليها فحكمها حكم أن يريدها وهم خم
أفعاهلا ، وإن أرادها على أن خيتاروها وهو عامل أهنم ال خيتاروهنا مل يقدح ذلك يف اقتداره ، كما ال يقدح يف اقتدارك 

علق بقدرتك ، وإذا مل يتعلق بقدرتك مل يكن فقده إرادتك أن خيتار عبدك طاعتك وهو ال خيتارها ، ألنّ اختياره ال يت
  :وروي يف نزوهلا . داالً على عجزك 

أنه شجر بني علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه والوليد بن عقبة بن أيب معيط يوم بدر كالم ، فقال له «)  ٨٦٧( 
لساناً ، وأحّد منك سناناً ،  أنا أشّب منك شباباً ، وأجلد منك جلداً ، وأذرب منك: اسكت فإنك صّيب : الوليد 

اسكت ، فإنك فاسق ، فنزلت : فقال له علي رضي اهللا عنه . وأشجع منك جناناً ، وأمأل منك حشواً يف الكتيبة 
أنه : وعن احلسن بن علي رضي اهللا عنهما . عامة للمؤمنني والفاسقني ، فتناولتهما وكل من كان يف مثل حاهلما 

  .اً وقد مساه اهللا مؤمناً يف عشر آيات؟ ومساك فاسقاً؟ كيف تشتم علي: قال للوليد 

  ) ٢٢(َوَمْن أَظْلَُم ِممَّْن ذُكَِّر بِآيَاِت َربِِّه ثُمَّ أَْعَرَض َعْنَها إِنَّا ِمَن الُْمْجرِِمَني ُمْنَتِقُمونَ 

ت اهللا يف وضوحها وإنارهتا أنّ اإلعراض عن مثل آيا: واملعىن . لالستبعاد } ثُمَّ أَْعَرَض َعنَْها { : مث يف قوله 
وإرشادها إىل سواء السبيل والفوز بالسعادة العظمى بعد التذكري هبا مستبعد يف العقل والعدل ، كما تقول 

  :ومنه مث يف بيت احلماسة . وجدت مثل تلك الفرصة مث مل تنتهزها استبعاداً لتركه االنتهاز : لصاحبك 
  َيَرى غََمرَاِت املَْوِت ثُمَّ َيزُوُرهَا... رٍَّة الَ َيكِْشُف الُغمَّاَء إالَّ اْبُن ُح

إنا منه منتقمون؟ : هال قيل : فإن قلت . استبعد أن يزور غمرات املوت بعد أن رآها واستيقنها واطلع على شّدهتا 
األوفر من  ملا جعله أظلم كل ظامل مث توعد اجملرمني عامة باالنتقام منهم ، فقد دلّ على إصابة األظلم النصيب: قلت 

  .االنتقام ، ولو قاله بالضمري مل يفد هذه الفائدة 

َوَجَعلَْنا ِمنُْهْم أَِئمَّةً َيْهُدونَ ) ٢٣(َولَقَْد آتَْيَنا ُموَسى الِْكتَاَب فَلَا َتكُْن ِفي ِمْرَيٍة ِمْن ِلقَاِئِه َوَجَعلَْناُه ُهًدى ِلبَنِي إِْسرَاِئيلَ 
  ) ٢٥(إِنَّ رَبََّك ُهَو َيفِْصلُ َبيَْنُهْم َيْوَم الِْقَياَمِة ِفيَما كَانُوا ِفيِه َيْخَتِلفُونَ ) ٢٤(اُنوا بِآَياتَِنا ُيوِقُنونَ بِأَْمرَِنا لَمَّا َصَبُروا َوكَ

إنا آتينا موسى عليه السالم مثل ما آتيناك من الكتاب ، : ومعناه . له } لّقَاِئِه { للجنس والضمري يف } الكتاب { 
فَإِن كُنَت ِفي { : ا لقيناك من الوحي ، فال تكن يف شك من أنك لقيت مثله ولقيت نظريه كقوله تعاىل ولقيناه مثل م

: وقوله } ّمن لّقَاِئِه { : وحنو قوله ]  ٩٤: يونس [ } َشّك ّممَّا أَنَزلَْنا إِلَْيَك فَاسْأَلِ الذين َيقَْرءونَ الكتاب ِمن قَْبِلك 
َوُنْخرُِج لَهُ َيْوَم القيامة ِكَتاًبا يلقاه َمْنشُوراً { : وقوله ]  ٦: النمل [ } ن ِمن لَُّدنْ َحِكيمٍ َعِليمٍ َوإِنََّك لَُتلَقَّى القرءا{ 
َوَجَعلَْنا ِمْنُهمْ أَِئمَّةً { لقومه } ُهًدى { وجعلنا الكتاب املنزل على موسى عليه السالم ] .  ١٣: اإلسراء [ } 

وكذلك لنجعلّن . ما يف التوراة من دين اهللا وشرائعه ، لصربهم وإيقاهنم باآليات الناس ويدعوهنم إىل } َيْهُدونَ 
الكتاب املنزل إليك هدى ونوراً ، ولنجعلّن من أّمتك أئمة يهدون مثل تلك اهلداية ملا صربوا عليه من نصرة الدين 

من لقاء موسى : وم القيامة وقيل من لقائك موسى عليه السالم ليلة اإلسراء أو ي: وقيل . وثبتوا عليه من اليقني 
وعن . أي لصربهم » وملا صربوا» «ملا صربوا«: وقرىء . من تلقيه له بالرضا والقبول : عليه السالم الكتاب ، أي 



إمنا جعل اهللا التوراة هدى لبين إسرائيل خاصة ، ومل يتعبد مبا فيها : وقيل . صربوا عن الدنيا : احلسن رضي اهللا عنه 
  .يقضي ، فيميز احملق يف دينه من املبطل } يَفِْصلُ َبيَْنُهْم { ل عليه السالم ولد إمساعي

  ) ٢٦(أَفَلَا َيْسَمُعونَ  أَوَلَْم َيْهدِ لَُهْم كَْم أَْهلَكَْنا ِمْن قَْبِلهِْم ِمَن الْقُُروِن َيْمُشونَ ِفي َمَساِكنِهِمْ إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآيَاٍت

. ألهل مكة } لَُهْم { للعطف على معطوف عليه منوي من جنس املعطوف ، والضمري يف }  أََو لَْم َيْهِد{ الواو يف 
جاءين كم رجل ، : ألنّ كم ال تقع فاعلة ، ال يقال } كَْم أَْهلَكَْنا { وقرىء بالنون والياء ، والفاعل ما دلّ عليه 

يعصم ال إله إال : مبضمونه ومعناه ، كقولك أو هذا الكالم كما هو . أو مل يهد هلم كثرة إهالكنا القرون : تقديره 
{ عاد ومثود وقوم لوط } القرون { و . وجيوز أن يكون فيه ضمري اهللا بداللة القراءة بالنون . اهللا الدماء واألموال 

  .بالتشديد » ميشون«: وقرىء . يعين أهل مكة ، ميرون يف متاجرهم على ديارهم وبالدهم } َيْمُشونَ ِفى مساكنهم 

  ) ٢٧(فُسُُهْم أَفَلَا ُيْبِصُرونَ وَلَْم َيرَْوا أَنَّا َنسُوُق الَْماَء إِلَى الْأَْرضِ الْجُُرزِ فَُنْخرُِج بِهِ َزْرًعا َتأْكُلُ ِمْنُه أَْنَعامُُهْم َوأَْنأَ

ال تنبت كالسباخ إّما لعدم املاء ، وإّما ألنه رعي وأزيل ، وال يقال لليت : األرض اليت جرز نباهتا أي قطع } اجلرز { 
وعن جماهد . إهنا أرض اليمن : وعن ابن عباس رضي اهللا عنه } فَُنْخرِجُ بِِه َزْرعاً { : ويدل عليه قوله . جرز : 

. من حبه } وَأَنفُسِهِْم { من عصفه } أنعامهم { من الزرع } َتأْكُلُ { باملاء } بِِه { . هي أبني : رضي اهللا عنه 
  .بالياء » يأكل«: وقرىء 

) ٢٩(قُلْ َيْوَم الْفَْتحِ لَا َينْفَُع الَِّذيَن كَفَرُوا إِميَانُُهْم َولَا ُهمْ ُيْنظَُرونَ ) ٢٨(َوَيقُولُونَ مََتى َهذَا الْفَْتُح إِنْ كُنُْتْم َصاِدِقَني 
  ) ٣٠(فَأَْعرِْض َعْنُهْم وَاْنَتِظرْ إِنَُّهْم ُمْنَتِظُرونَ 

وكان املسلمون يقولون ]  ٨٩: األعراف [ } َربََّنا افتح َبْيَنَنا { : ة ، من قوله النصر ، أو الفصل باحلكوم: الفتح 
أي يف أيّ } مىت هذا الفتح { : ويفتح بيننا وبينهم ، فإذا مسع املشركون قالوا . إنّ اهللا سيفتح لنا على املشركني 

م القيامة وهو يوم الفصل بني املؤمنني وأعدائهم يو} َيْوَم الفتح { و . يف أنه كائن } إِن كُنُتمْ صادقني { وقت يكون 
قد : فإن قلت . يوم فتح مكة : وعن جماهد واحلسن رضي اهللا عنهما . هو يوم بدر : ، ويوم نصرهم عليهم ، وقيل 

كان غرضهم يف السؤال عن وقت : قلت . سألوا عن وقت الفتح ، فكيف ينطبق هذا الكالم جواباً على سؤاهلم 
جاالً منهم عن وجه التكذيب واالستهزاء ، فأجيبوا على حسب ما عرف من غرضهم يف سؤاهلم فقيل الفتح ، استع

ال تستعجلوا به وال تستهزؤا ، فكأين بكم وقد حصلتم يف ذلك اليوم ، وآمنتم فلم ينفعكم اإلميان ، : هلم 
يوم بدر كيف يستقيم على تفسريه فمن فسره بيوم الفتح أو : فإن قلت . واستنظرمت يف إدراك العذاب فلم تنظروا 

املراد أنّ املقتولني منهم ال ينفعهم : قلت . أن ال ينفعهم اإلميان ، وقد نفع الطلقاء يوم فتح مكة وناساً يوم بدر 
إِنَُّهمْ { النصرة عليهم وهالكهم } وانتظر { إمياهنم يف حال القتل ، كما مل ينفع فرعون إميانه عند إدراك الغرق 

وقرأ ابن ]  ٥٢: التوبة [ } فََترَبَُّصواْ إِنَّا َمَعكُْم مَُّترَّبُصونَ { : الغلبة عليكم وهالككم ، كقوله تعاىل } ُرونَ مُّنَتِظ
وانتظر هالكهم فإهنم أحقاء بأن ينتظر هالكهم ، يعين أهنم : ومعناه . منتظرون ، بفتح الظاء : السميفع رمحه اهللا 
  .لك؛ فإن املالئكة يف السماء ينتظرونه أو وانتظر ذ. هالكون ال حمالة 

  :عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 



  :، وقالَ " ، أُعطي من األجرِ كأمنا أحيا ليلةَ القدرِ » وتبارك الَِّذي بيدِه امللك» « آمل تنزيل«َمْن قرأ ) "  ٨٦٨( 
  " .أيامٍ مْن قرأَ آالم تنزيل يف بيته ملّ يدخلِ الشيطانَ بيته ثالثةَ ) "  ٨٦٩( 

َواتَّبِْع َما يُوَحى إِلَْيَك ِمْن َربَِّك إِنَّ ) ١(َيا أَيَُّها النَّبِيُّ اتَّقِ اللََّه َولَا ُتِطعِ الْكَاِفرِيَن وَالُْمَناِفِقَني إِنَّ اللََّه كَانَ َعِليًما َحِكيًما 
  ) ٣(َوكَفَى بِاللَِّه َوِكيلًا  َوَتوَكَّلْ َعلَى اللَِّه) ٢(اللََّه كَانَ بَِما َتْعَملُونَ َخبًِريا 

ثالثاً وسبعني آية : كم تعّدون سورة األحزاب؟ قلت : قال يل أّيب بن كعب رضي اهللا عنه : عن زّر قال )  ٨٧٠( 
: ( ولقد قرأنا منها آية الرجم . فوالذي حيلف به أّيب بن كعب ، إن كانت لتعدل سورة البقرة أو أطول : قال . 

، أراد أيبّ رضي اهللا عنه أنّ ذلك من مجلة ) زنيا فارمجومها البتة نكاالً من اهللا واهللا عزيز حكيم  الشيخ والشيخة إذا
أن تلك الزيادة كانت يف صحيفة يف بيت عائشة رضي اهللا عنها فأكلتها : وأّما ما حيكى . ما نسخ من القرآن 

ياأيها } { ياأيها النىب اتق اهللا { : سول يف قوله جعل نداءه بالنّيب والر. الداجن فمن تأليفات املالحدة والروافض 
وترك نداءه بامسه كما ]  ٦٧: املائدة [ } ياأيها الرسول َبلّغْ َما أُنزِلَ إِلَْيَك { ، ]  ١: التحرمي [ } النىب ِلَم ُتَحّرُم 

إن مل : فإن قلت . هاً بفضله كرامة له وتشريفاً ، وربئاً مبحله وتنوي: يا آدم ، يا موسى ، يا عيسى ، يا داود : قال 
َوَما ُمَحمٌَّد إِالَّ { ، ]  ٢٩: الفتح [ } مُّحَمٌَّد رَّسُولُ اهللا { : يوقع امسه يف النداء فقد أوقعه يف اإلخبار يف قوله 

ذاك لتعليم الناس بأنه رسول اهللا وتلقني هلم أن يسموه بذلك ويدعوه به : قلت ] .  ١٤٤: آل عمران [ } َرسُولٌ 
فال تفاوت بني النداء واإلخبار ، أال ترى إىل ما مل يقصد به التعليم والتلقني من األخبار كيف ذكره بنحو ما ، 

: الفرقان [ } َوقَالَ الرسول يارب { ، و ]  ١٢٨: التوبة [ } لَقَْد َجاءكُْم َرسُولٌ ّمْن أَنفُِسكُْم { ذكره يف النداء 
[ } واهللا َوَرسُولُُه أََحقُّ أَن يُْرُضوُه { ، ]  ٢١: األحزاب [ } ُسولِ اهللا أُْسَوةٌ َحَسَنةٌ لَّقَْد كَانَ لَكُْم ِفى َر{ ، ]  ٣٠

} إِنَّ اهللا ومالئكته ُيَصلُّونَ َعلَى النىب { ] .  ٦: األحزاب [ } النىب أوىل باملؤمنني ِمْن أَنْفُِسهِمْ { ، ]  ٦٢: التوب 
واظب على ما أنت عليه : ، اتق اهللا ]  ٨١: املائدة [ } ْؤِمُنونَ بِالْلِه والنَّبِىّ َولَْو كَاُنوا ُي{ ، ]  ٥٦: األحزاب [ 

ال } َوالَ ُتِطعِ الكافرين واملنافقني { من التقوى ، واثبت عليه ، وازدد منه ، وذلك ألن التقوى باب ال يبلغ آخره 
منهم ، فإهنم أعداء اهللا وأعداء املؤمنني ، ال تساعدهم على شيء وال تقبل هلم رأياً وال مشورة ، وجانبهم واحترس 

  :وروي . يريدون إال املضاّرة واملضاّدة 
قريظة والنضري وبين قينقاع : أنّ النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا هاجر إىل املدينة وكان حيب إسالم اليهود )  ٨٧١( 

. وإذا أتى منهم قبيح جتاوز عنه . وكبريهم وقد بايعه أناس منهم على النفاق فكان يلني هلم جانبه ويكرم صغريهم 
  :وروي . وكان يسمع منهم فنزلت 

أن أبا سفيان بن حرب وعكرمة بن أيب جهل وأبا األعور السلمي قدموا عليه يف املوادعة اليت كانت بينه )  ٨٧٢( 
ارفض : اهللا عليه وسلم  وبينهم ، وقام معهم عبد اهللا بن أّيب ومعتب بن قشري واجلد بن قيس ، فقالوا للنّيب صلى

ذكر آهلتنا وقل إهنا تشفع وتنفع وندعك وربك ، فشق ذلك على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعلى املؤمنني 
أي اتق اهللا يف نقض العهد ونبذ املوادعة ، وال تطع الكافرين من أهل مكة واملنافقني من : ومهوا بقتلهم ، فنزلت 

  .أهل املدينة فيما طلبوا إليك 

وروي أنّ أهل مكة دعوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل أن يرجع عن دينه ويعطوه شطر أمواهلم ، وأن يزّوجه 
بالصواب من } إِنَّ اهللا كَانَ َعِليماً { فنزلت . شيبة بن ربيعة بنته ، وخوفه منافقو املدينة أهنم يقتلونه إن مل يرجع 



يف } واتبع َما يوحى إِلَْيَك { ال يفعل شيئاً وال يأمر به إال بداعي احلكمة } اً َحِكيم{ اخلطإ ، واملصلحة من املفسدة 
فموح إليك ما يصلح } بَِما َتْعَملُونَ { الذي يوحي إليك خبري } إِنَّ اهللا { ترك طاعة الكافرين واملنافقني وغري ذلك 

مبا يعمل املنافقون من : بالياء ، أي » ونيعمل«: وقرىء . به أعمالكم ، فال حاجة بكم إىل االستماع من الكفرة 
حافظاً موكوالً إليه } َوِكيالً { وأسند أمرك إليه وكله إىل تدبريه } َوَتوَكَّلْ َعلَى اهللا { كيدهم لكم ومكرهم بكم 

  .كل أمر 

ُتظَاِهُرونَ ِمْنُهنَّ أُمَّهَاِتكُْم َوَما جََعلَ أَْدِعَياَءكُمْ َما َجَعلَ اللَُّه ِلَرُجلٍ ِمْن قَلَْبْينِ ِفي َجْوِفِه َوَما َجَعلَ أَزَْواَجكُمُ اللَّاِئي 
اْدُعوُهمْ لِآَباِئهِْم ُهَو أَقَْسطُ عِْنَد اللَِّه فَإِنْ ) ٤(أَْبَناءَكُْم ذَِلكُْم قَوْلُكُْم بِأَفَْواِهكُْم وَاللَُّه َيقُولُ الَْحقَّ َوُهَو َيْهِدي السَّبِيلَ 

 قُلُوُبكُمْ ُهْم فَإِْخوَاُنكُْم ِفي الدِّينِ َوَمَوالِيكُْم َولَْيَس َعلَْيكُْم جَُناٌح ِفيَما أَخْطَأُْتْم بِِه وَلَِكْن َما َتَعمََّدْتلَْم َتْعلَُموا آَباَء
  ) ٥(َوكَانَ اللَُّه غَفُوًرا َرِحيًما 

أن اهللا سبحانه كما مل : واملعىن . ما مجع اهللا قلبني يف جوف ، وال زوجية وأمومة يف أمرأه ، وال بنّوة ودعوة يف رجل 
ير يف حكمته أن جيعل لإلنسان قلبني ، ألنه ال خيلو إما أن يفعل بأحدمها مثل ما يفعل باآلخر من أفعال القلوب 

فأحدمها فضلة غري حمتاج إليها ، وإما أن يفعل هبذا غري ما يفعل بذاك ، فذلك يؤدي إىل اتصاف اجلملة بكونه مريداً 
مل ير أيضاً أن تكون املرأة الواحدة أُما لرجل زوجاً له؛ ألن األم  -موقناً شاكاً يف حالة واحدة . املاً ظاناً ع. كارهاً 

خمدومة خمفوض هلا جناح الذل ، والزوجة مستخدمة متصرف فيها باالستفراش وغريه كاململوكة ومها حالتان 
: ألنّ البنّوة أصالة يف النسب وعراقة فيه ، والدعوة : ه متنافيتان ، وأن يكون الرجل الواحد دعياً لرجل وابنا ل

إلصاق عارض بالتسمية ال غري ، وال جيتمع يف الشيء الواحد أن يكون أصيالً غري أصيل ، وهذا مثل ضربه اهللا يف 
فاشتراه حكيم . وكانت العرب يف جاهليتها يتغاورون ويتسابون . زيد بن حارثة وهو رجل من كلب سيب صغرياً 

بن حزام لعمته خدجية ، فلما تزوجها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهبته له ، وطلبه أبوه وعمه ، فخري فاختار 
: زيد بن حممد ، فأنزل اهللا عّز وجلّ هذه اآلية ، وقوله : وكانوا يقولون . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فأعتقه 

كان أبو معمر رجالً من أحفظ العرب : وقيل ]  ٤٠: األحزاب [ } َجاِلكُمْ مَّا كَانَ ُمَحمٌَّد أََبا أََحٍد ّمن ّر{ 
أفهم بأحدمها . إن يل قلبني : وكان يقول . هو مجيل بن أسد الفهري : ذو القلبني ، وقيل : وأرواهم ، فقيل له 

. ده واألخرى يف رجله أكثر مما يفهم حممد ، فروي أنه اهنزم يوم بدر ، فمّر بأيب سفيان وهو معلق أحدى نعليه بي
ما بال إحدى نعليك يف رجلك واألخرى يف : فقال له . هم ما بني مقتول وهارب : ما فعل الناس؟ فقال : فقال له 

وعن ابن . ما ظننت إال أهنما يف رجلّي ، فأكذب اهللا قوله وقوهلم ، وضربه مثالً يف الظهار والتنيب : يدك؟ فقال 
: سها يف صالته ، فقالت اليهود : وقيل . حملمد قلبان فأكذهبم اهللا : ملنافقون يقولون كان ا: عباس رضي اهللا عنهما 

. نفس تأمرين ونفس تنهاين : نزلت يف أن الواحد يقول : وعن احلسن . قلب مع أصحابه ، وقلب معكم : له قلبان 
ما جعل اهللا ألمة : ىن ، كأنه قال والتنكري يف رجل ، وإدخال من االستغراقية على قلبني تأكيدان ملا قصد من املع

الفائدة فيه كالفائدة يف : أي فائدة يف ذكر اجلوف؟ قلت : فإن قلت . الرجال وال لواحد منهم قلبني البتة يف جوفه 
وذلك ما حيصل للسامع من زيادة التصّور والتجلي للمدلول ]  ٤٦: احلج [ } القلوب الىت ِفى الصدور { : قوله 

  .مسع به صور لنفسه جوفاً يشتمل على قلبني ، فكان أسرع إىل اإلنكار  عليه ، ألنه إذا



. من ظاهر : وتظاهرون : بياء ساكنة بعد اهلمزة » الالئي«، بياء ومهزة مكسورتني ، و» الالىيء«: وقرىء 
ظاهر  من ظهر ، مبعىن: وتظهرون . من اظهر ، مبعىن تظهر : وتظهرون . من اظاهر ، مبعىن تظاهر . وتظاهرون 

أنت عليّ : قال هلا : ومعىن ظاهر من امرأته . من ظهر ، بلفظ فعل من الظهور : وتظهرون . كعقد مبعىن عاقد 
. أُف وأخوات هلّن : إذا قال : وأفف الرجل . لىب احملرم ، إذا قال لبيك : وحنوه يف العبارة عن اللفظ . كظهر أمي 

فكانوا يتجنبون املرأة . كان الظهار طالقاً عند أهل اجلاهلية : فما وجه تعديته وأخواته مبن؟ قلت : فإن قلت 
. حترز منها : تظاهر منها تباعد منها جبهة الظهار ، وتظهر منها : املظاهر منها كما يتجنبون املطلقة ، فكان قوهلم 

امرأته ، ملا ضمن  آىل من: ونظريه . خلص منها : وظهر منها . وحش منها : حاذر منها ، وظهر منها : وظاهر منها 
ما : فإن قلت . حلف وأقسم ، ليس هذا حبكمه : معىن التباعد منها عّدي مبن ، وإال فآىل يف أصله الذي هو مبعىن 

فكنوا عن البطن . أنت علّي حرام كبطن أمي : أرادوا أن يقولوا : أنت علّي كظهر أمي؟ قلت : معىن قوهلم 
قارب ذكر الفرج ، وإمنا جعلوا الكناية عن البطن بالظهر ألنه عمود البطن بالظهر؛ لئال يذكروا البطن الذي ذكره ي

وهو أن : ووجه آخر . أراد على ظهره : جييء به أحدهم على عمود بطنه : ومنه حديث عمر رضي اهللا عنه . 
ت املرأة ووجهها إىل إذا أتي: وكان أهل املدينة يقولون . إتيان املرأة وظهرها إىل السماء كان حمّرماً عندهم حمظوراً 

األرض جاء الولد أحول ، فلقصد املطلق منهم إىل التغليظ يف حترمي امرأته عليه ، شبهها بالظهر مث مل يقنع بذلك 
الدعّي فعيل مبعىن مفعول ، وهو الذي ُيدعى ولداً فما له مجع على : فإن قلت . حىت جعله ظهر أّمه فلم يترك 

قلت . عىن فاعل ، كتقى وأتقياء ، وشقّي وأشقياء ، وال يكون ذلك يف حنو رمى ومسى ما كان منه مب: افعالء ، وبابه 
{ النسب هو } ذلكم { إن شذوذه عن القياس كشذوذ قتالء وأسراء ، والطريق يف مثل ذلك التشبيه اللفظي : 

 عز وجل ال يقول إال ما هو واهللا. هذا ابين ال غري من غري أن يواطئه اعتقاد لصحته وكونه حقاً } قَْولُكُم بأفواهكم 
{ : مث قال ما هو احلق وهدى إىل ما هو سبيل احلق ، وهو قوله . حق ظاهره وباطنه ، وال يهدي إال سبيل احلق 

: وبني أن دعاءهم آلبائهم هو أدخل األمرين يف القسط والعدل ، ويف فصل هذه اجلمل ووصلها } ادعوهم ألَباِئهِمْ 
كان : وقيل . » وهو الذي يهدي السبيل«: وقرأ قتادة . يغين على عامل بطرق النظم  من احلسن والفصاحة ماال

ضمه إىل نفسه وجعل له مثل نصيب الذكر من أوالده من : الرجل يف اجلاهلية إذا أعجبه جلد الرجل وظرفه 
{ هم } ف { نسبوهنم إليهم هلم آباء ت} فَإِن لَّْم َتْعلَُمواْ { فالن ابن فالن : مرياثه ، وكان ينسب إليه فيقال 

يريد األخّوة : هذا أخي وهذا موالي ، ويا أخي ، ويا موالي : وأولياؤكم يف الدين فقولوا } فإخوانكم ِفى الدين 
  .يف حمل اجلّر عطفاً على ما أخطأمت } مَّا َتَعمََّدْت { يف الدين والوالية فيه 

ال : واملعىن . ولكن ما تعمدت قلوبكم فيه اجلناح : ف تقديره وجيوز أن يكون مرتفعاً على االبتداء ، واخلرب حمذو
أو ال إمث . إمث عليكم فيما فعلتموه من ذلك خمطئني جاهلني قبل ورود النهي ، ولكن اإلمث فيما تعمدمتوه بعد النهي 

جيوز أن يراد و. عليكم إذا قلتم لولد غريكم يا بّين على سبيل اخلطإ وسبق اللسان ، ولكن إذا قلتموه متعمدين 
  :العفو عن اخلطإ دون العمد على طريق العموم ، كقوله عليه الصالة والسالم 

  :وقوله عليه الصالة والسالم » ما أخَشى عليكُم اخلطأَ ولكْن أخَشى علْيكُم العمَد « )  ٨٧٣( 
: فإن قلت . تبين وعمده مث تناول لعمومه خطأ ال» ُوضع عن أّميت اخلطأُ والنسيانْ وما أكرهُوا عليه « )  ٨٧٤( 

إذا كان املتبين جمهول النسب وأصغر سناً من املتبىن ثبت نسبه منه ، وإن كان : فإذا وجد التبين فما حكمه؟ قلت 
عبداً له عتق مع ثبوت النسب ، وإن كان ال يولد مثله ملثله مل يثبت النسب ، ولكنه يعتق عند أيب حنيفة رمحه اهللا 



َوكَانَ اهللا غَفُوراً { وأما املعروف النسب فال يثبت نسبه بالتبين وإن كان عبداً عتق .  يعتق تعاىل ، وعند صاحبيه ال
  .لعفوه عن اخلطأ وعن العمد إذا تاب العامد } رَِّحيماً 

ُهمْ أَوْلَى بِبَْعضٍ ِفي ِكَتابِ اللَِّه ِمَن الُْمْؤِمنِنيَ النَّبِيُّ أَْولَى بِالُْمْؤِمنَِني ِمْن أَنْفُسِهِْم َوأَزَْواُجهُ أُمََّهاُتُهْم َوأُولُو الْأَْرَحامِ بَْعُض
  ) ٦(َوالُْمهَاجِرِيَن إِلَّا أَنْ َتفَْعلُوا إِلَى أَْوِليَاِئكُْم َمْعُروفًا كَانَ ذَِلَك ِفي الِْكتَابِ َمْسطُوًرا 

وهلذا أطلق ومل يقيد ، فيجب عليهم أن }  ّمْن أَنفُِسهِْم{ يف كل شيء من أمور الدين والدنيا } النىب أوىل باملؤمنني { 
يكون أحّب إليهم من أنفسهم ، وحكمه أنفذ عليهم من حكمها ، وحقه آثر لديهم من حقوقها ، وشفقتهم عليه 

أقدم من شفقتهم عليها ، وأن يبذلوها دونه وجيعلوها فداءه إذا أعضل خطب ، ووقاءه إذا لقحت حرب ، وأن ال 
نفوسهم وال ما تصرفهم عنه ، ويتبعوا كل ما دعاهم إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتبعوا ما تدعوهم إليه 

وصرفهم عنه ، ألنّ كل ما دعا إليه فهو إرشاد هلم إىل نيل النجاة والظفر بسعادة الدارين وما صرفهم عنه ، فأخذ 
 هبم ، على معىن أنه أرأف هبم وأعطف أو هو أوىل. حبجزهم لئال يتهافتوا فيما يرمي هبم إىل الشقاوة وعذاب النار 

  :وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم ]  ١٢٨: التوبة [ } باملؤمنني َرءوفٌ رَّحِيٌم { : عليهم وأنفع هلم ، كقوله تعاىل 
} ْنفُِسهِْم النىب أوىل باملؤمنني ِمْن أَ{ اقرؤوا إنْ شئتم . ما ِمْن مؤمنٍ إالّ أنا أوىل بِه ِفي الدنيا واآلخرِة ) "  ٨٧٥( 

النيبّ «: ويف قراءة ابن مسعود " فأميا مؤمن هلك وترك ماالً فلريثه عصبته من كانوا ، وإن ترك ديناً أو ضياعاً فإيلّ 
ولذلك صار املؤمنون إخوة؛ ألنّ . كل نّيب فهو أبو أّمته : وقال جماهد . » أوىل باملؤمنني من أنفسهم وهو أب هلم

تشبيه هلّن باألمهات يف بعض األحكام ، وهو } وأزواجه أمهاهتم { أبوهم يف الدين النيب صلى اهللا عليه وسلم 
[ } َوالَ أَن تَنِكحُواْ أَْزوَاَجُه ِمن َبْعِدِه أََبداً { : قال اهللا تعاىل : وجوب تعظيمهّن واحترامهن ، وحترمي نكاحهن 

لسنا أمهات : لت عائشة رضي اهللا عنها وهّن فيما وراء ذلك مبنزلة األجنبيات ، ولذلك قا]  ٥٣: األحزاب 
أنّ هذا : والدليل على ذلك . تعين أهنّن إمنا كّن أّمهات الرجال ، لكوهنّن حمّرمات عليهم كتحرمي أّمهاهتم . النساء 

كان املسلمون يف صدر اإلسالم يتوارثون . التحرمي مل يتعد إىل بناهتّن ، وكذلك مل يثبت هلّن سائر أحكام األمهات 
لوالية يف الدين وباهلجرة ال بالقرابة ، كما كانت تتألف قلوب قوم بإسهام هلم يف الصدقات ، مث نسخ ذلك ملا با

أو فيما أوحى اهللا إىل نبيه وهو . يف اللوح } ِفى كتاب اهللا { دجا اإلسالم وعّز أهله ، وجعل التوارث حبق القرابة 
ِمَن { ] .  ٢٤: النساء [ } كتاب اهللا َعلَْيكُمْ { : اهللا كقوله أو فيما فرض . أو يف آية املواريث . هذه اآلية 

األقرباء من هؤالء بعضهم أوىل بأن يرث بعضاً من : جيوز أن يكون بياناً ألوىل األرحام ، أي } املؤمنني واملهاجرين 
من املؤمنني حبق الوالية يف  أولو األرحام حبق القرابة أوىل باملرياث: أي . وجيوز أن يكون البتداء الغاية . األجانب 

من أعم العام يف معىن النفع : ؟ قلت } أَن َتفَْعلُواْ { مم استثىن : فإن قلت . الدين ، ومن املهاجرين حبق اهلجرة 
أنه أحق منه يف كل نفع من مرياث وهبة : القريب أوىل من األجنيب إال يف الوصية ، تريد : واإلحسان ، كما تقول 

التوصية ألنه ال وصية لوارث وعدى تفعلوا : واملراد بفعل املعروف . ري ذلك ، إال يف الوصية وهدية وصدقة وغ
إشارة إىل ما } ذَِلَك { املؤمنون واملهاجرون للوالية يف الدين : تسدوا وتزلوا واملراد باألولياء : بإىل ، ألنه يف معىن 

  .واجلملة مستأنفة كاخلامتة ملا ذكر من األحكام  ما مر آنفاً ،: وتفسري الكتاب . ذكر يف اآليتني مجيعاً 

) ٧(ذَْنا ِمنُْهْم ِميثَاقًا غَِليظًا َوإِذْ أََخذَْنا ِمَن النَّبِيَِّني ِميثَاقَُهْم َومِْنَك َوِمْن ُنوحٍ وَإِبَْراِهيَم َومُوَسى َوِعيَسى اْبنِ َمْرَيَم وَأََخ
  ) ٨(دَّ ِللْكَافِرِيَن َعذَاًبا أَِليًما ِلَيسْأَلَ الصَّاِدِقَني َعْن ِصْدِقهِْم َوأََع



} َوِمْنكَ { بتبليغ الرسالة والدعاء إىل الدين القيم } ميثاقهم { مجيعاً } وَإِذْ أََخذَْنا ِمَن النبيني { اذكر حني } و { 
امة عند تواقف األشهاد اهللا يوم القي} لَِّيْسأَلَ { وإمنا فعلنا ذلك } َوِمن نُّوحٍ وإبراهيم وموسى َوِعيَسى { خصوصاً 

َعن ِصْدقِهِْم { املؤمنني الذين صدقوا عهدهم ووفوا به ، من مجلة من أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى 
أو ليسأل املصدقني . عهدهم وشهادهتم ، فيشهد هلم األنبياء بأهنم صدقوا عهدهم وشهادهتم وكانوا مؤمنني } 

أو ليسأل األنبياء ما الذي أجابتهم . صدقت ، كان صادقاً يف قوله : ال للصادق ألن من ق. لألنبياء عن تصديقهم 
أأْنَت قُلَت ِللنَّاسِ اختذوىن َوأُّمَى إهلني ِمن ُدوِن { : تبكيت الكافرين هبم ، كقوله : وتأويل مسألة الرسل . به أممهم 

عليه وسلم على نوح فمن بعده قلت هذا مل قدم رسول اهللا صلى اهللا : فإن قلت ] .  ١١٦: املائدة [ } اهللا 
العطف لبيان فضيلة األنبياء الذين هم مشاهريهم وذراريهم ، فلما كان حممد صلى اهللا عليه وسلم أفضل هؤالء 

فقد قدم عليه نوح عليه : فإن قلت . قدم عليهم لبيان أنه أفضلهم ، ولوال ذلك لقدم من قدمه زمانه : املفضلني 
شََرَع لَكُم ّمَن الدين َما وصى بِِه ُنوحاً والذى أَْوَحْيَنا إِلَْيَك { : يت هي أخت هذه اآلية ، وهي قوله السالم يف اآلية ال

مورد هذه اآلية على طريقة خالف طريقة تلك ، وذلك أنّ اهللا : قلت . مث قدم على غريه ]  ١٣: الشورى [ } 
شرع لكم الدين األصيل الذي بعث عليه : مة فكأنه قال تعاىل إمنا أوردها لوصف دين اإلسالم باألصالة واالستقا

نوح يف العهد القدمي ، وبعث عليه حممد خامت األنبياء يف العهد احلديث ، وبعث عليه من توسط بينهما من األنبياء 
هم بذلك وأخذنا من: معناه . أراد به ذلك امليثاق بعينه : فما املراد بامليثاق الغليظ؟ قلت : فإن قلت . املشاهري 

وقيل . عظم امليثاق وجاللة شأنه يف بابه : استعارة من وصف األجرام ، واملراد : والغلظ . امليثاق ميثاقاً غليظاً 
على : ؟ قلت } َوأََعدَّ للكافرين { : عالم عطف قوله : فإن قلت . اليمني باهللا على الوفاء مبا محلوا : امليثاق الغليظ 

وأعد للكافرين عذاباً . عىن أن اهللا أكد على األنبياء الدعوة إىل دينه ألجل إثابة املؤمنني أخذنا من النبيني ، ألن امل
  .فأثاب املؤمنني وأعد للكافرين : كأنه قال } لَِّيسْأَلَ الصادقني { أو على ما دل عليه . أليماً 

َجاَءْتكُْم ُجنُوٌد فَأَْرَسلَْنا َعلَيْهِْم رًِحيا َوجُُنوًدا لَْم َتَروَْها َوكَانَ اللَُّه بَِما َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اذْكُرُوا نِْعَمةَ اللَِّه َعلَْيكُْم إِذْ 
 نُّونَإِذْ َجاُءوكُْم ِمْن فَْوِقكُْم َوِمْن أَْسفَلَ مِْنكُْم وَإِذْ َزاغَتِ الْأَْبَصاُر َوَبلََغِت الْقُلُوُب الَْحنَاجَِر َوَتظُ) ٩(َتْعَملُونَ َبِصًريا 

  ) ١١(ُهَناِلَك اْبُتِلَي الُْمْؤِمُنونَ َوُزلْزِلُوا زِلْزَالًا َشدِيًدا ) ١٠(بِاللَِّه الظُُّنوَنا 

وهم األحزاب ، فأرسل اهللا } إِذْ َجاءْتكُمْ ُجُنوٌد { ما أنعم اهللا به عليكم يوم األحزاب وهو يوم اخلندق } اذكروا { 
  :عليه وسلم  قال رسول اهللا صلى اهللا. عليهم ريح الصبا 

بعث اهللا : وهم املالئكة وكانوا ألفاً } َوُجُنوداً لَّْم َتَرْوَها { " نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور ) "  ٨٧٦( 
عليهم صبا باردة يف ليلة شاتية ، فأخصرهتم وسفت التراب يف وجوههم ، وأمر املالئكة فقلعت األوتاد ، وقطعت 

أت القدور ، وماجت اخليل بعضها يف بعض ، وقذف يف قلوهبم الرعب ، األطناب ، وأطفأت النريان ، وأكف
أما حممد فقد بدأكم بالسحر ، فالنجاء : وكربت املالئكة يف جوانب عسكرهم ، فقال طليحة بن خويلد األسدي 

دينة ، النجاء ، فاهنزموا من غري قتال ، وحني مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بإقباهلم ضرب اخلندق على امل
أشار عليه بذلك سلمان الفارسي رضي اهللا عنه ، مث خرج يف ثالثة آالف من املسلمني فضرب معسكره واخلندق 
بينه وبني القوم ، وأمر بالذراري والنساء فرفعوا يف اآلطام واشتّد اخلوف ، وظن املؤمنون كل ظن ، وجنم النفاق 

. عدنا كنوز كسرى وقيصروال نقدر أن نذهب إىل الغائط كان حممد ي: من املنافقني حىت قال معتب بن قشري 
وكانت قريش قد أقبلت يف عشرة آالف من األحابيش وبين كنانة وأهل هتامة وقائدهم أبو سفيان ، وخرج غطفان 



وعامر بن الطفيل يف هوازن ، وضامتهم اليهود من . يف ألف ومن تابعهم من أهل جند وقائدهم عيينة بن حصن 
ري ، ومضى على الفريقني قريب من شهر ال حرب بينهم إال الترامي بالنبل واحلجارة ، حىت أنزل اهللا قريظة والنض

َوِمْن أَْسفَلَ { بنو غطفان : من أعلى الوادي من قبل املشرق } ّمن فَْوِقكُْم { قرىء بالتاء والياء } َتْعَملُونَ { النصر 
{ سنكون مجلة واحدة حىت نستأصل حممداً : حتزبوا وقالوا  قريش: من أسفل الوادي من قبل املغرب } ِمنكُمْ 

عدلت عن كل شيء فلم تلتفت إال : وقيل . مالت عن سننها ومستوى نظرها حرية وشخوصاً } َزاغَِت األبصار 
مدخل الطعام والشراب ، : واحللقوم . رأس الغلصمة وهي منتهى احللقوم : احلنجرة . إىل عدّوها لشدة الروع 

ربت وارتفع القلب بارتفاعها إىل رأس : إذا انتفخت الرئة من شدة الفزع أو الغضب أو الغّم الشديد  :قالوا 
وجيوز أن يكون ذلك مثالً يف اضطراب القلوب ووجيبها وإن مل . انتفخ سحره : احلنجرة ، ومن مثة قيل للجبان 

ومنهم الثبت القلوب واألقدام ، والضعاف . نوا خطاب للذين آم} َوَتظُنُّونَ باهللا الظنونا { تبلغ احلناجر حقيقة 
الذين مل يوجد منهم اإلميان إال بألسنتهم فظن األولون باهللا أنه يبتليهم : الذين هم على حرف ، واملنافقون : القلوب 

ظنوا ظنوناً : وعن احلسن . ويفتنهم فخافوا الزلل وضعف االحتمال ، وأّما اآلخرون فظنوا باهللا ما حكى عنهم 
بغري ألف يف الوصل » الظنون«وقرىء . ظن املنافقون أنّ املسلمني يستأصلون ، وظّن املؤمنون أهنم يبتلون : خمتلفة 

  :والوقف وهو القياس ، وبزيادة ألف يف الوقف زادوها يف الفاصلة ، كما زادها يف القافية من قال 
وقرىء بزيادهتا يف الوصل أيضاً ، إجراء له جمرى الوقف . والسبيال وكذلك الرسوال ... أَِقلِّي اللَّْوَم َعاِذلَ وَالِعتَاَبا 

. بالفتح » زلزاالً«: وقرىء . وعن أيب عمرو إمشام زاي زلزلوا . وهّن كلهّن يف اإلمام بألف : قال أبو عبيد . 
  .أنّ اخلوف أزعجهم أشد اإلزعاج : واملعىن 

َوإِذْ قَالَْت طَاِئفَةٌ ِمْنُهْم َيا أَْهلَ ) ١٢(لُوبِهِْم مََرٌض َما َوَعَدَنا اللَُّه َوَرُسولُُه إِلَّا غُُروًرا َوإِذْ َيقُولُ الُْمَناِفقُونَ وَالَِّذيَن ِفي قُ
ةٍ إِنْ يُرِيُدونَ إِلَّا ِفرَاًرا ِهيَ بَِعْوَر َيثْرَِب لَا ُمقَاَم لَكُْم فَاْرجِعُوا وََيْسَتأِْذنُ فَرِيٌق ِمْنُهُم النَّبِيَّ َيقُولُونَ إِنَّ ُبيُوَتَنا َعْوَرةٌ َوَما

  ) ١٤(َولَْو ُدِخلَْت َعلَْيهِْم ِمْن أَقْطَارَِها ثُمَّ ُسِئلُوا الِْفْتَنةَ لَآتَْوَها َوَما َتلَبَّثُوا بَِها إِلَّا َيِسًريا ) ١٣(

والروم ، وأحدنا ال  يعدنا حممد فتح فارس: معتب بن قشري حني رأى األحزاب قال : قيل قائله } إِالَّ غُرُوراً { 
وعن السدي . هم أوس بن قيظي ومن وافقه على رأيه } طَّاِئفَةٌ ّمنُْهْم { يقدر أن يتربز فرقا ، ما هذا إال وعد غرور 

قرىء } الَ ُمقَاَم لَكُْم { أرض وقعت املدينة يف ناحية منها : وقيل . اسم املدينة : ويثرب . عبد اهللا بن أّيب وأصحابه 
أمروهم : إىل املدينة } فارجعوا { وفتحها ، أي ال قرار لكم ههنا ، وال مكان تقيمون فيه أو تقومون بضم امليم 

ارجعوا كفاراً وأسلموا حممداً ، وإال : قالوا هلم : باهلرب من عسكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وقيل 
ذات العورة ، : اخللل ، والعورة : عورة بسكون الواو وكسرها ، فال» عورة«: قرىء . فليست يثرب لكم مبكان 

عورة ، : ختفيف } َعْوَرةٌ { وجيوزأن تكون . عور املكان عوراً إذا بدا فيه خلل خياف منه العدو والسارق : يقال 
اعتذروا أنّ بيوهتم معترضة للعدو ممكنة للسراق ألهنا غري حمرزة وال حمصنة ، فاستأذنوه وليحصنوها مث يرجعوا إليه ، 

: بيوهتم ، من قولك : وقيل . املدينة } َولَْو ُدِخلَْت َعلَْيهِمْ { كذهبم اهللا بأهنم ال خيافون ذلك ، وإمنا يريدون الفرار فأ
ولو دخلت هذه العساكر املتحزبة اليت يفرون خوفاً : من جوانبها ، يريد } ّمْن أَقْطَارَِها { دخلت على فالن داره 

وانثالت على أهاليهم وأوالدهم ناهبني سابني ، مث سئلوا عند ذلك الفزع . يها كلها منها مدينتهم وبيوهتم من نواح
: وقرىء . جلاؤها وفعلوها : أي الردة والرجعة إىل الكفر ومقاتلة املسلمني ، ألتوها } الفتنة { وتلك الرجفة 

ريثما يكون السؤال واجلواب من غري } سِرياً إِالَّ َي{ وما ألبثوا إعطاءها } َوَما َتلَبَّثُواْ بَِها { ألعطوها » آلتوها«



أهنم يتعللون بإعوار بيوهتم ، : واملعىن . أو وما لبثوا باملدينة بعد ارتدادهم إال يسرياً ، فإن اهللا يهلكهم . توقف 
 ويتمحلون ليفروا عن نصرة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واملؤمنني ، وعن مصافة األحزاب الذين ملؤوهم هوالً

ورعباً؛ وهؤالء األحزاب كما هم لو كبسوا عليهم أرضهم وديارهم وعرض عليهم الكفر وقيل هلم كونوا على 
وشدة بغضهم ألهله ، وحبهم الكفر . املسلمني ، لسارعوا إليه وما تعللوا بشيء ، وما ذاك إال ملقتهم اإلسالم 

  .وهتالكهم على حزبه 

قُلْ لَْن َيْنفََعكُُم الِْفرَاُر إِنْ فََرْرُتْم ِمَن ) ١٥(قَْبلُ لَا يَُولُّونَ الْأَْدَباَر َوكَانَ عَْهُد اللَِّه َمْسئُولًا  َولَقَْد كَانُوا َعاَهدُوا اللََّه ِمْن
  ) ١٦(الَْمْوتِ أَوِ الْقَْتلِ وَإِذًا لَا ُتَمتَُّعونَ إِلَّا قَِليلًا 

هم : وقيل . ة العقبة أن مينعوه مما مينعون منه أنفسهم عاهدوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليل: عن ابن عباس 
وعن حممد بن إسحق عاهدوا يوم أحد أن ال يفّروا بعدما . لئن أشهدنا اهللا قتاالً لنقاتلّن : قوم غابوا عن بدر فقالوا 

بّد لكم من نزوله بكم من مما ال } لَّن َينفََعكُُم الفرار { مطلوباً مقتضى حىت يوىف به } َمْسئُوالً { نزل فيهم ما نزل 
وعن بعض . مل يكن ذلك التمتيع إال زماناً قليالً : وإن نفعكم الفرار مثالً فمنعتم بالتأخري . حتف أنف أو قتل 

  .ذلك القليل نطلب : أنه مّر حبائط مائل فأسرع ، فتليت له هذه اآلية فقال : املروانية 

ِه إِنْ أََراَد بِكُْم ُسوًءا أَْو أََراَد بِكُمْ َرْحَمةً َولَا َيجُِدونَ لَُهْم ِمْن ُدوِن اللَِّه َوِليا َولَا قُلْ َمْن ذَا الَِّذي َيْعصُِمكُْم ِمَن اللَّ
  ) ١٧(َنصًِريا 

معناه أو يصيبكم بسوء : كيف جعلت الرمحة قرينة السوء يف العصمة وال عصمة إال من السوء؟ قلت : فإن قلت 
  :الكالم وأجرى جمرى قوله إن أراد بكم رمحة ، فاختصر 

  .أو محل الثاين على األّول ملا يف العصمة من معىن املنع ... ُمَتقَلِّداً َسيْفاً َورُْمَحا 

أَِشحَّةً َعلَْيكُْم فَإِذَا َجاَء ) ١٨(لَّا قَِليلًا قَْد َيْعلَُم اللَُّه الُْمَعوِِّقَني ِمْنكُْم َوالْقَاِئِلَني ِلإِخَْوانِهِْم َهلُمَّ إِلَْيَنا َولَا يَأُْتونَ الْبَأَْس إِ
خَْوُف َسلَقُوكُْم بِأَلِْسَنٍة ِحَدادٍ الَْخْوُف َرأَيَْتُهْم َيْنظُُرونَ إِلَْيكَ َتدُوُر أَْعُينُُهْم كَالَِّذي يُْغَشى َعلَْيِه ِمَن الَْمْوِت فَإِذَا ذََهَب الْ

َيْحَسُبونَ الْأَْحزَاَب لَمْ ) ١٩(أَْحَبطَ اللَُّه أَْعَمالَُهْم َوكَانَ ذَِلَك َعلَى اللَِّه َيسًِريا أَِشحَّةً َعلَى الَْخْيرِ أُولَِئَك لَْم ُيْؤِمنُوا فَ
لُوا إِلَّا قَِليلًا  كَاُنوا فِيكُْم َما قَاَتَيذَْهبُوا َوإِنْ يَأِْت الْأَْحزَاُب َيَودُّوا لَْو أَنَُّهمْ َباُدونَ ِفي الْأَْعرَابِ َيْسأَلُونَ َعْن أَْنَباِئكُْم َولَْو

)٢٠ (  

من ساكين } إلخواهنم { كانوا يقولون : املثبطني عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهم املنافقون } املعوقني { 
ما حممد وأصحابه إال أكلة رأس ، ولو كانوا حلماً اللتهمهم أبو : املدينة من أنصار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

يسّوونَ فيه بني : وهي لغة أهل احلجاز . أي قربوا أنفسكم إلينا } َهلُمَّ إِلَْيَنا { فخلوهم و  سفيان وأصحابه ،
هلّم يا رجل ، وهلموا يا رجال ، وهو صوت مسي به فعل متعّد مثل احضر : وأّما متيم فيقولون . الواحد واجلماعة 

إال اتياناً قليالً خيرجون مع املؤمنني يومهوهنم أهنم } قَلِيالً  إِالَّ{ ]  ١٥: األنعام [ } قُلْ َهلُمَّ شَُهَداءكُُم { وقرب 
أَِشحَّةً { ، } مَّا قَاَتلُواْ إِالَّ قَِليالً { : معهم ، وال تراهم يبارزون ويقاتلون إال شيئاً قليالً إذا اضطّروا إليه ، كقوله 

{ لرجل بالذاب عنه املناضل دونه عند اخلوف يف وقت احلرب أضناء بكم ، يترفرفون عليكم كما يفعل ا} َعلَْيكُْم 



يف تلك احلالة كما ينظر املغشى عليه من معاجلة سكرات املوت حذراً أو خوراً ولواذاً بك ، فإذا } َينظُُرونَ إِلَْيكَ 
وهو  -نقلوا ذلك الشّح وتلك الضنة والرفرفة عليكم إىل اخلري : ذهب اخلوف وحيزت الغنائم ووقعت القسمة 

وفروا قسمتنا فإنا قد : ونسوا تلك احلالة األوىل ، واجترؤا عليكم وضربوكم بألسنتهم وقالوا  -والغنيمة املال 
. على احلال أو على الذّم } أَِشحَّةً { ونصب . شاهدناكم وقاتلنا معكم ، ومبكاننا غلبتم عدوّكم وبنا نصرمت عليهم 

هل يثبت للمنافق عمل حىت يرد عليه اإلحباط؟ : قلت فإن . بالصاد » صلقوكم«و. ، بالرفع » أشحة«: وقرىء 
ال ولكنه تعليم ملن عسى يظن أنّ اإلميان باللسان إميان وإن مل يوطئه القلب ، وأن ما يعمل املنافق من : قلت 

وفيه بعث على إتقان املكلف . األعمال جيدي عليه ، فبني أنّ إميانه ليس بإميان ، وأنّ كل عمل يوجد منه باطل 
اس أمره وهو اإلميان الصحيح ، وتنبيه على أن األعمال الكثرية من غري تصحيح املعرفة كالبناء على غري أساس أس

وكل شيء عليه } َوكَانَ ذلك َعلَى اهللا َيِسرياً { : ما معىن قوله : فإن قلت . ، وأهنا مما يذهب عند اهللا هباء منثوراً 
أنّ } َيْحَسُبونَ { حباط ، تدعو إليه الدواعي ، وال يصرف عنه صارف أن أعماهلم حقيقة باإل: معناه : يسري؟ قلت 

األحزاب مل ينهزموا ، وقد اهنزموا فانصرفوا عن اخلندق إىل املدينة راجعني ملا نزل هبم من اخلوف الشديد ودخلهم 
لكّرة أهنم خارجون إىل البدو متنوا خلوفهم مما منوا به هذه ا. كّرة ثانية } َوإِن يَأِْت األحزاب { من اجلنب املفرط 

َولَْو كَانُواْ { كل قادم منهم من جانب املدينة عن أخباركم وعما جرى عليكم } َيْسئَلُونَ { حاصلون بني األعراب 
على فعَّل مجع باد » بّدي«: وقرىء . مل يقاتلوا إال تعلة رياء ومسعة  -ومل يرجعوا إىل املدينة وكان قتال } ِفيكُْم 

يقول : ومعناه . يتساءلون : ويساءلون ، أي . ، بوزن عدّي » بدّي«: ويف رواية صاحب اإلقليد . ي كغاز وغزَّ
كان عليكم : رأيت اهلالل وتراءيناه : ماذا مسعت؟ ماذا بلغك؟ أو يتساءلون األعراب كما تقول : بعضهم لبعض 

معه ، كما آساكم بنفسه يف الصرب على أن تواسوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأنفسكم فتوازروه وتثبتوا 
  .اجلهاد والثبات يف مرحى احلرب ، حىت كسرت رباعيته يوم أحد وشّج وجهه 

  ) ٢١(كَثًِريا لَقَْد كَانَ لَكُْم ِفي َرُسولِ اللَِّه أُْسَوةٌ َحَسَنةٌ ِلَمْن كَانَ َيْرُجو اللََّه وَالَْيْوَم الْآِخَر َوذَكََر اللََّه 

فيه : بالضم؟ قلت » أسوة«: وقرىء . } لَّقَْد كَانَ لَكُْم ِفى َرسُولِ اهللا أُسَْوةٌ َحَسَنةٌ { : حقيقة قوله  فما: فإن قلت 
: املقتدى به ، كما تقول : ، أي ] به [ قدوة ، وهو املوتسى : أنه يف نفسه أسوة حسنة ، أي : وجهان ، أحدمها 

أن فيه خصلة من حقها أن : والثاين . ذا املبلغ من احلديد هي يف نفسها ه: يف البيضة عشرون منا حديد ، أي 
لِلَِّذيَن استضعفوا ِلَمْن { : بدل من لكم ، كقوله } لَّمن كَانَ َيْرُجو اهللا { وهي املواساة بنفسه . يؤتسى هبا وتتبع 

فضل زيد ، أو : ، أي من قولك رجوت زيداً وفضله : يرجو اهللا واليوم اآلخر ]  ٧٥: األعراف [ } ءاَمَن ِمْنُهْم 
وقرن الرجاء } َوذَكََر اهللا كَثِرياً { والرجاء مبعىن األمل أو اخلوف . واليوم اآلخر خصوصاً . يرجو أيام اهللا 

  .من كان كذلك : بالطاعات الكثرية والتوفر على األعمال الصاحلة ، واملؤتسى برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

وََتْسِليًما  نَ الْأَْحزَاَب قَالُوا َهذَا َما َوَعَدَنا اللَُّه َوَرسُولُُه َوَصَدقَ اللَُّه َوَرُسولُُه َوَما َزاَدُهمْ إِلَّا إِميَاًناَولَمَّا َرأَى الُْمْؤِمُنو
)٢٢ (  

كُم مَّثَلُ الذين أَْم َحِسبُْتْم أَن َتْدُخلُواْ اجلنة َولَمَّا يَأِْت{ : وعدهم اهللا أن يزلزلوا حىت يستغيثوه ، ويستنصروه يف قوله 
قَالُواْ { فلما جاء األحزاب وشخص هبم واضطربوا ورعبوا الرعب الشديد ]  ٢١٤: البقرة [ } َخلَْواْ ِمن قَْبِلكُم 

  :وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال . وأيقنوا باجلنة والنصر } هذا َما َوَعدََنا اهللا َوَرسُولُُه 



يف آخر : أي » إنّ األحزاب سائرون إليكم تسعاً أو عشراً « : لم ألصحابه قال النيب صلى اهللا عليه وس)  ٨٧٧( 
باهللا } إميانا { وهذا إشارة إىل اخلطب أو البالء . تسع ليال أو عشر ، فلما رأوهم قد أقبلوا للميعاد قالوا ذلك 

  .لقضاياه وأقداره } وََتْسِليماً { ومبواعيده 

) ٢٣(ا َما َعاَهدُوا اللََّه َعلَْيِه فَِمْنُهْم َمْن قََضى َنْحَبُه َوِمنُْهْم َمْن َيْنَتِظُر َوَما َبدَّلُوا تَْبِديلًا ِمَن الُْمْؤِمنَِني رِجَالٌ َصَدقُو
َوَردَّ اللَُّه ) ٢٤(وًرا َرِحيًما انَ غَفُِلَيْجزَِي اللَُّه الصَّاِدِقَني بِِصْدقِهِْم َوُيَعذَِّب الُْمَناِفِقَني إِنْ َشاَء أَْو َيُتوَب َعلَْيهِمْ إِنَّ اللََّه كَ
وَأَْنَزلَ الَِّذيَن ظَاَهُروُهْم ) ٢٥(يًزا الَِّذيَن كَفَُروا بَِغْيِظهِمْ لَْم َيَنالُوا خَْيًرا َوكَفَى اللَُّه الُْمْؤِمنِنيَ الْقَِتالَ َوكَانَ اللَُّه قَوِيا َعزِ

َوأَْورَثَكُْم أَْرَضُهمْ ) ٢٦(ي قُلُوبِهُِم الرُّْعَب فَرِيقًا َتقُْتلُونَ وََتأِْسُرونَ فَرِيقًا ِمْن أَْهلِ الِْكتَابِ ِمْن َصيَاِصيهِْم َوقَذََف ِف
  ) ٢٧(َوِدَيارَُهْم َوأَمَْوالَُهْم وَأَْرًضا لَمْ َتطَئُوَها َوكَانَ اللَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَدِيًرا 

 صلى اهللا عليه وسلم ثبتوا وقاتلوا حىت يستشهدوا ، وهم نذر رجال من الصحابة أهنم إذا لقوا حرباً مع رسول اهللا
عثمان بن عفان ، وطلحة بن عبيد اهللا ، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ، ومحزة ، ومصعب بن عمري ، وغريهم : 

ويف . عين عثمان وطلحة ي} َوِمْنُهْم مَّن َينَتِظُر { يعين محزة ومصعباً } فَِمنُْهْم مَّن قضى َنْحَبُه { : ، رضي اهللا عنهم 
  :احلديث 

ما قضاء النحب؟ : فإن قلت » من أحب أن ينظر إىل شهيد ميشي على وجه األرض فلينظر إىل طلحة « )  ٨٧٧( 
فكأنه نذٌر الزم يف رقبته ، فإذا مات فقد قضى . وقع عبارة عن املوت؛ ألنّ كل حي ال بّد له من أن ميوت : قلت 

حيتمل موته شهيداً ، وحيتمل وفاءه بنذره من الثبات مع } فَِمنُْهْم مَّن قضى َنْحَبُه { : وقوله . نذره : حنبه ، أي 
: يقال : ؟ قلت } َصَدقُواْ َما عاهدوا اهللا َعلَْيِه { : فما حقيقة قوله : فإن قلت . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

صدقين يف سن : فمعناه . صدقين سّن بكره :  وأّما املثل. صدقين أخوك وكذبين ، إذا قال لك الصدق والكذب 
إما أن يكون مبنزلة السّن يف طرح اجلار ، } َما عاهدوا اهللا َعلَْيِه { بكره ، بطرح اجلار وإيصال الفعل ، فال خيلو 

قوه سنفي بك ، وهم وافون به فقد صد: وإّما أن جيعل املعاهد عليه مصدوقاً على اجملاز ، كأهنم قالوا للمعاهد عليه 
العهد وال غريوه ، ال املستشهد وال من ينتظر الشهادة ، } َوَما َبدَّلُواْ { ، ولو كانوا ناكثني لكذبوه ولكان مكذوباً 

  ولقد
ثبت طلحة مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم أُحد حىت أصيبت يده ، فقال رسول اهللا صلى اهللا )  ٨٧٨( 

جعل املنافقون ، كأهنم : ض مبن بدلوا من أهل النفاق ومرض القلوب وفيه تعري» أوجب طلحة « : عليه وسلم 
قصدوا عاقبة السوء وأرادوها بتبديلهم ، كما قصد الصادقون عاقبة الصدق بوفائهم ألنّ كال الفريقني مسوق إىل 

{ إذا مل يتوبوا } إِن َشاء { ويعذهبم . عاقبته من الثواب والعقاب ، فكأهنما استويا يف طلبهما والسعي لتحصيلهما 
[ } َتنُبتُ بالدهن { : مغيظني ، كقوله } بَِغْيظِهِْم { األحزاب } َوَردَّ اهللا الذين كَفَُرواْ { إذا تابوا } أَْو َيُتوَب َعلَيْهِْم 

ة بياناً وجيوز أن تكون الثاني. غري ظافرين ، ومها حاالن بتداخل أو تعاقب } لَْم يََنالُواْ َخيْراً { ] .  ٢٠: املؤمنون 
ظاهروا األحزاب من أهل } َوأَنَزلَ الذين { بالريح واملالئكة } َوكَفَى اهللا املؤمنني القتال { لألوىل أو استئنافاً 

صيصية ، ولشوكة : والصيصية ما حتصن به ، يقال لقرن الثور والظيب . من حصوهنم } ِمن َصيَاِصيهِْم { الكتاب 
  روي. ألنه يتحصن هبا الديك ، وهي خملبه اليت يف ساقه ، 

صبيحة الليلة اليت اهنزم فيها األحزاب  -أنّ جربيل عليه السالم أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم )  ٨٨٠( 
على فرسه احليزوم والغبار على وجه الفرس وعلى السرج ، فقال  -ورجع املسلمون إىل املدينة ووضعوا سالحهم 



فجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ميسح الغبار عن وجه الفرس : بعة قريش من متا: ما َهذَا يا جربيلُ؟ قال : 
يا رسول اهللا ، إن املالئكة مل تضع السالح ، إن اللََّه يأمُرَك املسري إىل بين قريظة وأنا عامد : وعن السرج ، فقال 

أَنْ َمْن كانَ َسامعاً مطيعاً فَالَ  :إليهم ، فإن اهللا داقهم دق البيض على الصفا ، وإهنم لكم طعمة فأذن يف الناس 
  .يصلي العصَر إال يف بين قريظةَ 

فما صلى كثري من الناس العصر إال بعد العشاء اآلخرة ، لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فحاصرهم مخساً 
ي؟ فأبوا ، فقال تنزلون على حكم: وعشرين ليلة حىت جهدهم احلصار ، فقال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

حكمت فيهم أن تقتل مقاتلهم وتسيب ذراريهم ونساؤهم ، : على حكم سعد بن معاذ؟ فرضوا به ، فقال سعد : 
مث استنزهلم وخندق يف سوق " لقد حكمت حبكم اهللا من فوق سبعة أرقعة : " فكرب النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال 

. ن مثامنائة إىل تسعمائة وقيل كانوا ستمائة مقاتل وسبعمائة أسري وقدمهم فضرب أعناقهم وهم م. املدينة خندقاً 
  وروي. وتأسرون ، بضم السني . ، بسكون العني وضمها » الرعب«: وقرىء 

: أن النيب صلى اهللا عليه وسلم جعل عقارهم للمهاجرين دون األنصار ، فقالت األنصار يف ذلك ، فقال )  ٨٨١( 
ال ، إمنا جعلت هذه يل : " أما ختمس كما مخست يوم بدر؟ قال : ر رضي اهللا عنه ، وقال عم» إنكم يف منازلكم«

. فارس والروم : عن احلسن رضي اهللا عنه } َوأَْرضاً لَّْم { رضينا مبا صنع اهللا ورسوله : قال " طعمة دون الناس 
كل أرض : وعن عكرمة . رب هي خي: وعن مقاتل رضي اهللا عنه . كنا حندث أهنا مكة : وعن قتادة رضي اهللا عنه 

  .أنه أراد نساءهم : ومن بدع التفاسري . تفتح إىل يوم القيامة 

إِنْ َو) ٢٨(كُنَّ وَأَُسرِّْحكُنَّ سََراًحا َجِميلًا َيا أَيَُّها النَّبِيُّ قُلْ لِأَْزوَاجَِك إِنْ كُْنُتنَّ ُترِْدنَ الَْحَياةَ الدُّْنَيا َوزِينََتَها فََتَعالَْيَن أَُمتِّْع
  ) ٢٩(ا كُْنُتنَّ ُترِْدنَ اللََّه َوَرسُولَُه َوالدَّاَر الْآِخَرةَ فَإِنَّ اللََّه أََعدَّ ِللُْمْحِسنَاِت ِمْنكُنَّ أَْجًرا َعِظيًم

. أردن شيئاً من الدنيا من ثياب وزيادة نفقة وتغايرن ، فغم ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فنزلت )  ٨٨٢( 
فخريها وقرأ عليها القرآن ، فاختارت اهللا ورسوله والدار  -وكانت أحبهّن إليه  -رضي اهللا عنها فبدأ بعائشة 

اآلخرة ، فرؤي الفرح يف وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، مث اختارت مجيعهّن اختيارها ، فشكر هلّن اهللا ذلك 
  :روي أنه قال لعائشة ] .  ٥٢: األحزاب [ } دَّلَ بِهِنَّ ِمْن أَْزوَاجٍ الَّ َيِحلُّ لََك النساء ِمن َبْعُد َوالَ أَن تََب{ ، فأنزل 

: مث قرأَ عليها القرآنَ فقالَت " إنِّي ذاكٌر لَك أمراً ، وال عليك أنْ ال تعجلي فيه حّتى تستأمري أبوْيَك ) "  ٨٨٣( 
  .أيف هذا أستأمر أبويَّ ، فإنِّي أريُد اهللا ورسولَُه والداَر اآلخرةَ 

فإن " إمنا بعثين اهللا مبلغاً ومل يبعثين متعنتاً : " ال خترب أزواجك أنِّي اخترتك ، فقال : وروي أهنا قالت )  ٨٨٤( 
اختاري نفسك : أو قال . اخترت نفسي : إذا قال هلا اختاري ، فقالت : ما حكم التخيري يف الطالق؟ قلت : قلت 

وقعت طلقة بائنة عند أيب حنيفة وأصحابه ،  -ملخري أو املخرية اخترت ، ال بد من ذكر النفس يف قول ا: ، فقالت 
واعتربوا أن يكون ذلك يف اجمللس قبل القيام أو االشتغال مبا يدل على اإلعراض ، واعترب الشافعي اختيارها على 

مرها أ: وعن احلسن وقتادة الزهري رضي اهللا عنهم . الفور وهي عنده طلقة رجعية وهو مذهب عمر وابن مسعود 
وعن عائشة رضي اهللا . بيدها يف ذلك اجمللس ويف غريه ، وإذا اختارت زوجها مل يقع شيء بإمجاع فقهاء األمصار 

  :عنها 
وعن علّي رضي . أفكان طالقاً : وروي . خرينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاخترناه ومل يعده طالقاً )  ٨٨٥( 



عية ، وإن اختارت نفسها فواحدة بائنة وروي عنه أيضاً أهنا إن اختارت إذا اختارت زوجها فواحدة رج. اهللا عنه 
أن يقوله من يف املكان املرتفع ، ملن يف املكان املستوطيء ، مث كثر حىت استوت : أصل تعال . زوجها فليس بشيء 
. ضهّن إليه بأنفسهّن أقبلن بإرادتكن واختياركن ألحد أمرين ، ومل يرد هنو: ومعىن تعالني . يف استعماله األمكنة 

املتعة يف : فإن قلت . أعطكّن متعة الطالق } أَُمّتْعكُنَّ { وقام يهددين . أقبل خياصمين ، وذهب يكلمين : كما تقول 
املطلقة اليت مل يدخل هبا ومل يفرض هلا يف العقد ، متعتها واجبة عند أيب حنيفة وأصحابه : الطالق واجبة أم ال؟ قلت 

من : يقضي هبا السلطان : متعتان ، إحدامها : طلقات فمتعتهن مستحبة وعن الزهري رضي اهللا عنه ، وأما سائر امل
حق على املتقني من طلق بعد ما يفرض ويدخل ، وخاصمت امرأة إىل : والثانية . طلق قبل أن يفرض ويدخل هبا 

املتعة حق مفروض : جبري رضي اهللا عنه  وعن سعيد بن. متعها إن كنت من املتقني ومل جيربه : شريح يف املتعة فقال 
درع ومخار وملحفة على حسب : لكل مطلقة متعة إال املختلعة واملالعنة ، واملتعة : وعن احلسن رضي اهللا عنه . 

وال تنقص من مخسة دراهم؛ . السعة واإلقتار ، إال أن يكون نصف مهرها أقل من ذلك ، فيجب هلا األقل منهما 
» أمتعكّن وأسرحكّن«: ما وجه قراءة من قرأ : فإن قلت . دراهم فال ينقص من نصفها  ألن أقل املهر عشرة

  .للبيان ال للتبعيض } مِنكُنَّ { من غري ضرار طالقاً بالسنة } سََراحاً َجمِيالً { وجهه االستئناف : بالرفع؟ قلت 

ِضْعفَْينِ َوكَانَ ذَِلَك َعلَى اللَِّه َيسًِريا  َيا نَِساَء النَّبِيِّ َمْن َيأِْت مِْنكُنَّ بِفَاِحَشٍة ُمَبيَِّنٍة َوَمْن ) ٣٠(ُيَضاَعْف لََها الَْعذَابُ 
  ) ٣١(ا َيقُْنْت ِمْنكُنَّ ِللَِّه َوَرُسوِلِه َوَتْعَملْ َصاِلًحا نُْؤِتَها أَْجَرَها مَرََّتْينِ َوأَعَْتْدَنا لََها رِْزقًا كَرًِمي

: الظاهرة فحشها ، واملراد كل ما اقترفن من الكبائر : واملبينة . وهي الكبرية  السيئة البليغة يف القبح: الفاحشة 
وقيل هي عصياهنن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ونشوزهّن ، وطلبهن منه ما يشق عليه أو ما يضيق به ذرعه 

ضوعف عذاهبّن ألن ما  الزنا ، واهللا عاصم رسوله من ذلك ، كما مّر يف حديث اإلفك ، وإمنا: ويغتم ألجله وقيل 
قبح من سائر النساء كان أقبح منهّن وأقبح؛ ألن زيادة قبح املعصية تتبع زيادة الفضل واملرتبة وزيادة النعمة على 

العاصي من املعصي ، وليس ألحد من النساء مثل فضل نساء النيب صلى اهللا عليه وسلم وال على أحد منهّن مثل ما 
ازداد . زاء يتبع الفعل ، وكون اجلزاء عقاباً يتبع كون الفعل قبيحاً ، فمىت ازداد قبحاً هللا عليهن من النعمة ، واجل

أشّد منه للعاصي اجلاهل؛ ألن املعصية من العامل أقبح ، ولذلك : عقابه شّدة ، ولذلك كان ذم العقالء للعاصي العامل 
َوكَانَ ذلك َعلَى اهللا { ون الرجم على الكافر فضل حّد األحرار على حد العبيد ، حىت أن أبا حنيفة وأصحابه ال ير

وكيف يغين عنهن وهو سبب . إيذان بأن كوهنن نساء النيب صلى اهللا عليه وسلم ليس مبغن عنهن شيئاً } َيسِرياً 
: مبينة . ، بالتاء والياء » يأت«قرىء . مضاعفة العذاب ، فكان داعياً إىل تشديد األمر عليهّن غري صارف عنه 

بالياء : ويضاعف ، ونضعف . على البناء للمفعول : يضاعف ، ويضعف . لياء وكسرها ، من بني مبعىن تبني بفتح ا
الطاعة ، وإمنا ضوعف : والقنوت . بالياء والنون : ونؤهتا . بالتاء والياء : وتعمل » تقنت«: وقرىء . والنون 

، وطيب املعاشرة والقناعة ، وتوفرهّن على عبادة  أجرهّن لطلبهّن رضا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حبسن اخللق
  .اهللا والتقوى 

ِفي قَلْبِِه َمَرٌض َوقُلَْن قَْولًا َمْعُروفًا َيا نَِساَء النَّبِيِّ لَْسُتنَّ كَأََحٍد ِمَن النَِّساِء إِِن اتَّقَْيُتنَّ فَلَا َتْخَضْعَن بِالْقَْولِ فََيطَْمَع الَِّذي 
)٣٢ (  



. عىن وحد ، وهو الواحد ، مث وضع يف النفي العام مستوياً فيه املذكر واملؤنث والواحد وما وراءه أحد يف األصل مب
إذا تقصيت أمة النساء : لسنتِّ كجماعة واحدة من مجاعات النساء ، أي } لَْسُتنَّ كَأََحٍد ّمَن النساء { : ومعىن قوله 

والذين ءاَمنُواْ باهللا { : ضل والسابقة ، ومثله قوله تعاىل مجاعة مجاعة مل توجد منهن مجاعة واحدة تساويكن يف الف
يريد بني مجاعة واحدة منهم ، تسوية بني مجيعهم يف أهنم ]  ١٥٢: النساء [ } َوُرُسِلِه َولَمْ ُيفَّرقُواْ َبْيَن أََحٍد ّمْنُهمْ 

فال جتنب بقولكن } َتْخَضْعَن بالقول  فَالَ{ إن أردتن التقوى ، وإن كننت متقيات } إِِن اتقينت { على احلق املبني 
وقرىء . أي ريبة وفجور } فََيطَْمَع الذى ِفى قَلْبِِه َمَرٌض { لينا خنثا مثل كالم املريبات واملومسات : خاضعاً ، أي 

وهنى املريض القلب عن الطمع ، كأنه . باجلزم ، عطفاً على حمل فعل النهي ، على أهنن هنني عن اخلضوع بالقول 
وعن ابن حميصن أنه قرأ بكسر امليم ، وسبيله ضم الياء مع كسرها وإسناد الفعل إىل . ال ختضعن فال يطمع :  قيل

بعيداً من طمع املريب جبد وخشونة من غري ختنث ، أو } قَْوالً مَّْعُروفاً { فيطمع القول املريب : ضمري القول ، أي 
  .قوالً حسناً مع كونه خشناً 

َرسُولَُه إِنََّما ُيرِيُد اللَُّه ِتكُنَّ وَلَا َتبَرَّْجَن َتبَرَُّج الْجَاِهِليَِّة الْأُولَى َوأَِقْمَن الصَّلَاةَ َوآِتنيَ الزَّكَاةَ َوأَِطْعَن اللََّه َوَوقَْرنَ ِفي ُبُيو
  ) ٣٣(ِلُيذِْهَب َعْنكُُم الرِّْجسَ أَْهلَ الْبَْيِت َوُيطَهِّرَكُْم َتطْهًِريا 

أقررن ، ونقلت كسرهتا إىل : أو من قّر يقّر ، حذفت األوىل من رائي . ر القاف ، من قر يقر وقاراً بكس} َوقَْرنَ { 
أقررن ، فحذفت الراء وألقيت فتحتها على ما قبلها ، : بفتحها ، وأصله : ظلن ، وقرن : القاف ، كما تقول 

. ومنه . إذا اجتمع : قار يقار : ، قال  وجهاً آخر: ظلن ، وذكر أبو الفتح اهلمداين يف كتاب التبيان : كقولك 
هي القدمية } اجلاهلية األوىل { و . اجتمعوا فكونوا قارة : القارة ، الجتماعها ، أال ترى إىل قول عضل والديش 

كانت املرأة تلبس الدرع من اللؤلؤ : اليت يقال هلا اجلاهلية اجلهالء ، وهي الزمن الذي ولد فيه إبراهيم عليه السالم 
: وقيل . بني إدريس ونوح : وقيل . ما بني آدم ونوح : تمشى وسط الطريق تعرض تفسها على الرجال ، وقيل ف

وجيوز أن تكون اجلاهلية . ما بني عيسى وحممد عليهما الصالة والسالم : زمن داود وسليمان ، واجلاهلية األخرى 
وال : ية الفسوق والفجور يف اإلسالم ، فكأن املعىن واجلاهلية األخرى جاهل. جاهلية الكفر قبل اإلسالم : األوىل 

  :ويعضده ما روي . حتدثن بالتربج جاهلية يف اإلسالم تتشبهن هبا بأهل اجلاهلية الكفر 
قال جاهلية » إن فيك جاهلية « : أنّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال أليب الدرداء رضي اهللا عنه )  ٨٨٦( 

أمرهن أمراً خاصاً بالصالة والزكاة ، مث جاء به عاماً يف مجيع الطاعات؛ » ل جاهلية كفر ب« : كفر أم إسالم؟ فقال 
من أعتىن هبما حق اعتنائه جّرتاه إىل ما وراءمها ، مث بني : ألن هاتني الطاعتني البدنية واملالية مها أصل سائر الطاعات 
ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املآمث ، ولتصّونو عنها أنه إمنا هناهن وأمرهن ، ووعظهّن ، لئال ُيقارُف أهل بيت رس

الطهر؛ ألنّ عرض املقترف للمقبحات يتلّوث هبا ويتدنس ، كما : الرجس ، وللتقوى : واستعار للذنوب . بالتقوى 
ويف هذه االستعارة ما ينفر . وأما احملسنات ، فالعرض معها نقي مصون كالثوب الطاهر . يتلوث بدنه باألرجاس 

نصب على } أَْهلَ البيت { و .  األلباب عما كرهه اهللا لعباده وهناهم عنه ، ويرغبهم فيما رضيه هلم وأمرهم به أويل
  .ويف هذا دليل بّين على أنّ نساء النيب صلى اهللا عليه وسلم من أهل بيته . أو على املدح . النداء 

  ) ٣٤(ِه َوالِْحكَْمِة إِنَّ اللََّه كَانَ لَِطيفًا َخبًِريا َواذْكُْرنَ َما ُيتْلَى ِفي ُبيُوِتكُنَّ ِمْن آَياِت اللَّ



هو آيات : مث ذكرهّن أنّ بيوهتن مهابط الوحي ، وأمرهّن أن ال ينسني ما يتلى فيها من الكتاب اجلامع بني أمرين 
حني } ِطيفاً خَبِرياً إِنَّ اهللا كَانَ لَ{ وهو حكمة وعلوم وشرائع . بينات تدلّ على صدق النبّوة؛ ألنه معجزة بنظمه 

أو . علم ما ينفعكم ويصلحكم يف دينكم فأنزله عليكم أو علم من يصلح لنبّوته من يصلح ألن يكرهوا أهل بيته 
  .حيث جعل الكالم الواحد جامعاً بني الغرضني 

الْقَانَِتاِت َوالصَّاِدِقَني وَالصَّاِدقَاِت وَالصَّابِرِيَن َوالصَّابِرَاِت إِنَّ الُْمْسِلِمَني وَالُْمْسِلَماِت وَالُْمْؤِمنَِني وَالُْمْؤِمَناِت َوالْقَانِِتَني َو
جَُهْم وَالَْحاِفظَاتِ َوالَْخاِشِعَني َوالْخَاِشَعاِت َوالْمَُتَصدِِّقَني وَالُْمَتَصدِّقَاِت وَالصَّاِئِمَني وَالصَّاِئَماِت َوالَْحاِفِظَني فُُرو

  ) ٣٥(ا َوالذَّاِكرَاِت أََعدَّ اللَُّه لَُهْم َمْغفَِرةً َوأَْجًرا َعِظيًما َوالذَّاكِرِيَن اللََّه كَثًِري

  :يروى 
الرجالَ يف القرآِن خبريٍ ، ] تعاىل [ يا رسولَ اللَِّه ، ذكر اللَُّه : أنّ أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم قلن )  ٨٨٧( 

  .السائلة أم سلمة : وقيل  .أفما فينا خري نذكر بِه؟ إنا خناف أن ال تقبل منا طاعة 
  :وروي 

فما نزل فينا شيء؟ فنزلت ، : أنه ملا نزل يف نساء النيب صلى اهللا عليه وسلم ما نزل ، قال نساء املسلمني )  ٨٨٨( 
املتوكل عليه من ] تعاىل [ الداخل يف السلم بعد احلرب ، املنقاد الذي ال يعاند ، أو املفّوض أمره إىل اهللا : واملسلم 

القائم بالطاعة الدائم : والقانت . املصدق باهللا ورسوله ومبا جيب أن يصدق به : واملؤمن . لم وجهه إىل اهللا أس
. الذي يصرب على الطاعات وعن املعاصي : والصابر . الذي يصدق يف نيته وقوله وعمله : والصادق . عليها 

الذي : واملتصدق . ى مل يعرف من عن ميينه ومشاله الذي إذا صلّ: وقيل . املتواضع هللا بقلبه وجوارحه : واخلاشع 
ومن صام البيض من كل . من تصّدق يف أسبوع بدرهم فهو من املتصّدقني : وقيل . يزكي ماله وال خيل بالنوافل 

ن وقراءة القرآ. من ال يكاد خيلو من ذكر اهللا بقلبه أو لسانه أو هبما : والذاكر هللا كثرياً . شهر فهو من الصائمني 
  :واالشتغال بالعلم من الذكر وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

» من استيقظ من نومه وأيقظ امرأته فصليا مجيعاً ركعتني كتبا يف الذاكرين هللا كثرياً والذاكرات « )  ٨٨٩( 
ني ، أعين عطف أي فرق بني العطف: فإن قلت . واحلافظاهتا والذاكراته ، فحذف؛ ألنّ الظاهر يدلّ عليه : واملعىن 

[ } ثيبات وَأَْبكَاراً { : العطف األّول حنو قوله تعاىل : اإلناث على الذكور وعطف الزوجني على الزوجني؟ قلت 
وأما العطف . يف أهنما جنسان خمتلفان ، إذا اشتركا يف حكم مل يكن بّد من توسيط العاطف بينهما ]  ٥: التحرمي 

أََعدَّ اهللا { إنّ اجلامعني واجلامعات هلذه الطاعات : رف اجلمع ، فكأن معناه الثاين فمن عطف الصفة على الصفة حب
  .} لَُهم 

ْم َوَمْن َيْعصِ اللََّه َوَرسُولَُه فَقَْد َوَما كَانَ ِلُمْؤِمنٍ َولَا ُمْؤِمَنٍة إِذَا قََضى اللَُّه َوَرُسولُهُ أَْمًرا أَنْ َيكُونَ لَُهمُ الِْخَيَرةُ ِمْن أَْمرِِه
  ) ٣٦(لَّ َضلَالًا مُبِيًنا َض

خطب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زينب بنت جحش بنت عمته أميمة بنت عبد املطلب على مواله )  ٨٩٠( 
رضينا يا رسول اهللا ، فأنكحها إياه وساق عنه إليها : زيد بن حارثة ، فأبت وأىب أخوها عبد اهللا ، فنزلت ، فقال 

  :وقيل . لحفة ودرعاً وإزاراً ومخسني مّداً من طعام وثالثني صاعاً من متر مهرها ستني درمهاً ومخاراً وم
هي أم كلثوم بنت عقبة بن أيب معيط ، وهي أّول من هاجر من النساء ، وهبت نفسها للنيب صلى اهللا )  ٨٩١( 



هللا صلى اهللا عليه إمنا أردنا رسول ا: فسخطت هي وأخوهتا وقاال . ، وزّوجها زيداً » قد قبلت«: عليه وسلم فقال 
أي رسول اهللا أو } إِذَا قََضى اهللا َوَرسُولُُه { وسلم ، فزّوجنا عبده ، واملعىن وما صّح لرجل وال امرأة من املؤمنني 

أن خيتاروا من أمرهم ما شاؤوا ، بل من حقهم أن جيعلوا : من األمور } أمْراً { ألن قضاء رسول اهللا هو قضاء اهللا 
ما جاءين من : كان من حق الضمري أن يوحد كما تقول : فإن قلت . ، واختيارهم تلواً الختياره  رأيهم تبعاً لرأيه

نعم ولكنهما وقعا حتت النفي ، فعما كل مؤمن ومؤمنة ، فرجع : رجل وال امرأة إالّ كان من شأنه كذا ، قلت 
  .ما يتخري } رية اخل{ . بالتاء والياء » يكون«: وقرىء . الضمري على املعىن ال على اللفظ 

ِفي نَفِْسَك َما اللَُّه ُمْبِديِه  َوإِذْ َتقُولُ ِللَِّذي أَْنَعمَ اللَُّه َعلَْيِه َوأَْنَعْمَت َعلَْيِه أَْمِسْك َعلَْيَك َزْوَجَك وَاتَّقِ اللََّه وَُتْخِفي
َها وَطًَرا زَوَّْجَناكََها ِلكَْي لَا َيكُونَ َعلَى الُْمْؤِمنَِني حََرٌج ِفي َوَتْخَشى النَّاَس وَاللَُّه أََحقُّ أَنْ َتْخَشاُه فَلَمَّا قََضى َزْيٌد ِمْن

  ) ٣٧(أَزَْواجِ أَْدِعَيائِهِْم إِذَا قََضْوا مِْنُهنَّ َوطًَرا َوكَانَ أَْمُر اللَِّه َمفُْعولًا 

مبا } َوأَْنَعْمَت َعلَْيِه { وحمبته واختصاصه  وبتوفيقك لعتقه. باإلسالم الذي هو أجلّ النعم } ِللَِّذى أَنَعَم اهللا َعلَْيِه { 
أَْمِسْك َعلَْيَك { وفقك اهللا فيه ، فهو متقلب يف نعمة اهللا ونعمة رسوله صلى اهللا عليه وسلم ، وهو زيد بن حارثة 

  :يعين زينب بنت جحش رضي اهللا عنها } َزْوَجَك 
سبحان : ما أنكحها إياه ، فوقعت يف نفسه ، فقال وذلك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبصرها بعد)  ٨٩٢( 

اهللا مقلب القلوب ، وذلك أنّ نفسه كانت جتفو عنها قبل ذلك ال تريدها ، ولو أرادهتا الختطبها ، ومسعت زينب 
بالتسبيحة فذكرهتا لزيد ، ففطن وألقى اهللا يف نفسه كراهة صحبتها والرغبة عنها لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، 

ال : قال » أرابك منها شيء؟: مالك «: إين أريد أن أفارق صاحبيت ، فقال : قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ف
، " امسك عليك زوجك واتق اهللا : " واهللا؛ ما رأيت منها إالّ خرياً ، ولكنها تتعظم علّي لشرفها وتؤذيين ، فقال له 

ما أجد أحداً أوثق يف نفسي منك ، اخطب «: ى اهللا عليه وسلم مث طلقها بعد ، فلما اعتّدت قال رسول اهللا صل
فانطلقت فإذا هي ختمر عجينتها ، فلما رأيتها عظمت يف صدري حىت ما أستطيع أن أنظر : قال زيد . علّي زينب 

يا زينب ، أبشري إنّ : إليها ، حني علمت أنْ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذكرها ، فوليتها ظهري وقلت 
ما أنا بصانعه شيئاً حىت أؤامر ريب ، فقامت إىل : سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيطبك ، ففرحت وقالت ر

فتزوجها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ودخل هبا ، وما أومل على امرأة } زوجناكها { مسجدها ، ونزل القرآن 
واتق { : ما أراد بقوله : فإن قلت . ىت امتّد النهار ذبح شاة وأطعم الناس اخلبز واللحم ح: من نسائه ما أومل عليها 

: أراد : وقيل . واتق اهللا فال تطلقها ، وقصد هني تنزيه ال حترمي ، ألن األوىل أن ال يطلق : أراد : ؟ قلت } اهللا 
. قلبه هبا تعلق : ما الذي أخفى يف نفسه؟ قلت : فإن قلت . واتق اهللا فال تذّمها بالنسبة إىل الكرب وأذّى الزوج 

وعن . علمه بأن زيداً سيطلقها وسينكحها ، ألن اهللا قد أعلمه بذلك : وقيل . مودة مفارقة زيد إياها : وقيل 
  :عائشة رضي اهللا عنها 

فماذا أراد اهللا : فإن قلت . لو كتم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شيئاً مما أوحى إليه لكتم هذه اآلية )  ٨٩٣( 
: افعل ، فإين أريد نكاحها؟ قلت : أريد مفارقتها ، وكان من اهلجنة أن يقول له :  قال له زيد منه أن يقوله حني

أنت أعلم بشأنك ، حىت ال خيالف سره يف ذلك : كأن الذي أراد منه عّز وجلّ أن يصمت عند ذلك ، أو يقول له 
 األمور ، والتجاوب يف األحوال عالنيته؛ ألن اهللا يريد من األنبياء تساوي الظاهر والباطن ، والتصلب يف

  .واالستمرار على طريقة مستتبة 



كما جاء يف حديث إرادة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قتل عبد اهللا بن أيب سرح واعتراض عثمان )  ٨٩٤( 
ومض إن األنبياء ال ت: لقد كان عيين إىل عينك ، هل تشري إيلّ فأقتله ، فقال : أن عمر قال له : بشفاعته له 

كيف عاتبه اهللا يف ستر ما استهجن التصريح به ، وال يستهجن النيبّ صلى اهللا : فإن قلت . ظاهرهم وباطنهم واحد 
عليه وسلم التصريح بشيء إالّ الشيء يف نفسه مستهجن ، وقالة الناس ال تتعلق إالّ مبا يستقبح يف العقول 

بقمع الشهوة وكف النفس عن أن تنازع إىل زينب وتتبعها؟ ومل والعادات؟ وما له مل يعاتبه يف نفس األمر ومل يأمره 
كم من شيء يتحفظ منه اإلنسان : يعصم نبيه صلى اهللا عليه وسلم عن تعلق اهلجنة به وما يعرضه للقالة؟ قلت 

ويستحي من اطالع الناس عليه ، وهو يف نفسه مباح متسع ، وحالل مطلق ، ال مقال فيه وال عيب عند اهللا ، 
ا كان الدخول يف ذلك املباح سلماً إىل حصول واجبات يعظم أثرها يف الدين وجيلّ ثواهبا ، ولو مل يتحفظ منه ورمب

. ألطلق كثري من الناس فيه ألسنتهم إالّ من أويت فضالً وعلماً وديناً ونظراً يف حقائق األمور ولبوهبا دون قشورها 
صلى اهللا عليه وسلم بقوا مرتكزين يف جمالسهم ال يرمون  أال ترى أهنم كانوا إذا طمعوا يف بيوت رسول اهللا

مستأنسني باحلديث ، وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يؤذيه قعودهم ويضيق صدره حديثهم ، واحلياء يصده 
[ } َتْحىِ ِمَن احلق إِنَّ ذَِلكُْم كَانَ ُيؤِْذى النىب فََيسَْتحْيِى ِمنكُْم واهللا الَ َيْس{ أن يأمرهم باالنتشار ، حىت نزلت 

ولو أبرز رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مكنون ضمريه وأمرهم أن ينتشروا ، لشّق عليهم ، ]  ٥٣: األحزاب 
ولكان بعض املقالة ، فهذا من ذاك القبيل ، ألن طموح قلب اإلنسان إىل بعض مشتهياته من امرأة أو غريها غري 

ألنه ليس بفعل اإلنسان وال وجوده باختياره ، وتناول املباح بالطريق  موصوف بالقبح يف العقل وال يف الشرع ،
إليه [ الشرعي ليس بقبيح أيضاً ، وهو خطبة زينب ونكاحها من غري استنزال زيد عنها ، وال طلب إليه وهو أقرب 

 شيء ، بل كانت منه من زّر قميصه أن يواسيه مبفارقتها ، مع قوة العلم بأن نفس زيد مل تكن من التعلق هبا يف] 
جتفو عنها ، ونفس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم متعلقة هبا ، ومل يكن مستنكراً عندهم أن ينزل الرجل عن امرأته 

لصديقه ، وال مستهجناً إذا نزل عنها أن ينكحها اآلخر ، فإنّ املهاجرين حني دخلوا املدينة استهم األنصار بكل 
نت له امرأتان نزل عن إحدامها وأنكحها املهاجر ، وإذا كان األمر مباحاً من شيء ، حىت إن الرجل منهم إذا كا

مجيع جهاته ومل يكن فيه وجه من وجوه القبح وال مفسدة وال مضّرة بزيد وال بأحد ، بل كان مستجراً مصاحل ، 
الشرف وعادت أُماً ناهيك بواحدة منها أن بنت عمة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمنت األمية والضيعة ونالت 

ِلكَْى الَ َيكُونَ َعلَى املؤمنني حََرٌج ِفى { : من أّمهات املسلمني ، إىل ما ذكر اهللا عّز وجلّ من املصلحة العاّمة يف قوله 
أَْمِسكْ { : له فباحلري أن يعاتب اهللا ورسوله حني كتمه وبالغ يف كتمه بقو} أَزَْواجِ أَْدِعَيائِهِْم إِذَا قََضْواْ مِْنُهنَّ َوطَراً 

وأن ال يرضى له إال احتاد الضمري والظاهر ، والثبات يف مواطن احلق ، حىت يقتدي به } َعلَْيَك َزْوَجَك واتق اهللا 
  .املؤمنون ، فال يستحيوا من املكافحة باحلق وإن كان مراً 

تقول : واو احلال ، أي : ما هي؟ قلت } قُّ وََتْخَشى الناس واهللا أََح{ ، } َوُتخِْفى ِفى نِفِْسَك { الواو يف : فإن قلت 
أمسك عليك زوجك خمفياً يف نفسك إرادة أن ال ميسكها ، وختفى خاشياً قالة الناس وختشى الناس ، حقيقاً : لزيد 

أمسك ، وإخفاء خالفه ، وخشية الناس : وإذ جتمع بني قولك : يف ذلك بأن ختشى اهللا ، أو واو العطف ، كأنه قيل 
. قضى منه وطره : إذا بلغ البالغ حاجته من شيء له فيه مهة قيل . أحّق أن ختشاه ، حىت ال تفعل مثل ذلك واهللا . 

{ فلما مل يبق لزيد فيها حاجة ، وتقاصرت عنها مهته ، وطابت عنها نفسه ، وطلقها ، وانقضت عّدهتا : واملعىن 
أليس تقرأ علّي غري ذلك ، : مد رضي اهللا عنهما وقيل جلعفر بن حم. زّوجتكها : وقراءة أهل البيت } زوجناكها 

ال والذي ال إله إالّ هو ، ما قرأهتا على أيب إالّ كذلك ، وال قرأها احلسن بن علّي على أبيه إالّ كذلك ، وال : فقال 



لة اعتراضية ، يعين مج} َوكَانَ أَْمرُ اهللا َمفْعُوالً { قرأها علي بن أيب طالب على النيب صلى اهللا عليه وسلم إالّ كذلك 
وكان أمر اهللا الذي يريد أن يكونه ، مفعوالً مكوناً ال حمالة ، وهو مثل ملا أراد كونه من تزويج رسول اهللا صلى : 

اهللا عليه وسلم زينب ، ومن نفي احلرج عن املؤمنني يف إجراء ، أزواج املتبنني جمرى أزواج البنني يف حترميهن عليهم 
  .املكون ، ألنه مفعول بكن ، وهو أمر اهللا : واج بينهم وبينهن ، وجيوز أن يراد بأمر اهللا بعد انقطاع عالئق الز

) ٣٨(ْمُر اللَِّه قََدًرا َمقْدُوًرا َما كَانَ َعلَى النَّبِيِّ ِمْن َحَرجٍ ِفيَما فََرَض اللَُّه لَُه ُسنَّةَ اللَِّه ِفي الَِّذيَن َخلَْوا ِمْن قَْبلُ َوكَانَ أَ
  ) ٣٩(َن ُيَبلُِّغونَ رَِسالَاِت اللَِّه َوَيْخَشْوَنُه َولَا َيْخَشْونَ أََحًدا إِلَّا اللََّه َوكَفَى بِاللَِّه َحِسيًبا الَِّذي

ُسنَّةَ { ومنه فروض العسكر لرزقاهتم . فرض لفالن يف الديوان كذا : قسم له وأوجب ، من قوهلم } فََرَض اهللا لَهُ { 
مَّا كَانَ َعلَى النىب ِمْن { : مؤكد لقوله تعاىل :  -تربا ، وجندال : كقوهلم  -ملصدر اسم موضوع موضع ا} اهللا 

سّن اهللا ذلك سنة يف األنبياء املاضني ، وهو أن ال حيرج عليهم يف االقدام على ما أباح هلم : كأنه قيل } َحَرجٍ 
، وكانت لداود عليه السالم مائة امرأة ووسع عليهم يف باب النكاح وغريه ، وقد كانت حتتهم املهائر والسراري 

الذين { يف األنبياء الذين مضوا } ِفى الذين َخلَْواْ { وثلثمائة سرية ، ولسليمان عليه السالم ثلثمائة وسبعمائة 
اجلّر ، على الوصف لألنبياء ، والرفع والنصب ، على املدح على هم الذين : حيتمل وجوه االعراب } ُيَبلُّغونَ 
قضاء مقضياً ، وحكماً مبتوتاً ، : قدراً مقدوراً . » رسالة اهللا«: وقرىء . أعين الذين يبلغون : أو على  .يبلغون 

} وََتْخَشى الناس واهللا أََحقُّ أَن ختشاه { تعريض بعد التصريح يف قوله تعاىل : ووصف األنبياء بأهنم ال خيشون إالّ اهللا 
للمخاوف ، أو حماسباً على الصغرية والكبرية ، فيجب أن يكون حق كافياً } َحِسيباً { ] .  ٣٧: األحزاب [ 

  .اخلشية من مثله 

  ) ٤٠(ْيٍء َعِليًما َما كَانَ ُمَحمٌَّد أََبا أََحٍد ِمْن رِجَاِلكُْم وَلَِكْن َرسُولَ اللَِّه َوخَاَتمَ النَّبِيَِّني َوكَانَ اللَُّه بِكُلِّ َش

أي مل يكن أبا رجل منكم على احلقيقة ، حىت يثبت بينه وبينه ما يثبت بني } مِّن رِّجَاِلكُْم  مَّا كَانَ ُمَحمٌَّد أََبآ أََحٍد{ 
وكل رسول أبو أمته فيما يرجع إىل وجوب } َرُسولِ اهللا { كان } ولكن { األب وولده من حرمة الصهر والنكاح 

 سائر األحكام الثابتة بني اآلباء واألبناء ، ووجوب الشفقة والنصيحة هلم عليه ، ال يف. التوقري والتعظيم له عليهم 
وزيد واحد من رجالكم الذين ليسوا بأوالده حقيقة ، فكان حكمه حكمكم ، واالدعاء والتبين من باب 

يعين أنه لو كان له ولد بالغ مبلغ الرجال لكان نبياً ومل } وخَاَتمَ النبيني { كان } و { االختصاص والتقريب ال غري 
  : األنبياء ، كما يروى يكن هو خامت

أما كان أبا للطاهر والطيب والقاسم : فإن قلت " لو عاش لكان نبياً : " أنه قال يف إبراهيم حني تويف )  ٨٩٥( 
أنّ هؤالء مل يبلغوا : من وجهني ، أحدمها } مِّن ّرجَاِلكُْم { : قد أخرجوا من حكم النفي بقوله : وإبراهيم؟ قلت 

أما كان أبا للحسن : فإن قلت . أنه قد أضاف الرجال إليهم وهؤالء رجاله ال رجاهلم :  والثاين. مبلغ الرجال 
وهو : بلى ، ولكنهما مل يكونا رجلني حينئذ ، ومها أيضاً من رجاله ال من رجاهلم ، وشيء آخر : واحلسني؟ قلت 

أال ترى أن احلسن واحلسني قد عاشا إىل } َوَخاَتَم النبيني { : أنه إمنا قصد ولده خاصة ، ال ولد ولده؛ لقوله تعاىل 
أََبآ أََحٍد { بالنصب ، عطفاً على » لكن رسول اهللا«: قرىء . أن نّيف أحدمها على األربعني واآلخر على اخلمسني 

ولكّن رسول اهللا من : ولكن هو رسول اهللا ، ولكّن ، بالتشديد على حذف اخلرب ، تقديره : بالرفع على } 
وتقّويه . وخامت بفتح التاء مبعىن الطابع ، وبكسرها مبعىن الطابع وفاعل اخلتم . مل يعش له ولد ذكر : عرفتموه ، أي 



كيف كان آخر األنبياء وعيسى ينزل يف آخر الزمان؟ قلت : فإن قلت . ولكّن نبياً ختم النبيني : قراءة ابن مسعود 
ن نىبء قبله ، وحني ينزل ينزل عامالً على شريعة حممد معىن كونه آخر األنبياء أنه ال ينبأ أحد بعده ، وعيسى مم: 

  .صلى اهللا عايه وسلم ، مصلياً إىل قبلته ، كأنه بعض أمته 

  ) ٤٢(َوسَبُِّحوهُ ُبكَْرةً وَأَِصيلًا ) ٤١(َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اذْكُرُوا اللََّه ِذكًْرا كَثًِريا 

{ من التقديس والتحميد والتهليل والتكبري وما هو أهله ، وأكثروا ذلك  أثنوا عليه بضروب الثناء} اذكروا اهللا { 
  :أي يف كافة األوقات قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم } ُبكَْرةً وَأَِصيالً 

قولوا سبحان اهللا واحلمد : وعن قتادة » يف قلب كل مسلم « : وروي » ذكر اهللا على فم كل مسلم « )  ٨٩٦( 
هذه كلمات يقوهلا الطاهر : اهللا واهللا أكرب وال حول وال قّوة إالّ باهللا العليّ العظيم ، وعن جماهد  هللا وال إله إالّ

صم وصلّ يوم اجلمعة ، : والفعالن ، أعين اذكروا وسبحوا موجهان إىل البكرة واألصيل ، كقولك . واجلنب 
ل وميكائيل من بني املالئكة ، ليبني فضله عى والتسبيح من مجلة الذكر ، وإمنا اختصه من بني أنواعه اختصاص جربي

ومثال فضله . سائر األذكار ، ألن معناه تنزيه ذاته عما ال جيوز عليه من الصفات واألفعال ، وتربئته من القبائح 
على غريه من األذكار فضل وصف العبد بالنزاهة من أدناس املعاصي ، والطهر من أرجاس املآمث ، على سائر 

ثرة الصالة والصيام ، والتوفر على الطاعات كلها ، واالشتمال على العلوم ، واالشتهار بالفضائل أوصافه من ك
تكثري الطاعات ، واإلقبال على العبادات؛ فإن كل طاعة وكل خري من مجلة الذكر : وجيوز أن يريد بالذكر وإكثاره 

أو صالة الفجر . ا لفضل الصالة على غريها ، مث خّص من ذلك التسبيح بكرة وأصيالً وهي الصالة يف مجيع أوقاهت
  .والعشاءين؛ ألنّ أداءها أشّق ومراعاهتا أشّد 

َتِحيَّتُُهْم َيْومَ ) ٤٣(يًما ُهَو الَِّذي ُيَصلِّي َعلَْيكُْم َوَملَاِئكَُتُه لُِيخْرَِجكُْم ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّورِ َوكَانَ بِالُْمْؤِمنَِني َرِح
  ) ٤٤(لَاٌم َوأََعدَّ لَُهْم أَجًْرا كَرًِميا َيلْقَْوَنُه َس

كعائد . ملا كان من شأن املصلي أن ينعطف يف ركوعه وسجوده استعري ملن ينعطف على غريه حنّواً عليه ترؤفاً 
صلّى : املريض يف انعطافه عليه ، واملرأة يف حنّوها على ولدها ، مث كثر حىت استعمل يف الرمحة والترؤف ومنه قوهلم 

إن فسرته بيترحم عليكم } ُهَو الذى ُيصَلّى َعلَْيكُْم { : قوله : فإن قلت . اهللا عليك ، أي ترحم عليك وترأف 
اللَّهم صلّ على املؤمنني ، جعلوا : هي قوهلم : وما معىن صالهتم؟ قلت } ومالئكته { : ويترأف ، فما تصنع بقوله 

حياك اهللا ، أي حياك وأبقاك ، وحييتك ، أي : ونظريه قوله . رأفة لكوهنم مستجايب الدعوة كأهنم فاعلون الرمحة وال
عمرك اهللا ، : دعوت لك بأن حيييك اهللا؛ ألنك ال تكالك على إجابة دعوتك كأنك تبقيه على احلقيقة ، وكذلك : 

 ياأيها الذين َءاَمنُواْ إِنَّ اهللا ومالئكته ُيَصلُّونَ َعلَى النىب{ : وعمرتك ، وسقاك اهللا ، وسقيتك ، وعليه قوله تعاىل 
: هو الذي يترحم عليكم ويترأف : واملعىن . أي ادعوا اهللا بأن يصلّي عليه ]  ٥٦: األحزاب [ } َصلُّواْ َعلَْيِه 

من ظلمات املعصية إىل } لُِيخْرَِجكُم { حيث يدعوكم إىل اخلري ويأمركم بإكثار الذكر والتوفر على الصالة والطاعة 
إِنَّ اهللا { : ويروى أنه ملا نزل قوله تعاىل . دليل على أنّ املراد بالصالة الرمحة } كَانَ باملؤمنني َرِحيماً َو{ نور الطاعة 

ما خصك يا رسول اهللا بشرف إالّ : قال أبو بكر رضي اهللا عنه ]  ٥٦: األحزاب [ } ومالئكته ُيَصلُّونَ َعلَى النىب 
فيجوز أن . حييون يوم لقائه بسالم : من إضافة املصدر إىل املفعول ، أي } َتِحيَُّتُهْم { وقد أشركنا فيه ، فأنزلت 

: وقيل . يعظمهم اهللا بسالمه عليهم ، كما يفعل هبم سائر أنواع التعظيم ، وأن يكون مثالً كاللقاء على ما فسرنا 



: وقيل . اخلروج من القبور  سالم املالئكة عند: وقيل . هو سالم ملك املوت واملالئكة معه عليهم وبشارهتم باجلنة 
]  ٢٤ ٢٣: الرعد [ } واملالئكة َيْدُخلُونَ َعلَْيهِم مِّن كُلِّ بَابٍ سالم َعلَْيكُُم { : عند دخول اجلنة ، كما قال 

  .اجلنة : واألجر الكرمي 

  ) ٤٦(ا إِلَى اللَِّه بِإِذْنِِه َوِسرَاًجا ُمنًِريا َوَداعًِي) ٤٥(َيا أَيَُّها النَّبِيُّ إِنَّا أَْرَسلَْناَك َشاِهًدا َوُمَبشًِّرا َوَنِذيًرا 

مقبوالً قولك عند اهللا هلم وعليهم ، كمل : على من بعثت إليهم ، وعلى تكذيبهم وتصديقهم ، أي } شاهدا { 
وكيف كان شاهداً وقت اإلرسال ، وإمنا يكون شاهداً عند حتمل : فإن قلت . يقبل قول الشاهد العدل يف احلكم 

: مررت برجل معه صقر صائداً به غداً أي : هي حال مقدرة كمسألة الكتاب : ادة أو عند أدائها؟ قلت الشه
: أنه مأذون له يف الدعاء ، فما فائدة قوله : إنا أرسلناك داعياً : قد فهم من قوله : فإن قلت . مقدراً به الصيد غداً 

ا جعل اإلذن مستعاراً للتسهيل والتيسري؛ ألن الدخول يف حقّ وإمن. مل يرد به حقيقة اإلذن : ؟ قلت } بِإِذْنِِه { 
املالك متعذر ، فإذا صودف اإلذن تسهل وتيسر ، فلما كان اإلذن تسهيالً ملا تعذر من ذلك ، وضع موضعه ، 

ان بإذنه لإليذ: وذلك أن دعاء أهل الشرك واجلاهلية إىل التوحيد والشرائع أمر يف غاية الصعوبة والتعذر ، فقيل 
أنه غري مأذون له يف : بأن األمر صعب ال يتأتى وال يستطاع إالّ إذا سهله اهللا ويّسره ، ومنه قوهلم يف الشحيح 

[ جلى به ] } َوِسرَاجاً منرياً { . [ غري مسهل له اإلنفاق لكونه شاقاً عليه داخالً يف حكم التعذر : اإلنفاق ، أي 
أو أمّد اهللا بنور نبّوته . كما جيلى ظالم الليل بالسراج املنري ويهتدى به  ظلمات الشرك واهتدى به الضالون ،] اهللا 

نور البصائر ، كما ميّد بنور السراج نور األبصار ، وصفه باإلنارة ألن من السرج ما ال يضيء إذا قل سليطة ودقت 
وسئل . ر هلا من جييء رسول بطيء ، وسراج ال يضيء ، ومائدة ينتظ: ثالثة تضين : ويف كالم بعضهم . فتيلته 

وجيوز . أو وتاليا سراجاً منرياً . وذا سراج منري : وقيل . ظالم ساتر ، وسراج فاتر : بعضهم عن املوحشني؟ فقال 
  .} أرسلناك { على هذا التفسري أن يعطف على كاف 

  ) ٤٧(َوَبشِّرِ الُْمْؤِمنَِني بِأَنَّ لَُهْم ِمَن اللَِّه فَْضلًا كَبًِريا 

وجيوز أن يريد . ما يتفضل به عليهم زيادة على الثواب ، وإذا ذكر املتفضل به وكربه فما ظنك بالثواب  :الفضل 
فضول وفواضل ، وأن يريد أنّ هلم فضالً كبرياً على سائر األمم ، وذلك : الثواب ، من قوهلم للعطايا : بالفضل 

  .الفضل من جهة اهللا ، وأنه آتاهم ما فضلوهم به 

  ) ٤٨(الْكَاِفرِيَن وَالُْمَناِفِقَني َوَدعْ أَذَاُهْم َوَتوَكَّلْ َعلَى اللَِّه َوكَفَى بِاللَِّه َوِكيلًا  َولَا ُتِطعِ

حيتمل إضافته إىل الفاعل } أَذَاُهمْ { أو التهييج . الدوام والثبات على ما كان عليه : معناه } َوالَ ُتِطعِ الكافرين { 
ودع ما : أو . م بضرر أو قتل ، وخذ بظاهرهم ، وحساهبم على اهللا يف باطنهم ودع أن تؤذيه: واملفعول ، يعين 

َوَتوَكَّلْ َعلَى { هي منسوخة بآية السيف : يؤذونك به وال جتازهم عليه حىت تؤمر ، وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما 
خبمسة ] تعاىل [ وصفه اهللا : يقول ، وكفى به مفّوضاً إليه ، ولقائل أن ] وكفى باهللا وكيالً [ فإنه يكفيكهم } اهللا 

، ألنه يكون شاهداً على } وبشر املؤمنني { : أوصاف ، وقابل كالً منها خبطاب مناسب له ، قابل الشاهد بقوله 
أّمته وهم يكونون شهداء على سائر األمم ، وهو الفضل الكبري واملبشر باإلعراض عن الكافرين واملنافقني ، ألنه إذا 



ل مجيع إقباله على املؤمنني ، وهو مناسب للبشارة والنذير بدع أذاهم ، ألنه إذا ترك أذاهم يف أعرض عنهم أقب
كانوا منذرين به يف املستقبل ، والداعي إىل اهللا بتيسريه  -واألذى ال بّد له من عقاب عاجل أو آجل  -احلاضر 

يه كل عسري ، والسراج املنري باالكتفاء به وكيالً ، ألنّ ألنّ من توكل على اهللا يسّر عل} َوَتَوكَّلْ َعلَى اهللا { : بقوله 
  .من أناره اهللا برهاناً على مجيع خلقه ، كان جديراً بأن يكتفي به عن مجيع خلقه 

لَكُْم َعلَْيهِنَّ ِمْن ِعدٍَّة َتْعَتدُّوَنَها َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا َنكَحُْتُم الُْمْؤِمَناتِ ثُمَّ طَلَّقُْتُموُهنَّ ِمْن قَْبلِ أَنْ َتَمسُّوُهنَّ فََما 
  ) ٤٩(فََمتُِّعوُهنَّ َوَسرُِّحوُهنَّ َسرَاًحا َجِميلًا 

ألهنا : ونظريه تسميتهم اخلمر إمثاً . الوطء ، وتسمية العقد نكاحاً ملالبسته له ، من حيث أنه طريق إليه : النكاح 
  :ول الراجز سبب يف اقتراف اإلمث ، وحنوه يف علم البيان ق

مسى املاء بأسنمة اآلبال؛ ألنه سبب مسن املال وارتفاع أسنمته ، ومل يرد لفظ النكاح يف ... أَْسنَِمةُ اآلبَالِ يف َسَحابِْه 
الكناية عنه بلفظ : ومن آداب القرآن . كتاب اهللا إالّ يف معىن العقد؛ ألنه يف معىن الوطء من باب التصريح به 

مل خّص املؤمنات واحلكم الذي نطقت به اآلية تستوي : فإن قلت . لقربان والتغشي واإلتيان املالمسة واملماسة وا
أن يتخري لنطفته ، وأن . يف اختصاصهّن تنبيه على أن أصل أمر املؤمن واألوىل به : فيه املؤمنات والكتابيات؟ قلت 

افر ، ويستنكف أن يدخل حتت حلاف واحدة ال ينكح إالّ مؤمنة عفيفة ، ويتنّزه عن مزاوجة الفواسق فما بال الكو
تعليم ما هو جائز غري حمّرم ، من نكاح احملصنات من الذين أوتوا الكتاب : عدّوة اهللا ووليه ، فاليت يف سورة املائدة 

} ُموُهنَّ ثُمَّ طَلَّقُْت{ : ما فائدة مث يف قوله : فإن قلت . وهذه فيها تعليم ما هو األوىل باملؤمنني من نكاح املؤمنات . 
بني أن يطلقها وهي قريبة العهد من النكاح ، وبني أن : فائداته نفي التوهم عمن عسى يتوهم تفاوت احلكم : قلت 

إذا خال هبا خلوة ميكنه معها املساس : فإن قلت : يبعد عهدها بالنكاح ويتراخى هبا املدة يف حبالة الزواج مث يطلقها 
عند أيب حنيفة وأصحابه حكم اخللوة الصحيحة حكم املساس ، وقوله . نعم : ، هل يقوم ذلك مقام املساس؟ قلت 

تستوفون عددها } تَْعَتدُّوَنَها { دليل على أن العدة حق واجب على النساء للرجال } فََما لَكُْم َعلَْيهِنَّ ِمْن ِعدٍَّة { : 
: خمففاً؛ أي » تعتدوهنا«: وقرىء . اتزنه كلته فاكتاله ، ووزنته ف: عددت الدراهم فاعتدها ، كقولك : ، من قولك 

  :تعتدون فيها ، كقوله 
فإن ] .  ٢٣١: البقرة [ } َوالَ تُْمِسكُوُهنَّ ِضرَاًرا لَّتْعَتدُواْ { : واملراد باالعتداد ما يف قوله تعاىل ... َوَيْوٌم َشهِْدَناُه 

فروض هلا كانت املتعة واجبة ، وال جتب إن كانت غري م: ما هذا التمتيع أواجب أو مندوب إليه؟ قلت : قلت 
فبعض على : املتعة عند أيب حنيفة إالّ هلا وحدها دون سائر املطلقات ، وإن كان مفروضاً هلا؛ فاملتعة خمتلف فيها 

  .من غري ضرار وال منع واجب } سََراحاً َجمِيالً { وبعض على الوجوب . الندب واالستحباب ، ومنهم أبو حنيفة 

ُه َعلَْيَك َوَبَناِت َعمِّكَ ا النَّبِيُّ إِنَّا أَْحلَلَْنا لََك أَزَْواَجَك اللَّاِتي آَتْيَت أُُجوَرُهنَّ َوَما َملَكَتْ َيِميُنَك ِممَّا أَفَاَء اللََّيا أَيَُّه
ْؤِمَنةً إِنْ َوَهَبْت نَفَْسَها ِللنَّبِيِّ إِنْ أَرَاَد النَّبِيُّ َوَبَناِت َعمَّاِتَك َوبََناِت َخاِلَك َوَبنَاِت خَالَاِتَك اللَّاِتي هَاَجْرنَ َمَعَك َواْمرَأَةً ُم

َملَكَْت أَْيمَانُُهْم ِلكَْيلَا َيكُونَ  أَنْ َيسَْتْنِكَحَها َخاِلَصةً لََك ِمْن ُدوِن الُْمْؤِمنَِني قَْد َعِلْمَنا َما فََرْضَنا َعلَْيهِْم ِفي أَْزوَاجِهِْم َوَما
ُتْرجِي َمْن َتَشاُء ِمْنُهنَّ َوُتْؤوِي إِلَْيَك َمْن َتَشاُء َوَمنِ اْبَتغَْيَت ِممَّْن َعَزلَْت ) ٥٠(انَ اللَُّه غَفُوًرا َرِحيًما َعلَْيَك َحَرٌج َوكَ

َواللَُّه َيْعلَُم َما ِفي قُلُوبِكُْم َوكَانَ اللَّهُ  فَلَا ُجَناَح َعلَْيَك ذَِلَك أَْدَنى أَنْ َتقَرَّ أَْعيُُنُهنَّ َولَا َيْحَزنَّ َويَْرَضْيَن بَِما آَتْيَتُهنَّ كُلُُّهنَّ
  ) ٥١(َعِليًما َحِليًما 



وإما فرضها وتسميتها يف . إما إعطاؤها عاجالً : وإيتاؤها . ألنّ املهر أجر على البضع : مهورهّن } أُجُوَرُهنَّ { 
وما } االيت هَاَجْرنَ َمَعَك { و } ا أَفَاء اهللا َعلَْيَك ِممَّ{ و } االيت ءَاتْيَت أُُجوَرهنَّ { : مل قال : فإن قلت . العقد 

قد اختار اهللا لرسوله األفضل األوىل ، واستحبه باألطيب األزكى ، كما اختصه : فائدة هذه التخصيصات؟ قلت 
سمية ، بغريها من اخلصائص ، وآثره مبا سواها من األثر ، وذلك أن تسمية املهر يف العقد أوىل وأفضل من ترك الت

وسوق املهر إليها عاجالً . وإن وقع العقد جائزاً؛ وله أن مياسها وعليه مهر املثل إن دخل هبا ، واملتعة إن مل يدخل هبا 
وكذلك اجلارية . أفضل من أن يسميه ويؤجله ، وكان التعجيل ديدن السلف وسنتهم ، وما ال يعرف بينهم غريه 

ه ، ومما غنمه اهللا من دار احلرب أحلّ وأطيب مما يشتري من شّق اجللب إذا كانت سبية مالكها ، وخطبة سيفه ورحم
وأما من كان له عهد . ما سيب من أهل احلرب : فسيب الطيبة : سيب طيبة ، وسيب خبيثة : والسيب على ضربني . 

اهللا ال يطلق إالّ على الطيب دون ألن يفء } ِممَّا أَفَاء اهللا َعلَْيَك { : فاملسيب منهم سيب خبيثة ، ويدلّ عليه قوله تعاىل 
اخلبيث ، كما أنّ رزق اهللا جيب إطالقه على احلالل دون احلرام ، وكذلك الاليت هاجرن مع رسول اهللا صلى اهللا 

  .عليه وسلم من قرائبه غري احملارم أفضل من غري املهاجرات معه 
عليه وسلم فاعتذرت إليه فعذرين ، مث أنزل  خطبين رسول اهللا صلى اهللا: وعن أم هاينء ، بنت أيب طالب )  ٨٩٧( 

وأحللنا لك من وقع هلا أن هتب لك نفسها وال . اهللا هذه اآلية ، فلم أحلّ له؛ ألين مل أهاجر معه ، كنت من الطلقاء 
واختلف يف اتفاق ذلك ، فعن ابن عباس رضي اهللا . تطلب مهراً من النساء املؤمنات إن اتفق ذلك ، ولذلك نكرها 

ميمونة بنت : املوهوبات أربع : وقيل . مل يكن عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحد منهّن باهلبة : ا عنهم
رضي اهللا عنهّن  -احلرث ، وزينب بنت خزمية أّم املساكني األنصارية ، وأّم شريك بنت جابر ، وخولة بنت حكيم 

بالفتح ، على التعليل بتقدير حذف } أن { :  عنه وقرأ احلسن رضي اهللا. على الشرط } إِن َوَهَبْت { : قرىء . 
اجلس ما دام زيد جالساً ، مبعىن دوامه جالساً ، : وجيوز أن يكون مصدراً حمذوفاً معه الزمان ، كقولك . الالم 

هو تقييد له : ما معىن الشرط الثاين مع األّول؟ قلت : فإن قلت . وقرأ ابن مسعود بغري أن . ووقت هبتها نفسها 
أحللناها : إرادة استنكاح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، كأنه قال : رط يف اإلحالل هبتها نفسها ، ويف اهلبة ش

  .لك إن وهبت لك نفسها وأنت تريد أن تستنكحها؛ ألنّ إرادته هي قبول اهلبة وما به تتّم 

مث رجع إىل اخلطاب؟ قلت } لنَّبِّى إِنْ أَرَاَد النىب نَفَْسَها ِل{ : مل عدل عن اخلطاب إىل الغيبة يف قوله تعاىل : فإن قلت 
لإليذان بأنه مما خّص به وأوثر ، وجميئه على لفظ النيب للداللة على أن االختصاص تكرمة له ألجل النبّوة ، : 

به  طلب نكاحها والرغبة فيه ، وقد استشهد: وتكريره تفخيم له وتقرير الستحقاقه الكرامة لنبّوته ، واستنكاحها 
أبو حنيفة على جواز عقد النكاح بلفظ اهلبة؛ ألنّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأّمته سواء يف األحكام إالّ فيما 

ال يصّح ، وقد خّص رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبعىن اهلبة ولفظها مجيعاً؛ ألنّ : خّصه الدليل ، وقال الشافعي 
إن عقدالنكاح بلفظ : وقال أَبو احلسن الكرخي . ك يف اللفظ حيتاج إىل دليل اللفظ تابع للمعىن ، واملدعي لالشترا

ألنّ اإلجارة عقد مؤقت : ال يصّح : وقال أبو بكر الرازي } االيت َءاتَْيَت أُجُوَرُهنَّ { : اإلجارة جائز ، لقوله تعاىل 
خلص لك إحالل :  ، وصبغة اهللا ، أي مصدر مؤكد ، كوعد اهللا} خَاِلَصةً { ، وعقد النكاح مؤبد ، فهما متنافيان 

ما أحللنا لك خالصة ، مبعىن خلوصاً ، والفاعل والفاعلة يف املصادر غري عزيزين ، كاخلارج والقاعد ، والعافية 
والدليل على أهنا وردت يف أثر اإلحالالت األربع خمصوصة برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على سبيل . والكاذبة 

} ِمن ُدوِن املؤمنني { : بعد قوله } قَْد َعِلْمَنا َما فََرضَْنا َعلَْيهِْم ِفى أزواجهم َوَما َملَكَتْ أمياهنم { : له التوكيد هلا قو
متصل خبالصة لك من دون املؤمنني ، ومعىن هذه } ِلكَْيالَ َيكُونَ َعلَْيَك حََرٌج { : وهي مجلة اعتراضية ، وقوله 



علم ما جيب فرضه على املؤمنني يف األزواج واإلماء ، وعلى أي حّد وصفه جيب أن  اجلملة االعتراضية أنّ اهللا قد
{ : يفرض عليهم ففرضه ، وعلم املصلحة يف اختصاص رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبا اختّصه به ففعل؛ ومعىن 

لتنزيه واختيار ما هو أوىل حيث اختصصناك با: لئال يكون عليك ضيق يف دينك } ِلكَْيالَ َيكُونَ َعلَْيَك حََرٌج 
بالرفع ، » خالصة«: وقرىء . حيث أحللنا لك أجناس املنكوحات وزدنا لك الواهبة نفسها : وأفضل ، ويف دنياك 

هذه املرأة خالصة : ذاك خلوص لك وخصوص من دون املؤمنني ومن جعل خالصة نعتاً للمرأة ، فعلى مذهبه : أي 
  .بالتوسعة على عباده } رَِّحيماً { للواقع يف احلرج إذا تاب } راً َوكَانَ اهللا غَفُو{ لك من دوهنم 

روي أن أمهات املؤمنني حني تغايرن وابتغني زيادة النفقة وغظن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، )  ٨٩٨( 
لك ما شئت يا رسول اهللا ، افرض لنا من نفسك وما: هجرهّن شهراً ، ونزل التخيري ، فأشفقن أنّ يطلقهّن ، فقلن 

  :وروي . 
هبمز وغري } ُتْرجِى { . يا رسول اهللا إين أرى ربك يسارع يف هواك : أن عائشة رضي اهللا عنها قالت )  ٨٩٩( 

أو تطلق من تشاء ، . وتضاجع من تشاء . تترك مضاجعة من تشاء منهن : تضّم ، يعين } َوُتئْوِى { تؤخر : مهز 
  .ومتسك من تشاء 

وعن . أو تترك تزّوج من شئت من نساء أمّتك ، وتتزوج من شئت . ، وتقسم ملن شئت  أو تقسم أليتهّن شئت
كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا خطب امرأة مل يكن ألحد أن خيطبها حىت يدعها ، وهذه : احلسن رضي اهللا عنه 

وإذا . رك وقسم أو مل يقسم قسمة جامعة ملا هو الغرض؛ ألنه إما أن يطلق ، وإما أن ميسك؛ فإذا أمسك ضاجع أو ت
أنه أرجى منهن سودة وجويرية وصفية وميمونة : روي . طلق وعزل ، فإما أنّ ختلي املعزولة ال يبتغيها ، أو يبتغيها 

عائشة وحفصة وأم سلمة وزينب رضي اهللا : وأم حبيبة ، فكان يقسم هلّن ما شاء كما شاء ، وكانت ممن آوى إليه 
  :وروي . ربعة عنهّن أرجى مخسة وآوى أ

ال تطلقين حىت : أنه كان يسّوي مع ما أطلق له وخري فيه إالّ سودة ، فإهنا وهبت ليلتها لعائشة وقالت )  ٩٠٠( 
إىل قّرة عيوهنن وقلة حزهنن ورضاهن مجيعاً؛ ألنه } أدىن { التفويض إىل مشيئتك } ذَِلكَ { أحشر يف زمرة نسائك 

وارتفع التفاضل ، ومل يكن إلحداهّن مما تريد ومما ال تريد إالّ . ء والعزل واالبتغاء إذا سّوى بينهن يف اإليواء واإلرجا
اطمأنت نفوسهن وذهب التنافس والتغاير ،  -وعلمن أنّ هذا التفويض من عند اهللا بوحيه . مثل ما لألخرى 

ه وعيٌد ملن مل ترَض منهّن مبا دبر اهللا في} واهللا َيعْلَُم َما ِفى قلُوبِكُمْ { وحصل الرضا وقّرت العيون ، وسلت القلوب 
من ذلك ، وفّوض إىل مشيئة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وبعثٌ على تواطؤ قلوهبّن والتصايف بينهن والتوافق 

، بضم التاء ونصب » تقّر أعينهّن«: وقرىء . على طلب رضا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وما فيه طيب نفسه 
ال يعاجل بالعقاب ، } َحِليماً { بذات الصدور } َوكَانَ اهللا َعِليماً { أعينهّن ، على البناء للمفعول  وتقّر. األعني 

، » ويرضني كلهّن ، مبا آتيتهّن«: تأكيد لنون يرضني ، وقرأ ابن مسعود } كُلُُّهنَّ { فهو حقيق بأن يتقى وحيذر ، 
  .} ءاتَْيَتُهنَّ {  يف» هّن«، تأكيد ل » كلهّن«: وقرأ . على التقدمي 

َملَكَْت َيِميُنَك َوكَانَ اللَُّه َعلَى لَا َيِحلُّ لََك النَِّساُء ِمْن َبْعُد َولَا أَنْ َتَبدَّلَ بِهِنَّ ِمْن أَزَْواجٍ َولَْو أَْعجََبَك ُحْسُنُهنَّ إِلَّا َما 
  ) ٥٢(كُلِّ َشْيٍء َرقِيًبا 



} َوقَالَ نِسَْوةٌ { : يث اجلمع غري حقيقي ، وإذا جاز بغري فصل يف قوله تعاىل وقرىء التذكري ، ألنّ تأن} الَّ َيِحلُّ { 
من بعد التسع ، ألنّ التسع نصاب رسول اهللا صلى اهللا عليه } ِمن َبْعِد { كان مع الفصل أجوز ]  ٣٠: يوسف [ 

وال } َوالَ أَن تََبدَّلَ بِهِنَّ {  وسلم من األزواج ، كما أن األربع نصاب أّمته منهّن ، فال حيل له أن يتجاوز النصاب
فقصر . أن تستبدل هبؤالء التسع أزواجاً أخر بكلهّن أو بعضهّن ، أراد اهللا هلّن كرامة وجزاء على ما اخترن ورضني 

عائشة بنت أيب بكر ، حفصة بنت عمر ، أّم : النيبّ صلى اهللا عليه وسلم عليهّن ، وهي التسع الاليت مات عنهّن 
أيب سفيان ، سودة بنت زمعة ، أّم سلمة بنت أيب أمية ، صفية بنت حيي اخليربية ، ميمونة بنت احلرث  حبيبة بنت

} ِمْن أَزَْواجٍ { من يف . اهلاللية ، زينب بنت جحش األسدية ، وجويرية بنت احلرث املصطلقية ، رضي اهللا عنهّن 
ال حتلّ لك النساء من بعد النساء الاليت : يل معناه وق. لتأكيد النفي ، وفائدته استغراق جنس األزواج بالتحرمي 

نّص إحالهلّن لك من األجناس األربعة من األعرابيات والغرائب ، أو من الكتابيات ، أو من اإلماء بالنكاح ، وقيل 
رأيت ، بادلين بامرأتك وأبادلك بام: هو من البدل الذي كان يف اجلاهلية كان يقول الرجل للرجل : يف حترمي التبدل 

  :وحيكى . فينزل كل واحد منهما عن امرأته لصاحبه 
أنّ عيينة بن حصن دخل على النيبّ صلى اهللا عليه وسلم وعنده عائشة من غري استئذان ، فقال رسول )  ٩٠١( 

يا رسول اهللا ، ما استأذنت على رجل قط ممن : ؟ قال » يا عيينة ، أين االستئذان « : اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
» هذه عائشة أّم املؤمنني « : من هذه اجلميلة إىل جنبك؟ فقال صلى اهللا عليه وسلم : مضى منذ أدركت ، مث قال 

، فلما خرج » إنّ اهللا قد حّرم ذلك « : أفال أنزل لك عن أحسن اخللق؟ فقال صلى اهللا عليه وسلم : قال عيينة 
» لسيد قومه  -على ما ترين  -أمحق مطاع ، وإنه « :  من هذا يا رسول اهللا؟ قال: قالت عائشة رضي اهللا عنها 

  :عائشة رضي اهللا عنها وعن 
وال خيلو . أنّ اآلية قد نسخت : ما مات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت أحلّ له النساء ، يعين )  ٩٠٢( 

وترتيب النزول ليس على ترتيب } إِنَّا أَْحلَلَْنا لََك أزواجك { : نسخها إما أن يكون بالسنة ، وإما بقوله تعاىل 
ال من املفعول الذي هو } َتَبدَّلُ { يف موضع احلال من الفاعل ، وهو الضمري يف } َك ُحْسُنُهنَّ َولَْو أَْعجََب{ املصحف 

وقيل؛ هي أمساء بنت عميس اخلثعمية . مفروضاً إعجابك هبّن : ألنه موغل يف التنكري ، وتقديره } ِمْن أَْزوَاجٍ { 
حافظاً مهيمناً } َرِقيباً { اإلماء : واستثىن ممن حرم عليه  امرأة جعفر بن أيب طالب ، واملراد أهنا ممن أعجبه حسنهّن ،

  .، وهو حتذير عن جماوزة حدوده وختطي حالله إىل حرامه 

ا ُدِعيُتْم فَاْدُخلُوا فَإِذَا إَِناُه َولَِكْن إِذََيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا َتْدُخلُوا ُبيُوَت النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ ُيْؤذَنَ لَكُْم إِلَى طََعامٍ غَْيَر َناظِرِيَن 
ُه لَا َيسَْتحْيِي ِمَن الَْحقِّ َوإِذَا طَِعْمُتْم فَانَْتِشُروا َولَا ُمْستَأْنِِسنيَ ِلَحدِيٍث إِنَّ ذَِلكُْم كَانَ ُيْؤِذي النَّبِيَّ فََيسَْتحْيِي ِمْنكُْم َواللَّ

ِحَجابٍ ذَِلكُْم أَطَْهُر ِلقُلُوبِكُْم َوقُلُوبِهِنَّ َوَما كَانَ لَكُْم أَنْ ُتْؤذُوا َرسُولَ اللَِّه َولَا َسأَلُْتُموُهنَّ َمَتاًعا فَاسْأَلُوُهنَّ ِمْن َوَراِء 
  ) ٥٣(أَنْ َتْنِكحُوا أَزَْواَجُه ِمْن بَْعِدِه أََبًدا إِنَّ ذَِلكُْم كَانَ ِعْندَ اللَِّه َعِظيًما 

وقع } الَ َتْدُخلُواْ { حال من } غَْيَر ناظرين { و . وقت أن يؤذن لكم يف معىن الظرف تقديره } أَن ُيْؤذَنَ لَكُْم { 
ال تدخلوا بيوت النيب صلى اهللا عليه وسلم إال وقت اإلذن ، وال : كأنه قيل . االستثناء على الوقت واحلال معاً 

. ن منتظرين إلدراكه تدخلوها إالّ غري ناظرين ، وهؤالء قوم كانوا يتحينون طعام رسول اهللا ، فيدخلون ويقعدو
ال تدخلوا يا هؤالء املتحينون للطعام ، إالّ أن يؤذن لكم إىل طعام غري ناظرين إناه ، وإال فلو مل يكن هلؤالء : ومعناه 

خصوصاً ، ملا جاز ألحد أن يدخل بيوت النيب صلى اهللا عليه وسلم إالّ أن يؤذن له إذناً خاصاً ، وهو اإلذن إىل 



غري ناظرين ، جمروراً صفةٌ لطعام ، وليس بالوجه ، ألنه جرى على غري : ابن أيب عبلة أنه قرأ وعن . الطعام فحسب 
هند زيد ضاربته : غري ناظرين إناه أنتم ، كقولك : ما هو له ، فمن حق ضمري ما هو له أن يربز إىل اللفظ ، فيقال 

الرمحن [ } َبْيَن َحمِيمٍ آن { : ومنه قوله . اله قلًى ق: أين الطعام إىنً ، كقولك : يقال . إدراكه : هي ، وإين الطعام 
  :وروي . غري ناظرين وقت الطعام وساعة أكله : وقته ، أي : » إناه«: وقيل . بالغ إناه ]  ٤٤: 
أنّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أومل على زينب بتمر وسويق وشاة ، وأمر أنساً أن يدعو بالناس ، )  ٩٠٣( 

يا رسول اهللا ، دعوت حىت ما أجد أحداً أدعوه ، : اجاً يأكل فوج فيخرج ، مث يدخل فوج إىل أن قال فترادفوا أفو
وتفرق الناس ، وبقي ثالثة نفر يتحدثون فأطالوا؛ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم " ارفعوا طعامكم : " فقال 

عليك السالم يا : فقالوا " م عليكم أهل البيت السال: " ليخرجوا ، فانطلق إىل حجرة عائشة رضي اهللا عنها فقال 
رسول اهللا ، كيف وجدت أهلك؟ وطاف يف احلجرات فسلم عليهّن ودعون له؛ ورجع فإذا الثالثة جلوس 

: يتحدثون ، وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شديد احلياء ، فتوىل ، فلما رأوه متولياً خرجوا ، فرجع ونزلت 
أو عن أن . هنوا عن أن يطيلوا اجللوس يستأنس بعضهم ببعض ألجل حديث حيدثه به } ِسَني ِلَحدِيٍث َوالَ ُمسَْتئْنِ{ 

هو : وقيل . تسمعه وتوجسه ، وهو جمرور معطوف على ناظرين : يستأنسوا حديث أهل البيت ، واستئناسه 
من : من تقدير املضاف ، أي } مْ فََيسَْتْحيِى مِنكُ{ : ال بّد يف قوله . وال تدخلوها مستأنسني : منصوب على 

يعين أن إخراجكم حىت ما ينبغي أن يستحيا منه ، وملا كان } واهللا الَ َيْسَتْحىِ ِمَن احلق { : إخراجكم ، بدليل قوله 
م ، مبعىن ال ميتنع منه وال يتركه ترك احلي منك} الَ َيْسَتحىِ ِمَن احلق { : احلياء مما مينع احلي من بعض األفعال ، قيل 

حسبك يف الثقالء أنّ اهللا تعاىل مل حيتملهم : وعن عائشة رضي اهللا عنها . به الثقالء ] تعاىل [ وهذا أدٌب أّدب اهللا 
  .فإذا طعمتم فانتشروا : وقال 

لنساء النيب صلى اهللا عليه وسلم ، ومل يذكرن ألنّ } َسأَلُْتُموُهنَّ { الضمري يف . بياء واحدة » ال يستحي«: وقرىء 
  :قيل . املتاع } فَْسئَلُوُهنَّ { حاجة } متاعا { حلال ناطقة بذكرهن ا

إن عمر رضي اهللا عنه كان حيب ضرب احلجاب عليهن حمبة شديدة ، وكان يذكره كثرياً ، ويزد أن )  ٩٠٤( 
ر ، فلو يا رسول اهللا ، يدخل عليك الرب والفاج: لو أُطاع فيكن ما رأتكن عني ، وقال : ينزل فيه ، وكان يقول 

لئن احتجبنت ، : وروي أنه مر عليهن وهن مع النساء يف املسجد ، فقال . أمرت أمهات املؤمنني باحلجاب ، فنزلت 
يا ابن اخلطاب : فإن لكن على النساء فضالً ، كما أن لزوجكن على الرجال الفضل ، فقالت زينب رضي اهللا عنها 

  :وقيل . م يلبثوا إالّ يسرياً حىت نزلت ، إنك لتغار علينا والوحي ينزل يف بيوتنا ، فل
إنّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يطعم ومعه بعض أصحابه ، فأصابت يد رجل منهم يد عائشة ، )  ٩٠٦( 

أننهى أن نكلم بنات عمنا إالّ : وذكر أنّ بعضهم قال . فكره النيب صلى اهللا عليه وسلم ذلك ، فنزلت آية احلجاب 
وما صحّ لكم إيذاء } َوَما كَانَ لَكُْم { فأعلم اهللا أن ذلك حمرم . لئن مات حممد ألتزّوجن فالنة  من وراء حجاب ،

بعده عظيماً عنده ، وهو من ] من [ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال نكاح أزواجه من بعده ، ومسى نكاحهن 
نفسه وسر قلبه ] تعاىل [ وإعالمه بذلك مما طيب به لرسوله وإجياب حرمته حياً وميتاً ، ] تعاىل [ أعالم تعظيم اهللا 
ومن الناس من تفرظ غريته على . فإن حنو هذا مما حيدث الرجل به نفسه وال خيلي منه فكره . واستغزر شكره 

وعن بعض الفتيان أنه كانت له جارية ال يرى الدنيا هبا شغفاً . حرمته حىت يتمىن هلا املوت لئال تنكح من بعده 
اراً ، فنظر إليها ذات يوم فتنفس الصعداء ، وانتحب فعال حنيبه مما ذهب به فكره هذا املذهب ، فلم يزل به واستهت



وعن بعض الفقهاء أن الزوج الثاين . ذلك حىت قتلها ، تصوراً ملا عسى يتفق من بقائها بعده وحصوهلا حتت يد غري 
  .صلى اهللا عليه وسلم عما يالحظ ذلك يف هدم الثالث مما جيري جمرى العقوبة؛ فصني رسول اهللا 

  ) ٥٤(إِنْ ُتْبدُوا شَْيئًا أَْو ُتْخفُوُه فَإِنَّ اللََّه كَانَ بِكُلِّ َشْيٍء َعِليًما 

يعلم ذلك فيعاقبكم به ، } فَإِنَّ اهللا { يف صدوركم } أَوْ ُتْخفُوْه { من نكاحهن على ألسنتكم } إِن تُْبُدواْ َشْيئاً { 
ى أثر ذلك عاماً لكل باد وخاف ، ليدخل حتته نكاحهن وغريه وألنه على هذه الطريقة أهول وأجزل وإمنا جاء به عل

.  

ا َما َملَكَْت اِء أَخََواِتهِنَّ َولَا نَِساِئهِنَّ َولَلَا ُجنَاَح َعلَْيهِنَّ ِفي آَباِئهِنَّ وَلَا أَبَْناِئهِنَّ وَلَا إِخَْوانِهِنَّ َولَا أَْبَناِء إِخَْوانِهِنَّ َولَا أَْبَن
  ) ٥٥(أَْيَماُنُهنَّ َواتَِّقَني اللََّه إِنَّ اللََّه كَانَ َعلَى كُلِّ َشْيٍء َشهِيًدا 

يا رسول اهللا ، أو حنن أيضاً نكلمهن من وراء : روي أنه ملا نزلت آية احلجاب قال اآلباء واألبناء واألقارب 
إمث عليهم يف أن ال حيتجنب من هؤالء ومل يذكر العم واخلال ، ألهنما  أي ال} الَّ ُجَناَح َعلَْيهِنَّ { احلجاب ، فنزلت 

[ } وإله آَباِئَك إبراهيم وإمساعيل وإسحاق { : قال اهللا تعاىل . جيريان جمرى الوالدين ، وقد جاءت تسمية العم أباً 
ا ألبنائهما ، وأبناؤمها غري كره ترك االحتجاب عنهما ألهنما يصفاهن: وقيل . وإمساعيل عّم يعقوب ]  ١٣٣: البقرة 

} واتقني اهللا { : حمارم ، مث نقل الكالم من الغيبة إىل اخلطاب ، ويف هذا النقل ما يدلّ على فضل تشديد ، فقيل 
فيما أمرتن به من االحتجاب وأنزل فيه الوحي من االستتار ، واحتطن فيه ، وفيما استثىن منه ما قدرتن ، واحفظن 

ق التقوى يف حفظهما؛ وليكن عملكن يف احلجب أحسن مما كان وأننت غري حمجبات ، حدودمها واسلكن طري
} َشهِيداً { من السّر والعلن وظاهر احلجاب وباطنه } إِنَّ اهللا كَانَ على كُلّ َشْىء { ليفضل سركن علنكن 

  .التتفاوت يف علمه األحوال 

  ) ٥٦(يِّ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعلَْيِه َوَسلُِّموا َتْسِليًما إِنَّ اللََّه َوَملَاِئكََتُه ُيَصلُّونَ َعلَى النَّبِ

بالرفع ، عطفاً على حمل إن وامسها ، وهو ظاهر على مذهب الكوفيني ، ووجهه عند البصريني » ومالئكته«: قرىء 
: ومعناه . وا الصالة على الرسول والسالم أي قول} َصلُّواْ َعلَْيِه َوَسلُّمواْ { ، أن حيذف اخلرب لداللة يصلون عليه 

الصالة على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واجبة أم مندوب : فإن قلت . الدعاء بأن يترحم عليه اهللا ويسلم 
  :ويف احلديث . فمنهم من أوجبها كلما جرى ذكره . بل واجبة ، وقد اختلفوا يف حال وجوهبا : إليها؟ قلت 

  :، ويروى " عنده فلّم يصلِّ عليَّ فدخلَ النار فأبَعده اهللا  َمْن ذكرُت) "  ٩٠٧( 
فقال صلى اهللا } إِنَّ اهللا ومالئكته ُيَصلُّونَ َعلَى النىب { : يا رسول اهللا ، أرأيت قول اهللا تعاىل : أنه قيل )  ٩٠٨( 

اللََّه وكّل يب ملكني فال أذكرُ  هذا من العلم املكنون ولوال أنكم سألتموين عنه ما أخربتكُم به ، إنّ: " عليه وسلم 
آمَني : غفَر اهللا لَك ، وقال اهللا تعاىل ومالئكته جواباً لذينك امللكني : عبد مسلمٍ فيصلي علّي إالّ قال ذانكَ امللكان 

ئكتُه لذينك ال غفَر اللَُّه لَك ، وقالَ اللَُّه ومال: ، وال أذكُر عند عبٍد مسلمٍ فالَ يصلي علّي إالّ قال ذانك امللكان 
جتب يف كل جملس مرة ، وإن تكرر ذكره ، كما قيل يف آية السجدة وتشميت : ، ومنهم من قال " آمني : امللكني 

ومنهم من أوجبها يف العمر مرة ، وكذا قال يف إظهار الشهادتني . العاطس ، وكذلك يف كل دعاء يف أوله وآخره 



فالصالة عليه يف الصالة : فإن قلت . ل ذكر ، ملا ورد من األخبار الصالة عليه عند ك. والذي يقتضيه االحتياط . 
كانوا يكتفون : أبو حنيفة وأصحابه ال يروهنا شرطاً ، وعن إبراهيم النخعي : ، أهي شرط يف جوازها أم ال؟ قلت 

. علها شرطاً بالتشهد ، وهو السالم عليك أيها النيب ، وأما الشافعي رمحه اهللا فقد ج -يعين الصحابة  -عن ذلك 
ُهَو الذى { : القياس جواز الصالة على كل مؤمن ، لقوله تعاىل : فما تقول يف الصالة على غريه؟ قلت : فإن قلت 

]  ١٠٣: التوبة [ } َوَصلّ َعلَْيهِْم إِنَّ صلواتك َسكٌَن لَُّهْم { : وقوله تعاىل ]  ٤٣: األحزاب [ } ُيَصلّى َعلَْيكُْم 
  :وسلم وقوله صلى اهللا عليه 

وهو أهنا إن كانت على سبيل التبع : ولكن للعلماء تفصيالً يف ذلك " اللَّهم صلّ على آل أيب أوىف ) "  ٩٠٩( 
وأما إذا أفرد غريه من أهل البيت بالصالة كما يفرد هو ، . صلى اهللا على النّيب وآله ، فال كالم فيها : كقولك 

وقال . صلى اهللا عليه وسلم ، وألنه يؤدي إىل االهتام بالرفض  فمكروه ، ألن ذلك صار شعاراً لذكر رسول اهللا
  :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  " .من كان يؤمن باهللا وباليوم اآلخر فال يقفن مواقف التهم ) "  ٩١٠( 

َوالَِّذيَن يُْؤذُونَ الُْمْؤِمنِنيَ ) ٥٧(دَّ لَُهْم َعذَاًبا ُمهِيًنا إِنَّ الَِّذيَن ُيْؤذُونَ اللََّه َوَرُسولَُه لََعَنُهمُ اللَُّه ِفي الدُّْنَيا وَالْآِخَرِة َوأََع
  ) ٥٨(َوالُْمْؤِمنَاِت بَِغْيرِ َما اكَْتَسُبوا فَقَِد اْحَتَملُوا بُْهَتاًنا َوإِثًْما ُمبِيًنا 

من الكفر : وال يرضيانه أن يعرب بإيذائهما عن فعل ما يكرهانه : فيه وجهان ، أحدمها } ُيْؤذُونَ اهللا َوَرُسولَهُ { 
واملعاصي ، وإنكار النبّوة ، وخمالفة الشريعة ، وما كانوا يصيبون به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أنواع 

وإمنا جعلته جمازاً فيهما مجيعاً ، وحقيقة اإليذاء صحيحة يف رسول اهللا صلى اهللا عليه . املكروه ، على سبيل اجملاز 
أن يراد يؤذون رسول اهللا صلى اهللا عليه : والثاين . ارة الواحدة معطية معىن اجملاز واحلقيقة وسلم لئال أجعل العب

يد اهللا مغلولة وثالث ثالثة واملسيح ابن اهللا : هو قول اليهود والنصارى واملشركني : يف أذى اهللا : وسلم ، وقيل 
وعن رسول اهللا صلى اهللا . ن يف أمسائه وصفاته قول الذين يلحدو: وقيل . واملالئكة بنات اهللا واألصنام شركاؤه 

  :عليه وسلم فيما حكى عن ربه 
إنِّي : شتمين ابُن آدَم ومل ينبغ لَُه أنْ يشتمين ، وآذَانِي ومل ينبغِ لَُه أنْ يؤذيين ، فأّما شتُمُه إياي فقوِله « )  ٩١١( 

فعل أصحاب التصاوير الذين : وعن عكرمة » بدأين  إنّ اهللا ال يعيدين بعد أنْ: وأما أذاه فقولُه . اختذُْت ولَداً 
ساحر ، شاعر ، كاهن ، : يف أذى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قوهلم : يرمون تكوين خلق مثل خلق اهللا ، وقيل 

طعنهم عليه يف نكاح صفية بنت حيي ، وأطلق إيذاء : وقيل . كسر رباعيته وشّج وجهه يوم أحد : وقيل . جمنون 
وأما أذى املؤمنني . رسوله ، وقيد إيذاء املؤمنني واملؤمنات؛ ألن أذى اهللا ورسوله ال يكون إالّ غري حق أبداً اهللا و

نزلت يف ناس من : وقيل . بغري جناية واستحقاق لألذى } بَِغْيرِ َما اكتسبوا { ومعىن . واملؤمنات ، فمنه ومنه 
يف زناة : وقيل . يف الذين أفكوا على عائشة رضي اهللا عنها : وقيل . املنافقني يؤذون علياً رضي اهللا عنه ويسمعونه 

ال حيل لك أن تؤذي كلباً أو خنزيراً بغري حق ، فكيف ، وكان : وعن الفضيل . كانوا يتبعون النساء وهّن كارهات 
  .ابن عون ال يكري احلوانيت إال من أهل الذّمة ، ملا فيه من الروعة عند كّر احلول 

ى أَنْ ُيْعَرفَْن فَلَا ُيْؤذَْيَن َوكَانَ ا النَّبِيُّ قُلْ لِأَْزوَاجَِك وََبَناِتَك َونَِساِء الُْمْؤِمنَِني ُيْدنَِني َعلَْيهِنَّ ِمْن َجلَابِيبِهِنَّ ذَِلكَ أَدَْنَيا أَيَُّه
  ) ٥٩(اللَُّه غَفُوًرا َرِحيًما 



. رأة على رأسها وتبقى منه ما ترسله على صدرها ثوب واسع أوسع من اخلمار ودون الرداء تلويه امل: اجللباب 
امللحفة وكل ما يستتر به من : وقيل . الرداء الذي يستر من فوق إىل أسفل : وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما 

  :قال أبو زبيد . كساء أو غريه 
يرخينها عليهّن ، ويغطني هبا وجوههّن } جالبيبهن  ُيْدنَِني َعلَْيهِنَّ ِمن{ ومعىن ... ُمَجلَْبٌب ِمْن َسَوادِ اللَّْيلِ جِلْبَاَبا 

أدىن ثوبك على وجهك ، وذلك أن النساء كّن يف أول اإلسالم : إذا زل الثوب عن وجه املرأة : يقال . وأعطافهّن 
على هجرياهّن يف اجلاهلية متبذالت ، تربز املرأة يف درع ومخار فصل بني احلّرة واألمة ، وكان الفتيان وأهل 

طارة يتعّرضون إذا خرجن بالليل إىل مقاضي حوائجهّن من النخيل والغيطان لإلماء ، ورمبا تعّرضوا للحّرة بعلة الش
األماء األردية واملالحف وستر الرؤوس ] بلبس [ حسبناها أمة ، فأمرن أن خيالفن بزيهّن عن زي : األمة ، يقولون 

أي أوىل وأجدر بأن } ذلك أدىن أَن يُْعَرفَْن { : ك قوله والوجوه ، ليحتشمن ويهني فال يطمع فيهن طامع ، وذل
هو : ؟ قلت } ِمن جالبيبهن { يف } ِمن { ما معىن : فإن قلت . يعرفن فال يتعّرض هلن وال يلقني ما يكرهن 

راد أن يتجلبنب ببعض ما هلّن من اجلالليب ، وامل: أن يكون معىن التبعيض حمتمل وجهني ، أحدمها : إال . للتبعيض 
أن : والثاين . وهلا جلبابان فصاعداً يف بيتها ] اخلادمه [ أن ال تكون احلرة متبذلة يف درع ومخار ، كاألمة واملاهنة 

سألت عبيدة السلماين : وعن ابن سريين . ترخي املرأة بعض جلباهبا وفضله على وجهها تتقنع حىت تتميز من األمة 
تغطي إحدى عينيها : وعن السدّي . ب مث تديره حىت تضعه على أنفها أن تضع رداءها فوق احلاج: عن ذلك فقال 

يتقنعن مبالحفهّن منضمة عليهّن ، أراد باالنضمام معىن اإلدناء : وجبهتها ، والشّق اآلخر إالّ العني ، وعن الكسائي 
  .ه بالعقل ملا سلف منهن من التفريط مع التوبة؛ ألنّ هذا مما ميكن معرفت} َوكَانَ اهللا غَفُوراً { 

ْم ثُمَّ لَا ُيَجاوُِروَنَك ِفيَها إِلَّا قَِليلًا لَِئْن لَْم َيْنَتِه الُْمَناِفقُونَ َوالَِّذيَن ِفي قُلُوبِهِْم مََرٌض وَالُْمْرجِفُونَ ِفي الَْمِديَنِة لَُنْغرَِينََّك بِهِ
ُسنَّةَ اللَِّه ِفي الَِّذيَن َخلَْوا ِمْن قَْبلُ َولَْن َتجِدَ ِلُسنَّةِ اللَِّه تَْبِديلًا ) ٦١( َملُْعونَِني أَْيَنَما ثُِقفُوا أُِخذُوا َوقُتِّلُوا َتقِْتيلًا) ٦٠(
)٦٢ (  

هم الزناة وأهل الفجور من قوله : وقيل . قوم كان فيهم ضعف إميان وقلة ثبات عليه } والذين ِفى قُلُوبِهِْم مََّرضٌ { 
ناس كانوا يرجفون بأخبار السوء } واملرجفون { ] .  ٣٢: األحزاب [ } َمَرضٌ فََيطَْمَع الذى ِفى قَلْبِِه { : تعاىل 

هزموا وقتلوا ، وجرى عليهم كيت وكيت ، فيكسرون : عن سرايا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فيقولون 
غري ثابت ، من أرجف بكذا ، إذا أخرب به على غري حقيقة ، لكونه خرباً متزلزالً : يقال . بذلك قلوب املؤمنني 
لئن مل ينته املنافقون عن عداوهتم وكيدكم ، والفسقة عن فجورهم ، واملرجفون عما : واملعىن . الرجفة وهي الزلزلة 

لنأمرنك بأن تفعل هبم األفاعيل اليت تسوءهم وتنوءهم ، مث بأن تضطرهم إىل طلب اجلالء : يؤلفون من أخبار السوء 
ريثما يرحتلون ويلتقطون أنفسهم وعياالهتم ، فسمى } قَِليالً { زمناً } إِال { ك فيها عن املدينة ، وإىل أن ال يساكنو

ال جياورونك إالّ : نصب على الشتم أو احلال ، أي } مَّلُْعونِنيَ { ذلك إغراء ، وهو التحريش على سبيل اجملاز 
إِالَّ أَن ُيْؤذَنَ لَكُْم إىل طََعامٍ غَْيَر {  :ملعونني ، دخل حرف االستثناء على الظرف واحلال معاً ، كما مّر يف قوله 

ألنّ ما بعد كلمة الشرط ال يعمل فيما } أُِخذُواْ { وال يصحّ أن ينتصب عن ]  ٥٣: األحزاب [ } ناظرين إناه 
فإن . ال جياورونك إالّ أقالء أذالء ملعونني : ومعناه . وهو منصوب على احلال أيضاً } قَِليالً { يف : وقيل . قبلها 
أال ترى . ال جياورونك عطف على لنغرينك ، ألنه جيوز أن جياب به القسم : ما موقع ال جياورونك؟ قلت : قلت 

أما كان من حق ال جياورونك أن يعطف بالفاء ، وأن : فإن قلت . لئن مل ينتهوا ال جياورونك : إىل صحة قولك 



ولكنه جعل جواباً : مسبباً عن األّول لكان األمر كما قلت  لو جعل الثاين: يقال لنغرينك هبم فال جياورونك؟ قلت 
آخر للقسم معطوفاً على األّول ، وإمنا عطف بثم ، ألن اجلالء عن األوطان كان أعظم عليهم وأعظم من مجيع ما 

ينافقون سّن اهللا يف الذين : يف موضع مؤكد ، أي } ُسنَّةَ اهللا { أصيبوا به ، فتراخت حاله عن حال املعطوف عليه 
  .يعين كما قتل أهل بدر وأسروا : األنبياء أن يقتلوا حيثما ثقفوا وعن مقاتل 

  ) ٦٣(ا َيسْأَلَُك النَّاُس َعنِ السَّاَعِة قُلْ إِنََّما ِعلُْمَها ِعْنَد اللَِّه َوَما ُيْدرِيكَ لََعلَّ السَّاَعةَ َتكُونُ قَرِيًب

ه وسلم عن وقت قيام الساعة استعجاالً على سبيل اهلزء ، واليهود كان املشركون يسألون رسول اهللا صلى اهللا علي
يسألونه امتحاناً؛ ألنّ اهللا تعاىل عمى وقتها يف التوراة ويف كل كتاب ، فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأن 

يبة الوقوع ، هتديداً جييبهم بأنه علم قد استأثر اهللا به ، مل يطلع عليه ملكاً وال نبياً ، مث بني لرسوله أهنا قر
  .شيئاً قريباً ، أو ألن الساعة يف معىن اليوم ، أو يف زمان قريب } قَرِيًبا { للمستعجلني ، وإسكاتاً للمتحنني 

  ) ٦٥(ا خَاِلِديَن ِفيَها أََبًدا لَا َيجُِدونَ َوِليا وَلَا َنصًِري) ٦٤(إِنَّ اللََّه لََعَن الْكَافِرِيَن َوأََعدَّ لَُهْم َسعًِريا 

  .النار املسعورة الشديدة اإليقاد : السعري 

  ) ٦٦(َيْوَم ُتقَلَُّب ُوُجوُهُهْم ِفي النَّارِ َيقُولُونَ َيا لَْيَتَنا أَطَْعَنا اللََّه َوأَطَعَْنا الرَّسُولَا 

لى أن وتقلب ، ع. نقلب حنن : ونقلب ، أي . مبعىن يتقلب : وتقلب . على البناء للمفعول » تقلب«: وقرىء 
تصريفها يف اجلهات ، كما ترى البضعة تدور يف القدر إذا غلت فترامى هبا الغليان : الفعل للسعري ، ومعىن تقليبها 

وخصت . أو طرحها يف النار مقلوبني منكوسني . أو تغيريها عن أحواهلا وحتويلها عن هيئاهتا . من جهة إىل جهة 
وجيوز أن يكون الوجه عبارة عن اجلملة ، . اإلنسان من جسده الوجوه بالذكر ، ألنّ الوجه أكرم موضع على 

  .حاالً } َيقُولُونَ { وإذا نصب باحملذوف كان » اذكر«أو حمذوف ، وهو } َيقُولُونَ { وناصب الظرف 

ِضْعفَْينِ ِمَن الَْعذَابِ َوالْعَْنُهْم لَْعًنا كَبًِريا َربََّنا آِتهِ) ٦٧(َوقَالُوا َربََّنا إِنَّا أَطَْعَنا سَاَدتََنا َوكَُبَراَءَنا فَأََضلُّوَنا السَّبِيلَا    ) ٦٨(مْ 

ضلّ السبيل وأضله : يقال . وهم رؤوساء الكفر الذين لقنوهم الكفر وزينوه هلم : » ساداتنا«و» سادتنا«: وقرىء 
اللة على أن جعلت فواصل اآلي كقوايف الشعر ، وفائدهتا الوقف والد: إياه ، وزيادة األلف إلطالق الصوت 

وكبرياً ، ليدل على أشدّ . تكثرياً إلعداد اللعائن » كثرياً«: وقرىء . الكالم قد انقطع ، وأن ما بعده مستأنف 
يعترفون ، ويستغيثون ، ويتمنون ، وال ينفعهم شيء من : ضعفاً لضالله وضعفاً إلضالله } ِضْعفَْينِ { اللعن وأعظمه 

  .ذلك 

  ) ٦٩(ُنوا لَا َتكُونُوا كَالَِّذيَن آذَْوا مُوَسى فَبَرَّأَُه اللَُّه ِممَّا قَالُوا َوكَانَ ِعْنَد اللَِّه َوجِيًها َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَم

: وقيل . نزلت يف شأن زيد وزينب ، وما مسع فيه من قالة بعض الناس : قيل } الَ َتكُونُواْ كالذين ءاذَْواْ موسى { 
اهتامهم إياه بقتل : حديث املومسة اليت أرادها قارون على قذفه بنفسها ، وقيل  هو: يف أذى موسى عليه السالم 



اجلبل فمات هناك ، فحملته املالئكة ومرّوا به عليهم ميتاً فأبصروه حىت عرفوا ] إىل [ هارون ، وكان قد خرج معه 
قرفوه بعيب يف جسده من برص أو : وقيل . أحياه اهللا فأخربهم برباءة موسى عليه السالم : وقيل . أنه غري مقتول 

ذا جاه ومنزلة عنده ، فلذلك كان مييط عنه التهم ، ويدفع } َوجِيهاً { أدرة ، فأطلعهم اهللا على أنه برىء منه 
وقرأ . األذى ، وحيافظ عليه ، لئال يلحقه وصم وال يوصف بنقيصة ، كما يفعل امللك مبن له عنده قربة ووجاهة 

صليت خلف ابن شنبوذ يف شهر : قال ابن خالويه » وكان عبد اهللا وجيهاً«: حيوة  ابن مسعود واألعمش وأبو
ِعنَد ِذى { : وقراءة العامة أوجه؛ ألهنا مفصحة عن وجاهته عند اهللا ، كقوله تعاىل . رمضان ، فسمعته يقرؤها 

من قوهلم ، أو : معناه } لُواْ ِممَّا قَا{ : قوله : وهذه ليست كذلك ، فإن قلت ]  ٢٠: التكوير [ } العرش َمِكنيٍ 
املراد بالقول أو : إما مصدرية أو موصولة ، وأيهما كان فكيف تصّح الرباءة منه؟ قلت » ما«من مقوهلم؛ ألنّ 

  .مؤداه ومضمونة وهو األمر املعيب ، أال ترى أهنم مسوا السبة بالقالة ، والقالة مبعىن القول؟ : املقول 

ُيصِْلْح لَكُْم أَْعَمالَكُْم َوَيْغِفْر لَكُْم ذُنُوَبكُْم َوَمْن ُيِطعِ اللََّه ) ٧٠(ُنوا اتَّقُوا اللََّه َوقُولُوا قَْولًا َسدِيًدا َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَم
فَأََبْيَن أَنْ َيْحِملْنََها َوأَْشفَقْنَ  إِنَّا َعَرْضَنا الْأَمَاَنةَ َعلَى السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َوالْجَِبالِ) ٧١(َوَرسُولَُه فَقَْد فَاَز فَْوًزا َعِظيًما 

ِليَُعذِّبَ اللَُّه الْمَُناِفِقَني َوالُْمَناِفقَاِت وَالُْمْشرِِكَني وَالُْمْشرِكَاتِ ) ٧٢(ِمْنَها َوَحَملََها الْإِْنَسانُ إِنَُّه كَانَ ظَلُوًما َجُهولًا 
  ) ٧٣(ِت َوكَانَ اللَُّه غَفُوًرا َرِحيًما َوَيُتوَب اللَُّه َعلَى الُْمْؤِمنَِني وَالُْمْؤِمنَا

إذا : سّدد السهم حنو الرمية : يقال . القصد إىل احلق ، والقول بالعدل : قاصداً إىل احلق والسداد } قَْوالً َسِديداً { 
 هنيهم عما خاضوا فيه من حديث زينب من غري قصد: سهم قاصد ، واملراد : مل يعدل به عن مستها ، كما قالوا 

. وعدل يف القول ، والبعث على أن يسد قوهلم يف كل باب؛ ألنّ حفظ اللسان وسداد القول رأس اخلري كله 
من : راقبوا اهللا يف حفظ ألسنتكم ، وتسديد قولكم ، فإنكم إن فعلتم ذلك أعطاكم اهللا ما هو غاية الطلبة : واملعىن 

إصالح األعمال التوفيق يف اجمليء هبا صاحلة : وقيل . ها تقبل حسناتكم واإلثابة عليها ، ومن مغفرة سيآتكم وتكفري
مرضية وهذه اآلية مقّررة لليت قبلها ، بنيت تلك على النهي عما يؤذي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وهذه 

يد من على األمر باتقاء اهللا تعاىل يف حفظ اللسان؛ ليترادف عليهم النهي واألمر ، مع اتباع النهي ما يتضمن الوع
{ : ملا قال . قصة موسى عليه السالم ، وإتباع األمر الوعد البليغ فيقوى الصارف عن األذى والداعي إىل تركه 

وهو يريد باألمانة الطاعة } إِنَّا عََرْضَنا األمانة { : وعلق بالطاعة الفوز العظيم ، أتبعه قوله } َوَمن ُيِطعِ اهللا َوَرُسولَهُ 
أنّ هذه األجرام العظام من السموات واألرض واجلبال قد : ا ، وفيه وجهان ، أحدمها ، فعظم أمرها وفخم شأهن

وأطاعت له الطاعة اليت تصح منها وتليق  -وهو ما يتأتى من اجلمادات  -انقادت ألمر اهللا عّز وعال انقياد مثلها 
{ : خمتلفة وأشكال متنوعة ، كما قال حيث مل متتنع على مشيئته وإرادته إجياداً وتكويناً وتسوية على هيئات . هبا 

فيما يصّح منه من الطاعات ويليق به من  -وأما اإلنسان فلم تكن حاله ]  ١١: فصلت [ } قَالََتا أََتْيَنا طَاِئِعَني 
مثل حال تلك اجلمادات فيما يصّح منها ويليق  -االنقياد ألوامر اهللا ونواهيه ، وهو حيوان عاقل صاحل للتكليف 

. الطاعة؛ ألهنا الزمة الوجود ، كما أن األمانة الزمة األداء : االنقياد وعدم االمتناع ، واملراد باألمانة هبا من 
فالن حامل لألمانة وحمتمل هلا ، : وأما محل األمانة فمن قولك . جماز : وعرضها على اجلمادات وإباؤها وإشفاقها 

وخيرج عن عهدهتا؛ ألنّ األمانة كأهنا راكبة للمؤمتن عليها وهو تريد أنه ال يؤديها إىل صاحبها حىت تزول عن ذّمته 
وحنوه . ركبته الديون ، ويل عليه حق ، فإذا أداها مل تبق راكبة له وال هو حامالً هلا : حاملها ، أال تراهم يقولون 

ا كما ميسكها اخلاذل ، أنه يبذل النصرة له ويساحمه هبا ، وال ميسكه: يريدون . قوهلم ، ال ميلك موىل ملوىل نصراً 



  :ومنه قول القائل 
  َوَتْرفَضُّ ِعْندَ الُْمْحِفظَاتِ الْكََتاِئُف... أَُخوكَ الَِّذي الَ َتْمِلُك الِْحسَّ نَفُسه 

ومنه قوهلم أبغض حق . أي ال ميسك الرقة والعطف إمساك املالك الضنني ما يف يده ، بل يبذل ذلك ويسمح به 
خيرجه إىل أخيه ومل يؤده ، وإذا أبغضه أخرجه وأّداه ، فمعىن ، فأبني أن حيملنها ومحلها  أخيك؟ ألنه إذا أحبه مل

  .اإلنسان ، فأبني إالّ أن يؤدينها وأىب اإلنسان إالّ أن يكون حمتمالً هلا ال يؤديها 

أن ما : والثاين . ؤها مث وصفه بالظلم لكونه تاركاً ألداء األمانة ، وباجلهل إلخطائه ما يسعده مع متكنه منه وهو أدا
أن يتحمله : أنه عرض على أعظم ما خلق اهللا من األجرام وأقواه وأشّده : كلفه اإلنسان بلغ من عظمه وثقل حممله 

إِنَُّه كَانَ ظَلُوماً َجهُوالً { ويستقل به ، فأىب محله واالستقالل به وأشفق منه ، ومحله اإلنسان على ضعفه ورخاوة قّوته 
وما . مانة مث مل يف هبا ، وضمنها مث خاس بضمانه فيها ، وحنو هذا من الكالم كثري يف لسان العرب حيث محل األ} 

أسوي العوج ، وكم : أين تذهب؟ لقال : لو قيل للشحم : جاء القرآن إالّ على طرقهم وأساليبهم من ذلك قوهلم 
شحم حمال ، ولكن الغرض أنّ السمن يف وتصّور مقاولة ال. وكم هلم من أمثال على ألسنة البهائم واجلمادات 

احليوان مما حيسن قبيحه ، كما أن العجف مما يقبح حسنه ، فصّور أثر السمن فيه تصويراً هو أوقع يف نفس السامع 
، وهي به آنس وله أقبل ، وعلى حقيقته أوقف ، وكذلك تصوير عظم األمانة وصعوبة أمرها وثقل حمملها والوفاء 

أراك تقدم رجالً وتؤخر أخرى؛ : د علم وجه التمثيل يف قوهلم للذي ال يثبت على رأي واحد ق: فإن قلت . هبا 
حبال من يتردد يف ذهابه فال جيمع  -يف متيله وترجحه بني الرأيني وتركه املضي على أحدمها  -ألنه مثلت حاله 

الصحة واملعرفة ، وليس  وكل واحد من املمثل واملمثل به شيء مستقيم داخل حتت. رجليه للمضي يف وجهه 
كذلك ما يف هذه اآلية؛ فإن عرض األمانة على اجلماد وإباءه وإشفاقه حمال يف نفسه ، غري مستقيم ، فكيف صّح 

املمثل به يف اآلية ويف : قلت . بناء التمثيل على احملال ، وما مقال هذا إالّ أن تشبه شيئاً واملشبه به غري معقول 
مثلت : ويف نظائره مفروض ، واملفروضات تتخيل يف الذهن كما احملققات . ين تذهب لو قيل للشحم أ: قوهلم 

حال التكليف يف صعوبته وثقل حممله حباله املفروضة لو عرضت على السموات واألرض واجلبال ألبني أن حيملنها 
نتيجة محل األمانة ، كما أن  ألنّ التعذيب: الم التعليل على طريق اجملاز } لُّيَعذَّب { والالم يف . وأشفقن منها 

؛ ليجعل العلة قاصرة على فعل احلامل ، »ويتوب«: وقرأ األعمش . التأديب يف ضربته للتأديب نتيجة الضرب 
ليعذب اهللا حامل األمانة ويتوب على غريه ممن مل حيملها ، ألنه إذا : ومعىن قراءة العامة . » ويتوب اهللا«: ويبتدىء 

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . ك نوعاً من عذاب الغادر ، واهللا أعلم تيب على الوايف كان ذل
  " .من قرأ سورة األحزاب وعلمها أهله وما ملكت ميينه ، أعطي األمان من عذاب القرب ) "  ٩١٢( 

َيْعلَُم َما َيِلجُ ) ١(الْآِخَرِة َوُهَو الَْحِكيمُ الَْخبُِري الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي لَُه َما ِفي السََّماوَاِت َوَما ِفي الْأَْرضِ َولَُه الْحَْمُد ِفي 
  ) ٢(ِفي الْأَْرضِ َوَما َيْخُرُج ِمْنَها َوَما َينْزِلُ ِمَن السََّماِء َوَما َيعُْرُج ِفيَها َوُهَو الرَّحِيُم الَْغفُوُر 

} احلمد ِللَِّه { : يه من أجله ، وملا قال ما يف السموات واألرض كله نعمة من اهللا ، وهو احلقيق بأن حيمد ويثىن عل
أمحد أخاك الذي : أنه احملمود على نعم الدنيا ، كما تقول : مث وصف ذاته باإلنعام جبميع النعم الدنيوية ، كان معناه 

ى نعم علم أنه احملمود عل} َولَُه احلمد ِفى األخرة { : وملا قال . أمحده على كسوته ومحالنه : كساك ومحلك ، تريد 
أّما احلمد يف الدنيا فواجب ، ألنه على نعمة : ما الفرق بني احلمدين؟ قلت : فإن قلت . اآلخرة وهو الثواب 



وأّما احلمد يف اآلخرة فليس بواجب ، ألنه على . متفضل هبا ، وهو الطريق إىل حتصيل نعمة اآلخرة وهي الثواب 
] من به [ يلتذون به كما يلتذ : سرور املؤمنني وتكملة اغتباطهم نعمة واجبة اإليصال إىل مستحقها ، وإمنا هو تتمة 

مث . بكل كائن يكون } اخلبري { الذي أحكم أمور الدارين ودبرها حبكمته } َوُهَو احلكيم { العطاش باملاء البارد 
]  ٢١: الزمر [ } ِفى األرض  فََسلَكَُه َيَنابِيَع{ : من الغيث كقوله } َما َيِلُج ِفى األرض { ذكرها مما حييط به علماً 

من الشجر والنبات ، وماء العيون ، } َوَما َيخُْرُج ِمْنَها { ومن الكنوز والدفائن واألموات ، ومجيع ما هي له كفات 
من األمطار والثلوج والربد والصواعق واألرزاق واملالئكة } َوَما َينزِلُ ِمَن السمآء { والغلة والدواب ، وغري ذلك 

َوَما { ]  ٢٢: الذاريات [ } َوِفى السماء رِْزقُكُْم َوَما ُتوَعُدونَ { : الربكات واملقادير ، كما قال تعاىل وأنواع 
للمفرطني يف } الرحيم الغفور { مع كثرة نعمه وسبوغ فضله } َوُهَو { من املالئكة وأعمال العباد } َيْعُرُج ِفيَها 

  .تنزل ، بالنون والتشديد : رضي اهللا عنه وقرأ علي بن أيب طالب . أداء مواجب شكرها 

ُه ِمثْقَالُ ذَرٍَّة ِفي السََّماَواِت َولَا ِفي َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُروا لَا تَأِْتيَنا السَّاَعةُ قُلْ َبلَى َوَربِّي لََتأِْتَينَّكُْم َعاِلمِ الَْغْيبِ لَا يَْعُزُب َعْن
لَِيْجزَِي الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت أُولَِئَك لَُهمْ ) ٣(ا أَكَْبُر إِلَّا ِفي ِكَتابٍ ُمبِنيٍ الْأَْرضِ َولَا أَْصَغُر ِمْن ذَِلَك َولَ

  ) ٤(َمْغِفَرةٌ َورِْزٌق كَرٌِمي 

هلزء أو استبطاء ملا قد وعدوه من قيامها على سبيل ا. نفي للبعث وإنكار جمليء الساعة } الَ تَأِْتيَنا الساعة { : قوهلم 
أوجب ما بعد النفي ببلى على ] .  ٣٨: األنبياء [ ، ]  ٤٨: يونس [ } مىت هذا الوعد { : والسخرية ، كقوهلم 

أن ليس األمر إال إتياهنا ، مث أعيد إجيابه مؤكداً مبا هو الغاية يف التوكيد والتشديد ، وهو التوكيد باليمني : املعىن 
} لَِّيجْزَِى { : مي إمداداً مبا أتبع املقسم به من الوصف مبا وصف به ، إىل قوله باهللا عّز وجلّ ، مث أمد التوكيد القس

ألنّ عظمة حال املقسم به تؤذن بقّوة حال املقسم عليه وشّدة ثباته واستقامته ، ألنه مبنزلة االستشهاد على األمر ، 
ادة أقوى وآكد ، واملستشهد عليه أثبت وكلما كان املستشهد به أعلى كعباً وأبني فضالً وأرفع منزلة ، كانت الشه

نعم وذلك أن قيام : هل للوصف الذي وصف به املقسم به وجه اختصاص هبذا املعىن؟ قلت : فإن قلت . وأرسخ 
عامل الغيب ، فحني أقسم : إذا قيل : الساعة من مشاهري الغيوب ، وأدخلها يف اخلفية ، وأوّهلا مسارعة إىل القلب 

ام الساعة ، وأنه كائن ال حمالة ، مث وصف مبا يرجع إىل علم الغيب ، وأنه ال يفوت علمه شيء بامسه على إثبات قي
فإن . من اخلفيات ، واندرج حتته إحاطته بوقت قيام الساعة ، فجاء ما تطلبه من وجه االختصاص جميئاً واضحاً 

ميان وأقسم عليهم جهد القسم ، الناس قد أنكروا إتيان الساعة وجحدوه ، فهب أنه حلف هلم بأغلظ األ: قلت 
هذا لو اقتصر على اليمني : فيمني من هو يف معتقدهم مفتر على اهللا كذباً كيف تكون مصححة ملا أنكروه؟ قلت 

فقد وضع اهللا يف العقول وركب يف الغرائز وجوب } لَِّيْجزِىَ { : ومل يتبعها احلجة القاطعة البينة الساطعة وهي قوله 
{ متصل بقوله } لَِّيْجزِىَ { : وقوله . سن ال بّد له من ثواب ، واملسيء ال بّد له من عقاب اجلزاء ، وأن احمل

أن يكون ضمريه للساعة مبعىن اليوم : ووجه من قرأ بالياء . بالتاء والياء » لتأتينكم«: قرىء . تعليالً له } لََتأِْتَينَّكُْم 
َهلْ َينظُُرونَ إِال أَن َتأِْتيُهمُ املالئكة أَوْ َيأِْتَى َربُّكَ { : ره كما قال تعاىل عامل الغيب ، أي ليأتينكم أم] إىل [ أو يسند . 
» عالم الغيب«و » عامل الغيب«: وقرىء ] .  ٣٣: النحل [ } أَْو يَأِْتَى أَْمُر رَّبَك { : وقال ]  ١٥٨: األنعام [ } 
بالضم والكسر يف الزاي ، : وال يعزب . فع ، على املدح بالر: وعامل الغيب ، وعامل الغيوب . باجلّر ، صفة لريب : 

إشارة } ذلك { مقدار أصغر منلة } ِمثْقَالُ ذَرٍَّة { بعيد من الناس : روض عزيب : يقال . من العزوب وهو البعد 
نس ، وبالفتح على نفي اجل. بالرفع على أصل االبتداء . » وال أصغر من ذلك وال أكرب«: وقرىء . إىل مثقال ذّرة 



هل يصّح عطف : فإن قلت . وهو كالم منقطع عما قبله . ال حول وال قّوة إالّ باهللا ، بالرفع والنصب : كقولك 
وعطف . ال يعزب عنه مثقال ذرة وأصغر وأكرب وزيادة ، ال لتأكيد النفي : املرفوع على مثقال ذّرة ، كأنه قيل 

ال يعزب عنه مثقال ذّرة وال مثقال أصغر : الصرف ، كأنه قيل  املفتوح على ذّرة بأنه فتح يف موضع اجلرّ المتناع
{ وجعلت . للغيب } َعْنُه { يأىب ذلك حرف االستثناء ، إالّ إذا جعلت الضمري يف : من ذلك وال أكرب؟ قلت 

نه ال قبل أن تكتب يف اللوح ألنّ إثباهتا يف اللوح من الربوز عن احلجاب ، على معىن أ. امساً للخفيات } الغيب 
  .ينفصل عن الغيب شيء ، وال يزل عنه إالّ مسطوراً يف اللوح 

  ) ٥(َوالَِّذيَن َسعَْوا ِفي آَياِتَنا ُمَعاجِزِيَن أُولَِئَك لَُهْم َعذَاٌب ِمْن رِْجزٍ أَلِيٌم 

  .سوء العذاب : الرجز : وعن قتادة . ، وبالرفع واجلر » أليم«و. » معجزين«: وقرىء 

  ) ٦(أُوتُوا الْعِلَْم الَِّذي أُنْزِلَ إِلَْيَك ِمْن رَبَِّك ُهَو الَْحقَّ َويَْهِدي إِلَى ِصرَاِط الَْعزِيزِ الَْحِميِد َوَيَرى الَِّذيَن 

: ويرى يف موضع الرفع ، أي . سوء العذاب : الرجز : بالرفع واجلّر ، وعن قتادة : فأليم . » معجزين«: وقرىء 
أو علماء أهل الكتاب . ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومن يطأ أعقاهبم من أّمته ويعلم أولو العلم ، يعين أصحاب رس

مها } احلق . . . . الذى أُنزِلَ إِلَْيَك { . الذين أسلموا مثل كعب واألحبار وعبد اهللا ابن سالم رضي اهللا عنهما 
، واجلملة يف موضع املفعول الثاين  خرباً} احلق { جعله مبتدأ و : بالرفع » احلق«مفعوالن لريى ، وهو فصل من قرأ 

وليعلم أولو العلم عند جميء الساعة أنه : أي } لَِيجْزَِى { يف موضع النصب معطوف على } ويرى { : وقيل . 
وليعلم من مل يؤمن : وجيوز أن يريد . علماً ال يزاد عليه يف اإليقان ، وحيتجوا به على الذين كذبوا وتولوا . احلق 

  .احلق فيزدادوا حسرة وغماً ] هو [ ه من األحبار أن

أَفَْتَرى َعلَى اللَّهِ ) ٧(قٍ َجِديٍد َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُروا َهلْ َنُدلُّكُْم َعلَى َرُجلٍ يَُنبِّئُكُْم إِذَا ُمزِّقُْتْم كُلَّ ُمَمزَّقٍ إِنَّكُْم لَِفي َخلْ
  ) ٨(بِالْآِخَرِة ِفي الَْعذَابِ َوالضَّلَالِ الَْبعِيِد  كَِذًبا أَْم بِهِ جِنَّةٌ َبلِ الَِّذيَن لَا ُيْؤِمُنونَ

: يعنون حممداً صلى اهللا عليه وسلم } َهلْ َندُلُّكُْم على َرُجلٍ { : قال بعضهم لبعض . قريش } الذين كَفَرُواْ { 
اً وميزق أجسادكم أنكم تبعثون وتنشئون خلقاً جديداً بعد أن تكونوا رفاتاً وتراب: حيدثكم بأعجوبة من األعاجيب 

أهو مفتر على اهللا كذباً فيما ينسب إليه من ذلك؟ أم . يفرقكم ويبدد أجزاءكم كل تبديد : البلى كل ممزق ، أي 
به جنون يومهه ذلك ويلقيه على لسانه؟ مث قال سبحانه ليس حممد من االفتراء واجلنون يف شيء ، وهو مربأ منهما؛ 

واقعون يف عذاب النار فيما يؤديهم إليه من الضالل عن احلق وهم غافلون : ث بل هؤالء القائلون الكافرون بالبع
جعل وقوعهم يف العذاب رسيالً لوقوعهم يف الضالل ، : عن ذلك ، وذلك أجّن اجلنون وأشّده إطباقاً على عقوهلم 

هنما يف احلقيقة مقترنان جعال كأ: ألنّ الضالل ملا كان العذاب من لوازمه وموجباته : كأهنما كائنان يف وقت واحد 
  :فقد جعلت املمزق مصدراً ، كبيت الكتاب : فإن قلت . ينبيكم : وقرأ زيد بن علّي رضي اهللا عنه . 

  فَالَِعّياً بِهِنَّ َوالَ اجِْتالَبَاً... أَلَْم َتْعلَْم ُمسَرَِّحي الْقََواِفي 
وات يف بطون الطري والسباع ، وما مّرت به ومعناه ما حصل من األم. نعم : فهل جيوز أن يكون مكاناً؟ قلت 

ما دلّ : ما العامل يف إذا؟ قلت : فإن قلت . السيول فذهبت به كل مذهب ، وما سفته الرياح فطرحته كل مطرح 



هو عند : اجلديد فعيل مبعىن فاعل أم مفعول؟ قلت : فإن قلت . وقد سبق نظريه } إِنَّكُْم لَِفى َخلْقٍ َجدِيٍد { عليه 
مفعول ، : وعند الكوفيني مبعىن . جد فهو جديد ، كحّد فهو حديد ، وقلّ فهو قليل : ريني مبعىن فاعل ، تقول البص

وهلذا قالوا ملحفة : ويقولون . هو الذي جده الناسج الساعة يف الثوب؛ مث شاع : وقالوا . من جّده إذا قطعه 
مل : فإن قلت . وحنو ذلك ]  ٥٦: األعراف [ } ريب إن رمحة اهللا ق{ : جديد ، وهي عند البصريني كقوله تعاىل 

القياس الطرح ، ولكون : ، وكلتامها مهزة وصل؟ قلت } السحر { : دون قوله } افترى { أسقطت اهلمزة يف قوله 
وهو خوف التباس االستفهام باخلرب ، لكون مهزة الوصل } السحر { أمراً اضطّرهم إىل ترك إسقاطها يف حنو 

هو من اإلسناد اجملازي؛ ألنّ البعيد : ما معىن وصف الضالل بالبعد؟ قلت : فإن قلت . االستفهام  مفتوحة كهمزة
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه : فإن قلت . صفة الضال إذا بعد عن اجلاّدة ، وكلما ازداد عنها بعداً كان أضلّ 
َهلْ َندُلُّكُْم على َرُجلٍ { : فما معىن قوله  وسلم مشهوراً علماً يف قريش ، وكان إنباؤه بالبعث شائعاً عندهم ،

كانوا يقصدون : قلت . فنكروه هلم ، وعرضوا عليهم الداللة عليه كما يدلّ على جمهول يف أمر جمهول } ُيَنبّئُكُمْ 
بذلك الطنز والسخرية ، فأخرجوه خمرج التحلي ببعض األحاجي اليت يتحاجى هبا للضحك والتلهي متجاهلني به 

  .ه وبأمر

َض أَوْ ُنْسِقطْ َعلَْيهِْم ِكسَفًا ِمَن أَفَلَْم َيَرْوا إِلَى َما َبْيَن أَْيدِيهِْم َوَما َخلْفَُهْم ِمَن السََّماِء وَالْأَْرضِ إِنْ َنَشأْ َنْخِسْف بِهُِم الْأَْر
  ) ٩(السََّماِء إِنَّ ِفي ذَِلكَ لَآَيةً ِلكُلِّ َعْبٍد ُمنِيبٍ 

ظروا إىل السماء واألرض ، وأهنما حيثما كانوا وأينما ساروا أمامهم وخلفهم حميطتان هبم ، أعموا فلم ين] يريد [ 
ال يقدرون أن ينفذوا من أقطارمها وأن خيرجوا عما هم فيه من ملكوت اهللا عّز وجلّ ، ومل خيافوا أن خيسف اهللا هبم 

يه وسلم ومبا جاء به ، كما فعل بقارون أو يسقط عليهم كسفاً ، لتكذيبهم اآليات وكفرهم بالرسول صلى اهللا عل
} ألَيةً { النظر إىل السماء واألرض والفكر فيهما وما يدالّن عليه من قدرة اهللا } إِنَّ ِفى ذَِلَك { وأصحاب األيكة 

على أنه قادر  وهو الراجع إىل ربه املطيع له؛ ألنّ املنيب ال خيلو من النظر يف آيات اهللا ،} لّكُلّ َعْبٍد مُّنِيبٍ { وداللة 
{ : بالياء؛ لقوله تعاىل : » يشأ وخيسف ويسقط«: قرىء . على كل شيء من البعث ومن عقاب من يكفر به 

وقرأ . بفتح السني وسكونه : وكسفاً } َولَقَْد ءاَتْيَنا { : وبالنون لقوله ]  ٩٣: األنعام [ } افترى َعلَى اهللا كَذًِبا 
  .يست بقوية باإلدغام ول» خيسف هبم«: الكسائي 

أَِن اْعَملْ َسابَِغاٍت َوقَدِّْر ِفي السَّْردِ ) ١٠(َولَقَْد آتَْيَنا َداوُوَد ِمنَّا فَْضلًا َيا جَِبالُ أَوِّبِي َمَعُه وَالطَّْيَر َوأَلَنَّا لَُه الَْحدِيَد 
غُُدوَُّها َشْهٌر َوَروَاُحَها َشْهٌر وَأََسلَْنا لَُه َعْيَن الِْقطْرِ َومَِن  َوِلُسلَْيَمانَ الرِّيَح) ١١(َواْعَملُوا َصاِلًحا إِنِّي بَِما َتْعَملُونَ َبِصٌري 

َيْعَملُونَ لَُه َما َيَشاُء ِمْن ) ١٢( الْجِنِّ َمْن َيْعَملُ َبْيَن َيَدْيِه بِإِذِْن َربِِّه َوَمْن يَزِغْ ِمنُْهْم َعْن أَْمرَِنا ُنِذقُْه ِمْن َعذَابِ السَِّعريِ
  ) ١٣(َوَتمَاثِيلَ َوجِفَاٍن كَالْجََوابِ َوقُدُورٍ َراسَِياٍت اْعَملُوا آلَ َداُووَد ُشكًْرا َوقَِليلٌ ِمْن ِعَباِديَ الشَّكُوُر  َمَحارِيَب

. قلنا يا جبال : أو . قولنا يا جبال : بتقدير } ءاتَْيَنا { ، وإّما من } فَْضالً { إّما أن يكون بدالً من } ياجبال { 
أو ارجعى معه يف التسبيح كلما . أي رجعي معه التسبيح : واألوب . من التأويب » أويب«و » أّويب«: وقرىء 

أنّ اهللا سبحانه وتعاىل خيلق فيها تسبيحاً كما خلق : ومعىن تسبيح اجلبال : رجع فيه؛ ألنه إذا رجعه فقد رجع فيه 
كان ينوح على ذنبه بترجيع وحتزين : وقيل . د معجزة لداو: الكالم يف الشجرة ، فيسمع منها ما يسمع من املسبح 

، رفعاً ونصباً ، وعطفاً على » والطري«: وقرىء . ، وكانت اجلبال تسعده على نوحه بأصدائها والطري بأصواهتا 



فإن قلت . وجّوزوا أن ينتصب مفعوالً معه ، وأن يعطف على فضالً ، مبعىن وسخرنا له الطري . لفظ اجلبال وحملها 
. كم بينهما : تأويب اجلبال معه والطري؟ قلت } ءاَتْيَنا َداُووَد ِمنَّا فَْضالً { : ق بني هذا النظم وبني أن يقال أي فر: 

من الداللة على عّزة الربوبية وكربياء اإلهلية ، حيث جعلت اجلبال : أال ترى إىل ما فيه من الفخامة اليت ال ختفى 
إشعاراً بأنه ما من حيوان ومجاد : أطاعوا وأذعنوا ، وإذا دعاهم مسعوا وأجابوا منّزلة منزلة العقالء الذي إذا أمرهم 

وجعلناه له ليناً كالطني والعجني } َوأَلَنَّا لَُه احلديد { وناطق وصامت ، إال وهو منقاد ملشيئته ، غري ممتنع على إرادته 
ألن احلديد يف يده ملا أويت من شّدة القّوة  :وقيل . والشمع ، يصرفه بيده كيف يشاء من غري نار وال ضرب مبطرقة 

وهي الدروع الواسعة الضافية ، وهو أّول من اختذها وكانت قبل » صابغات«: وقرىء ] أن اعمل سابغات [ 
كان : وقيل . كان يبيع الدرع بأربعة آالف فينفق منها على نفسه وعياله ، ويتصّدق على الفقراء : وقيل . صفائح 

ما تقولون يف داود؟ فيثنون عليه ، :  إسرائيل متنكراً ، فيسأل الناس عن نفسه ، ويقول هلم خيرج حني ملك بين
نعم الرجل لوال خصلة فيه فريع داود ، فسأله؟ فقال : فقيض اهللا له ملكاً يف صورة آدمي فسأله على عادته ، فقال 

ما يستغين به عن بيت املال ، فعلمه صنعة  لوال أنه يطعم عياله من بيت املال ، فسأل عند ذلك ربه أن يسبب له: 
{ نسج الدروع : والسرد . ال جتعل املسامري دقاقاً فتقلق ، وال غالظاً فتفصم احللق } َوقَدََّر يف السرد { الدروع 
ولسليمان الريح مسخرة ، فيمن : فيمن نصب } لسليمان الريح { سخرنا } و { الضمري لدواد وأهله } واعملوا 

. جريها بالغداة مسرية شهر ، وجريها بالعشي كذلك } غُُدوَُّها شَْهٌر { الرياح ، بالرفع : لك فيمن قرأ رفع ، وكذ
كان يغدو فيقيل باصطخر ، مث يروح فيكون رواحه : وعن احلسن رضي اهللا عنه . » غدوهتا وروحتها«: وقرىء 
حنن نزلناه وما بنيناه : بعض أصحاب سليمان وحيكى أنّ بعضهم رأي مكتوباً يف منزل بناحية دجلة كتبه . بكابل 

  .ومبنياً وجدناه ، غدونا من اصطخر فقلناه ، وحنن رائحون منه فبائتون بالشام إن شاء اهللا 

أراد هبا معدن النحاس ولكنه أساله : ماذا أراد بعني القطر؟ قلت : فإن قلت . النحاس املذاب من القطران : القطر 
إِّنى { : فنبع كما ينبع املاء من العني؛ فلذلك مساه عني القطر باسم ما آل إليه ، كما قال  كما أالن احلديد لداود ،

َوَمن َيزِغْ { بأمره } بِإِذْنِ َرّبِه { كان يسبل يف الشهر ثالثة أيام : وقيل ]  ٣٦: يوسف [ } أََرانِى أَْعِصرُ َخْمًرا 
وعذاب السعري . من أزاغه » يزغ«: وقرىء . ه به من طاعة سليمان الذي أمرنا} َعْن أَمْرَِنا { ومن يعدل } ِمْنُهْم 

كان معه ملك بيده سوط من نار ، كلما استعصى : عذاب اآلخرة ، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما وعن السدي : 
ريب ألنه مسيت حما: املساكن واجملالس الشريفة املصونة عن االبتذال : احملاريب . عليه ضربه من حيث ال يراه اجلين 

صور املالئكة والنبيني والصاحلني ، كانت تعمل فيه : هي املساجد والتماثيل : وقيل . حيامي عليها ويذب عنها 
كيف استجاز سليمان عليه : فإن قلت . املساجد من حناس وصفر وزجاج ورخام لرياها الناس فيعبدوا حنو عبادهتم 

تلف يف الشرائع ألنه ليس من مقبحات العقل كالظلم والكذب ، هذا مما جيوز أن خت: السالم عمل التصاوير؟ قلت 
وجيوز أن يكون غري صور احليوان كصور األشجار وغريها؛ . مل يكن اختاذ الصور إذ ذاك حمّرماً : وعن أيب العالية 

أهنم وروي . أو تصّور حمذوفة الرؤوس . ألنّ التمثال كل ما صّور على مثل صورة غريه من حيوان وغري حيوان 
عملوا له أسدين يف أسفل كرسيه ، ونسرين فوقه ، فإذا أراد أن يصعد بسط األسدان له ذراعيهما ، وإذا قعد أظله 

  :احلياض الكبار ، قال : واجلوايب . النسران بأجنحتهما 
  كَجَابَِيِة السَّْيحِ العَِراِقيِّ َتفْهَُق... َتُروُح َعلَى آل الُْمَحلِّقِ َجفَْنةٌ 

كان يقعد على : وقيل . جعل الفعل هلا جمازاً وهي من الصفات الغالية كالدابة . جيمع : اء جيىب فيها ، أي ألنّ امل
{ ] .  ٦: القمر [ } َيْوَم يدعالداع { : كقوله تعاىل . حبذف الياء اكتفاء بالكسرة : وقرىء . اجلفنة ألف رجل 



{ وانتصب . حكاية ما قيل آلل داود } عملوا َءالَ َداُووَد ا{ ثابتات على األثايف ال تنزل عنها لعظمها } راسيات 
وفيه دليل على أن العبادة جيب . اعملوا هللا واعبدوه على وجه الشكر لنعمائه : على أنه مفعول له ، أي } ُشكْراً 

يه معىن أو على تقدير اشكروا شكرا ، ألن اعملوا ف. شاكرين : أو على احلال ، أي . أن تؤّدى على طريق الشكر 
إنا سخّرنا لكم : ومعناه . وجيوز أن ينتصب باعملوا مفعوالً به . اشكروا ، من حيث إنّ العمل للمنعم شكر له 

املتوفر على أداء الشكر ، } الشكور { اجلّن يعملون لكم ما شئتم ، فاعملوا أنتم شكراً على طريق املشاكلة و 
وعن ابن عباس . رحه ، اعتقاداً واعترافاً وكدحاً ، وأكثر أوقاته قد شغل به قلبه ولسانه وجوا: الباذل وسعه فيه 

من يرى عجزه عن : وقيل . من يشكر على الشكر : وعن السدي . رضي اهللا عنهما؛ من يشكر على أحواله كلها 
ن آل وعن داود أنه جزأ ساعات الليل والنهار على أهله ، فلم تكن تأيت ساعة من الساعات إالّ وإنسان م. الشكر 

اللَّهم اجعلين من القليل ، فقال عمر ما هذا : وعن عمر رضي اهللا عنه أنه مسع رجالً يقول . داود قائم يصلي 
فأنا أدعوه أن جيعلين من ذلك القليل ، } َوقَِليلٌ ّمْن ِعَباِدَى الشكور { : إين مسعت اهللا يقول : الدعاء؟ فقال الرجل 

  .كل الناس أعلم من عمر : فقال عمر 

رَّ َتَبيََّنِت الْجِنُّ أَنْ لَْو كَاُنوا َيْعلَُمونَ فَلَمَّا قََضْيَنا َعلَْيِه الَْمْوَت َما َدلَُّهْم َعلَى َمْوِتِه إِلَّا َدابَّةُ الْأَْرضِ َتأْكُلُ ِمْنسَأََتُه فَلَمَّا َخ
  ) ١٤(الْغَْيَب َما لَبِثُوا ِفي الَْعذَابِ الُْمهِنيِ 

األرضة ، وهي الدويبة اليت يقال هلا السرفة واألرض فعلها ، : ودابة األرض » ه املوتفلما قضى علي«: قرىء 
وقرىء بفتح الراء ، من أرضت اخلشبة أرضاً ، . إذا أكلتها األرضة . أرضت اخلشبة أرضاً : يقال . فأضيفت إليه 

ألنه ينسأ هبا ، . العصا : واملنسأة فأكلت أكالً . أكلت القوادح األسنان أكالً : وهو من باب فعلته ففعل ، كقولك 
بفتح امليم وبتخفيف اهلمزة قلباً وحذفاً وكالمها ليس بقياس ، ولكن إخراج اهلمزة بني : يطرد ويؤخر وقرىء : أي 

من طرف : ومن سأته ، أي . ومنساءته على مفعالة ، كما يقال يف امليضأة ميضاءة . بني هو التخفيف القياسي 
{ » أكلت منسأته«: قحة وقحة ، وقرىء : وفيها لغتان ، كقوهلم . القوس على االستعارة عصاه ، مسيت بسأة 

تبني : مع صلتها بدل من اجلن بدل االشتمال ، كقولك } أَن { و . من تبني الشيء إذا ظهر وجتلّى } َتَبيََّنتِ اجلن 
أو علم } َيْعلَُمونَ الغيب َما لَبِثُواْ ِفى العذاب  لَّْو كَاُنواْ{ ظهر أنّ اجلن : والظهور له يف املعىن ، أي : زيد جهله 

أنّ كبارهم يصّدقون يف ادعائهم علم  -بعد التباس األمر على عاّمتهم وضعفتهم وتوّهمهم  -اجلن كلهم علماً بيناً 
م ، وإمنا الغيب أو علم املّدعون علم الغيب منهم عجزهم ، وأهنم ال يعلمون الغيب وإن كانوا عاملني قبل ذلك حباهل

وأنت . هل تبينت أنك مبطل : أريد التهكم هبم كما تتهكم مبّدعي الباطل إذا دحضت حجته وظهر إبطاله بقولك 
} أَن { على البناء للمفعول ، على أنّ املتبني يف املعىن هو » تبينت اجلن«: وقرىء . تعلم أنه مل يزل كذلك متبيناً 
تباينت األنس مبعىن تعارفت وتعاملت : وعن الضحاك . تبينت اإلنس : ة أّيب ويف قراء. مع ما يف صلتها ، ألنه بدل 

أي علمت اإلنس أن لو كان اجلن } َوِمَن اجلن َمن َيْعَملُ َبْيَن َيَدْيِه { : للجن يف قوله } كَاُنواْ { والضمري يف . 
تبينت اإلنس أنّ اجلّن «: اهللا عنه  ويف قراءة ابن مسعود رضي. يصدقون فيما يومهوهنم من علمهم الغيب؛ ما لبثوا 

روي أنه كان من عادة سليمان عليه السالم أن يعتكف يف مسجد بيت املقدس املدد . » لو كانوا يعلمون الغيب
ألي شيء أنت؟ فتقول : الطوال ، فلما دنا أجله مل يصبح إال رأى يف حمرابه شجرة نابتة قد أنطقها اهللا ، فيسأهلا 

ما كان اهللا : فقال : نبت خلراب هذا املسجد : ات يوم فرأى اخلروبة ، فسأهلا ، فقالت لكذا ، حىت أصبح ذ
اللَّهم : ليخربه وأنا حّي ، أنت اليت على وجهك هالكي وخراب بيت املقدس ، فنزعها وغرسها يف حائط له وقال 



ن السمع وميّوهون على اإلنس أهنم ألهنم كانوا يسترقو. عم عن اجلن مويت ، حىت يعلم الناس أهنم ال يعلمون الغيب 
أمرت بك وقد بقيت من عمرك ساعة؛ فدعا : إذا أمرت يب فأعلمين ، فقال : يعلمون الغيب ، وقال مللك املوت 

الشياطني فبنوا عليه صرحاً من قوارير ليس له باب ، فقام يصلي متكئاً على عصاه ، فقبض روحه وهو متكىء 
ول حمرابه أينما صلّى ، فلم يكن شيطان ينظر إليه يف صالته إالّ احترق فمّر به عليها؛ وكانت الشياطني جتتمع ح

شيطان فلم يسمع صوته ، مث رجع فلم يسمع ، فنظر فإذا سليمان قد خّر ميتاً ، ففتحوا عنه فإذا العصا قد أكلتها 
وم وليلة مقداراً ، فحسبوا األرضة ، فأرادوا أن يعرفوا وقت موته ، فوضعوا األرضة على العصا فأكلت منها يف ي

على ذلك النحو فوجدوه قد مات منذ سنة ، وكانوا يعملون بني يديه وحيسبونه حياً ، فأيقن الناس أهنم لو علموا 
الغيب ملا لبثوا يف العذاب سنة ، وروي أنّ داود عليه السالم أسس بناء بيت املقدس يف موضع فسطاط موسى عليه 

، فوصى به إىل سليمان ، فأمر الشياطني بإمتامه ، فلما بقي من عمره سنة سأل أن  السالم ، فمات قبل أن يتمه
  .يعمى عليهم موته حىت يفرغوا منه ، ليبطل دعواهم علم الغيب 

روي أن أفريدون جاء ليصعد كرسيه ، فلما دنا ضرب األسدان ساقه فكسراها؛ فلم جيسر أحد بعُد أن يدنوا منه ، 
ملك وهو ابن ثالث عشرة سنة ، فبقي يف ملكه أربعني سنة ، وابتدأ بناء : ومخسني سنة  وكان عمر سليمان ثالثاً

  .بيت املقدس ألربع مضني من ملكه 

َوَربٌّ غَفُورٌ  َبلَْدةٌ طَيَِّبةٌلَقَْد كَانَ ِلَسَبإٍ ِفي َمْسكَنِهِْم آَيةٌ جَنََّتاِن َعْن َيِمنيٍ َوِشَمالٍ كُلُوا ِمْن رِْزقِ رَبِّكُْم َواْشكُُروا لَُه 
أَثْلٍ َوَشْيٍء ِمْن ِسْدرٍ قَِليلٍ فَأَْعَرُضوا فَأَْرَسلَْنا َعلَْيهِمْ سَْيلَ الَْعرِمِ وََبدَّلَْناُهمْ بَِجنََّتيْهِْم َجنََّتْينِ ذََواَتْي أُكُلٍ َخْمٍط َو) ١٥(
  ) ١٧(َر ذَِلكَ َجزَْيَناُهمْ بَِما كَفَُروا َوَهلْ ُنَجازِي إِلَّا الْكَفُو) ١٦(

بفتح الكاف وكسرها ، وهو موضع سكناهم : ومسكنهم . بالصرف ومنعه ، وقلب اهلمزة ألفاً } ِلَسَبإٍ { : قرىء 
} َجنََّتاِن { و » مساكنهم«: وقرىء . ، وهو بلدهم وأرضهم اليت كانوا مقيمني فيها ، أو مسكن كل واحد منهم 

: ويف الرفع معىن املدح ، تدلّ عليه قراءة من قرأ . آلية جنتان ا: أو خرب مبتدإ حمذوف ، تقديره . بدل من آية 
مل جيعل اجلنتني يف أنفسهما آية ، وإمنا : ما معىن كوهنما؟ آية ، قلت : فإن قلت . ، بالنصب على املدح » جنتني«

آية ، : ألثل جعل قصتهما ، وأنّ أهلهما أعرضوا عن شكر اهللا تعاىل عليهما فخرهبما ، وأبدهلم عنهما اخلمط وا
: وجيوز أن جتعلهما آية ، أي . وعربة هلم ، ليعتربوا ويتعظوا فال يعودوا إىل ما كانوا عليه من الكفر وغمط النعم 

كيف عظم اهللا جنيت أهل سبأ وجعلهما : عالمة دالة على اهللا ، وعلى قدرته وإحسانه ووجوب شكره ، فإن قلت 
مل يرد بستانني اثنني فحسب ، وإمنا أراد : ا من اجلنان ما شئت؟ قلت آية ، ورب قرية من قريات العراق حيتف هب

. مجاعة عن ميني بلدهم ، وأخرى عن مشاهلا ، وكل واحد من اجلماعتني يف تقارهبا وتضامها : مجاعتني من البساتني 
عن ميني مسكنه كأهنا جنة واحدة ، كما تكون بالد الريف العامرة وبساتينها ، أو أراد بستاين كل رجل منهم 

إما حكاية ملا قال هلم أنبياء اهللا } كُلُواْ ِمن ّرْزقِ َرّبكُْم { جعلنا ألحدمها جنتني من أعناب : ومشاله ، كما قال 
} كُلُواْ ِمن ّرْزقِ َرّبكُْم { : املبعوثون إليهم ، أو ملا قال هلم لسان احلال ، أو هم أحقاء بأن يقال هلم ذلك ، وملا قال 

هذه البلدة اليت فيها رزقكم بلدة طيبة ، وربكم : يعين } َبلَْدةٌ طَّيَبةٌ َوَربٌّ غَفُورٌ { : أتبعه قوله } ا لَُه واشكرو{ 
كانت أخصب البالد : وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما . الذي رزقكم وطلب شكركم رب غفور ملن شكره 

 بني تلك الشجر ، فيمتلىء املكتل مبا يتساقط فيه من خترج املرأة وعلى رأسها املكتل فتعمل بيدها وتسري: وأطيبها 



: وقرىء . مل يكن فيها بعوض وال ذباب وال برغوث وال عقرب وال حية : وقيل . مل تكن سبخة } طَّيَبةً { الثمر 
 اجلرذ الذي نقب عليهم} العرم { معناه اسكن واعبد : وعن ثعلب . بالنصب على املدح » بلدة طيبة ورباً غفوراً«

السكر ، ضربت هلم بلقيس امللكة بسّد ما بني اجلبلني بالصخر والقار ، فحقنت به ماء العيون واألمطار ، وتركت 
بعث اهللا إليهم ثالثة عشر نبياً يدعوهنم إىل اهللا : فيه خروقاً على مقدار ما حيتاجون إليه من سقيهم ، فلما طغوا قيل 

. نعرف هللا نعمة سلط اهللا على سّدهم اخلُلد فنقبه من أسفله فغّرقهم ويذكروهنم نعمته عليهم فكذبوهم وقالوا ما 
املسناة اليت : واملراد : ويقال للكدس من الطعام ، عرمة . العرم مجع عرمة ، وهي احلجارة املركومة : وقيل 

  .العرم املطر الشديد : العرم اسم الوادي ، وقيل : وقيل : عقدوها سكراً 

. كانوا يف الفترة اليت بني عيسى وحممد صلى اهللا عليه وسلم : وعن الضحاك . الراء  بسكون» العرم«: وقرىء 
وعن أيب : شجر األراك : واخلمط . الثمر : بالضم والسكون ، وبالتنوين واإلضافة ، واألكل » أكل«: وقرىء 
شجر : واألثل . كله كل نبت أخذ طعماً من مرارة ، حىت ال ميكن أ: وقال الزجاج . كل شجر ذي شوك : عبيدة 

فحذف املضاف وأقيم . أن أصله ذوايت أكل أكل مخط : ووجه من نون . يشبه الطرفاء أعظم منه وأجود عوداً 
ومن أضاف وهو أبو عمر وحده ، . ذوايت أكل بشع : أو وصف األكل باخلمط كأنه قيل . املضاف إليه مقامه 

معطوفان على أكل ، ال على مخط ألن : واألثل والسدر . يت برير ذوا: فألن أكل اخلمط يف معىن الربير ، كأنه قيل 
وتسمية البدل جنتني ، ألجل املشاكلة و . بالنصب عطفاً على جنتني . وشيئاً » وأثالً«: وقرىء . األثل ال أكل له 

و » ازيوهل جي«: وقرىء . ألنه أكرم ما بدلوا : قلل السدر : وعن احلسن رمحه اهللا . ضرب من التهكم : فيه 
أن مثل هذا اجلزاء ال يستحقه : ؛ واملعىن »هل جيزي«و . والفاعل اهللا وحده » هل جيازي«و . بالنون » هل جنازي«

املؤمن تكفر سيآته حبسناته ، والكافر حيبط عمله فيجازى جبميع ما عمله : إالّ الكافر ، وهو العقاب العاجل ، وقيل 
عام لكل مكافأة ، يستعمل تارة يف معىن املعاقبة ، وأخرى يف معىن اإلثابة وهو أن اجلزاء : من السوء ، ووجه آخر 

وهل جيازى { : قيل . عاقبناهم بكفرهم : مبعىن } جزيناهم بَِما كَفَُرواْ { : ، فلما استعمل يف معىن املعاقبة يف قوله 
وهل جيازى إالّ الكفور ، : قيل  مل: وهل يعاقب؟ وهو الوجه الصحيح؛ وليس لقائل أن يقول : مبعىن } إال الكفور 

على اختصاص الكفور باجلزاء ، واجلزاء عام للكافر واملؤمن ، ألنه مل يرد اجلزاء العام ، وإمنا أراد اخلاص وهو 
جزيناهم مبا كفروا ، وهل جيازى إالّ : أال ترى أنك لو قلت . العقاب ، بل ال جيوز أن يراد العموم وليس مبوضعه 

مل يصّح ومل يسد كالماً ، فتبني أن ما يتخيل من السؤال مضمحل ، وأن الصحيح الذي ال جيوز : الكافر واملؤمن 
  .غريه ما جاء عليه كالم اهللا الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه 

) ١٨(ِفيَها السَّْيَر سُِريوا ِفيَها لََياِلَي وَأَيَّاًما آِمنَِني  َوَجَعلَْنا َبيَْنُهْم وََبْيَن الْقَُرى الَِّتي بَاَركَْنا ِفيَها قًُرى ظَاِهَرةً َوقَدَّْرَنا
زَّقٍ إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآَياتٍ ِلكُلِّ صَبَّارٍ فَقَالُوا َربََّنا َباِعْد َبْيَن أَْسفَارَِنا َوظَلَُموا أَْنفَُسُهْم فََجَعلَْناُهْم أََحاِديثَ َوَمزَّقَْناُهْم كُلَّ ُمَم

  ) ١٩(َشكُورٍ 

متواصلة؛ يرى بعضها من بعض لتقارهبا ، فهي ظاهرة } قًُرى ظاهرة { وهي قرى الشام } القرى الىت بَاَركَْنا ِفيَها { 
َوقَدَّْرَنا ِفيَها { ظاهرة للسابلة؛ مل تبعد عن مسالكهم حىت ختفى عليهم : أو راكبة منت الطريق . ألعني الناظرين 

يف قرية ، والرائح يبيت يف قرية إىل أن يبلغ الشام ال خياف جوعاً وال عطشاً كان الغادي منهم يقيل : قيل } السري 
سريوا؛ وال قول مث ، ولكنهم ملا مكنوا من : وقلنا هلم } ِسُريواْ ِفيَها { وال عدواً ، وال حيتاج إىل محل زاد وال ماء 



معناه : قلت } لََياِلَى َوأَيَّاماً { معىن قوله ما : فإن قلت . السري وسويت هلم أسبابه؛ كأهنم أمروا بذلك وأذن هلم فيه 
أو سريوا فيها آمنني . سريوا فيها ، إن شئتم بالليل وإن شئتم بالنهار ، فإن األمن فيها ال خيتلف باختالف األوقات 

فإنكم  أو سريوا فيها لياليكم وأيامكم مدة أعماركم ،. وإن تطاولت مدة سفركم وامتدت أياماً وليايل . ال ختافون 
ويا ربنا ، على الدعاء ، . وبعد » ربنا باعد بني أسفارنا«: وقرىء . يف كل حني وزمان ، ال تلقون فيها إال األمن 

بطروا النعمة ، وبشموا من طيب العيش ، وملوا العافية ، فطلبوا الكد والتعب كما طلب بنو إسرائيل البصل 
جىن جناننا أبعد كان أجدر أن نشتهيه ، ومتنوا أن جيعل اهللا بينهم لو كان : والثوم مكان املّن والسلوى ، وقالوا 

ربنا بعِّد بني «: وقرىء . وبني الشأم مفاوز لريكبوا الرواحل فيها ويتزودوا األزواد ، فجعل اهللا هلم اإلجابة 
سخان ، وبوعد بني سري فر: وبعد بني أسفارنا على النداء ، وإسناد الفعل إىل بني ورفعه به ، كما تقول » أسفارنا

وبعد ، برفع ربنا على االبتداء ، واملعىن خالف األّول ، » بني سفرنا«و » ربنا باعد بني أسفارنا«: وقرىء . أسفارنا 
وهو استبعاد مسايرهم على قصرها ودنّوها لفرط تنعمهم وترفههم ، كأهنم كانوا يتشاجون على رهبم ويتحازنون 

اس هبم ، ويتعجبون من أحواهلم ، وفرقناهم تفريقاً اختذه الناس مثالً مضروباً ، يتحّدث الن} أََحاِديثَ { عليه 
  :قال كثري . ذهبوا أيدي سبأ ، وتفرقوا أيادي سبأ : يقولون 

  فَلَْم َيْحلُ َبالَْعْيَنْينِ بَْعَدِك َمْنظَُر... أََياِدي َسَبا َيا َعزَّ َما كُْنُت َبْعدَكُْم 
  .للنعم } َشكُورٍ { عن املعاصي } َصبَّارٍ { بيثرب ، وجذام بتهامة ، واألزد بعمان ،  حلق غسان بالشأم ، وأمنار

ُن َوَما كَانَ لَُه َعلَْيهِْم ِمْن ُسلْطَاٍن إِلَّا ِلَنْعلََم َمْن ُيْؤِم) ٢٠(َولَقَْد َصدََّق َعلَْيهِْم إِْبِليُس ظَنَُّه فَاتََّبُعوُه إِلَّا فَرِيقًا ِمَن الُْمؤِْمنَِني 
  ) ٢١(بِالْآخَِرِة ِممَّْن ُهَو ِمْنَها ِفي َشكٍّ َوَربَُّك َعلَى كُلِّ َشْيٍء َحِفيظٌ 

حقق عليهم ظنه ، أو وجده : بالتشديد والتخفيف ، ورفع إبليس ونصب الظن ، فمن شّدد فعلى » صّدق«: قرىء 
، وبنصب إبليس ورفع الظّن؛ فمن صّدق يف ظنه أو صّدق يظن ظناً ، حنو فعلته جهدك : صادقاً؛ ومن خفف فعلى 

صدقك ظنك : قال له ظنه الصدق حني خيله إغواءهم ، يقولون : وجد ظنه صادقاً؛ ومن حفف فعلى : شّدد فعلى 
صدق عليهم ظن إبليس؛ ولو قرىء بالتشديد مع رفعهما لكان على املبالغة يف صدق : ، وبالتخفيف ورفعهما على 

إنّ ذّريته : أنه حني وجد آدم ضعيف العزم قد أصغى إىل وسوسته قال : عناه صدقت فيهم ظنوين ، وم: ، كقوله 
ظّن ذلك عند إخبار اهللا تعاىل املالئكة أنه : وقيل . ألضلنهم ألغوينهم : أضعف عزماً منه ، فظّن هبم اتباعه وقال 
: وقلل املؤمنني بقوله . ، أو لبين آدم إماّ ألهل سبأ } اتبعوه { و } َعلَيْهِْم { جيعل فيها من يفسد فيها ، والضمري يف 

َوالَ { ، ]  ٦٢: اإلسراء [ } ألْحَتنِكَنَّ ذُّريََّتهُ إَالَّ قَِليالً { : ألهنم قليل باإلضافة إىل الكفار ، كما قال } إِالَّ فَرِيقاً { 
تسليط واستيالء بالوسوسة واالستغواء  من} َوَما كَانَ لَُه َعلَْيهِْم { ] .  ١٧: األعراف [ } َتجُِد أَكْثَرَُهْم شاكرين 

وعلل التسليط بالعلم واملراد ما . إالّ لغرض صحيح وحكمة بينة ، وذلك أن يتميز املؤمن باآلخرة من الشاك فيها 
  .متآخيان : حمافظ عليه ، وفعيل ومفاعل } َحِفيظٌ { على البناء للمفعول » ليعلم«: وقرىء . تعلق به العلم 

َما ِمْن ِشْرٍك ِذيَن َزَعْمُتْم ِمْن ُدوِن اللَِّه لَا َيْمِلكُونَ ِمثْقَالَ ذَرٍَّة ِفي السََّماَواِت وَلَا ِفي الْأَْرضِ َوَما لَُهْم ِفيهِقُلِ اْدُعوا الَّ
  ) ٢٢(َوَما لَُه ِمْنُهْم ِمْن ظَهِريٍ 

الئكة ومسيتموهم بامسه كما تدعون عبدمتوهم من دون اهللا من األصنام وامل} ادعوا الذين { ملشركي قومك } قُلِ { 
وانتظروا استجابتهم لدعائكم ورمحتهم كما تنتظرون وأن . والتجئوا إليهم فيما يعروكم كما تلتجؤون إليه . اهللا 



ِفى { من خري أو شّر ، أو نفع أو ضّر } الَ َيْمِلكُونَ ِمثُقَالَ ذَرٍَّة { : يستجيب لكم ويرمحكم ، مث أجاب عنهم بقوله 
مَّا { : يف هذين اجلنسني من شركة يف اخللق وال يف امللك ، كقوله تعاىل } اوات َوالَ ِفى األرض َوَما لَُهْم السم

أهنم : وماله منهم من عوين يعينه على تدبري خلقه ، يريد ]  ٥١: الكهف [ } أَشَْهدتُُّهْم َخلَْق السموات واألرض 
وبية ، فكيف يصّح أن ُيْدعوا كما يدعى وُيرجوا كما يرجى ، فإن على هذه الصفة من العجز والبعد عن أحوال الرب

وأّما الثاين فال خيلو إّما أن . أحدمها الضمري احملذوف الراجع منه إىل املوصول : أين مفعوال زعم؟ قلت : قلت 
من دون اهللا ، ال يلتئم هم : أو حمذوفاً فال يصحّ األول ، ألنّ قولك } الَّ َيْمِلكُونَ { أو } ِمن ُدوِن اهللا { يكون 

كالماً ، وال الثاين ، ألهنم ما كانوا يزعمون ذلك ، فكيف يتكلمون مبا هو حجة عليهم؛ ومبا لو قالوه قالوا ما هو 
زعمتموهم آهلة من دون اهللا فحذف الراجع إىل املوصول كما حذف : حق وتوحيد؟ فبقي أن يكون حمذوفاً تقديره 

استخفافاً ، لطول املوصول لصلته ، وحذف آهلة ألنه ]  ٤١: الفرقان [ } اهللا َرُسوالً  أهذا الذى َبَعثَ{ : يف قوله 
واملوصوف جيوز حذفه وإقامة الصفة مقامه إذا كان مفهوماً ، فإذاً مفعوال زعم } ِمن ُدوِن اهللا { موصوف صفته 

  .حمذوفان مجيعاً بسببني خمتلفني 

 الْكَبِريُ لَّا ِلَمْن أَِذنَ لَهُ َحتَّى إِذَا فُزَِّع َعْن قُلُوبِهِْم قَالُوا َماذَا قَالَ َربُّكُْم قَالُوا الَْحقَّ َوُهَو الَْعِليَُّولَا َتْنفَعُ الشَّفَاَعةُ ِعْنَدُه إِ
)٢٣ (  

: وعلى معىن أنه املشفوع له ، كما تقول : الكرم لزيد : الشفاعة لزيد ، على معىن أنه الشافع ، كما تقول : تقول 
: أن يكون على أحد هذين الوجهني ، أي } َوالَ َتنفَُع الشفاعة ِعنَدُه إِالَّ ِلَمْن أَِذنَ لَهُ { : ام لزيد ، فاحتمل قوله القي

: أو ال تنفع الشفاعة إالّ كائنة ملن أذن له ، أي . ال تنفع الشفاعة إالّ كائنة ملن أذن له من الشافعني ومطلقة له 
إالّ ملن وقع األذن للشفيع ألجله : أذن لزيد لعمرو ، أي ألجله ، كأنه قيل : ية يف قولك لشفيعه ، أو هي الالم الثان

{ : مبا اتصل قوله : فإن قلت . هؤالء شفعاؤنا عند اهللا : ، وهذا وجه لطيف وهو الوجه ، وهذا تكذيب لقوهلم 
م من هذا الكالم من أنّ مث انتظاراً لإلذن مبا فه: وألي شيء وقعت حىت غاية؟ قلت } حىت إِذَا فُّزَع َعن قُلُوبِهِْم 

وتوقعاً ومتهالً وفزعاً من الراجني للشفاعة والشفعاء ، هل يؤذن هلم أو ال يؤذن؟ وأنه ال يطلق اإلذن إالّ بعد مليِّ 
ا َربّ السموات واألرض َوَما َبْيَنُهَم{ من الزمان ، وطول من التربص ، ومثل هذه احلال دلّ عليه قوله عّز وجلّ 

[ } ن َوقَالَ صََواباً الرمحن الَ َيْمِلكُونَ ِمْنهُ ِخطَاباً َيْوَم َيقُوُم الروح واملالئكة َصفّاً الَّ يََتكَلَُّمونَ إِالَّ َمْن أَِذنَ لَُه الرمح
كشف : يتربصون ويتوقفون كلياً فزعني وهلني ، حىت إذا فزع عن قلوهبم ، أي : كأنه قيل ]  ٣٨ -٣٧: النبأ 

تباشروا بذلك وسأل : عن قلوب الشافعني واملشفوع هلم بكلمة يتكلم هبا رب العّزة يف إطالق اإلذن الفزع 
وعن ابن . أي القول احلق ، وهو اإلذن بالشفاعة ملن ارتضى } احلق { قال } َماذَا قَالَ َربُّكُْم قَالُواْ { بضعهم بعضاً 

  :عباس رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
أذن له اهللا ، وأذن له على : ، أي » أذن له«: وقرىء " فَإذَا أُِذنَ ِلَمْن أُذنَ أَنْ َيْشفََع فزْعتُه الشفاعةُ ) "  ٩١٣( 

، على البناء للفاعل ، وهو اهللا وحده » فزع«: وقرىء . خمففاً ، مبعىن فزع » فزع«: وقرأ احلسن . البناء للمفعول 
مث ترك ذكر الوجل وأسند . فرغ الزاد ، إذا مل يبق منه شيء : وأفىن ، من قوهلم  نفى الوجل عنها: ، وفزع ، أي 

: فرغ الوجل عنها ، أي : دفع إيلّ زيد ، إذا علم ما املدفوع وقد ختفف ، وأصله : إىل اجلار واجملرور ، كما تقول 
انكشف عنها : ، مبعىن » عن قلوهبم افرنقع«: وقرأ . انتفى عنها ، وفين مث حذف الفاعل وأسند إىل اجلار واجملرور 

ما لكم تكأكأمت عليَّ تكأكأكم على ذي : وعن أيب علقمة أنه هاج به املرار فالتف عليه الناس ، فلما أفاق قال . 



من حروف القمط ، » اقمطر«والكلمة مركبة من حروف املفارقة مع زيادة العني ، كما ركب . جنة؟ افرنقعوا عين 
ذو العلو والكربياء ، ليس مللك } َوُهَو العلى الكبري { مقولة احلق : بالرفع ، أي » احلق«: قرىء و. مع زيادة الراء 

  .وال نّيب أن يتكلم ذلك اليوم إالّ بإذنه ، وأن يشفع إالّ ملن ارتضى 

  ) ٢٤(لَى ُهًدى أَْو ِفي َضلَالٍ ُمبِنيٍ قُلْ َمْن َيْرُزقُكُْم ِمَن السََّماَواِت وَالْأَْرضِ قُلِ اللَُّه وَإِنَّا أَْو إِيَّاكُمْ لََع

وذلك . يرزقكم اهللا : مث أمره بأن يتوىل اإلجابة واإلقرار عنهم بقوله } َمن َيْرزُقُكُم { : أمره بأن يقررهم بقوله 
وحب باإلشعار بأهنم مقّرون به بقلوهبم ، إالّ أهنم رمبا أبوا أن يتكلموا به؛ ألن الذي متكن يف صدورهم من العناد 

لزمهم أن يقال : الشرك قد أجلم أفواههم عن النطق باحلق مع علمهم بصحته ، وألهنم إن تفوهوا بأن اهللا رازقهم 
قُلْ َمن َيْرزُقُكُم { : فما لكم ال تعبدون من يرزقكم وتؤثرون عليه من ال يقدر على الرزق ، أال ترى إىل قوله : هلم 

 ٣١: يونس [ } فََسَيقُولُونَ اهللا { : حىت قال ]  ٣١: يونس [ } سمع واألبصار ّمَن السماء واألرض أَمَّن َيْمِلُك ال
فكأهنم كانوا يقّرون بألسنتهم مّرة ، ومّرة كانوا ]  ٣٢: يونس [ } فََماذَا َبْعَد احلق إِالَّ الضالل { : مث قال ] 

قُلْ َمن رَّبُّ السماوات واألرض قُلِ اهللا { : يتلعثمون عناداً وضراراً وحذاراً من إلزام احلجة ، وحنوه قوله عّز وجلّ 
وأمره أن يقول هلم بعد اإللزام ]  ١٦: الرعد [ } قُلْ أفاختذمت ّمن ُدونِِه أَْوِلَياء الَ َيْمِلكُون َألنْفُِسهِمْ َنفًْعا َوالَ َضّرا 
} يَّاكُْم لعلى ُهًدى أَْو ِفى ضالل مُّبِنيٍ وَإِنَّا أَْو إِ{ واإلجلام الذي إن مل يزد على إقرارهم بألسنتهم مل يتقاصر عنه 

وإنّ أحد الفريقني من الذين يوحدون الرازق من السموات واألرض بالعبادة ومن الذين يشركون به : ومعناه 
اجلماد الذي ال يوصف بالقدرة ، لعلى أحد األمرين من اهلدى والضالل ، وهذا من الكالم املنصف الذي كل من 

قد أنصفك صاحبك ، ويف درجة بعد تقّدمه ما قدم من التقرير البليغ : مناف قال ملن خوطب به  مسعه من موال أو
داللة غري خفية على من هو من الفريقني على اهلدى ومن هو يف الضالل املبني ، ولكن التعريض والتورية أنضل : 

: ته باهلوينا وحنوه قول الرجل لصاحبه باجملادل إىل الغرض ، وأهجم به على الغلبة ، مع قلة شغب اخلصم وفلّ شوك
  :ومنه بيت حسان . علم اهللا الصادق مين ومنك ، وإن أحدنا لكاذب 

  فََشرُّكَُما ِلَخْيرِكَُما الِْفَداُء... أَتَْهُجوُه وَلَْسَت لَهُ بِكُْفٍء 
كأنه مستعل على  ألن صاحب احلق: كيف خولف بني حريفّ اجلّر الداخلني على احلق والضالل؟ قلت : فإن قلت 

: ويف قراءة أّيب . فرس جواد يركضه حيث شاء ، والضال كأنه منغمس يف ظالم مرتبك فيه ال يدري أن يتوجه 
  .» وإنا أو أياكم إما على هدى أو يف ضالل مبني«

َنَنا َربَُّنا ثُمَّ يَفَْتحُ َبْينََنا بِالَْحقِّ َوُهَو الْفَتَّاحُ الَْعِليمُ قُلْ َيْجَمُع َبْي) ٢٥(قُلْ لَا ُتْسأَلُونَ َعمَّا أَْجَرْمَنا َولَا ُنسْأَلُ َعمَّا َتْعَملُونَ 
)٢٦ (  

هذا أدخل يف اإلنصاف أبلغ فيه من األّول ، حيث أسند اإلجرام إىل املخاطبني والعمل إىل املخاطبني ، وإن أراد 
وهو : وفتح اهللا بينهم . فر واملعاصي العظام الك: الصغائر والزالت اليت ال خيلو منها مؤمن ، وبالعمل : باإلجرام 

  .أنه يدخل هؤالء اجلنة وأولئك النار : حكمه وفصله 

  ) ٢٧(قُلْ أَرُونَِي الَِّذيَن أَلَْحقُْتْم بِِه ُشرَكَاَء كَلَّا َبلْ ُهَو اللَُّه الَْعزِيُز الَْحِكيُم 



أراد بذلك أن يريهم اخلطأ العظيم يف إحلاق : قلت  وكان يراهم ويعرفهم؟} أَُرونَِى { : ما معىن قوله : فإن قلت 
كَالَّ { و . الشركاء باهللا ، وأن يقايس على أعينهم بينه وبني أصنامهم ليطلعهم على إحالة القياس إليه واإلشراك به 

كُْم َوِلَما أُّف لَّ{ : ردع هلم عن مذهبهم بعد ما كسده بإبطال املقايسة ، كما قال إبراهيم عليه الصالة والسالم } 
بعد ما حجهم ، وقد نبه على تفاحش غلطهم وإن مل يقدروا حق اهللا قدره ]  ٦٧: األنبياء [ } َتْعُبُدونَ ِمن ُدوِن اهللا 

أين الذين أحلقتم به شركاء من هذه الصفات وهو راجع إىل اهللا : كأنه قال } ُهَو اهللا العزيز احلكيم { : بقوله 
  ] . ١: اإلخالص [ } قُلْ ُهَو اهللا أََحٌد { : يف قوله تعاىل  أو ضمري الشأن ، كما. وحده 

  ) ٢٨(َوَما أَْرَسلَْناَك إِلَّا كَافَّةً ِللنَّاسِ َبشًِريا وََنِذيًرا وَلَِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ لَا َيْعلَُمونَ 

وقال . قد كفتهم أن خيرج منها أحد منهم إال إرسالة عامة هلم حميطة هبم؛ ألهنا إذا مشلتهم ف} إِالَّ كَافَّةً لّلنَّاسِ { 
الزجاج املعىن أرسلناك جامعاً للناس يف اإلنذار واإلبالغ ، فجعله حاالً من الكاف وحق التاء على هذا أن تكون 

للمبالغة كتاء الراوية والعالمة ، ومن جعله حاالً من اجملرور متقدماً عليه فقد أخطأ؛ ألنّ تقدم حال اجملرور عليه يف 
حالة مبنزلة تقدم اجملرور على اجلار ، وكم ترى ممن يرتكب هذا باخلطأ مث ال يقنع به حىت يضّم إليه أن جيعل الالم اإل

  .مبعىن إىل؛ ألنه ال يستوي له اخلطأ األّول إال اخلطأ الثاين ، فال بّد له من ارتكاب اخلطأين 

  ) ٣٠(قُلْ لَكُْم ِميعَاُد َيْومٍ لَا َتْستَأِْخُرونَ َعْنُه َساَعةً َولَا َتْستَقِْدُمونَ ) ٢٩(َني َوَيقُولُونَ مََتى َهذَا الَْوْعُد إِنْ كُْنُتمْ َصاِدِق

. ظرف الوعد من مكان أو زمان ، وهو ههنا الزمان : وامليعاد . وميعاد يوما . ومعياد يوم . » ميعاد يوم«: قرىء 
فما تأويل من أضافه إىل يوم ، أو نصب يوماً؟ : فإن قلت . وم ميعاد يوم فأبدل منه الي: والدليل عليه قراءة من قرأ 

وأما نصب اليوم فعلى التعظيم بإضمار . سحق ثوب ، وبعري سانية : أما اإلضافة فإضافة تبيني ، كما تقول : قلت 
ذا ، أعين وجيوز أن يكون الرفع على ه. لكم ميعاد ، أعين يوماً أو أريد يوماً من صفته كيت وكيت : فعلى تقديره 

ما سألوا عن ذلك وهم منكرون له إالّ تعنتاً ، : كيف انطبق هذا جواباً على سؤاهلم؟ قلت : فإن قلت . التعظيم 
وال استرشاداً ، فجاء اجلواب على طريق التهديد مطابقاً جمليء السؤال على سبيل اإلنكار والتعنت ، وأهنم 

  .ه وال تقّدماً عليه مرصدون ليوم يفاجؤهم ، فال يستطيعون تأخراً عن

ْوقُوفُونَ ِعْنَد َربِّهِْم يَْرجِعُ َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُروا لَْن ُنْؤِمَن بَِهذَا الْقُْرآِن َولَا بِالَِّذي َبْيَن َيَدْيِه َولَوْ َتَرى إِِذ الظَّاِلُمونَ َم
  ) ٣١(يَن اْسَتكَْبُروا لَْولَا أَنُْتْم لَكُنَّا ُمْؤِمنَِني َبْعضُُهْم إِلَى بَْعضٍ الْقَْولَ َيقُولُ الَِّذيَن اسُْتْضِعفُوا لِلَِّذ

أن كفار مكة سألوا أهل الكتاب فأخربوهم أهنم جيدون : ما نزل قبل القرآن من كتب اهللا ، يروى : الذي بني يديه 
ن كتب اهللا عّز صفة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف كتبهم ، فأغضبهم ذلك وقرنوا إىل القرآن مجيع ما تقدمه م

أهنم جحدوا أن يكون القرآن من : واملعىن . الذي بني يديه يوم القيامة : وقيل . وجلّ يف الكفر ، فكفروا هبا مجيعاً 
اهللا تعاىل ، وأن يكون ملا دلّ عليه من اإلعادة للجزاء حقيقة ، مث أخرب عن عاقبة أمرهم ومآهلم يف اآلخرة فقال 

يف اآلخرة موقفهم وهم يتجاذبون أطراف احملادثة } َولَْو َتَرى { م أو للمخاطب لرسوله عليه الصالة والسال
هم الرؤوس : هم األتباع ، واملستكربون : واملستضعفون . ويتراجعوهنا بينهم ، لرأيت العجيب ، فحذف اجلواب 

  .واملقّدمون 



َوقَالَ ) ٣٢(ْدَناكُْم َعنِ الُْهَدى َبْعدَ إِذْ َجاءَكُْم َبلْ كُْنُتْم ُمْجرِِمَني قَالَ الَِّذيَن اْسَتكَْبُروا ِللَِّذيَن اسُْتْضِعفُوا أََنْحُن َصَد
َداَمةَ ِه َوَنجَْعلَ لَُه أَْنَداًدا َوأََسرُّوا النَّالَِّذيَن اْسُتْضِعفُوا ِللَِّذيَن اسَْتكَْبرُوا َبلْ َمكُْر اللَّْيلِ َوالنََّهارِ إِذْ َتأُْمرُوَنَنا أَنْ َنكْفَُر بِاللَّ

  ) ٣٣(لُونَ لَمَّا َرأَُوا الَْعذَاَب َوَجَعلَْنا الْأَغْلَالَ ِفي أَْعنَاقِ الَِّذيَن كَفَُروا َهلْ ُيْجَزْونَ إِلَّا َما كَانُوا َيْعَم

حرف اإلنكار؛ ألنّ الغرض إنكار أن يكونوا هم الصاّدين هلم عن اإلميان ، وإثبات أهنم } َنْحُن { أوىل االسم أعين 
أحنن أجربناكم وحلنا بينكم وبني : الذين صّدوا بأنفسهم عنه ، وأهنم أتوا من قبل اختيارهم ، كأهنم قالوا  هم

بعد أن صممتم على الدخول يف اإلميان وصّحت نياتكم يف اختياره؟ بل } َبْعَد إِذْ َجاءكُمْ { كونكم ممكنني خمتارين 
وأطعتم آمر الشهوة دون آمر النهي ، فكنتم جمرمني كافرين  أنتم منعتم أنفسكم حظها وآثرمت الضالل على اهلدى

إذ وإذا من الظروف الالزمة للظرفية ، فلم وقعت إذ مضافاً إليها؟ قلت : فإن قلت . الختياركم ال لقولنا وتسويلنا 
ك بعد إذ جئت: قد اتسع يف الزمان ما مل يتسع يف غريه ، فإضيف إليها الزمان ، كما أضيف إىل اجلمل يف قولك : 

{ : ملا أنكر املستكربون بقوهلم . جاء زيد ، وحينئذ ، ويومئذ ، وكان ذلك أوان احلجاج أمري ، وحني خرج زيد 
أن ذلك } َبلْ كُنُتْم مُّْجرِِمَني { : أن يكونوا هم السبب يف كفر املستضعفني وأثبتوا بقوهلم } أََنْحُن صددناكم 

: فأبطلوا بإضراهبم ، كأهنم قالوا } َبلْ َمكُْر اليل والنهار { : عفون بقوهلم بكسبهم واختيارهم ، كّر عليهم املستض
. ما كان اإلجرام من جهتنا ، بل من جهة مكركم لنا دائباً ليالً وهناراً ، ومحلكم إيانا على الشرك واختاذ األنداد 

ئه جمرى املفعول به وإضافة املكر إليه مكركم يف الليل والنهار ، فاتسع يف الظرف بإجرا: ومعىن مكر الليل والنهار 
بالتنوين ونصب الظرفني » بل مكر الليل والنهار«: وقرىء . أو جعل ليلهم وهنارهم ماكرين على اإلسناد اجملازي . 
ما وجه : أي تكّرون اإلغواء مكّراً دائباً ال تفترون عنه ، فإن قلت . وبل مكّر الليل والنهار بالرفع والنصب . 

بل سبب مكركم أو مكرّكم أو مكركم أو مكّركم سبب : هو مبتدأ أو خرب ، على معىن : لنصب؟ قلت الرفع وا
، بغري } قَالَ الذين استكربوا { : مل قيل : فإن قلت . بل تكّرون اإلغواء مكّر الليل والنهار : والنصب على . ذلك 

تضعفوا مّر أوالً كالمهم ، فجيء باجلواب ألن الذين اس: ؟ قلت } َوقَالَ الذين استضعفوا { : عاطف؛ وقيل 
فإن . حمذوف العاطف على طريقة االستئناف ، مث جيء بكالم آخر للمستضعفني ، فعطف على كالمهم األّول 

اجلنس املشتمل على النوعني من املستكربين واملستضعفني ، وهم : قلت } َوأََسرُّواْ { من صاحب الضمري يف : قلت 
يندم املستكربون على ضالهلم وإضالهلم ، ]  ٣١: سبأ [ } إِِذ الظاملون َمْوقُوفُونَ ِعنَد َربّهِْم {  :الظاملون يف قوله 

أي يف أعناقهم ، فجاء بالصريح للتنويه } ِفى أَْعنَاقِ الذين كَفَرُواْ { واملستضعفون على ضالهلم واتباعهم املضلني 
أسروا الندامة : وقيل . أسروا الكالم بذلك بينهم : ن قتاده وع. بذمهم ، وللداللة على ما استحقوا به األغالل 

  .أظهروها ، وهو من األضداد 

 َوقَالُوا َنْحُن أَكْثَُر أَمَْوالًا َوأَوْلَاًدا َوَما) ٣٤(َوَما أَْرَسلَْنا ِفي قَْرَيٍة ِمْن َنذِيرٍ إِلَّا قَالَ ُمْتَرفُوَها إِنَّا بَِما أُْرِسلُْتْم بِِه كَاِفُرونَ 
  ) ٣٥(َنْحُن بُِمَعذَّبَِني 

هذه تسلية لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مما مين به من قومه من التكذيب والكفر مبا جاء به ، واملنافسة بكثرة 
أَىُّ { : األموال واألوالد ، واملفاخرة وزخارفها ، والتكرب بذلك على املؤمنني ، واالستهانة هبم من أجله ، وقوهلم 

وأنه مل يرسل قط إىل أهل قرية من نذير إالّ قالوا له مثل ما قال ]  ٧٣: مرمي [ } ْيٌر مَّقَاماً َوأَْحَسُن َنِدّياً الفريقني َخ
لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أهل مكة وكادوه بنحو ما كادوه به ، وقاسوا أمر اآلخرة املوهومة أو املفروضة 



مل يكرموا على اهللا ملا رزقهم ، ولوال أنّ املؤمنني هانوا عليه ملا حرمهم؛ عندهم على أمر الدنيا ، واعتقدوا أهنم لو 
أرادوا أهنم أكرم على اهللا من أن يعذهبم ، نظراً إىل أحواهلم يف } َوَما َنْحُن بُِمَعذَّبَِني { : فعلى قياسهم ذلك قالوا 

  .الدنيا 

  ) ٣٦(ِدُر َولَِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ لَا َيْعلَُمونَ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَْبُسطُ الرِّْزَق ِلَمْن َيَشاُء َوَيقْ

وقد أبطل اهللا تعاىل حسباهنم بأنّ الرزق فضل من اهللا يقسمه كما يشاء على حسب ما يراه من املصاحل ، فرمبا وسع 
اب على العاصي وضيق على املطيع ، ورمبا عكس ، ورمبا وسع عليهما وضيق عليهما ، فال ينقاس عليه أمر الثو

]  ٧: الطالق [ } َوَمن قُِدَر َعلَْيِه رِْزقُُه { : قال تعاىل . تضييقه : وقدر الرزق . الذي مبناه على االستحقاق 
  .بالتشديد والتخفيف » ويقّدر«: وقرىء 

لَ َصاِلًحا فَأُولَِئَك لَُهْم جََزاُء الضِّْعِف بَِما َعِملُوا َوَما أَْمَوالُكُْم َولَا أَْولَادُكُْم بِالَِّتي تُقَرُِّبكُْم ِعْنَدَنا ُزلْفَى إِلَّا َمْن آَمَن َوَعِم
  ) ٣٨(وَالَِّذيَن َيْسَعْونَ ِفي آيَاِتَنا ُمعَاجِزِيَن أُولَِئَك ِفي الَْعذَابِ ُمْحَضُرونَ ) ٣٧(َوُهْم ِفي الُْغُرفَاِت آِمُنونَ 

ك أنّ اجلمع املكسر عقالؤه وغري عقالئه سواء يف ومامجاعة أموالكم وال مجاعة أوالدكم باليت تقربكم ، وذل: أراد 
ليست أموالكم بتلك : حكم التأنيث ، وجيوز أن يكون اليت هي التقوى وهي املقربة عند اهللا زلفى وحدها ، أي 

بالشيء : ، أي » بالذي يقرّبكم«: وقرىء . بالاليت تقرّبكم؛ ألهنا مجاعات : وقرأ احلسن . املوضوعة للتقريب 
أَنبََتكُمْ { : تقّربكم قربة ، كقوله تعاىل : كالكرىب والكربة ، وحملها النصب ، أي : والزلفى والزلفة . بكم الذي يقّر

أنّ األموال ال : ، واملعىن } ُتقَّرُبكُْم { يف } كَْم { استثناء من } إِالَّ َمْن َءاَمَن { ]  ١٧: نوح [ } ّمَن األرض َنبَاتاً 
لصاحل الذي ينفقها يف سبيل اهللا ، واألوالد ال تقرب أحداً إال من علمهم اخلري وفقههم يف تقرب أحداً إالّ املؤمن ا

فأولئك هلم أن جيازوا : من إضافة املصدر إىل املفعول ، أصله } جزآءالضعف { الدين ورشحهم للصالح والطاعة ، 
. م حسناهتم ، الواحدة عشراً أن تضاعف هل: ومعىن جزاء الضعف . الضعف ، مث جزاء الضعف ، مث جزاء الضعف 

أن جيازوا الضعف ، وجزاء : فأولئك هلم الضعف جزاء وجزاء الضعف على : ، على » جزاء الضعف«: وقرىء 
  .ويف الغرفة . بضم الراء وفتحها وسكوهنا } ِفى الغرفات { : وقرىء . الضعف بدل من جزاء : الضعف مرفوعان 

  ) ٣٩( َق ِلَمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َوَيقِْدرُ لَُه َوَما أَْنفَقُْتْم ِمْن َشْيٍء فَُهَو ُيْخِلفُُه َوُهَو َخْيُر الرَّازِِقَنيقُلْ إِنَّ رَبِّي يَْبُسطُ الرِّْز

وإما آجالً . إما عاجالً باملال ، أو القناعة اليت هي كنز ال ينفد : فهو يعّوضه ال معّوض سواه } فَُهَو ُيْخِلفُُه { 
من كان عنده من هذا املال ما يقيمه فليقتصد ، فإنّ الرزق مقسوم ، : وعن جماهد . ي كل خلف دونه بالثواب الذ

: ولعل ما قسم له قليل وهو ينفق نفقة املوسع عليه ، فينفق مجيع ما يف يده مث يبقى طول عمره يف فقر ، وال يتأولّن 
} َخْيُر الرازقني { وما كان من خلف فهو منه : اآلية ومعىن . وما أنفقتم من شيء فهو خيلفه ، فإن هذا يف اآلخرة 

: من سلطان يرزق جنده ، أو سيد يرزق عبده أو رجل يرزق عياله : وأعالهم ربّ العّزة ، بأن كل ما رزق غريه 
. فهو من رزق اهللا ، أجراه على أيدي هؤالء ، وهو خالق الرزق وخالق األسباب اليت هبا ينتفع املرزوق بالرزق 

  .احلمد هللا الذي أوجدين وجعلين ممن يشتهي؛ فكم من مشته ال جيد ، وواجد ال يشتهي : بعضهم  وعن



قَالُوا سُْبحَاَنَك أَْنَت وَِليَُّنا ِمْن ُدونِهِْم َبلْ ) ٤٠(َوَيْوَم َيْحُشرُُهْم َجِميًعا ثُمَّ َيقُولُ ِللَْملَاِئكَِة أَهَُؤلَاِء إِيَّاكُْم كَاُنوا َيعُْبُدونَ 
  ) ٤١(اُنوا يَْعُبُدونَ الْجِنَّ أَكْثَرُُهْم بِهِْم ُمْؤِمُنونَ كَ

  :هذا الكالم خطاب للمالئكة وتقريع للكفار ، وارد على املثل السائر 
: املائدة  [} أأنت قُلَت ِللنَّاسِ اختذوىن َوأُّمىَ إهلني ِمن ُدوِن اهللا { : وحنوه قوله تعاىل ... إيَّاكِ أَْعنِي وَاْسَمِعي َيا جَاَرْه 

وقد علم سبحانه كون املالئكة وعيسى منزهني برآء مما وجه عليهم من السؤال الوارد على طريق التقرير ]  ١١٦
وهو أنه : ، والغرض أن يقول ويقولوا ، ويسأل وجييبوا؛ فيكون تقريعهم أشّد ، وتعبريهم أبلغ ، وخجلهم أعظم 

اللَّهم : ومنها . خالف املعاداة : واملواالة . جراً ملن اقتص عليه ألزم ، ويكون اقتصاص ذلك لطفاً ملن مسعه ، وزا
وهي مفاعلة من الويل وهو القرب ، كما أنّ املعاداة من العدواء ، وهي البعد ، . وال من وااله ، وعاد من عاداه 

االة بيننا وبينهم ، فبينوا واملعىن أنت الذي نواليه من دوهنم ، إذ ال مو. يقع على املوايل واملواىل مجيعاً : والويل 
براءهتم من الرضا بعبادهتم هلم؛ ألنّ من كان على هذه الصفة كانت حاله منافية : بإثبات مواالة اهللا ومعاداة الكفار 

صّورت هلم : وقيل . يريدون الشياطني ، حيث أطاعوهم يف عبادة غري اهللا } َبلْ كَاُنواْ يَْعُبُدونَ اجلن { لذلك 
كانوا يدخلون يف أجواف األصنام إذا : وقيل . هذه صور املالئكة فاعبدوها : قوم من اجلن وقالوا  الشياطني صور

  .ونقول ، بالنون والياء » حنشرهم«: وقرىء . عبدت ، فيعبدون بعبادهتا 

  ) ٤٢(وقُوا َعذَابَ النَّارِ الَِّتي كُْنُتْم بَِها ُتكَذُِّبونَ فَالَْيْوَم لَا َيْمِلُك بَْعُضكُْم ِلبَْعضٍ َنفًْعا وَلَا ضَرا َوَنقُولُ ِللَِّذيَن ظَلَُموا ذُ

األمر يف ذلك اليوم هللا وحده ، ال ميلك فيه أحد منفعة وال مضّرة ألحد ، ألنّ الدار دار ثواب وعقاب ، واملثيب 
نهم ، يتضاّرون واملعاقب هو اهللا ، فكانت حاهلا خالف حال الدنيا اليت هي دار تكليف ، والناس فيها خملى بي

َوَنقُولُ ِللَِّذينَ { : أنه ال ضاّر وال نافع يومئذ إال هو وحده ، مث ذكر معاقبته الظاملني بقوله : واملراد . ويتنافعون 
  .} الَ َيْمِلُك { معطوفاً على } ظَلَُمواْ 

ُيرِيُد أَنْ َيُصدَّكُْم َعمَّا كَانَ َيْعُبُد آَباؤُكُْم َوقَالُوا َما َهذَا إِلَّا إِفٌْك َوإِذَا ُتْتلَى َعلَْيهِْم آيَاُتَنا َبيِّنَاٍت قَالُوا َما َهذَا إِلَّا َرُجلٌ 
  ) ٤٣(ُمفَْتًرى َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُروا لِلَْحقِّ لَمَّا َجاَءُهْم إِنْ َهذَا إِلَّا ِسْحٌر ُمبٌِني 

واحلق أمر النبّوة كله . إىل احلق : والثالثة .  القرآن إىل: والثانية . إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم : اإلشارة األوىل 
لِلَْحّق لَمَّا َجاءُهْم { : ويف أن مل يقل وقالوا ، ويف قوله } َوقَالَ الذين كَفَرُواْ { : ويف قوله . ودين اإلسالم كما هو 

دليل على صدور الكالم : هة بالكفر من املباد) ملا ( وما يف الالمني من اإلشارة إىل القائلني واملقول فيه ، وما يف } 
وقال أولئك الكفرة املتمّردون جبراءهتم : عن إنكار عظيم وغضب شديد ، وتعجيب من أمرهم بليغ ، كأنه قال 

فبتوا القضاء على أنه سحر ، مث } إِنْ هذا إِالَّ ِسْحٌر مُّبِنيٌ { على اهللا ومكابرهتم ملثل ذلك احلق النري قبل أن يذوقوه 
  .لى أنه بني ظاهر كل عاقل تأّمله مساه سحراً بتوه ع

َوكَذََّب الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم َوَما َبلَُغوا ِمْعشَاَر َما ) ٤٤(َوَما آَتْيَناُهْم ِمْن كُُتبٍ َيْدُرُسوَنَها َوَما أَْرَسلَْنا إِلَيْهِْم قَْبلََك ِمْن َنذِيرٍ 
  ) ٤٥(نَ َنِكريِ آَتْيَناُهْم فَكَذَُّبوا ُرُسِلي فَكَْيَف كَا



وما آتيناهم كتباً يدرسوهنا فيها برهان على صحة الشرك ، وال أرسلنا إليهم نذيراً ينذرهم بالعقاب إن مل يشركوا ، 
 أو وصفهم]  ٣٥: الروم [ } أَْم أَنزَلَْنا َعلَْيهِْم سلطانا فَُهَو يََتكَلَُّم بَِما كَانُواْ بِِه ُيْشرِكُونَ { : كما قال عّز وجلّ 

أَْم ءاتيناهم كتابا { : بأهنم قوم أّميون أهل جاهلية ال ملة هلم وليس هلم عهد بإنزال كتاب وال بعثه رسول كما قال 
فليس لتكذيبهم وجه متشبث ، وال شبهة متعلق ، كما يقول ]  ٢١: الزخرف [ } ّمن قَْبِلِه فَُهم بِِه ُمْسَتْمِسكُونَ 

مث توعدهم على . هل كتب وشرائع ، ومستندون إىل رسل ومن رسل اهللا حنن أ: أهل الكتاب وإن كانوا مبطلني 
تقّدموهم من األمم والقرون اخلالية كما كذبوا ، وما بلغ هؤالء بعض ما آتينا } َوكَذََّب الَِّذينَ { : تكذيبهم بقوله 

بالتدمري واالستئصال أولئك من طول األعمار وقّوة األجرام وكثرة األموال ، فحني كذبوا رسلهم جاءهم إنكاري 
من التدريس وهو تكرير » يدّرسوهنا«: ، ومل يغن عنهم استظهارهم مبا هم به مستظهرون ، فما بال هؤالء؟ وقرىء 

واملعشار . ويدّرسوهنا ، بتشديد الدال ، يفتعلون من الدرس : أو من دّرس الكتاب ، ودّرس الكتب . الدرس 
َوكَذَّبَ { : وهو مستغىن عنه بقوله } فَكَذَُّبواْ ُرُسِلى { فما معىن : فإن قلت . والرابع . العشر : كاملرباع ، ومها 
وفعل الذين من قبلهم التكذيب ، وأقدموا : } َوكَذََّب الَِّذيَن ِمن قَبِلهِْم { ملا كان معىن : ؟ قلت } الَِّذيَن ِمن قَبِلهِْم 

أقدم فالن على الكفر فكفر مبحمد صلى اهللا عليه : ائل جعل تكذيب الرسل مسبباً عنه ونظريه أن يقول الق: عليه 
فَكَْيفَ { ما بلغ زيد معشار فضل عمرو فتفضل عليه : وما بلغوا ، كقولك : وسلم ، وجيوز أن ينعطف على قوله 

  .أي للمكذبني األّولني ، فليحذروا من مثله } كَانَ َنِكريِ 

َديْ ومُوا ِللَِّه َمثَْنى َوفَُراَدى ثُمَّ َتتَفَكَّرُوا َما بَِصاحِبِكُْم ِمْن جِنٍَّة إِنْ ُهَو إِلَّا َنذِيٌر لَكُْم َبْيَن َيقُلْ إِنََّما أَعِظُكُْم بَِواِحَدٍة أَنْ َتقُ
  ) ٤٦(َعذَابٍ َشِديٍد 

القيام  إما: على أنه عطف بيان هبا ، وأراد بقيامهم } أَن َتقُومُواْ { : خبصلة واحدة ، وقد فسرها بقوله } بواحدة { 
على جملس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وتفّرقهم عن جمتمعهم عنده وإما القيام الذي ال يراد به املثول على 

إمنا أعظكم بواحدة إن فعلتموها أصبتم احلق : القدمني ، ولكن االنتصاب يف األمر والنهوض فيه باهلمة واملعىن 
يف أمر حممد } ثُمَّ َتتَفَكَُّرواْ { متفّرقني اثنني اثنني ، وواحداً واحداً . أن تقوموا لوجه اهللا خالصاً : وختلصتم ، وهي 

فيتفكران ويعرض كلّ واحد منهما حمصول فكره على صاحبه : أّما االثنان . صلى اهللا عليه وسلم وما جاء به 
حىت يهجم هبما الفكر وينظران فيه متصادقني متناصفني ، ال مييل هبما اتباع هوى وال ينبض هلما عرق عصبية ، 

يفكر يف نفسه بعدل ونصفة من غري أن يكابرها ويعرض : الصاحل والنظر على جادة احلق وسننه ، وكذلك الفرد 
: فكره على عقله وذهنه وما استقر عنده من عادات العقالء وجماري أحواهلم ، والذي أوجب تفّرقهم مثىن وفرادى 

ي البصائر ، ومينع من الروية ، وخيلط القول؛ ومع ذلك يقل اإلنصاف ، أنّ االجتماع مما يشوش اخلواطر ، ويعم
َما بصاحبكم ّمن جِنٍَّة { : ويكثر االعتساف ، ويثور عجاج التعصب ، وال يسمع إالّ نصرة املذهب ، وأراهم بقوله 

إّما جمنون ال يبايل : رجالن أن هذا األمر عظيم الذي حتته ملك الدنيا واآلخرة مجيعاً ، ال يتصّدى الدعاء مثله إالّ } 
وإّما عاقل راجح العقل مرشح . بافتضاحه إذا طولب بالربهان فعجز ، بل ال يدري ما االفتضاح وما رقبة العواقب 

للنبّوة ، خمتار من أهل الدنيا ، ال يدعيه إال بعد صحته عنده حبجته وبرهانه ، وإال فما جيدي على العاقل دعوى 
، وقد علمتم أنّ حممداً صلى اهللا عليه وسلم ما به من جنة ، بل علمتموه أرجح قريش عقالً ، شيء ال بينة له عليه 

وأرزهنم حلماً وأثقبهم ذهناً وآصلهم رأياً ، وأصدقهم قوالً ، وأنزههم نفساً ، وأمجعهم ملا حيمد عليه الرجال 
على الكذب؛ وإذا فعلتم ذلك كفاكم  وميدحون به؛ فكان مظّنة ألن تظنوا به اخلري ، وترجحوا فيه جانب الصدق



جيوز : مب يتعلق؟ قلت } َما بصاحبكم { : فإن قلت . أن تطالبوه بأن يأتيكم بآية ، فإذا أتى هبا تبني أنه نذير مبني 
وجيوز أن . أن يكون كالماً مستأنفاً تنبيهاً من اهللا عّز وجلّ على طريقة النظر يف أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

َبْيَن َيَدْى { مث تتفكروا فتعلموا ما بصاحبكم من جنة ، وقد جّوز بعضهم أن تكون ما استفهامية : كون املعىن ي
  :كقوله عليه الصالة والسالم } َعذَابٍ َشِديٍد 

  .» بعثت يف نسم الساعة « )  ٩١٤( 

  ) ٤٧(ى اللَِّه َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء َشهِيٌد قُلْ َما َسأَلُْتكُْم ِمْن أَْجرٍ فَُهَو لَكُْم إِنْ أَْجرَِي إِلَّا َعلَ

أّي شيء سألتكم من أجر فهو لكم ، : تقديره } َما سَأَلُْتكُم ّمن أَْجرٍ { : جزاء الشرط الذي هو قوله } فَُهَو لَكُْم { 
نفي مسألة األجر رأساً ، : دمها وفيه معنيان ، أح]  ٢: فاطر [ } مَّا يَفَْتحِ اهللا ِللنَّاسِ ِمن رَّْحَمٍة { : كقوله تعاىل 

إن أعطيتين شيئاً فخذه ، وهو يعلم أنه مل يعطه شيئاً ولكنه يريد به البت؛ لتعليقه األخذ : كما يقول الرجل لصاحبه 
ن َشاء أَن يَتَِّخذَ إىل قُلْ َما أَسْأَلُكُْم َعلَْيِه ِمْن أَْجرٍ إِالَّ َم{ : أن يريد باألجر ما أراد يف قوله تعاىل : والثاين . مبا مل يكن 
]  ٢٣: الشورى [ } قُل الَّ أَْسئَلُكُْم َعلَْيِه أَجْراً إِالَّ املودة ِفى القرىب { : ويف قوله ]  ٥٧: الفرقان [ } َرّبِه سَبِيالً 

على { وإياهم ألنّ اختاذ السبيل إىل اهللا نصيبهم وما فيه نفعهم ، وكذلك املوّدة يف القرابة ، ألنّ القرابة قد انتظمته 
حفيظ مهيمن ، يعلم أين ال أطلب األجر على نصيحتكم ودعائكم إليه إال منه ، وال أطمع منكم } كُلّ َشْىء َشهِيدٌ 

  .يف شيء 

  ) ٤٨(قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقِْذُف بِالَْحقِّ َعلَّاُم الُْغيُوبِ 

{ : قتهما ملعىن اإللقاء ومنه قوله تعاىل تزجية السهم وحنوه بدفع واعتماد ، ويستعاران من حقي: القذف والرمي 
]  ٣٩: طه [ } أَِن اقذفيه ِفى التابوت { ، ]  ٢: احلشر [ ، ]  ٢٦: األحزاب [ } َوقَذََف ِفى قُلُوبِهُِم الرعب 

ل رفع حممو} عالم الغيوب { أو يرمي به الباطل فيدمغه ويزهقه . يلقيه وينزله إىل أنبيائه } َيقِْذفُ باحلق { ومعىن 
بالنصب صفة لريب ، أو : وقرىء . على حمل إن وامسها ، أو على املستكن يف يقذف ، أو هو خرب مبتدإ حمذوف 

والغيوب كالصبور ، وهو األمر الذي . باحلركات الثالث ، فالغيوب كالبيوت » الغيوب«: وقرىء . على املدح 
  .غاب وخفي جداً 

  ) ٤٩(لُ َوَما ُيعِيُد قُلْ َجاَء الَْحقُّ َوَما يُْبِدُئ الَْباِط

ال يبدىء وال يعيد مثالً يف : واحلّي إّما أن يبدىء فعالً أو يعيده فإذا هلك مل يبق له إبداء وال إعادة ، فجعلوا قوهلم 
  :ومنه قول عبيد . اهلالك 

  فَالَْيْوَم الَ ُيْبِدي َوالَ ُيعِيُد... أَقْفََر ِمْن أَْهِلِه َعبِيُد 
وعن ابن مسعود ]  ٨١: اإلسراء [ } َجاء احلق َوَزَهَق الباطل { : وهلك الباطل ، كقوله تعاىل جاء احلق : واملعىن 

  :رضي اهللا عنه 
دخل النيب صلى اهللا عليه وسلم مكة وحول الكعبة ثلثمائة وستون صنماً ، فجعل يطعنها بعود نبعة )  ٩١٥( 

َجاء احلق َوَما ُيْبِدىء الباطل { ، ]  ٨١: اإلسراء [ } َزُهوقًا َجاء احلق َوَزَهَق الباطل إِنَّ الباطل كَانَ { : ويقول 



ما : إبليس لعنه اهللا ، أي : الباطل : وقيل . السيف : وقيل . اإلسالم : وقيل . القرآن : واحلق . } َوَما ُيِعيدُ 
ال : ه خرياً وال يعيده ، أي ال يبدىء ألهل: وعن احلسن . هو اهللا تعاىل : ينشىء خلقاً وال يعيده ، املنشيء والباعث 

: وقيل للشيطان . أّي شيء ينشيء إبليس ويعيده ، فجعله لالستفهام : وقال الزجاج . ينفعهم يف الدنيا واآلخرة 
  .الشيطان ، من شاط إذا هلك : الباطل؛ ألنه صاحب الباطل؛ أو ألنه هالك كما قيل له 

  ) ٥٠(فِْسي َوإِِن اهَْتَدْيُت فَبَِما يُوِحي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ َسِميٌع قَرِيٌب قُلْ إِنْ َضلَلُْت فَإِنََّما أَِضلُّ َعلَى َن

ظللت : وضللت أضلّ ، بكسرها مع فتحها ، ومها لغتان ، حنو . بفتح العني مع كسرها » ضللت أضلّ«: قرىء 
فَإِنََّما أَِضلُّ { : تقابل بني قوله أين ال: فإن قلت . بكسر اهلمزة مع فتح العني » إضلّ«: وقرىء . أظلّ وظللت أظل 

فإمنا أضل على نفسي ، وإن اهتديت فإمنا : وإمنا كان يستقيم أن يقال } يُوِحى إِلَىَّ رَّبى { : وقوله } على َنفِْسى 
اهتدى فلنفسه فمن ]  ٤٦: فصلت [ } مَّْن َعِملَ صاحلا فَِلَنفِْسِه َوَمْن أََساء فََعلَْيَها { : اهتدى هلا ، كقوله تعاىل 

مها متقابالن من جهة املعىن؛ ألنّ النفس كل ما : قلت . فإمنا أضلّ بنفسي : أو يقال . ومن ضلّ فإمنا يضلّ عليها 
ألنّ األمّارة بالسوء ، وما هلا مما ينفعها : أن كل ما هو وبال عليها وضار هلا فهو هبا وبسببها : عليها فهو هبا ، أعين 
، وهذا حكم عاّم لكل مكلف ، وإمنا أمر رسوله صلى اهللا عليه وسلم أن يسنده إىل نفسه؛ ألن فبهداية رهبا وتوفيقه 

يدرك قول كل ضالّ } إِنَُّه َسِميٌع قَرِيٌب { الرسول إذا دخل حتته مع جاللة محله وسداد طريقته كان غريه أوىل به 
  .ومهتد ، وفعله ال خيفى عليه منهما شيء 

  ) ٥١(وا فَلَا فَْوَت َوأُِخذُوا ِمْن َمكَاٍن قَرِيبٍ َولَْو َتَرى إِذْ فَزُِع

» فزعوا«واألفعال اليت هي » إذ«و » لو«و . لرأيت أمراً عظيماً وحاالً هائلة : جوابه حمذوف ، يعين } َولَْو تََرى { 
نزلة ما قد كان واملراد هبا االستقبال؛ ألن ما اهللا فاعله يف املستقبل مب. كلها للمضي : وحيل بينهم » أخذوا«و 

وعن ابن . يوم بدر : وقيل . وقت املوت : وقيل . وقت البعث وقيام الساعة : ووجد لتحققه ، ووقت الفزع 
نزلت يف خسف البيداء ، وذلك أن مثانني ألفاً يغزون الكعبة ليخربوها ، فإذا دخلوا البيداء : عباس رضي اهللا عنهما 

من : واألخذ من مكان قريب » فال فوت«: وقرىء . اهللا وال يسبقونه فال يفوتون } فَالَ فَْوَت { خسف هبم 
أو من حتت . أو من صحراء بدر إىل القليب . أو من ظهر األرض إىل بطنها إذا ماتوا . املوقف إىل النار إذا بعثوا 
ف على فزعوا ، العط: فيه وجهان : ؟ قلت } َوأُِخذُواْ { : عالم عطف قوله : فإن قلت . أقدامهم إذا خسف هبم 

: وقرىء . إذا فزعوا فلم يفوتوا وأخذوا : أو على ال فوت ، على معىن . فزعوا وأخذوا فال فوت هلم : أي 
  .فال فوت هناك ، وهناك أخذ : وهو معطوف على حمل ال فوت ومعناه » وأخذ«

َوقَْد كَفَُروا بِِه ِمْن قَْبلُ َويَقِْذفُونَ بِالَْغْيبِ ِمْن َمكَاٍن َبعِيٍد  )٥٢(َوقَالُوا آَمنَّا بِِه وَأَنَّى لَُهمُ التََّناُوُش ِمْن َمكَاٍن َبِعيٍد 
  ) ٥٤(َوحِيلَ َبْينَُهْم َوَبْيَن َما َيْشَتُهونَ كََما فُِعلَ بِأَْشَياعِهِْم ِمْن قَْبلُ إِنَُّهْم كَاُنوا ِفي َشكٍّ ُمرِيبٍ ) ٥٣(

: والتناوش والتناول : } َما بصاحبكم ّمن جِنَّةٍ { : ملرور ذكره يف قوله  مبحمد صلى اهللا عليه وسلم} َءاَمنَّا بِهِ { 
: تناوشوا يف احلرب : ويقال . أخوان؛ إالّ أنّ التناوش تناول سهل لشيء قريب ، يقال ناشه ينوشه ، وتناوشه القوم 

الوقت ، كما ينفع املؤمنني  وهذا متثيل لطلبهم ما ال يكون ، وهو أن ينفعهم إمياهنم يف ذلك. ناش بعضهم بعضاً 



] مقدار [ مثلت حاهلم حبال من يريد أن يتناول الشيء من غلوة ، كما يتناوله اآلخر من قيس : إمياهنم يف الدنيا 
مهزت الواو املضمومة كما مهزت يف أجؤه وأدؤر وعن أيب : » التناؤش«: وقرىء . ذراع تناوالً سهالً ال تعب فيه 

  :ومنه البيت . نأشت إذا أبطأت وتأخرت : لتناول من بعد من قوهلم عمرو التناوش باهلمز ا
معطوف على قد كفروا ، على حكاية احلال املاضية ، } َويَقِْذفُونَ { أي أخرياً ... َتَمنَّى نَِئيشاً أَنّ َيكُونَ أَطَاعَنِي 

وهلم يف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو ق} ِمن مَّكَاِن َبِعيدٍ { ويأتون به } بالغيب { وكانوا يتكلمون : يعين 
وهذا تكلم بالغيب واألمر اخلفي ، ألهنم مل يشاهدوا منه سحراً وال شعراً وال كذباً ، وقد . شاعر ، ساحر ، كذاب 

الشعر والسحر ، وأبعد شيء من عادته اليت : أتوا هبذا الغيب من جهة بعيدة من حاله ، ألن أبعد شيء مما جاء به 
يأتيهم به : ، على البناء للمفعول ، أي » ويقذفون بالغيب«: قرىء : الكذب والزور : م وجربت عرفت بينه

على أنه مثلهم يف طلبهم حتصيل ما عطلوه } َوقَالُواْ ءاَمنَّا بِِه { : شياطينهم ويلقنوهم إياه ، وإن شئت فعلقه بقوله 
مستبعد مبن يقذف شيئاً من مكان بعيد ال جمال للظن يف من اإلميان يف الدنيا بقوهلم آمنا يف اآلخرة ، وذلك مطلب 

الشيء الغائب ، وجيوز أن يكون الضمري : حلوقه ، حيث يريد أن يقع فيه لكونه غائباً عنه شاحطاً ، والغيب 
كان  وما حنن مبعذبني ، إن: وكانوا يقولون ]  ٤٦: سبأ [ } َبْيَن َيَدْى َعذَابٍ َشِديد { : للعذاب الشديد يف قوله 

األمر كما تصفون من قيام الساعة والعقاب والثواب ، وحنن أكرم على اهللا من أن يعذّبنا ، قائسني أمر اآلخرة على 
أمر الدنيا؛ فهذا كان قذفهم بالغيب ، وهو غيب ومقذوف به من جهة بعيدة؛ ألن دار اجلزاء ال تنقاس على دار 

أو من الرّد إىل الدنيا ، كما . ومئذ والنجاة به من النار والفوز باجلنة من نفع اإلميان ي} مَّا َيْشَتُهونَ { التكليف 
بأشباههم من كفرة األمم ومن كان } بأشياعهم { ] .  ١٢: السجدة [ } اْرجِْعَنا َنعَْملْ صاحلا { حكى عنهم 

ل ، إذا صار ذا ريبة أو من أراب الرج. إما من أرابه ، إذا أوقعه يف الريبة والتهمة } مُرِيبٍ { مذهبه مذهبهم 
ودخل فيها ، وكالمها جماز؛ إالّ أنّ بينهما فريقاً وهو أن املريب من األول منقول ممن يصّح أن يكون مريباً من 

  .شعر شاعر : األعيان إىل املعىن ، واملريب من الثاين منقول من صاحب الشك إىل الشك ، كما تقول 
  :عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  " .َمْن قََرأَ ُسوَرةَ َسبإٍ لَْم َيْبَق رسولٌ وال َنبِيٌّ إالّ كانَ لَهُ َيْوَم الِْقَياَمةِ َرِفيقاً وُمَصاِفحاً ) "  ٩١٦( 

ِفي الَْخلْقِ َما َيَشاءُ  اَع َيزِيُدالَْحْمُد ِللَِّه فَاِطرِ السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َجاِعلِ الَْملَاِئكَِة ُرُسلًا أُوِلي أَْجنَِحٍة َمثَْنى َوثُلَاثَ َورَُب
  ) ١(إِنَّ اللََّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر 

ما كنت أدري ما فاطر : وعن جماهد عن ابن عباس رضي اهللا عنهما . مبتدئها ومبتدعها } فَاِطَر السماوات { 
الذي فطر : وقرىء . هتا أنا فطرهتا ، أي ابتدأ: السموات واألرض ، حىت اختصم إيلَّ أعرابيان يف بئر فقال أحدمها 

بضم السني } ُرُسالً { ، بالرفع على املدح ) جاعل املالئكة : ( وقرىء . السموات واألرض وجعل املالئكة 
اسم مجع لذوو ، كما أن أوالء اسم مجع لذا ، ونظريمها يف : أصحاب أجنحة ، وأولوا } أُوِْلى أَجْنَِحٍة { وسكوهنا 
صفات ألجنحة ، وإمنا مل تنصرف لتكرر العدل فيها ، وذلك أهنا } مثىن وثالث َوُربَاَع  {املخاض واخللفة : املتمكنة 

عدلت عن ألفاظ األعداد عن صيغ إىل صيغ أخر ، كما عدل عمر عن عامر ، وحذام عن حاذمة ، وعن تكرير إىل 
مررت بنسوة أربع ، : تراك تقول  أال. غري تكرير ، وأما الوصفية فال يفترق احلال فيما بني املعدولة واملعدول عنها 

لكل واحد منهم جناحان ، : أن املالئكة خلقاً أجنحتهم اثنان اثنان ، أي : وبرجال ثالثة ، فال يعرج عليها؛ واملعىن 
يزيد يف خلق األجنحة ، : أي } يَزِيُد ِفى اخللق َما َيَشاء { وخلقاً أجنحتهم أربعة أربعة . وخلقاً أجنحتهم ثالثة ثالثة 



ألهنما مبنزلة اليدين ، مث الثالث والرابع زيادة على : واألصل اجلناحان . ويف غريه ما تقتضيه مشيئته وحكمته 
قياس الشفع من األجنحة أن يكون يف كل شّق نصفه ، : األصل ، وذلك أقوى للطريان وأعون عليه ، فإن قلت 

أو لعله لغري الطريان؛ فقد . اجلناحني ميّدمها بقوة  لعل الثالث يكون يف وسط الظهر بني: فما صورة الثالثة؟ قلت 
مّر يف بعض الكتب أن صنفاً من املالئكة هلم ستة أجنحة فجناحان يلفون هبا أجسادهم ، وجناحان يطريان هبما يف 

  :وعن رسو ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم . األمر من أمور اهللا ، وجناحان مرخيان على وجوههم حياء من اهللا 
  :وروي " أنه رأى جربيل عليه السالم ليلة املعراج وله ستمائة جناح ) "  ٩١٧( 
إين أحب أن : قال . إنك لن تطيق ذلك : أنه سأل جربيل عليه السالم أن يتراءى له يف صورته فقال ) "  ٩١٨( 

النيب صلى اهللا  فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ليلة مقمرة ، فأتاه جربيل يف صورته فغشي على" تفعل 
سبحان : " عليه وسلم مث أفاق وجربيل عليه السالم مسنده وإحدى يديه على صدره واألخرى بني كتفيه ، فقال 

جناح : له اثنا عشر جناحاً : فكيف لو رأيت إسرافيل : ، فقال جربيل " اهللا ما كنت أرى أن شيئاً من اخللق هكذا 
عرش على كاهله ، وإنه ليتضاءل األحايني لعظمة اهللا حىت يعود مثل الوصع منها باملشرق ، وجناح باملغرب ، وإن ال

  :} يَزِيدُ يف اخللق َما َيَشاء { : عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف قوله تعاىل : وروي . وهو العصفور الصغري 
املالحة : وعن قتادة  ،» احلظ احلسن«: وقيل " هو الوجه احلسن ، والصوت احلسن ، والشعر احلسن ) "  ٩١٩( 

من طول قامة ، واعتدال صورة ، ومتام يف األعضاء؛ وقوة يف : يف العينني ، واآلية مطلقة تتناول كل زيادة يف اخللق 
البطش؛ وحصافة يف العقل ، وجزالة يف الرأي ، وجراءة يف القلب ، ومساحة يف النفس ، وذالقة يف اللسان ولباقة يف 

  .مزاولة األمور؛ وما أشبه ذلك مما ال حييط به الوصف  التكلم ، وحسن تأنّ يف

  ) ٢(عَزِيُز الَْحِكيُم َما َيفَْتحِ اللَُّه ِللنَّاسِ ِمْن َرْحَمٍة فَلَا ُمْمِسَك لََها َوَما يُْمِسْك فَلَا ُمْرِسلَ لَُه ِمْن َبْعِدِه َوُهَو الْ

أي : ال فاتح له ، يعين : مكان } الَ مُْرِسلَ لَُه ِمن َبْعِدِه فَ{ : أال ترى إىل قوله . استعري الفتح لإلطالق واإلرسال 
شيء يطلق اهللا من رمحة أي من نعمة رزق أو مطر أو صحة أو أمن أو غري ذلك من صنوف نعمائه اليت ال حياط 

يقدر على  من أية رمحة كانت مساوية أو أرضية ، فال أحد: بعددها ، وتنكريه الرمحة لإلشاعة واإلهبام ، كأنه قال 
مل أنث الضمري أّوالً ، مث ذكر : فإن قلت . إمساكها وحبسها ، وأيّ شيء ميسك اهللا فال أحد يقدر على إطالقه 
احلمل على املعىن وعلى اللفظ ، : مها لغتان : آخراً؟ وهو راجع يف احلالني إىل االسم املتضمن معىن الشرط؟ قلت 

ىن الرمحة ، وذكر على أن لفظ املرجوع إليه ال تأنيث فيه ، وألن األّول واملتكلم على اخلرية فيهما ، فأنث على مع
. » فال مرسل هلا«: فسر بالرمحة ، فحسن اتباع الضمري التفسري ، ومل يفسر الثاين فترك على أصل التذكري وقرىء 

ولكنه ترك . األول حيتمل أن يكون تفسريه مثل تفسري : ال بّد للثاين من تفسري ، فما تفسريه؟ قلت : فإن قلت 
لداللته عليه ، وأن يكون مطلقاً يف كل ما ميسكه من غضبه ورمحته ، وإمنا فسر األّول دون الثاين للداللة على أن 

: فما تقول فيمن فسر الرمحة بالتوبة وعزاه إىل ابن عباس رضي اهللا عنهما؟ قلت : فإن قلت . رمحته سبقت غضبه 
فمقبول؛ وإن إراد  -وهو الذي أراده ابن عباس رضي اهللا عنهما إن قاله  -لتوفيق فيها إن أراد بالتوبة اهلداية هلا وا

أنه إن شاء أن يتوب العاصي تاب ، وإن مل يشأ مل يتب؛ فمردود؛ ألنّ اهللا تعاىل يشاء التوبة أبداً ، وال جيوز عليه أن 
فَبِأَىّ { ، ]  ٢٣: اجلاثية [ } ْهِديِه ِمن َبْعِد اهللا فََمن َي{ : من بعد إمساكه ، كقوله تعاىل } ِمن َبْعِدِه { يشاءها 

الغالب القادر على اإلرسال } َوُهَو العزيز { أي من بعد هدايته وبعد آياته ]  ٦: اجلاثية [ } َحِديٍث َبْعدَ اهللا 
  .الذي يرسل وميسك ما تقتضي احلكمة إرساله وإمساكه } احلكيم { واإلمساك 



لَّا ُهَو فَأَنَّى اذْكُُروا نِْعَمَت اللَِّه َعلَْيكُْم َهلْ ِمْن خَاِلقٍ غَْيُر اللَِّه يَْرُزقُكُْم ِمَن السََّماِء وَالْأَْرضِ لَا إِلَهَ إِ َيا أَيَُّها النَّاُس
  ) ٣(ُتْؤفَكُونَ 

عرفة ليس املراد بذكر النعمة ذكرها باللسان فقط ، ولكن به وبالقلب ، وحفظها من الكفران والغمط وشكرها مب
يريد حفظها وشكرها . اذكر أيادّي عندك : ومنه قول الرجل ملن أنعم عليه . حقها واالعتراف هبا وطاعة موليها 

وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما . والعمل على موجبها ، واخلطاب عام للجميع ألنّ مجيعهم مغمورون يف نعمة اهللا 
يث اسكنكم حرمة ومنعكم من مجيع العامل ، والناس يتخطفون من يا أهل مكة اذكروا نعمة اهللا عليكم ، ح: يريد : 

باحلركات الثالث؛ فاجلّر والرفع على الوصف لفظاً وحمالً ، » غري اهللا«: وقرىء . نعمة اهللا العافية : وعنه . حولكم 
أوقعته صفة خلالق  حيتمل أن يكون له حمل إذا: ؟ قلت } َيْرُزقُكُْم { ما حمل : فإن قلت . والنصب على االستثناء 

وأن ال يكون له حمل إذا رفعت حمل من خالق ، بإضمار يرزقكم ، وأوقعت يرزقكم تفسرياً له ، أو جعلته كالماً 
هل فيه دليل على أنّ اخلالق ال يطلق على غري اهللا تعاىل؟ : فإن قلت . } َهلْ ِمْن خالق غَْيُر اهللا { : مبتدأ بعد قوله 

وإّما على الوجهني اآلخرين . كالماً مبتدأ وهو الوجه الثالث من األوجه الثالثة } ْرُزقُكُْم َي{ نعم إن جعلت : قلت 
فقد يقيد فيهما بالرزق من السماء واألرض ، وخرج من اإلطالق ، فكيف يستشهد به . ومها الوصف والتفسري : 

مجلة مفصولة ال حمل }  إله إِالَّ ُهوَ الَ{ على اختصاصه ، باإلطالق؛ والرزق من السماء املطر ، ومن األرض النبات 
يرزقكم يف الوجه الثالث ، ولو وصلتها كما وصلت يرزقكم مل يساعد عليه املعىن؛ : ، مثل ] من اإلعراب [ هلا 

هل من خالق سوى : ألن قولك : غري مستقيم : هل من خالق آخر سوى اهللا ال إله إالّ ذلك اخلالق : ألن قولك 
فمن أي وجه تصرفون } فأىن ُتؤْفَكُونَ { كنت مناقضاً بالنفي بعد اإلثبات : فلو ذهبت تقول ذلك  .اهللا إثبات هللا 

  .عن التوحيد إىل الشرك؟ 

  ) ٤(َوإِنْ ُيكَذِّبُوَك فَقَْد كُذَِّبتْ ُرُسلٌ ِمْن قَْبِلَك َوإِلَى اللَِّه تُْرَجُع الْأُمُوُر 

كذيبهم هبا ، وسلى رسوله صلى اهللا عليه وسلم بأن له يف األنبياء نعى به على قريش سوء تلقيهم آليات اهللا ، وت
من رجوع األمور إىل حكمة وجمازاة املِكذْب واملكذَبْ : قبله أسوة حسنة ، مث جاء مبا يشتمل على الوعد والوعيد 

اجلزاء أن ما وجه صحة جزاء الشرط؟ ومن حق : فإن قلت . بضم التاء وفتحها » ترجع«: وقرىء . مبا يستحقانه 
فَقَدْ { : وإن يكذبوك فتأس بتكذيب الرسل من قبلك ، فوضع : معناه : قلت . يتعقب الشرط وهذا سابق له 

: فإن قلت . أعين بالتكذيب عن التأسي : فتأس ، استغناء بالسبب عن املسبب : موضع } كُذَّبتْ ُرُسلٌ ّمن قَْبِلَك 
وأهل . وأولوا آيات ونذر . بت رسل ، أي رسل ذوو عدد كثري معناه فقد كذ: ما معىن التنكري يف رسل؟ قلت 

  .أعمار طوال وأصحاب صرب وعزم ، وما أشبه ذلك ، وهذا أسلى له ، وأحثّ على املصابرة 

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُْم َعُدوٌّ ) ٥(الَْغُروُر  َيا أَيَُّها النَّاُس إِنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ فَلَا َتُغرَّنَّكُُم الْحََياةُ الدُّْنَيا َولَا َيُغرَّنَّكُمْ بِاللَِّه
الَِّذيَن كَفَُروا لَُهْم َعذَاٌب َشدِيٌد َوالَِّذيَن آَمنُوا ) ٦(فَاتَِّخذُوُه َعُدوا إِنََّما َيْدُعو حِْزَبُه لَِيكُونُوا ِمْن أَْصحَابِ السَِّعريِ 

  ) ٧(كَبٌِري َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت لَُهْم َمْغِفَرةٌ َوأَْجٌر 

وال يذهلنكم التمتع هبا والتلذذ مبنافعها } الدنيا { فال ختدعنكم } فَالَ تَُغرَّنَّكُُم { وعد اهللا اجلزاء بالثواب والعقاب 
ال يقولن لكم اعملوا ما شئتم فإن اهللا غفور يغفر } َوالَ يَُغرَّنَّكُم باهللا الغرور { عن العمل لآلخرة وطلب ما عند اهللا 



وقرىء بالضم وهو مصدر غره كاللزوم . والغرور الشيطان ألن ذلك ديدنه . ة ويعفو عن كل خطيئة كل كبري
والنهوك أو مجع غاّر كقاعد وقعود أخربنا اهللا عّز وجلّ أن الشيطان لنا عدّو مبني ، واقتص علينا قصته وما فعل 

بعده ، وحنن على ذلك نتواله ونطيعه فيما بأبينا آدم عليه السالم ، وكيف انتدب لعداوة جنسنا من قبل وجوده و
يريد منا مما فيه هالكنا ، فوعظنا عّز وجلّ بأنه كما علمتم عدّوكم الذي ال عدّو أعرق يف العداوة منه ، وأنتم 

وال يوجدن منكم إالّ ما يدلّ على . يف عقائدكم وأفعالكم } فاختذوه َعدُّواً { تعاملونه معاملة من ال علم له حباله 
مث خلص سر أمره وخطأ من اتبعه بأنّ غرضه الذي يؤمه يف دعوة شيعته . اداته ومناصبته يف سركم وجهركم مع

مث كشف الغطاء وقشر . هو أن يوردهم مورد الشقوة واهلالك ، وأن يكونوا من أصحاب السعري : ومتبعي خطواته 
  .له على اإلميان والعمل وتركهما اللحاء ، ليقطع األطماع الفارغة واألماين الكاذبة ، فبىن األمر ك

ْب َنفُْسَك َعلَْيهِْم َحَسرَاٍت إِنَّ أَفََمْن ُزيَِّن لَُه ُسوُء َعَمِلِه فََرآُه َحَسًنا فَإِنَّ اللََّه ُيِضلُّ َمْن َيَشاُء َويَْهِدي َمْن َيَشاُء فَلَا َتذَْه
  ) ٨(اللََّه َعِليٌم بَِما َيْصَنُعونَ 

أَفََمن ُزّيَن لَُه ُسوء َعَمِلِه فََرءاُه { ] صلى اهللا عليه وسلم [ ن كفروا والذين آمنوا ، قال لنبيه ملا ذكر الفريقني الذي
أفمن زين له سوء عمله من هذين الفريقني ، كمن مل يزين له ، فكأن رسول اهللا صلى اهللا عليه : يعين } َحَسناً 

ومعىن } شآء َويَْهِدى َمن َيَشآء فَالَ َتذَْهْب نَفُْسَك َعلَْيهِْم حسرات فَإِنَّ اهللا ُيِضلُّ َمن َي{ : فقال » ال«: وسلم قال 
تزيني العمل واإلضالل واحد ، وهو أن يكون العاصي على صفة ال جتدي عليه املصاحل ، حىت يستوجب بذلك 

هلوى ، حىت يرى خذالن اهللا تعاىل وختليته وشأنه ، فعند ذلك يهيم يف الضالل ويطلق آمر النهي ، ويعتنق طاعة ا
  :القبيح حسناً واحلسن قبيحاً ، كأمنا غلب على عقله وسلب متييزه ، ويقعد حتت قول أيب نواس 

  َحسَناً ِعْنِدي الْقَبِيُح... اِْقنِي حَتَّى تََرانِي 
 وإذا خذل اهللا املصممني على الكفر وخالهم وشأهنم ، فإن على الرسول أن ال يهتم بأمرهم وال يلقي باالً إىل

: وذكر الزجاج أنّ املعىن . اقتداء بسنة اهللا تعاىل يف خذالهنم وختليتهم : ذكرهم ، وال حيزن وال يتحسر عليهم 
أو أفمن : أفمن زين له سوء عمله ذهبت نفسك عليهم حسرة ، فحذف اجلواب لداللة فال تذهب نفسك عليه 

: عليه حسرات }  ُيِضلُّ َمن َيَشآُء َوَيْهِدى َمن َيَشآءُ فَإِنَّ اهللا{ زين له سوء عمله كمن هداه اهللا ، فحذف لداللة 
هلك عليه حباً ، ومات عليه : وعليهم صلة تذهب ، كما تقول . فال هتلك نفسك للحسرات : مفعول له يعين 

وال جيوز أن يتعلق حبسرات ، ألن املصدر ال يتقدم عليه صلته ، وجيوز أن . أو هو بيان للمتحسر عليه . حزناً 
  :يكون حاالً كأن كلها صارت حسرات لفرط التحسر ، كما قال جرير 

  َحتَّى ذََهْبَن كَالَِكالً َوُصُدورَاً... َمَشَق الْهََواجِرُ لَْحَمُهنَّ َمَع السَُّرى 
  :ومنه قوله . مل يبق إال كالكلها وصدورها : رجعن كالكالً وصدوراً ، أي : يريد 

  َحَسرَاٍت َوِذكُْرُهمْ ِلي سَقَاُم... ِسي فََعلَى إثْرِِهمْ َتَساقَطُ نَفْ
  .وعيد هلم بالعقاب على سوء صنيعهم } إِنَّ اهللا َعِليٌم بَِما َيْصَنُعونَ { » فال تذهب نفسك«: وقرىء 

  ) ٩(ْرَض بَْعَد َمْوِتَها كَذَِلَك النُّشُوُر َواللَُّه الَِّذي أَْرَسلَ الرَِّياَح فَُتِثُري َسحَاًبا فَُسقْنَاُه إِلَى َبلٍَد مَيٍِّت فَأَْحَييَْنا بِِه الْأَ

على املضارعة دون ما قبله ، وما بعده؟ قلت؛ ليحكى } فَُتِثُري { مل جاء : فإن قلت . » أرسل الريح«: وقرىء 
احلال اليت تقع فيها آثارة الرياح السحاب ، وتستحضر تلك الصور البديعة الدالة على القدرة الربانية ، وهكذا 



  :لون بفعل فيه نوع متييز وخصوصية ، حبال تستغرب ، أو هتّم املخاطب ، أو غري ذلك ، كما قال تأّبط شراً يفع
  َبَسْهبٍ كَالصَِّحيفَِة َصْحَصَحان... بِأَبِي قَْد لَِقيتُ الْغُولَ َتْهوِي 
  َصرِيعاً للَْيَدْينِ َولِلْجَِراِن... فَأَْضرُِبَها بِالَ َدَهشٍ فََخرَّت 

قصد أن يصّور لقومه احلالة اليت تشجع فيها بزعمه على ضرب الغول ، وكأنه يبصرهم إياها ويطلعهم على ألنه 
وكذلك سوق السحاب إىل البلد . كنهها ، مشاهدة للتعجيب من جرأته على كل هول ، وثباته عند كلّ شّدة 

فسقنا ، وأحيينا؛ معدوالً : رة الباهرة قيل ملا كانا من الدالئل على القد: امليت ، وإحياء األرض باملطر بعد موهتا 
مثل : يف حملّ الرفع ، أي } كذلك { والكاف يف . هبما عن لفظ الغيبة إىل ما هو أدخل يف االختصاص وأدلّ عليه 

  :إحياء املوات نشور األموات وروي 
هلْ : " ى؟ َوَما آَيةُ ذَِلَك ِفي َخلِْقِه؟ فقال كَْيَف ُيحْيِي اللَُّه املَوَْت: أنه قيل لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم )  ٩٢٠( 

فكذلَك حييي اهللا املوتى وتلَك آيُتُه يف : " قالَ . َنعْم : قال " مررَت بَِواِدي أْهلك حمالً ثُمَّ مررَت به يهتّز خضراً 
  .اخللق حييي اهللا اخللق مباء يرسله من حتت العرش كمين الرجال ، تنبت منه أجساد : وقيل " َخلِْقِه 

فَُعُه َوالَِّذيَن يَْمكُُرونَ السَّيِّئَاتِ لَُهمْ َمْن كَانَ ُيرِيُد الِْعزَّةَ فَِللَِّه الِْعزَّةُ َجِميًعا إِلَْيِه َيْصَعُد الْكَِلمُ الطَّيُِّب َوالْعََملُ الصَّاِلحُ َيْر
  ) ١٠(َعذَابٌ َشِديٌد َوَمكُْر أُولَِئَك ُهَو َيبُوُر 

: مرمي [ } واختذوا ِمن ُدوِن اهللا ءاِلَهةً لَّيكُونُواْ لَُهْم ِعّزاً { : زرون باألصنام ، كما قال عّز وجلّ كان الكافرون يتع
الذين { : ، والذين آمنوا بألسنتهم من غري مواطأة قلوهبم كانوا يتعززون باملشركني ، كما قال تعاىل ]  ٨١

فبني أن ]  ١٣٩: النساء [ } ني أََيْبَتُغونَ عِنَدُهُم العزة فَإِنَّ العزة للَِّه َجِميعاً َيتَِّخذُونَ الكافرين أَوِْلَياء ِمن ُدوِن املؤمن
{ : واملعىن فليطلبها عند اهللا ، فوضع قوله } َوِللَِّه العزة َولَِرُسوِلِه َوِللُْمْؤِمنَِني { : وقال . ال عزة إالّ هللا وألوليائه 

ونظريه . تغناء به عنه لداللته عليه؛ ألن الشيء ال يطلب إال عند صاحبه ومالكه موضعه ، اس} فَِللَِّه العزة َجِميعاً 
: ومعىن . فليطلبها عندهم؛ إالّ أنك أقمت ما يدل عليه مقامه : من أراد النصيحة فهي عند األبرار ، تريد : قولك 

مث عرف أن ما تطلب به العزة هو . اآلخرة عزة الدنيا وعزة : أنّ العّزة كلها خمتصة باهللا } فَِللَِّه العزة َجِميعاً { 
. ال إله إالّ اهللا : والكلم الطيب } إِلَْيِه َيصَْعُد الكلم الطيب والعمل الصاحل َيْرفَُعُه { : اإلميان والعمل الصاحل بقوله 

ألعمال وال تصعد إىل السماء فتكتب حيث تكتب ا. يعين أنّ هذه الكلم ال تقبل : عن ابن عباس رضي اهللا عنهما 
إالّ إذا اقترن هبا العمل الصاحل ]  ١٨: املطففني [ } إِنَّ كتاب األبرار لَِفى ِعلّّيَني { : املقبولة ، كما قال عّز وجلّ 

. الرافع الكلم ، واملرفوع العمل؛ ألنه ال يقبل عمل إالّ من موحد : وقيل . الذي حيققها ويصدقها فرفعها وأصعدها 
كل ذكر من تكبري وتسبيح وهتليل وقراءة : الكلم الطيب : وقيل . عاىل ، واملرفوع العمل الرافع هو اهللا ت: وقيل 

  :وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم . قرآن ودعاء واستغفار وغري ذلك 
هو قول الرجل سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إالّ اهللا واهللا أكرب إذا قاهلا العبد عرج هبا امللك إىل « )  ٩٢١( 

  :ويف احلديث » اء فحيا هبا وجه الرمحن فإذا مل يكن عمل صاحل مل يقبل منه السم
وال يقبل اهللا قوالً إالّ بعمل ، وال يقبل قوالً وال عمالً إالّ بنية ، وال يقبل قوالً وعمالً ونية إال بإصابة « )  ٩٢٢( 

إِلَْيهِ { : وقرىء . وقوس بال وتر  قول بال عمل كثريد بال دسم ، وسحاب بال مطر ،: وعن ابن املقفع » السنة 
على تسمية الفاعل ، من أصعد } إِلَْيِه َيصَْعُد الكلم الطيب { و . على البناء للمفعول } َيصَْعُد الكلم الطيب 

والعمل { : وقرىء . هو الرجل أي يصعد إىل اهللا عّز وجلّ الكلم الطيب ، وإليه يصعد الكالم الطيب : واملصعد 



مكر : ال يقال . فعل غري متعّد : مكر : فإن قلت . ، بنصب العمل والرافع الكلم أو اهللا عّز وجلّ } ُعهُ الصاحل َيْرفَ
َوالَ َيِحيُق { : هذه صفة للمصدر ، أو ملا يف حكمه ، كقوله تعاىل : ؟ قلت } السيئات { فالن عمله فبم نصب 
أو أصناف املكر السيئات ، . لذين مكروا واملكرات السيئات أصله وا]  ٤٣: فاطر [ } املكر السىيء إِالَّ بِأَْهِلِه 

وعىن هبن مكرات قريش حني اجتمعوا يف دار الندوة وتداوروا الرأي يف إحدى ثالث مكرات ميكروهنا برسول اهللا 
  إما إثباته ، أو قتله ، أو إخراجه كما حكى اهللا سبحانه عنهم: صلى اهللا عليه وسلم 

} َوَمكُْر أُْولَِئَك ُهَو َيُبورُ { ] .  ٣٠: األنفال [ } الذين كَفَرُواْ ِلُيثْبُِتوَك أَْو يَقُْتلُوَك أَْو ُيخْرُِجوَك  َوإِذْ يَْمكُُر بَِك{ 
يكسد ويفسد ، دون مكر اهللا هبم : مكر أولئك الذين مكروا تلك املكرات الثالث هو خاصة يبور ، أي : يعين 

َوَيْمكُُرونَ { : قليب بدر ، فجمع عليهم مكراهتم مجيعاً وحقق فيهم قوله  حني أخرجهم من مكة وقتلهم وأثبتهم يف
  .} َوالَ َيِحيُق املكر السىيء إِالَّ بِأَْهِلِه { : وقوله ]  ٣٠: األنفال [ } َوَيْمكُُر اهللا واهللا خَْيُر املاكرين 

أَزَْواًجا َوَما َتحِْملُ ِمْن أُنْثَى َولَا َتَضُع إِلَّا بِِعلِْمِه َوَما ُيَعمَُّر ِمْن ُمَعمَّرٍ  َواللَُّه َخلَقَكُْم ِمْن ُترَابٍ ثُمَّ ِمْن ُنطْفٍَة ثُمَّ َجَعلَكُْم
  ) ١١(َولَا ُينْقَُص ِمْن ُعُمرِِه إِلَّا ِفي ِكَتابٍ إِنَّ ذَِلَك َعلَى اللَِّه َيِسٌري 

وعن قتادة ]  ٥٠: الشورى [ } زَّوُجُهْم ذُكْرَاناً وإناثا أَْو ُي{ : أصنافاً ، أو ذكرانا وإناثاً ، كقوله تعاىل } أزواجا { 
{ : ما معىن قوله : فإن قلت . إالّ معلومة له : يف موضع احلال ، أي } بِِعلِْمِه { زوج بعضهم بعضاً : رضي اهللا عنه 

اإلنسان إما : و صائر إليه ، فإن قلت معناه وما يعمر من أحد ، وإمنا مساه معمراً مبا ه: ؟ قلت } َوَما ُيَعمَُّر ِمن مَُّعمَّرٍ 
فأما أن يتعاقب عليه التعمري وخالفه فمحال ، فكيف . أو منقوص العمر ، أي قصريه : معمر ، أي طويل العمر 

يله هذا من الكالم املتسامح فيه ، ثقة يف تأو: ؟ قلت } َوَما ُيَعمَُّر ِمن مَُّعمَّرٍ َوالَ ُينقَُص ِمْن ُعُمرِِه { : صّح قوله 
بأفهام السامعني ، واتكاالً على تسديدهم معناه بعقوهلم ، وأنه ال يلتبس عليهم إحالة الطول والقصر يف عمر واحد 

وما تنعمت بلداً وال أجتويته إالّ . ال يثيب اهللا عبداً ، وال يعاقبه إالّ حبق : يقولون . وعليه كالم الناس املستفيض . 
أن يكتب يف : و أنه ال يطول عمر إنسان وال يقصر إالّ يف كتاب ، وصورته ه: قل فيه ثوائي وفيه تأويل آخر 

إن حّج فالن أو غزا فعمره أربعون سنة ، وإن حّج وغزا فعمره ستون سنة ، فإذا مجع بينهما فبلع الستني : اللوح 
وإليه . هو الستون وإذا أفرد أحدمها فلم يتجاوز به األربعون ، فقد نقص من عمره الذي هو الغاية و. فقد عمر 

  :أشار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف قوله 
وعن كعب أنه قال حني طعن عمر رضي اهللا " إن الصدقة والصلة تعمران الديار وتزيدان يف األعمار ) "  ٩٢٣( 

فَالَ َيْستَأِْخُرونَ َساَعةً  إِذَا َجاء أََجلُُهْم{ : أليس قد قال اهللا : لو أن عمر دعا اهللا ألّخر يف أجله ، فقيل لكعب : عنه 
أطال : وقد استفاض على األلسنة } َوَما ُيعَمَُّر ِمن مَُّعمَّرٍ { : فقد قال اهللا : قال ]  ٤٩: يونس [ } َوالَ َيْستَقِْدُمونَ 

يكتب يف الصحيفة عمره كذا وكذا : وعن سعيد بن جبري رضي اهللا عنه . اهللا بقاءك ، وفسح يف مدتك وما أشبهه 
املعمر : وعن قتادة رضي اهللا عنه . ذهب يوم ، ذهب يومان ، حىت يأيت على آخره : نة ، مث يكتب يف أسفل ذلك س

عن ابن عباس رضي اهللا . اللوح : من بلغ الستني سنة ، واملنقوص من عمره من ميوت قبل ستني سنة ، والكتاب 
على تسمية الفاعل من » وال ينقص«: وقرىء . إلنسان علم اهللا ، أو صحيفة ا: وجيوز أن يراد بكتاب اهللا : عنهما 

  .عمره بالتخفيف 



رِيا َوَتْسَتْخرُِجونَ ِحلْيَةً َوَما َيْسَتوِي الَْبحَْراِن َهذَا َعذٌْب فُرَاٌت سَاِئغٌ شََراُبُه وََهذَا ِملْحٌ أُجَاٌج َوِمْن كُلٍّ َتأْكُلُونَ لَْحًما طَ
  ) ١٢(ِفيِه َمَواِخَر ِلَتْبَتغُوا ِمْن فَْضِلِه َولََعلَّكُْم َتْشكُُرونَ  َتلَْبُسوَنَها َوتََرى الْفُلَْك

العذب واملاحل مثلني للمؤمن والكافر ، مث قال على سبيل االستطراد يف صفة البحرين وما علق : ضرب البحرين 
وََتسَْتْخرُِجونَ { وهو السمك تأكلون حلماً طرياً «ومن كل واحد منهما : أي } َوِمْن كُلّ { هبما من نعمته وعطائه 

خمرت السفينة : شواق للماء جبريها ، يقال } َموَاِخرَ { يف كل } َوَتَرى الفلك ِفيِه { وهي اللؤلؤ واملرجان } ِحلَْيةً 
بنات خمر ، ألهنا متخر اهلواء والسفن الذي اشتقت منه السفينة قريب من املخر ، ألهنا : ويقال للسحاب . املاء 

من فضل اهللا ، ومل جير له ذكر يف اآلية ، ولكن فيما قبلها ، ولو مل } ِمن فَْضِلِه { اء كأهنا تقشره كما متخره تسفن امل
وحرف الرجاء مستعار ملعىن اإلرادة ، أال ترى كيف سلك به مسلك الم التعليل . جير مل يشكل ، لداللة املعىن عليه 

. املريء السهل االحندار لعذوبته : والسائغ . الذي يكسر العطش :  والفرات. لتبتغوا ، ولتشكروا : ، كأمنا قيل 
وحيتمل غري . الذي حيرق مبلوحته : واألجاج . على فعل : وسيغ بالتخفيف ، وملح : بوزن سيد » سيغ«: وقرىء 

العذب يف  وهو أن يشبه اجلنسني بالبحرين ، مث يفضل البحر األجاج على الكافر؛ بأنه قد شارك: طريقة االستطراد 
ثُمَّ قََستْ { : وجرى الفلك فيه والكافر خلو من النفع ، فهو يف طريقة قوله تعاىل : منافع من السمك واللؤلؤ 

َوإِنَّ ِمَن احلجارة لََما َيتَفَجَُّر ِمْنهُ { : مث قال ]  ٧٤: البقرة [ } قُلُوُبكُْم ّمن َبْعِد ذلك فَهَِى كاحلجارة أَْو أََشدُّ قَسَْوةً 
  ] . ٧٤: البقرة [ } هنار َوإِنَّ ِمْنَها لََما َيشَّقَُّق فََيْخُرُج ِمْنُه املاء َوإِنَّ ِمنَْها لََما يَْهبِطُ ِمْن َخْشَيِة اهللا األ

ُمَسمى ذَِلكُمُ اللَُّه رَبُّكُمْ لَُه ُيوِلُج اللَّْيلَ ِفي النَّهَارِ َويُوِلجُ النََّهاَر ِفي اللَّْيلِ َوَسخََّر الشَّْمَس َوالْقََمَر كُلٌّ َيْجرِي لِأََجلٍ 
  ) ١٣(الُْملُْك وَالَِّذيَن َتْدُعونَ ِمْن ُدونِِه َما َيْمِلكُونَ ِمْن ِقطِْمريٍ 

مجلة مبتدأة : وله امللك . خربان } اهللا َربُّكُُم { أو . أخبار مترادفة } اهللا رَبُّكُمْ لَُه امللك { و . مبتدأ } ذلكم { 
وجيوز يف حكم اإلعراب إيقاع اسم اهللا } والذين َتْدُعونَ ِمن ُدونِِه َما َيْمِلكُونَ ِمن ِقطِْمريٍ { : قوله واقعة يف قران 

لفافة النواة ، وهي القشرة : والقطمري : لوال أن املعىن يأباه . وربكم خرباً . أو عطف بيان . صفة السم اإلشارة 
  .الرقيقة امللتفة عليها 

ئَُك ِمثْلُ َخبِريٍ ا َيْسَمُعوا ُدَعاَءكُْم َولَوْ َسِمُعوا َما اْسَتَجابُوا لَكُْم َوَيْوَم الِْقَياَمِة َيكْفُُرونَ بِِشرِْككُْم َولَا ُيَنبِّإِنْ َتْدُعوُهْم لَ
)١٤ (  

َما استجابوا {  على سبيل الفرض والتمثيل ل} َولَْو َسِمُعواْ { ألهنم مجاد } الَ َيْسَمعُواْ ُدَعاءكُْم { إن تدعوا األوثان 
أي [ } َيكْفُُرونَ بِِشرِْككُْم { ما نفعوكم : وقيل . ألهنم ال يدعون ما تدعون هلم من اإلهلية ، ويتربؤون منها } لَكُْم 

وال خيربك باألمر خمرب هو مثل } َوالَ ُيَنبِئَُك ِمثْلُ َخبِريٍ { ] باشراككم وعبادتكم إياهم يقولون كنتم إيانا تعبدون 
أنّ هذا : واملعىن . أن اخلبري باألمر وحده ، هو الذي خيربك باحلقيقة دون سائر املخربين به : ويريد . مل به خبري عا

  .، بالياء والتاء » يدعون«: وقرىء . الذي أخربتكم به من حال األوثان هو احلق ، ألين خبري مبا أخربت به 

َوَما ) ١٦(إِنْ َيَشأْ ُيذِْهْبكُْم َويَأِْت بَِخلْقٍ َجدِيٍد ) ١٥(لَِّه وَاللَُّه ُهَو الْغَنِيُّ الَْحمِيُد َيا أَيَُّها النَّاُس أَْنُتُم الْفُقََراُء إِلَى ال
  ) ١٧(ذَِلَك َعلَى اللَِّه بَِعزِيزٍ 



قصد بذلك أن يريهم أهنم لشدة افتقارهم إليه هم جنس الفقراء ، وإن كانت : مل عرف الفقراء؟ قلت : فإن قلت 
لهم مفتقرين إليه من الناس وغريهم ، ألن الفقر مما يتبع الضعف ، وكلما كان الفقري أضعف كان أفقر ، اخلالئق ك

وقال سبحانه ]  ٢٨: النساء [ } َوُخِلَق اإلنسان َضِعيفاً { : وقد شهد اهللا سبحانه على اإلنسان بالضعف يف قوله 
قد : فإن قلت . ولو نكر لكان املعىن أنتم بعض الفقراء ]  ٥٤ :الروم [ } اهللا الذى َخلَقَكُْم ّمن َضْعفٍ { : وتعاىل 

وليس كل غين نافعاً بغناه إالّ إذا  -ملا أثبت فقرهم إليه وغناه عنهم : قوبل الفقراء بالغىن ، فما فائدة احلميد؟ قلت 
مدوه احلميد على ألسنه بإنعامه عليهم أن حي -كان الغين جواداً منعماً فإذا جاد وأنعم محده املنعم عليهم واستحق 

َوإِن { : مبمتنع ، وهذا غضب عليهم الختاذهم له أنداداً ، وكفرهم بآياته ومعاصيهم ، كما قال } بِعَزِيزٍ { مؤمنيهم 
خيلق بعدكم من يعبده ال يشرك : وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما ]  ٣٨: حممد [ } َتَتَولَّْواْ َيْسَتْبِدلْ قَْوماً غَْيَركُْم 

  .شيئاً به 

ْرَبى إِنََّما ُتْنِذُر الَِّذيَن َيْخَشْونَ َولَا تَزُِر َوازَِرةٌ وِْزَر أُْخَرى َوإِنْ َتْدُع ُمثْقَلَةٌ إِلَى ِحْمِلَها لَا ُيحَْملْ ِمْنُه َشْيٌء َولَْو كَانَ ذَا قُ
  ) ١٨(كَّى ِلَنفِْسِه وَإِلَى اللَِّه الَْمِصُري َربَُّهْم بِالَْغْيبِ َوأَقَامُوا الصَّلَاةَ َوَمْن َتزَكَّى فَإِنََّما يََتَز

أن كل نفس يوم القيامة ال حتمل : صفة للنفس ، واملعىن : والوازرة . أخوان؛ ووزر الشيء إذا محله : الوزر والوقر 
فإن . ار الويل بالويل ، واجلار باجل: ال تؤخذ نفس بذنب نفس ، كما تأخذ جبابرة الدنيا : إالّ وزرها الذي اقترفته 

ألن املعىن أن النفوس الوازرات ال ترى منهن : وال تزر نفس وزر أخرى؟ ومل قيل وازرة؟ قلت : هال قيل : قلت 
َولََيْحِملُنَّ أَثْقَالَُهْم وَأَثْقَاالً { : كيف توفق بني هذا وبني قوله : فإن قلت . واحدة إالّ حاملة وزرها ، ال وزر غريها 

تلك اآلية يف الضالني املضلني ، وأهنم حيملون أثقال إضالل الناس مع : ؟ قلت ]  ١٣: العنكبوت [ } مََّع أَثْقَاِلهِمْ 
{ : أال ترى كيف كذهبم اهللا تعاىل يف قوهلم . أثقال ضالهلم ، وذلك كله أوزارهم ما فيها شيء من وزر غريهم 

[ } َوَما ُهْم حباملني ِمْن خطاياهم ّمن َشْىء { : تعاىل  بقوله]  ١٢: العنكبوت [ } اتبعوا َسبِيلََنا َولَْنْحِملْ خطاياكم 
َوإِن َتْدُع { : وبني معىن } َوالَ تَزُِر وَازَِرةٌ وِْزَر أخرى { : ما الفرق بني معىن قوله : فإن قلت ] .  ١٢: العنكبوت 

ى عدل اهللا تعاىل يف حكمه ، وأنه تعاىل ال األول يف الداللة عل: ؟ قلت } ُمثْقَلَةٌ إىل ِحْمِلَها الَ ُيحَْملْ ِمْنُه َشْىء 
يف أن ال غياث يومئذ ملن استغاث ، حىت أن نفساً قد أثقلتها األوزار وهبظتها ، لو : يؤاخذ نفساً بغري ذنبها ، والثاين 

: فإن قلت . دعت إىل أن خيفف بعض وقرها مل جتب ومل تغث ، وإن كان املدعو بعض قرابتها من أب أو ولد أو أخ 
: فإن قلت . } َوإِن َتْدُع ُمثْقَلَةٌ { : إىل املدعو املفهوم من قوله : ؟ قلت } َولَْو كَانَ ذَا قرىب { الم أسند كان يف إ

كيف استقام إضمار العام؟ وال يصّح أن : فإن قلت . ليعّم ، ويشمل كل مدعّو : فلم ترك ذكر املدعو؟ قلت 
ولو «: ما تقول فيمن قرأ : فإن قلت . العموم الكائن على طريق البدل هو من : يكون العام ذا قرىب للمثقلة؟ قلت 

نظم الكالم : ؟ قلت ]  ٢٩٠: البقرة [ } َوإِن كَانَ ذُو ُعسَْرٍة { : على كان التاّمة ، كقوله تعاىل » كان ذو قرىب
شيء وإن كان مدعّوها ذا  أحسن مالءمة للناقصة؛ ألن املعىن على أن املثقلة إن دعت أحداً إىل محلها ال حيمل منه

ولو وجد ذو قرىب ، لتفكك وخرج من اتساقه والتئامه ، على أنّ ههنا : قرىب ، وهو معىن صحيح ملتئم ، ولو قلت 
خيشون رهبم : حال من الفاعل أو املفعول ، أي } بالغيب { ما ساغ أن يستتر له ضمري يف الفعل خبالف ما أوردته 

بالغيب يف السر ، وهذه صفة الذين كانوا مع رسول اهللا : وقيل . ابه غائباً عنهم غائبني عن عذابه أو خيشون عذ
صلى اهللا عليه وسلم من أصحابه ، فكانت عادهتم املستمّرة أن خيشوا اهللا ، وهم الذين أقاموا الصالة وتركوها مناراً 

ومك ، وعلى حتصيل منفعة اإلنذار فيهم إمنا تقدر على إنذار هؤالء وحتذيرهم من ق: منصوباً وعلماً مرفوعاً ، يعين 



من أزكى فإمنا «: وقرىء . ومن تطهر بفعل الطاعات وترك املعاصي } َوَمن تزكى { دون متمّرديهم وأهل عنادهم 
وعد } وإىل اهللا املصري { ، وهو اعتراض مؤكد خلشيتهم وإقامتهم الصالة ، ألهنما من مجلة التزكي » يزكي

إِن { : ملا غضب عليهم يف قوله : مبا قبله؟ قلت } إِنََّما ُتنِذُر { : كيف اتصل قوله : قلت  فإن. للمتزكني بالثواب 
إمنا تنذر كأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أتبعه اإلنذار بيوم القيامة وذكر أهواهلا ، مث قال } َيَشأْ ُيذْهِْبكُمْ 

  .أو أخربه اهللا تعاىل بعلمه فيهم } إِنََّما تُنِذُر { : أمسعهم ذلك ، فلم ينفع ، فنزل 

َوَما َيْسَتوِي الْأَْحَياءُ ) ٢١(َولَا الظِّلُّ َولَا الَْحرُوُر ) ٢٠(وَلَا الظُّلُمَاُت َولَا النُّوُر ) ١٩(َوَما َيْسَتوِي الْأَْعَمى َوالَْبِصُري 
  ) ٢٣(إِنْ أَْنَت إِلَّا َنِذيٌر ) ٢٢(سِْمعٍ َمْن ِفي الْقُُبورِ َولَا الْأَْموَاُت إِنَّ اللََّه ُيْسِمُع َمْن َيَشاُء َوَما أَْنَت بُِم

مثل للكافر واملؤمن ، كما ضرب البحرين مثالً هلما أو للصنم واهللا عّز وجلّ ، والظلمات } األعمى والبصري { 
مثل : ء واألموات واألحيا. مثالن للحق والباطل ، وما يؤّديان إليه من الثواب والعقاب : والنور والظل واحلرور 

السموم؛ إالّ أنّ السموم يكون : للذين دخلوا يف اإلسالم والذين مل يدخلوا فيه ، وأصروا على الكفر واحلرور 
إذا : ال املقرونة بواو العطف ما هي؟ قلت : فإن قلت . بالليل خاصة : وقيل . بالنهار ، واحلرور بالليل والنهار 
بعضها : هل من فرق بني هذه الواوات؟ قلت : فإن قلت . أكيد معىن النفي وقعت الواو يف النفي قرنت هبا لت

يعين أنه قد علم من يدخل يف اإلسالم ممن } إِنَّ اهللا ُيْسِمُع َمن َيَشاء { ضمت شفعاً إىل شفع ، وبعضها وتراً إىل وتر 
وأّما أنت فخفي عليك .  تنفع فيه ال يدخل فيه ، فيهدي الذي قد علم أنّ اهلداية تنفع فيه ، وخيذل من علم أهنا ال

ومثلك يف ذلك مثل من ال يريد أن يسمع . أمرهم ، فلذلك حترص وتتهالك على إسالم قوم من املخذولني 
أي ما عليك إالّ أن تبلغ وتنذر ، فإن كان } إِنْ أَنتَ إِالَّ َنذِيٌر { : املقبورين وينذر ، وذلك ما ال سبيل إليه ، مث قال 

وحيتمل أنّ اهللا يسمع من يشاء وأنه قادر على أن . يسمع اإلنذار نفع ، وإن كان من املصرين فال عليك املنذر ممن 
يهدي املطبوع على قلوهبم على وجه القسر واإلجلاء ، وغريهم على وجه اهلداية والتوفيق ، وأما أنت فال حيلة لك 

  .يف املطبوع على قلوهبم الذين هم مبنزلة املوتى 

  ) ٢٤(َسلَْناَك بِالَْحقِّ َبشًِريا َوَنِذيًرا َوإِنْ ِمْن أُمٍَّة إِلَّا َخلَا ِفيَها َنِذيٌر إِنَّا أَْر

أو . إرساالً مصحوباً باحلق : حمقاً أو حمقني ، أو صفة للمصدر ، أي : حال من أحد الضمريين ، يعين } باحلق { 
واألّمة ] . وإن من أُمة إالخال فيها نذير [ يد احلق بشرياً بالوعد احلق ، ونذيراً بالوع: صلة لبشري ونذير على 

أّمة ، : ، ويقال ألهل كل عصر ]  ٢٣: القصص [ } وجد عليه أّمة من الناس { : قال اهللا تعاىل . اجلماعة الكثرية 
ترب األّمة هم املصدقون بالرسول صلى اهللا عليه وسلم دون املبعوث إليهم ، وهم الذين يع: ويف حدود املتكلمني 

كم من أّمة يف الفترة بني عيسى وحممد عليهما الصالة والسالم : فإن قلت . أهل العصر : إمجاعهم ، واملراد ههنا 
إذا كانت آثار النذارة باقية مل ختل من نذير إىل أن تندرس ، وحني اندرست آثار نذارة : ومل خيل فيها نذير؟ قلت 

كيف اكتفى بذكر النذير عن البشري يف آخر اآلية بعد : فإن قلت  .عيسى بعث اهللا حممداً صلى اهللا عليه وسلم 
ملا كانت النذارة مشفوعة بالبشارة ال حمالة ، دلّ ذكرها على ذكرها ، ال سيما قد اشتملت اآلية : ذكرمها؟ قلت 
  .على ذكرمها 



ثُمَّ أََخذُْت الَِّذيَن ) ٢٥(ُهْم بِالْبَيَِّناِت وَبِالزُُّبرِ وَبِالِْكتَابِ الُْمنِريِ َوإِنْ ُيكَذِّبُوَك فَقَْد كَذََّب الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم َجاَءتُْهْم ُرُسلُ
  ) ٢٦(كَفَُروا فَكَْيَف كَانَ َنِكريِ 

حنو التوراة } وبالكتاب املنري { وبالصحف } وبالزبر { بالشواهد على صحة النبّوة وهي املعجزات } بالبينات { 
انت هذه األشياء يف جنسهم أسند اجمليء هبا إليهم إسناداً مطلقاً ، وإن كان بعضها يف ملا ك. واإلجنيل والزبور 

  .وفيه مسالة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . وهي الزبر والكتاب : وهي البينات ، وبعضها يف بعضهم : مجيعهم 

بِِه ثََمرَاٍت ُمْخَتِلفًا أَلَْواُنَها َوِمَن الْجِبَالِ ُجَدٌد بِيٌض َوُحْمٌر ُمْخَتِلٌف أَلْوَاُنهَا أَلَْم َتَر أَنَّ اللََّه أَْنَزلَ ِمَن السََّماِء َماًء فَأَْخَرْجَنا 
إِنَّ اللََّه  اُءَوِمَن النَّاسِ َوالدَّوَابِّ وَالْأَْنَعامِ ُمْخَتِلٌف أَلَْواُنُه كَذَِلَك إِنََّما َيْخَشى اللََّه ِمْن ِعَباِدِه الُْعلََم) ٢٧(َوغََرابِيُب ُسوٌد 

  ) ٢٨(َعزِيٌز غَفُوٌر 

أجناسها من الرّمان والتفاح والتني والعنب وغريها مما ال حيصر أو هيئاهتا من احلمرة والصفرة واخلضرة } أَلَْواُنَها { 
  :قال لبيد . اخلطط والطرائق : واجلدد . وحنوها 

ار للخطة السوداء على ظهره ، وقد يكون للظيب جدتان جدة احلم: ويقال ... أَْو َمذَْهْب ُجَدد َعلَى أَلَْواِحِه 
ومن اجلبال : معطوف على بيض أو على جدد ، كأنه قيل } َوغَرَابِيبُ { مسكيتان تفصالن بني لوين ظهره وبطنه 

. هي اجلبال الطوال السود : وعن عكرمة رضي اهللا عنه . خمطط ذو جدد ، ومنها ما هو على لون واحد غرابيب 
وهو الذي أبعد يف السواد وأغرب : أسود غربيب ، وأسود حلكوك : يقال . الغربيب تأكيد لألسود : فإن قلت 

: قلت . أصفر فاقع ، وأبيض يقق وما أشبه ذلك : ومن حق التأكيد أن يتبع املؤكد كقولك : ومنه الغراب . فيه 
  :لنابغة وجهه أن يضمر املؤكد قبله ويكون الذي بعده تفسرياً ملا أضمر ، كقول ا

وإمنا يفعل ذلك لزيادة التوكيد ، حيث يدلّ على املعىن الواحد من طريقي . . . ... َوالُْمْؤِمُن العَاِئذَاتِ الطَّْيرِ 
ومن اجلبال : مبعىن } َوِمَن اجلبال ُجَدٌد { : اإلظهار واإلضمار مجيعاً ، وال بّد من تقدير حذف املضاف يف قوله تعاىل 

َوِمَن { مثرات خمتلفاً ألواهنا : ومن اجلبال خمتلف ألوانه كما قال : ود ، حىت يؤول إىل قولك ذو جدد بيض ومحر وس
: ، وقرأ الزهري » ألواهنا«: وقرىء . ومنهم بعض خمتلف ألوانه : يعين } الناس والدواب واالنعام ُمْخَتِلٌف ألوانه 

وقد فسر . د وجدائد ، كسفينة وسفن وسفائن جديدة وجد: يقال . مجع جديدة ، وهي اجلّدة : ، بالضم » جدد«
  :هبا قول أيب ذؤيب يصف محار وحش 

جدد ، بفتحتني ، وهو الطريق الواضح املسفر وضعه موضع الطرائق : وروي عنه ... ُجونُ السَّرَاِة لَُه َجدَاِئُد ارَْبُع 
: هذا التخفيف قراءة من قرأ خمففاً ونظري » والدواب«: وقرىء . واخلطوط الواضحة املنفصل بعضها من بعض 

: وقوله . ألنّ كل واحد منهما فرار من التقاء الساكنني ، فحرك ذاك أّوهلما ، وحذف هذا أخرمها » وال الضألني«
العلماء به الذين علموه بصفاته وعدله وتوحيده ، وما جيوز : واملراد . أي كاختالف الثمرات واجلبال } كذلك { 

موه وقدروه حق قدره ، وخشوه حق خشيته ، ومن ازداد به علماً ازداد منه خوفاً ، ومن عليه وما ال جيوز ، فعظ
  :ويف احلديث . كان علمه به أقل كان آمن 

كفى باملرء علماً أن خيشى ، وكفى باملرء جهالً أن : وعن مسروق " أَعلُمكُم بِاللَِّه أََشدُّكُْم لَُه َخْشَيةً ) "  ٩٢٤( 
نزلت يف أيب بكر : وقيل . العامل من خشي اهللا : أفتين أيها العامل ، فقال : ل للشعيب وقال رج. يعجب بعلمه 

هل خيتلف املعىن إذا قّدم املفعول يف : فإن قلت . الصديق رضي اهللا عنه وقد ظهرت عليه اخلشية حىت عرفت فيه 



أنّ الذين : علماء كان املعىن ال بّد من ذلك ، فإنك إذا قدمت اسم اهللا وأخرت ال: هذا الكالم أو أخر؟ قلت 
خيشون إال ] ال [ خيشون اهللا من بني عباده هم العلماء دون غريهم ، وإذا عملت على العكس انقلب املعىن إىل أهنم 

  :اهللا ، كقوله تعاىل 

ال هذا الكالم مبا ما وجه اتص: فإن قلت . ومها معنيان خمتلفان ]  ٣٩: األحزاب [ } َوالَ َيْخَشْونَ أََحداً إِالَّ اهللا { 
مبعىن أمل تعلم أن اهللا أنزل من السماء ماء ، وعدد آيات اهللا وأعالم قدرته وآثار } أَلَْم َتَر { : ملا قال : قبله؟ قلت 

إِنََّما َيْخَشى اهللا ِمْن { صنعته وما خلق من الفطر املختلفة األجناس وما يستدلّ به عليه وعلى صفاته ، أتبع ذلك 
وعن النيب . ممن عرفه حق معرفته وعلمه كنه علمه : إمنا خيشاه مثلك ومن على صفتك : كأنه قال } علماء ِعَباِدِه ال

  :صلى اهللا عليه وسلم 
إِنََّما َيْخَشى اهللا ِمْن «: فما وجه قراءة من قرأ : فإن قلت " أََنا أَرُجو أَنْ أكونَ أتقاكُم للَِّه وأَْعلََمكُْم بِِه ) "  ٩٢٥( 

: اخلشية يف هذه القراءة استعارة ، واملعىن : وهو عمر بن عبد العزيز وحيكى عن أيب حنيفة؟ قلت » العلماء ِعَباِدِه
} إِنَّ اهللا َعزِيٌز غَفُوٌر { إمنا جيلهم ويعظمهم ، كما جيلّ املهيب املخشي من الرجال بني الناس ومن بني مجيع عباده 

: عصاة ، وقهرهم وإثابة أهل الطاعة والعفو عنهم ، واملعاقب املثيب تعليل لوجوب اخلشية ، لداللته على عقوبة ال
  .حقه أن خيشى 

ِلُيَوفِّيَُهمْ ) ٢٩(ونَ ِتَجاَرةً لَْن َتبُوَر إِنَّ الَِّذيَن َيْتلُونَ ِكتَاَب اللَِّه َوأَقَاُموا الصَّلَاةَ َوأَْنفَقُوا ِممَّا َرَزقَْناُهْم سِرا َوَعلَانَِيةً يَْرُج
  ) ٣٠(وَرُهْم وََيزِيَدُهْم ِمْن فَْضِلِه إِنَُّه غَفُوٌر َشكُوٌر أُُج

عن . هي آية القّراء : وعن مطرف رمحه اهللا . يداومون على تالوته وهي شأهنم وديدهنم } َيْتلُونَ كتاب اهللا { 
هم أصحاب : هللا وعن السدي رمحه ا. يعلمون ما فيه ويعملون به : وقيل . يأخذون مبا فيه : الكليب رمحه اهللا 

طلب : والتجارة . خرب إن } َيْرُجونَ { هم املؤمنون : وعن عطاء . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ورضي عنهم 
بنفاقهم [ جتارة ينتفي عنها الكساد وتنفق عند اهللا ليوفيهم : متعلق بلن تبور ، أي } ِلُيَوفَّيُهمْ { و . الثواب بالطاعة 

{ وإن شئت جعلت . من التفضل على املستحق } َويَزِيدُُهْم { وهي ما استحقوه من الثواب  }أُُجورَُهْم { عنده ] 
وأنفقوا راجني ليوفيهم ، أي فعلوا مجيع ذلك من التالوة وإقامة الصالة واإلنفاق : يف موضع احلال على } َيْرُجونَ 

والشكر . غفور هلم شكور ألعماهلم : على معىن }  إِنَُّه غَفُوٌر َشكُوٌر{ : يف سبيل اهللا هلذا الغرض ، وخرب إن قوله 
  .جماز عن اإلثابة 

  ) ٣١(ٌري َبِصٌري َوالَِّذي أَْوَحْيَنا إِلَْيَك ِمَن الِْكَتابِ ُهَو الَْحقُّ ُمَصدِّقًا ِلَما َبْيَن َيَدْيهِ إِنَّ اللََّه بِِعَباِدِه لَخَبِ

حال مؤكدة؛ ألنّ احلق ال ينفك عن } ُمَصّدقاً { للتبعيض » من«و. ومن للتبيني أو اجلنس . القرآن } الكتاب { 
يعين أنه خربك وأبصر أحوالك ، فرآك أهالً } لََخبٌِري َبِصٌري { ملا تقّدمه من الكتب } لَّما َبْيَن َيَدْيهِ { هذا التصديق 

  .ألن يوحي إليك مثل هذا الكتاب املعجز الذي هو عيار على سائر الكتب 

بِالَْخْيرَاِت بِإِذْنِ اللَِّه ذَِلكَ َنا الِْكتَاَب الَِّذيَن اْصطَفَْيَنا ِمْن ِعَباِدَنا فَِمنُْهْم ظَاِلٌم ِلنَفِْسِه َوِمْنُهْم ُمقَْتِصٌد َوِمنُْهْم سَابٌِق ثُمَّ أَْوَرثْ
) ٣٣(َر ِمْن ذََهبٍ َولُْؤلًُؤا َوِلبَاُسُهْم ِفيَها َحرِيٌر َجنَّاُت َعْدٍن َيْدُخلُونََها ُيَحلَّْونَ ِفيَها ِمْن أََساوِ) ٣٢(ُهَو الْفَْضلُ الْكَبُِري 



الَِّذي أََحلََّنا َدارَ الُْمقَاَمِة ِمْن فَْضِلِه لَا َيَمسَُّنا ) ٣٤(َوقَالُوا الْحَْمُد ِللَِّه الَِّذي أَذَْهَب َعنَّا الْحََزنَ إِنَّ رَبََّنا لََغفُوٌر َشكُوٌر 
وَالَِّذيَن كَفَُروا لَُهْم نَاُر َجهَنََّم لَا يُقَْضى َعلَْيهِْم فََيُموُتوا وَلَا ُيَخفَُّف َعْنُهْم ِمْن ) ٣٥(َنا ِفيَها لُغُوٌب ِفيَها َنَصٌب َولَا َيَمسُّ

ِذي كُنَّا َنْعَملُ أََولَمْ َوُهمْ َيْصطَرُِخونَ ِفيَها َربََّنا أَخْرِْجَنا َنعَْملْ صَاِلًحا غَْيَر الَّ) ٣٦(َعذَابَِها كَذَِلَك َنْجزِي كُلَّ كَفُورٍ 
إِنَّ اللََّه َعاِلُم غَْيبِ السََّماَواتِ ) ٣٧(ُنَعمِّْركُْم َما يََتذَكَُّر ِفيِه َمْن َتذَكََّر َوَجاَءكُُم النَِّذيُر فَذُوقُوا فََما ِللظَّاِلِمَني ِمْن َنِصريٍ 

ِذي َجَعلَكُمْ َخلَاِئَف ِفي الْأَْرضِ فََمْن كَفََر فََعلَْيِه كُفُْرُه َولَا َيزِيُد ُهَو الَّ) ٣٨(َوالْأَْرضِ إِنَُّه َعِليٌم بِذَاِت الصُُّدورِ 
 قُلْ أََرأَيُْتْم ُشَركَاءَكُُم الَِّذيَن َتْدُعونَ) ٣٩(الْكَاِفرِيَن كُفُْرُهْم عِْنَد رَبِّهِْم إِلَّا َمقًْتا وَلَا يَزِيُد الْكَاِفرِيَن كُفُْرُهْم إِلَّا َخسَاًرا 

ُهْم َعلَى َبيَِّنٍت ِمْنهُ َبلْ إِنْ ِمْن ُدوِن اللَِّه أَُرونِي َماذَا َخلَقُوا ِمَن الْأَْرضِ أَْم لَُهْم ِشْرٌك ِفي السََّماَواتِ أَْم آَتْيَناُهْم ِكَتاًبا فَ
اَواِت َوالْأَْرَض أَنْ َتزُولَا َولَِئْن َزالََتا إِنْ أَْمَسكَُهَما إِنَّ اللََّه يُْمِسُك السََّم) ٤٠(َيِعُد الظَّاِلُمونَ بَْعضُُهْم َبْعًضا إِلَّا غُُروًرا 

َوأَقَْسمُوا بِاللَِّه َجْهَد أَْيَمانِهِْم لَِئْن َجاَءُهْم َنِذيرٌ لََيكُوُننَّ أَْهَدى ِمْن ) ٤١(ِمْن أََحٍد ِمْن َبْعِدهِ إِنَُّه كَانَ َحِليًما غَفُوًرا 
اسِْتكْبَاًرا ِفي الْأَْرضِ وََمكَْر السَّيِِّئ َولَا َيِحيُق الَْمكْرُ السَّيِّئُ ) ٤٢(اَءُهْم َنِذيٌر َما َزادَُهْم إِلَّا ُنفُوًرا إِْحَدى الْأَُممِ فَلَمَّا َج

أَوَلَْم َيِسريُوا ) ٤٣(ِلُسنَّتِ اللَِّه َتْحوِيلًا  إِلَّا بِأَْهِلِه فََهلْ َيْنظُُرونَ إِلَّا ُسنََّت الْأَوَِّلَني فَلَْن َتجَِد ِلُسنَِّت اللَِّه َتْبِديلًا َولَْن َتجَِد
لَُّه ِليُْعجَِزُه ِمْن َشْيٍء ِفي ِفي الْأَْرضِ فََينْظُُروا كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم َوكَانُوا أََشدَّ ِمنُْهْم قُوَّةً َوَما كَانَ ال

َولَْو ُيؤَاِخذُ اللَُّه النَّاَس بَِما كََسبُوا َما تََرَك َعلَى ظَْهرَِها ِمْن َدابَّةٍ ) ٤٤(كَانَ َعِليًما قَِديًرا  السََّماَواِت َولَا ِفي الْأَْرضِ إِنَُّه
  ) ٤٥(َولَِكْن يَُؤخُِّرُهمْ إِلَى أََجلٍ ُمَسمى فَإِذَا َجاَء أََجلُُهْم فَإِنَّ اللََّه كَانَ بِِعَباِدِه َبصًِريا 

إنا أوحينا إليك القرآن مث أورثنا : فيه وجهان ، أحدمها : ؟ قلت } ثُمَّ أَْوَرثَْنا الكتاب { : قوله  ما معىن: فإن قلت 
} الذين اصطفينا ِمْن ِعَباِدَنا { أورثناه وهو يريد نورثه ، ملا عليه أخبار اهللا : أو قال . من بعدك أي حكمنا بتوريثه 

ن بعدهم إىل يوم القيامة؛ ألنّ اهللا اصطفاهم على سائر األمم ، وجعلهم وهم أّمته من الصحابة والتابعني وتابعيهم وم
أمة وسطاً ليكونوا شهداء على الناس ، واختصهم بكرامة االنتماء إىل أفضل رسل اهللا ، ومحل الكتاب الذي هو 

عمالً صاحلاً هو الذي خلط : ومقتصد . أفضل كتب اهللا ، مث قسمهم إىل ظامل لنفسه جمرم وهو املرجأ ألمر اهللا 
أنه قدم إرساله يف كل أّمة رسوالً وأهنم كذبوا برسلهم وقد : والوجه الثاين . وآخر سيئاً ، وسابق من السابقني 

إنّ الذين يتلون كتاب اهللا ، فأثىن على التالني لكتبه العاملني : جاؤهم بالبينات والزبر والكتاب املنري ، مث قال 
: مث قال } والذى أَْوَحْيَنا إِلَْيَك ِمَن الكتاب ُهَو احلق { : ن سائر األمم واعترض بقوله بشرائعه من بني املكذبني هبا م

أهل : أي من بعد أولئك املذكورين ، يريد باملصطفني من عباده } ثُمَّ أَْوَرثَْنا الكتاب الذين اصطفينا ِمْن ِعَبادَِنا { 
بدالً من الفضل الكبري ، الذي هو السبق باخلريات املشار }  جنات َعْدٍن{ فكيف جعلت : امللة احلنيفية ، فإن قلت 

ملا كان السبب يف نيل الثواب ، نزل منزلة املسبب ، كأنه هو الثواب ، فأبدلت عنه جنات عدن : إليه بذلك؟ قلت 
، ويف اختصاص السابقني بعد التقسيم بذكر ثواهبم والسكوت عن اآلخرين ما فيه من وجوب احلذر ، فليحذر 

املقتصد ، وذلك الظامل لنفسه حذراً وعليهما بالتوبة النصوح املخلصة من عذاب اهللا ، وال يغترا مبا رواه عمر رضي 
  :اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

َعَسى { : فإنّ شرط ذلك صحة التوبة لقوله تعاىل " سابقنا سابق ، ومقتصدنا ناج ، وظاملنا مغفور له ) "  ٩٢٦( 
ولقد نطق ]  ١٠٦: التوبة [ } إِمَّا ُيَعذُّبُهْم َوإِمَّا َيتُوُب َعلَْيهِْم { : وقوله ]  ١٠٢: التوبة [ }  أَن َيُتوَب َعلَيْهِْم اهللا

{ : ومعىن » سباق«: وقرىء . القرآن ذلك يف مواضع من استقرأها اطلع على حقيقة األمر ومل يعلل نفسه باخلدع 
لإليذان بكثرة الفاسقني : مل قدم الظامل؟ مث املقتصد مث السابق؟ قلت : فإن قلت . وتوفيقه بتيسريه } بِإِذُِن اهللا 

على اإلفراد ، » جنة عدن«: وقرىء . وغلبتهم ، وأن املقتصدين قليل باإلضافة إليهم والسابقون أقلّ من القليل 



الظاهر ، أي يدخلون جنات عدن بالنصب على إضمار فعل يفسره : وجنات عدن . كأهنا جنة خمتصة بالسابقني 
معطوف على } َولُْؤلُؤاً { املرأة ، فهي حال : من حليت : وحيلون . يدخولنها ، ويدخلوهنا ، على البناء للمفعول 
حيلون بعض أساور من ذهب ، كأنه بعض سابق لسائر االبعاض ، : حمل من أساور ، ومن داخلة للتبعيض ، أي 

  .إنّ ذلك الذهب يف صفاء اللؤلؤ : وقيل . كما سبق املسّورون به غريهم 

حزن املتقني ، وهو ما أمههم من خوف : واملراد » احلزن«: بتخفيف اهلمزة األوىل ، وقرىء » ولولؤاً«: وقرىء 
 -٢٦: الطور [ } إنا كنا قبل يف أهلنا مشفقني فمن اهللا علينا ووقانا عذاب السموم { : سوء العاقبة ، كقوله تعاىل 

حزن : وعن الضحاك . حزن املوت : وعنه . حزن االعراض واآلفات : وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما ] .  ٢٧
كراء الدار ، : حزن زوال النعم ، وقد أكثروا حىت قال بعضهم : وقيل . هّم املعاش : وقيل . إبليس ووسوسته 

  :اهللا صلى اهللا عليه وسلم  وعن رسول. حىت هذا . أنه يعّم كل حزن من أحزان الدين والدنيا : ومعناه 
ليس على أهل ال إله إالّ اهللا وحشة يف قبورهم وال يف حمشرهم وال يف مسريهم؛ وكأين بأهل ال إله إالّ ) "  ٩٢٧( 

وذكر " اهللا خيرجون من قبورهم وهم ينفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون احلمد هللا الذي أذهب عنا احلزن 
ِمن { أقمت إقامة ومقاماً ومقامة : مبعىن اإلقامة يقال : ثريو احلسنات ، املقامة دليل على أن القوم ك: الشكور 

لفالن فضول على قومه وفواضل ، وليس من الفضل الذي هو التفضل؛ : من عطائه وإفضاله ، من قوهلم } فَْضِلِه 
: هو اسم ما يلغب منه ، أي و: بالفتح » لغوب«: وقرىء . ألنّ الثواب مبنزلة األجر املستحق ، والتفضل كالتربع 

موت : أو مصدر كالقبول والولوغ ، أو صفة للمصدر ، كأنه لغوب لغوب ، كقولك : ال تتكلف عمالً يلغبنا 
النصب التعب واملشقة اليت تصيب املنتصب لألمر : ما الفرق بني النصب واللغوب؟ قلت : مائت ، فإن قلت 

نتيجته : واللغوب . فتور بسبب النصب فالنصب نفس املشقة والكلفة وأما اللغوب فما يلحقه من ال. املزاول له 
  .وما حيدث منه من الكالل والفترة 

والذين كفروا هلم نار جهنم ال يقضى عليهم فيموتوا وال خيفف عنهم من عذاهبا كذلك جنزي كل كفور وهم " 
ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير يسترخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صاحلا غري الذي كنا نعمل أومل نعمركم 

فيموتون عطفا على يقضي : وقرئ : جواب النفي ونصبه بإضمار أن " فيموتوا " " فذوقوا فما للظاملني من نصري 
" وال يؤذن هلم فيعتذرون : " ال يقضي عليهم املوت فال ميوتون كقوله تعاىل : وإدخاال له يف حكم النفي أي 

يسترخون " بالنون " كل كفور " وجنزي . جيارى : وقرئ " جنري " مثل ذلك اجلزاء " ك كذل" ،  ٣٦: املرسالت 
كصرخة حبلى أسلمتها قبيلها واستعمل يف : قال . يفتعلون من الصراخ وهو الصياح جبهد وشدة : يتصارخون " 

فارجعنا نعمل : " اىل هال اكتفى بصاحلا كما اكتفى به يف قوله تع: فإن قلت . االستغاثة جلهد املستغيث صوته 
على أنه على أنه يؤذن أهنم يعلمون صاحلا آخر " غري الذي كنا نعمل " وما فائدة زيادة  ١٢: السجدة " صاحلا 

وأما الوهم . فائدة زيادة التحسر على ما عملوه من غري الصاحل مع االعتراف به : غري الصاحل الذي عملوه ؟ قلت 
: " وب املعاصي ألهنم كانوا حيسبون أهنم على سرية صاحلة كما قال اهللا تعاىل فزائل لظهور حاهلم يف الكفر ورك
" أخرجنا نعمل صاحلا غري الذي كنا حنيبه صاحلا فنعمله : فقالوا  ١٠٤: الكهف " وهم حيسبون أهنم حيسنون صنعا 

إلدغام وهو متناول لكل وما يذكر فيه من أذكر على ا: وقرئ . فنقول هلم : توبيخ من اهللا يعين " أومل نعمركم 
وعن النيب صلى اهللا عليه . عمر متكن فيه املكلف من إصالح شأنه وإن قصر ؛ إال أن التوبيخ يف املتطاول أعظم 

مثاين : وقيل . ما بني العشرين إىل الستني : وعن جماهد . العمر الذي أعذر اهللا فيه إىل ابن آدم ستون سنة : وسلم 
وجاءتكم النذر فإن : وقرئ . الشيب : وقيل . الرسول صلى اهللا عليه وسلم " ر النذي" عشرة وسبع عشرة و 



ومعناه معىن . أو مل نعمركم ؛ ألن لفظه لفظ استخبار : على معىن : عالم عطف وجاءكم النذير ؟ قلت : قلت 
  قد عمرناكم وجاءكم النذير: إخبار كأنه قيل 

كالتعليل ألنه إذا علم " إنه عليم بذات الصدور " " ذات الصدور إن اهللا عامل غيب السموات واألرض إنه عليم ب" 
مضمراهتا وهي تأنيث ذو يف حمو : مايف الصدور وهو أخفى ما يكوهن فقد علم كل غيب يف العامل وذات الصدور 

من احلبل لتغين عين ذا إنائك أمجعا املعىن ما يف بطنها : ذو بطن خارجة جارية وقوله : قول أيب بكر رضي اهللا عنه 
معها حبل وكذلك : أال ترى إىل قوهلم . وما يف إنائك من الشراب ؛ ألن احلبل والشراب يصحبان البطن واإلناء 

  موضوع ملعىن الصحبة: املضمرات تصحب الصدور وهي معها وذو 
وال يزيد  هو الذي جعلكم خالئف يف األرض فمن كفر فعليه كفره وال يزيد الكافرين كفرهم عند رهبم إال مقتا" 

  "كفرهم إال خسارا 
خلفاء واملعىن أنه جعلكم خلفاءه يف أرضه قد ملككم : خليفة ؛ فاخلليفة جتمع خالئف واخلليف : يقال للمستخلف 

منكم " فمن كفر " مقاليد التصريف فيها وسلطكم على ما فيها وأباح لكم منافعها لتشكروه بالتوحيد والطاعة 
فوبال كفره راجع عليه وهو مقت اهللا الذي ليس وراءه خزي وصغار وخسارة وغمط مثل هذه النعمة السنية 

مقيت لكونه ممقوتا يف كل : ومنه قيل ملن ينكح امرأته أبيه . أشد البغض : اآلخرة الذي ما بقي بعده خسار واملقت 
كم فعليه جزاء خطاب ملن بعث إليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أي جعل: وقيل . وهو خطاب للناس . قلب 

  كفره من مقت اهللا وخسار اآلخرة كما أن ذلك حكم من قبلكم
قل أرءيتم شركاءكم الذين تدعون من دون اهللا أروين ماذا خلقوا من األرض أم هلم شرك يف السموات أم " 

ألن : أيتم بدل من أر" أروين " " ءاتيناهم كتابا فهم على بينت منه بل إن يعد الظاملون بعضهم بعضا إال غرورا 
أخربوين عن هؤالء الشركاء وعما استحقوا به اإلهلية والشركة أروين أي جزء : أرأيتم أخربوين كأنه قال : املعىن 

من أجزاء األرض استبدوا خبلقه دون اهللا أم هلم مع اهللا شركة يف خلق السموات أم معهم كتاب من عند اهللا ينطق 
: للمشركني كقوله " ءاتيناكم " أو يكون الضمري يف . ك الكتاب بأهنم شركاؤه فهم على حجة وبرهان من ذل

بعضا " أم آتيناهم كتابا من قبله بل إن يعد بعضهم وهم الرؤوساء  ٣٥: الروم " أم أنولنا عليهم سلطانا : " تعاىل 
  بينات: وقرئ  ١٨: يونس " هؤالء شفعاؤنا عند اهللا : " وهو قوهلم " إال غرورا " وهم األتباع 

أن " " إن اهللا ميسك السموات واألرض أن تزوال ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا " 
غري معاجل " غنه كان حليما غفورا " ألن اإلمساك منع : أو مينعهما من أن تزوال . كراهة أن تزوال " تزوال 

تكاد السماوات يتفطرن منه : " مة الشرك كما قال بالعقوبة حيث ميسكها وكانتا جديرتني بأن هتدا هدا لعظم كل
سد مسد اجلوابني " ولئن زالتا " جواب القسم يف : ولو زالتا وإن أمسكهما : وقرئ .  ٩٠: مرمي " وتنشق األرض 

 وعن ابن عباس رضي اهللا عنه أنه. من بعد إمساكه : ومن بعده . لإلبتداء : ومن األوىل مزيدة لتأكيد النفي والثانية 
إن السموات : مسعته يقول : وما مسعته يقول ؟ قال : قال . كعبا : من لقيت به ؟ قال : قال لرج ملقبل من الشام 

  أما ترك يهوديته بعد مث قرأ هذه اآلية. كذب كعب : قال . على منكب ملك 
ر ما زادهم إال نفورا وأقسموا باهللا جهد أمياهنم لئن جاءهم نذير ليكونن اهدى من إحدى األمم فلما جاءهم نذي" 

استكبارا يف األرض ومكر السي وال حييق املكر الئ إال بأهله فهل ينظرون إال سنت األولني فلن جتد لسنت اهللا 
تبديال ولن جتد لسنت اهللا حتويال أومل يسريوا يف األرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم 

بلغ قريشا قبل مبعث رسول " شئ يف السموات وال يف أألرض إنه كان عليما قديرا قوة وما كان اهللا ليعجزه من 



لعن اهللا اليهود والنصارى أتتهم الرسل فكذبوهم : اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن أهل الكتاب كذبوا رسلهم فقالوا 
" ويف . ه وسلم كذبوه فواهللا لئن أتانا رسول لنكونن أهدى من إحدى األمم فلما بعث رسول اهللا صلى اهللا علي

من : والثاين . من بعض األمم ومن واحدة من األمم من اليهود والنصارى وغريهم : وجهان أحدمها " إحدى األمم 
اسناد جمازي ألنه هو " ما زادهم " األمة اليت يقال هلا إحدى األمم تفصيال هلا على غريها يف اهلدى واالستقامة 

: التوبة " فزادهتم رجسا إىل رجسهم : " ا عن احلق وابتعادا عنه كقوله تعاىل نفور. لسبب يف أنزادوا أنفسهم 
يف " فما زادهم إال أن نفروا استكبارا وعلوا : أو مفعول له على معىن . بدل من نفورا " استكبارا . "  ١٢٥

ومكر " جيوز أن يكون و. مستكربين وماكرين برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واملؤمنني : أو حال مبعىن " األرض 
وأن مكروا السيئ أي : أصله : ؟ قلت " ومكر السئ : " فما وجه قوله : معطوفا على نفورا فإن قلت " السئ 

ومعىن " وال حييق املكر السيئ إال بأهله : " مث ومكر السيئ والدليل عليه قوله تعاىل . املكر السيئ مث ومكرا السيئ 
وعن النيب صلى اهللا .  حييق املكر السيئ أي ال حييق اهللا ولقد حاق هبم يوم بدر وال: وقرئ . حييط وينزل : حييق 

وال تبغوا وال " وال حييق املكر السيئ إال بأهله : " ا متكروا وال تعينوا ماكرا ؛ فإن اهللا تعاىل يقول :عليه وسلم 
وعن كعب أنه قال البن عباس رضي اهللا .  ٢٣: يونس " إمنا بغيكم على أنفسكم : " تعينوا باغيا يقول اهللا تعاىل 

ويف أمثال . أنا وجدت ذلك يف كتاب اهللا وقرأ اآلية : قال . من حفر مغواة وقع فيها : قرأت يف التوراة : عنهما 
ومكر السيئ بإسكان اهلمزة وذلك الستقاله احلركات مع : وقرأ محزة . من حفر ألخيه جبا وقع فيه منكبا : العرب 

ومكرا : وقرأ ابن مسعود " . وال حييق " ولعله اختلس فظن سكونا أو وقف وقفة خفيفة مث ابتدى  الياء واهلمزة
إنزال العذاب على الذين كذبوا برسلهم من األمم قبلهم وجعل استقباهلم لذلك انتظارا له " سنت األولني " سيئا 

ال يغريها وأن ذلك مفعول : ا وال حيوهلا أي منهم وبني أن عادجته اليت هي االنتقام من مكذيب الرسل عادة ال يبدهل
من : له ال حمالة واستشهد عليهم مبا كانوا يشاهدونه يف مسايرهم ومتاجرهم يف رحلهم إىل الشام والعراق واليمن 

  ليسبقه ويفوته" ليعجزه " آثار املاضني وعالمات هالكهم ودمارهم 
من دابة ولكن يؤخرهم إىل أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن  ولو يؤاخذ اهللا الناس مبا كسبوا ما ترك على ظهرها" 

من " من دابة " على ظهر األرض " على ظهرها " مبا اقترفوا من معاصيهم " ميا كسبوا " " اهللا كان بعباده بصريا 
وعن ابن . ما ترك بين آدم وغريهم من سائر الدواب بشؤم ذنوهبم : وقيل . نسمة تدب عليها يريد بين آدم 

إن الضب ليموت هزاال يف : وعن أنس . كاد اجلعل يعذب يف جحره بذنب ابن آدم مث تال هذه اآلية : ود مسع
كان بعباده بصريا " إىل يوم القيامة " إىل أجل مسمى " حيبس املطر فيهلك كل شئ : وقيل . جحره بذنب ابن آدم 

  وعيد باجلزاء" 
  أن ادخل من أي باب شئت :من قرأ سورة املالئكة دعته مثانية أبواب اجلنة 
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لكشاف: كتاب    ا
لزخمشري: املؤلف  ا بن أمحد،  بن عمرو  لقاسم حممود  بو ا  أ

ِلتُْنِذرَ ) ٥(َتنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَِّحيمِ ) ٤(َعلَى ِصَراٍط ُمْسَتقِيمٍ ) ٣(إِنَّكَ لَِمَن الُْمْرَسِلَني ) ٢(وَالْقُْرآِن الَْحكِيمِ ) ١(يس 
إِنَّا َجَعلَْنا ِفي أَْعَناِقهِمْ أَغْلَالًا ) ٧(لَقَْد َحقَّ الْقَْولُ َعلَى أَكْثَرِِهْم فَُهْم لَا ُيْؤِمُنونَ ) ٦(لُونَ قَْوًما َما أُْنِذَر آَباُؤُهْم فَُهْم غَاِف

) ٩(ْم فَُهْم لَا ُيْبِصُرونَ َوَجَعلَْنا ِمْن َبْينِ أَْيدِيهِْم َسدا َوِمْن َخلِْفهِمْ َسدا فَأَغَْشْيَناُه) ٨(فَهَِي إِلَى الْأَذْقَاِن فَُهْم ُمقَْمُحونَ 
إِنََّما تُْنِذُر َمنِ اتََّبَع الذِّكَْر َوَخِشَي الرَّْحَمَن بِالَْغْيبِ فََبشِّْرُه ) ١٠(َوَسَواٌء َعلَْيهِْم أَأَْنذَْرَتُهمْ أَْم لَْم ُتْنِذْرُهْم لَا ُيْؤِمُنونَ 

  ) ١١(بَِمْغِفَرٍة وَأَْجرٍ كَرِميٍ 

إنك ملن املرسلني على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم يس والقرآن احلكيم « 
  »غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم ال يؤمنون 

اتل يس وبالكسر على األصل كجري وبالرفع على هذه : أو بالنصب على . بالفتح كأين وكيف » يس « : قرىء 
معناه يا إنسان يف لغة طىيء : وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما . وأميلت وفخمت األلف . يس أو بالضم كحيث 

واهللا أعلم بصحته وإن صح فوجهه أن يكون أصله يا أنيسني فكثر النداء به على ألسنتهم حىت اقتصروا على شطره 
أو ألنه كالم . كاحلي  أو ألنه دليل ناطق باحلكمة. ذي احلكمة » احلكيم « م اهللا يف أمين اهللا : كما قالوا يف القسم 

أي حاجة : فإن قلت . خرب بعد خرب أو صلة للمرسلني » على صراط مستقيم « حكيم فوصف بصفة املتكلم به 
ليس الغرض بذكره ما ذهبت : إليه خربا كان أو صلة وقد علم املرسلني ال يكونون إال على صراط مستقيم ؟ قلت 

غريه ممن ليس على صفته وإمنا الغرض وصفه ووصف ما جاء به من  إليه من متييز من أرسل على صراط مستقيم عن
إنك ملن املرسلني الثابتني على طريق ثابت وأيضا فإن التنكري : الشريعة فجمع بني الوصفني يف نظام واحد كأنه قال 

لرفع على أنه با» تنزيل العزيز الرحيم « : فيه دل على أنه أرسل من بني الصرط املستقيمة ال يكتنه وصفه وقرىء 
قوما غري منذر » قوما ما أنذر آباؤهم « خرب مبتدأ حمذوف وبالنصب على أعين وباجلر على البدل من القرآن 

وما أرسلنا « ،  ٤٦: القصص » لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك « : آباؤهم على الوصف وحنوه قوله تعاىل 
ووجه ذلك أن جتعل ما . على إثبات اإلنذار » آ أنذر أباؤهم م« ، وقد فسر  ٤٤: سبأ » إليهم قبلك من نذير 

مصدرية لتنذر قوما إنذار آبائهم أو موصولة منصوبة على املفعول الثاين لتنذر قوما ما أنذره آباؤهم من العذاب 
» غفلون  فهم« : أي فرق بني تعلقي قوله : ، فإن قلت  ٤: . النبأ » إنا أنذرناكم عذابا قريبا « : كقوله تعاىل 

مل ينفروا فهم غافلون على أن عدم إنذارهم هو سبب : هو على األول متعلق بالنفي أي : على التفسريين ؟ قلت 
أو فهو . أرسلتك إىل فالن لتنذره فإنه غافل : لتنذر كما تقول » إنك ملن املرسلني « : غفلتهم على الثاين بقوله 

ألن : ال مناقضة : ذرين ملناقضة هذا ما يف اآلي األخر ؟ قلت كيف يكونون منذرين غري من: فإن قلت . غافل 
: فإن قلت . اآلي يف نفي إنذارهم ال يف نفي إنذار آبائهم وآباؤهم القدماء من ولد إمساعيل وكانت النذارة فيهم 

لقد « ألباعد أريد آباؤهم األدنون دون ا: قلت . يف أحد التفسريين أن آباءهم مل ينذروا وهو الظاهر فما تصنع به 
السجدة » ألملئن جهنم من اجلنة والناس أمجعني « قوله تعاىل » القول » « حق القول على أكثرهم فهم ال يؤمنون 

  ، يعين تعلق هبم هذا القول وثبت عليهم ووجب ألهنم ممن علم أهنم ميوتون على الكفر ١٣: 
علنا من بني أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم إنا جعلنا يف أعناقهم أغالال فهي إىل األذقان فهم مقمحون وج



  «فهم ال يبصرون 
يف أهنم ال يلتفتون إىل : م مثل تصميمهم على الكفر وأنه ال سبيل إىل ارعوائهم بأن جعلهم كاملغلولني املقمحني 

هم وال ما احلق وال يعطفون أعناقهم حنوه وال يطأطئون رؤوسهم له وكاحلاصلني بني سدين ال يبصرون ما قدام
فهى إىل » : ما معىن قوله : فإن قلت . خلفهم يف أن ال تأمل هلم وال تبصر وأهنم متعامون عن النظر يف آيات اهللا 

فاألغالل واصلة إىل األذقان ملزوزة إليها وذلك أن طوق الغل الذي يف عنق املغلول : معناه : ؟ قلت « األذقان 
فال ختليه يطأطىء رأسه ويوطىء . رأس العمود نادرا من احللقة إىل الذقن يكون ملتقى طرفيه حتت الذقن حلقة فيها 

إذا روي فرفع : قمح البعري فهو قامح : يقال . الذي يرفع رأسه ويغض بصره : واملقمح . قذاله فال يزال مقمحا 
. اقتمحت السويق  :ومنه . رأسه ومنه شهرا قماح ألن اإلبل ترفع رؤوسها عن املاء لربده فيهما ومها الكانونان 

وبذلك يسمى جامعة  -فما قولك فيمن جعل الضمري لأليدي وزعم أن الغل ملا كان جامعا لليد والعنق : فإن قلت 
« فهم مقمحون » : الوجه ما ذكرت لك والدليل عليه قوله : كان ذكر األعناق داال على ذكر األيدي ؟ قلت  -

ولو كان الضمري لأليدي مل يكن معىن التسبب يف « ى إىل األذقان فه» : أال ترى كيف جعل اإلقماح نتيجة قوله 
اإلقماح ظاهرا على أن هذا اإلضمار فيه ضرب من التعسف وترك الظاهر الذي يدعوه املعىن إىل نفسه إىل الباطن 

يف أيديهم  »: فقد قرأ ابن عباس رضي اهللا عنهما : فإن قلت . الذي جيفو عنه ترك للحق األبلج إىل الباطل اللجلج 
يأىب : فهل جتوز على هاتني القراءتني أن جيعل الضمري لأليدي أو لألميان ؟ قلت « يف أمياهنم » : وابن مسعود « 

سدا » : وقرىء . ذلك وإن ذهب اإلضمار املتعسف ظهور كون الضمري لألغالل وسداد املعىن عليه كما ذكرت 
فأغشينا « فأغشيناهم » بالفتح وما كان من خلق اهللا فالبضم ما كان من عمل الناس ف: وقيل . بالفتح والضم « 

فألبسنا أبصارهم : فأغشيناهم : غطيناها وجعلنا عليها غشاوة عن أن تطمح إىل مرئي وعن جماهد : أبصارهم أي 
أن أبا جهل حلف لئن رأى حممدا يصلي : نزلت يف بين خمزوم وذلك : وقيل . بالعني من العشا : وقرىء . غشاوة 

لريضخن رأسه فأتاه وهو يصلي ومعه حجر ليدمغه به فلما رفع يده أثبتت إىل عنقه ولزق احلجر بيده حىت فكوه 
  أنا أقتله هبذا احلجر فذهب فأعمى اهللا عينيه: عنها جبهد فرجع إىل قومه فأخربهم فقال خمزومي اخر 

كر وخشى الرمحن بالغيب فبشره مبغفرة وأجر وسواء عليهم ءأنذرهتم أم مل تنذرهم اليؤمنون غنما تنذر من اتبع الذ
وإمنا كانت » إمنا تنذر « : قد ذكر ما دل على انتفاء إمياهنم مع ثبوت اإلنذار مث قفاه بقوله : فإن قلت » كرمي 

هو كما قلت ولكن ملا كان ذلك نفيا لإلميان مع وجود اإلنذار : قلت . تصح هذه التقفية لو كان اإلنذار منفيا 
إمنا حتصل : على معىن » إمنا تنذر « : اه أن البغية املرومة باإلنذار غري حاصلة وهي اإلميان قفي بقوله وكان معن

  وهو القرآن أو الوعظ اخلاشون رهبم: البغية بإنذارك من غري هؤالء املنذرين وهم املتبعون للذكر 

  ) ١٢(ُهْم َوكُلَّ َشْيٍء أَْحصَْيَناُه ِفي إَِمامٍ ُمبِنيٍ إِنَّا َنْحُن ُنحْيِي الْمَْوَتى وََنكُْتُب َما قَدَّمُوا َوآثَاَر

} َوَنكُْتُب َما { أن خيرجهم من الشرك إىل اإلميان : إحياؤهم : وعن احلسن . نبعثهم بعد مماهتم } ُنْحىِ املوتى { 
، أو حبيس  أسلفوا من األعمال الصاحلة وغريها وما هلكوا عنه من أثر حسن ، كعلم علموه ، أو كتاب صنفوه

أو سىيء كوظيفة وظفها بعض الظالم على . من مسجد أو رباط أو قنطرة أو حنو ذلك : حبسوه ، أو بناء بنوه 
من أحلان ومالٍه ، وكذلك كل سنة : املسلمني ، وسكة أحدث فيها ختسريهم ، وشيء أحدث فيه صّد عن ذكر اهللا 

قّدم : أي ]  ١٣: القيامة [ } بَُّؤاْ اإلنسان َيْوَمِئذِ بَِما قَدََّم َوأَخَّرَ ُيَن{ : وحنوه قوله تعاىل . حسنة أو سيئة يسنت هبا 
أردنا النقلة إىل )  ٩٣٣: ( وعن جابر . هي آثار املشائني إىل املساجد : وقيل . من أعماله ، وأّخر من آثاره 



يا بين سلمة ، : " يف ديارنا وقال املسجد والبقاع حوله خالية ، فبلغ ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأتانا 
عليكم : " نعم ، بعد علينا املسجد والبقاع حوله خالية ، فقال : ، فقلنا " بلغين أنكم تريدون النقلة إىل املسجد 

وعن عمر . فما وددنا حضرة املسجد ملا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال " فإمنا تكتب آثاركم . دياركم 
وُيكَتبُ «: وقرىء . اللوح : واإلمام . لو كان اهللا مغفالً شيئاً ألغفل هذه اآلثار اليت تعفيها الرياح : ز بن عبد العزي

  .بالرفع » وكل شيء«على البناء للمفعول » ما قّدموا وآثارهم

ا إِلَْيهِمُ اثَْنْينِ فَكَذَُّبوُهَما فََعزَّْزَنا بِثَاِلٍث فَقَالُوا إِذْ أَْرَسلَْن) ١٣(َواْضرِْب لَُهْم َمثَلًا أَْصَحابَ الْقَْرَيِة إِذْ َجاَءَها الْمُْرَسلُونَ 
  ) ١٥(قَالُوا َما أَنُْتْم إِلَّا َبَشٌر ِمثْلَُنا َوَما أَنَْزلَ الرَّْحَمُن ِمْن َشْيٍء إِنْ أَْنُتمْ إِلَّا َتكِْذُبونَ ) ١٤(إِنَّا إِلَْيكُْم مُْرَسلُونَ 

من هذا املثال ، وهذه : عندي من هذا الضرب كذا ، أي : ومثل هلم مثالً ، من قوهلم } واضرب لَُهْم مَّثَالً { 
اذكر هلم : واضرب هلم مثالً مثل أصحاب القرية ، أي : واملعىن . األشياء على ضرب واحد ، أي على مثال واحد 

والقرية . من أصحاب القرية وانتصاب إذ بأنه بدل . واملثل الثاين بيان لألّول . قصة عجيبة قصة أصحاب القرية 
أرسل . رسل عيسى عليه السالم إىل أهلها ، بعثهم دعاة إىل احلق وكانوا عبدة أوثان } املرسلون { و . أنطاكية 

إليهم اثنني ، فلما قربا من املدينة رأيا شيخاً يرعى غنيمات له وهو حبيب النجار صاحب ياس ، فسأهلما فأخرباه ، 
نشفي املريض ونربىء األكمه واألبرص ، وكان له ولد مريض من سنتني فمسحاه ، : اال أمعكما آية؟ فق: فقال 

ألنا إله : فقام ، فآمن حبيب وفشا اخلرب ، فشفي على أيديهما خلق كثري ، ورقى حديثهما إىل امللك وقال هلما 
: وقيل . الناس وضربومها حىت انظر يف أمركما ، فتبعهما : نعم من أوجدك وآهلتك ، فقال : سوى آهلتنا؟ قاال 

مث بعث عيسى عليه السالم مشعون؛ فدخل متنكراً وعاشر حاشية امللك حىت استأنسوا به ، ورفعوا خربه إىل . حبسا 
ال ، حال الغضب : بلغين أنك حبست رجلني فهل مسعت ما يقوالنه؟ فقال : امللك فأنس به ، فقال له ذات يوم 
: اهللا الذي خلق كل شيء وليس له شريك ، فقال : من أرسلكما؟ قاال : مشعون بيين وبني ذلك ، فدعامها ، فقال 

ما يتمّنى امللك ، فدعا بغالم : وما آيتكما؟ قاال : قال . يفعل ما يشاء وحيكم ما يريد : قاال . صفاه وأوجزا 
تا مقلتني ينظر هبما ، مطموس العينني ، فدعوا اهللا حىت انشق له بصر ، وأخذا بندقتني فوضعامها يف حدقتيه فكان

ليس يل عنك سر ، إنّ : قال . أرأيت لو سألت إهلك حىت يضع مثل هذا فيكون لك وله الشرف : فقال له مشعون 
إهلنا ال يبصر وال يسمع وال يضّر وال ينفع ، وكان مشعون يدخل معهم على الصنم فيصلي ويتضرع وحيسبون أنه 

إين أدخلت : اء ميت آمنا به ، فدعوا بغالم مات من سبعة أيام فقام وقال إن قدر إهلكما على إحي: منهم ، مث قال 
فتحت أبواب السماء فرأيت شاباً حسن الوجه : يف سبعة أودية من النار ، وأنا أحذركم ما أنتم فيه فآمنوا ، وقال 

ى مشعون أنّ قوله قد أثّر فلما رأ. وهذان ، فتعجب امللك : ومن هم؟ قال مشعون : يشفع هلؤالء الثالثة ، قال امللك 
. فقوّينا } فََعزَّْزَنا { فيه نصحه فآمن وآمن معه قوم ، ومن لن يؤمن صاح عليهم جربيل عليه السالم صيحة فهلكوا 

إذا غلبه ، أي : بالتخفيف من عزه يعزه : وقرىء . املطر يعزز األرض إذا لبدها وشّدها ، وتعزز حلم الناقة : يقال 
ألنّ الغرض ذكر املعزز به وهو : مل ترك ذكر املفعول به؟ قلت : فإن قلت . وهو مشعون } بِثَاِلٍث { فغلبنا وقهرنا : 

مشعون وما لطف فيه من التدبري حىت عّز احلق وذلّ الباطل ، وإذا كان الكالم منصباً إىل غرض من األغراض جعل 
  .سياقه له وتوجهه إليه ، كأن ما سواه مرفوض مطرح 



قولك باحلق فلذلك رفضت ذكر احملكوم وله : حكم السلطان اليوم باحلق ، الغرض املسوق إليه : ونظريه قولك 
]  ٣١: يوسف [ } َما هذا َبَشًرا { : إمنا رفع بشر هنا ونصب يف قوله ] . ما أنتم إال بشر مثلنا [ احملكوم عليه 

إنا إليكم مرسلون { : مل قيل : فإن قلت . له عمل  ألنّ إالّ تنقض النفي ، فال يبقى ملا املشبهة بليس شبه ، فال يبقى
  .ألنّ األّول ابتداء إخبار ، والثاين جواب عن إنكار : آخراً؟ قلت } إِّنآ إِلَْيكُْم لَُمْرَسلُونَ { أّوالً ، و } 

  ) ١٧(الُْمبُِني  َوَما َعلَْيَنا إِلَّا الَْبلَاغُ) ١٦(قَالُوا َربَُّنا َيعْلَُم إِنَّا إِلَْيكُمْ لَُمْرَسلُونَ 

وإمنا حسن منهم هذا . شهد اهللا ، وعلم اهللا : جار جمرى القسم يف التوكيد ، وكذلك قوهلم } رَبَُّنا َيْعلَمُ { : وقوله 
أي الظاهر } )  ١٧( َوَما َعلَْينآ إِالَّ البالغ املبني { : اجلواب الوارد على طريق التوكيد والتحقيق مع قوهلم 

  .واهللا إين لصادق فيما أدعي ومل حيضر البينة كان قبيحاً : الشاهدة لصحته؛ وإال فلو قال املدعي املكشوف باآليات 

ْرُتمْ َبلْ قَالُوا طَاِئرُكُْم َمَعكُْم أَِئْن ذُكِّ) ١٨(قَالُوا إِنَّا َتطَيَّْرَنا بِكُْم لَِئْن لَمْ َتْنَتهُوا لََنْرُجمَنَّكُْم وَلََيَمسَّنَّكُْم ِمنَّا َعذَاٌب أَلِيٌم 
  ) ١٩(أَنُْتْم قَْوٌم ُمْسرِفُونَ 

تشاءمنا بكم ، وذلك أهنم كرهوا دينهم ونفرت منهم نفوسهم ، وعادة اجلهال أن يتيمنوا بكل } َتطَيَّْرَنا بِكُمْ { 
قالوا  شيء مالوا إليه واشتهوه وآثروه وقبلته طباعهم ، ويتشاءموا مبا نفروا عنه وكرهوه ، فإن أصاهبم نعمة أو بالء

: األعراف [ } َوإِن ُتِصبُْهْم سَّيئَةٌ َيطَّيَّرُواْ مبوسى َوَمن مََّعُه { : بربكة هذا وبشؤم هذا ، كما حكى اهللا عن القبط 
حبس : وقيل ] .  ٧٨: النساء [ } َوإِن ُتِصْبُهمْ َسّيئَةٌ َيقُولُواْ هذه ِمْن ِعنِدَك { : وعن مشركي مكة ] .  ١٣١

أي » طريكم«: وقرىء » وطائركم معكم«إن أصابنا شيء كان من أجلكم : وعن قتادة . ا ذلك عنهم القطر فقالو
» أطريكم«وقرأ احلسن . سبب شؤمكم معكم وهو كفرهم ، أو أسباب شؤمكم معكم ، وهي كفرهم ومعاصيهم 

أتطريون : مبعىن  بألف بينهما ،) ءائن ( و . مبهزة االستفهام وحرف الشرط » أئن ذكرمت«: وقرىء . أي تطريكم 
أن ، وإن : أتطريمت ألن ذكرمت؟ وقرىء : هبمزة االستفهام وأن الناصبة ، يعين » أأن ذكرمت«: إن ذكرمت؟ وقرىء 

على التخفيف : » أين ذكرمت«: وقرىء . بغري استفهام ملعىن اإلخبار ، أي تطريمت ألن ذكرمت ، أو إن ذكرمت تطريمت 
َبلْ أَنُتْم قَْوٌم مُّْسرِفُونَ { ، وإذا شئم املكان بذكرهم كان حبلوهلم فيه أشأم ، أي شؤمكم معكم حيث جرى ذكركم 

ومن مث أتاكم الشؤم ، ال من قبل رسل اهللا وتذكريهم ، أو بل أنتم قوم مسرفون يف ضاللكم : يف العصيان } 
  .متمادون يف غيكم ، حيث تتشاءمون مبن جيب التربك به من رسل اهللا 

اتَّبُِعوا َمْن لَا َيْسأَلُكُمْ أَجًْرا َوُهْم ُمهَْتُدونَ ) ٢٠(قَْصى الَْمدِيَنِة َرُجلٌ َيْسَعى قَالَ َيا قَْومِ اتَّبُِعوا الْمُْرَسِلَني َوَجاَء ِمْن أَ
ُيرِْدنِ الرَّْحَمُن بُِضرٍّ لَا ُتْغنِ َعنِّي أَأَتَِّخذُ ِمْن ُدونِِه آِلَهةً إِنْ ) ٢٢(َوَما ِلَي لَا أَْعُبُد الَِّذي فَطََرنِي َوإِلَْيهِ ُتْرَجُعونَ ) ٢١(

  ) ٢٥(إِنِّي آَمْنُت بِرَبِّكُْم فَاْسَمُعوِن ) ٢٤(إِنِّي إِذًا لَِفي َضلَالٍ ُمبِنيٍ ) ٢٣(َشفَاَعُتُهمْ َشْيئًا َولَا ُينِْقذُوِن 

سول اهللا صلى اهللا عليه هو حبيب بن إسرائيل النجار ، وكان ينحت األصنام ، وهو ممن آمن بر} َرُجلٌ يسعى { 
وسلم ، وبينهما ستمائة سنة كما آمن به تبع األكرب وورقة بن نوفل وغريمها ، ومل يؤمن من بنيب أحدَ إال بعد ظهوره 

أو أنت ختالف : كان يف غار يعبد اهللا ، فلما بلغه خرب الرسل أتاهم وأظهر دينه وقاول الكفرةَ ، فقالوا : وقيل . 
اللهمّ : رمجوه وهو يقول : وقيل . توطئوه بأرجلهم حىت خرج قصبه من دبره : وقيل . ه فقتلوه ديننا ، فوثبوا علي



وعن رسول . اهد قومي؛ وقربه يف سوق أنطاكية ، فلما قتل غضب اهللا عليهم فأهلكوا بصيحة جربيل عليه السالم 
  :اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

علي بن أيب طالب ، وصاحب ياس ، ومؤمن آل فرعون : هللا طرفة عني مل يكفروا با: ُسّباق األمم ثالثة ) "  ٩٣٤( 
ال ختسرون معهم شيئاً من ديناكم : كلمة جامعة يف الترغيب فيهم ، أي } َمن الَّ َيْسئَلُكُْم أَْجراً وَُهم مُّْهَتُدونَ { ، " 

رض املناصحة لنفسه وهو يريد وترحبون صحة دينكم فينتظم لكم خري الدنيا وخري اآلخرة ، مث أبرز الكالم يف مع
مناصحتهم ليتلطف هبم ويداريهم ، وألنه أدخل يف إحماض النصح حيث ال يريد هلم إال ما يريد لروحه ، ولقد وضع 

{ : أال ترى إىل قوله . وما لكم ال تعبدون الذي فطركم : مكان قوله } َوَما ِلَى آل أَْعُبُد الذى فَطََرنِى { : قوله 
{ : الذي فطرين وإليه أرجع ، وقد ساقه ذلك املساق إىل أن قال : ولوال أنه قصد ذلك لقال } َجُعونَ َوإِلَْيِه ُتْر

أنّ العبادة : يريد فامسعوا قويل وأطيعوين ، فقد نبهتكم على الصحيح الذي ال معدل عنه } َءاَمنُت بَِرّبكُْم فامسعون 
دفع العقول وأنكرها ألن تستحبوا على عبادته عبادة أشياء إن ال تصّح إالّ ملن منه مبتدؤكم وإليه مرجعكم ، وما أ

أرادكم هو بضّر وشفع لكم هؤالء مل تنفع شفاعتهم ومل ميكنوا من أن يكونوا شفعاء عنده؛ ومل يقدروا على إنقاذكم 
: وقيل . منه بوجه من الوجوه ، إنكم يف هذا االستحباب لواقعون يف ضالل ظاهر بني ال خيفى على ذي عقل ومتييز 

} )  ٢٥( إىن َءامَنُت بَِربِّكُْم فامسعون { : ملا نصح قومه أخذوا يرمجونه فأسرع حنو الرسل قبل أن يقتل ، فقال هلم 
أن يوردين ضّراً ، أي جيعلين مورداً للضرّ : مبعىن » إن يردين الرمحن بضّر«: وقرىء . أي امسعوا إمياين تشهدوا يل به 

.  

  ) ٢٧(بَِما غَفََر ِلي رَبِّي َوَجَعلَنِي ِمَن الُْمكَْرِمَني ) ٢٦(ةَ قَالَ َيا لَْيَت قَْوِمي َيْعلَُمونَ ِقيلَ اْدُخلِ الَْجنَّ

َبلْ { : أدخله اهللا اجلنة وهو فيها حّي يرزق أراد قوله تعاىل : وعن قتادة } ادخل اجلنة { له } ِقيلَ { أي ملا قتل 
فإن . معناه البشرى بدخول اجلنة وأنه من أهلها : وقيل ]  ١٦٩: آل عمران [ } رِِحَني أَْحَياء ِعندَ َربّهِْم يُْرَزقُونَ فَ

خمرجه خمرج االستئناف ، ألنّ هذا من مظان املسألة عن حاله : كيف خمرج هذا القول يف علم البيان؟ قلت : قلت 
دينه والتسخي لوجهه بروحه؟ فقيل  كيف كان لقاء ربه بعد ذلك التصلب يف نصرة: عند لقاء ربه ، كأنّ قائالً قال 

قيل ادخل اجلنة ومل يقل قيل له ، الْنصباب الغرض إىل املقول وعظمه ، ال إىل القول له مع كونه معلوماً ، : 
مرتب على تقدير سؤال سائل عما وجد من قوله عند ذلك الفوز العظيم ، } قَالَ ياليت قَْوِمى َيْعلَُمونَ { وكذلك 

ومه حباله ، ليكون علمهم هبا سبباً الكتساب مثلها ألنفسهم ، بالتوبة عن الكفر والدخول يف اإلميان وإمنا متىن علم ق
  :ويف حديث مرفوع . والعمل الصاحل املفضيني بأهلهما إىل اجلنة 

وفيه تنبيه عظيم على وجوب كظم الغيظ ، واحللم عن أهل اجلهل ، والترؤف " نصح قومه حياً وميتاً ) "  ٩٣٥( 
ى من أدخل نفسه يف غمار األشرار وأهل البغي ، والتشمر يف ختليصه والتلطف يف افتدائه ، واالشتغال بذلك عن عل

وجيوز أن . أال ترى كيف متىن اخلري لقتلته والباغني له الغوائل وهم كفرة عبدة أصنام . الشماتة به والدعاء عليه 
ه ، وأنه كان على صواب ونصيحة وشفقة ، وأن عداوهتم مل يتمىن ذلك ليعلموا أهنم كانوا على خطأ عظيم يف أمر

: وقرىء . واألّول أوجه . تكسبه إال فوزاً ومل تعقبه إال سعادة ، ألنّ يف ذلك زيادة غبطة له وتضاعف لذة وسرور 
درية أو املوصولة؛ املص: أي املاآت هي؟ قلت } بَِما غَفََر ِلى رَبِّى { : يف قوله تعاىل ) ما : ( فإن قلت . » املكرمني«

وحيتمل أن تكون استفهامية؛ يعين بأي شيء غفر يل ريب؛ يريد به ما كان منه . بالذي غفره يل من الذنوب : أي 



بطرح األلف أجود وإن كان إثباهتا جائزاً؛ » مب غفر يل«: معهم من املصابرة إلعزاز الدين حىت قتل ، إال أنّ قولك 
  .بأي شيء صنعت ومب صنعت : أي قد علمت مبا صنعت هذا ، : يقال 

إِنْ كَاَنتْ إِلَّا صَْيَحةً َواِحَدةً فَإِذَا ُهمْ ) ٢٨(َوَما أَنَْزلَْنا َعلَى قَْوِمِه ِمْن َبْعِدِه ِمْن ُجْنٍد ِمَن السََّماِء َوَما كُنَّا ُمْنزِِلَني 
  ) ٢٩(َخاِمُدونَ 

كهم جنداً من جنود السماء ، كما فعل يوم بدر واخلندق أن اهللا كفى أمرهم بصيحة ملك ، ومل ينزل إلهال: املعىن 
وما كان يصح يف حكمتنا أن ننزل يف إهالك : معناه : ؟ قلت } َوَما كُنَّا ُمنزِِلَني { : وما معىن قوله : ، فإن قلت 

ذلك  قوم حبيب جنداً من السماء ، وذلك ألن اهللا تعاىل أجرى هالك كل قوم على بعض الوجوه دون البعض ، وما
فَِمْنُهم مَّْن أَْرَسلَْنا َعلَْيِه حَاِصباً وِمنُْهْم { : أال ترى إىل قوله تعاىل . إال بناء على ما اقتضته احلكمة وأوجبته املصلحة 

فلم أنزل : ت فإن قل] .  ٤٠: العنكبوت [ } َوِمْن أََخذَْتهُ الصيحة َوِمْنُهْم مَّْن َخَسفَْنا بِِه األرض َوِمنُْهْم مَّْن أَغَْرقَْنا 
{ ، ]  ٩: األحزاب [ } فَأَْرَسلَْنا َعلَْيهِْم رِحياً َوُجُنوداً لَّْم َتَرْوَها { : اجلنود من السماء يوم بدر واخلندق؟ قال تعاىل 

{ ، ]  ١٢٤: آل عمران [ } بثالثة آالف من املالئكة منزلني { ، ]  ٩: األنفال [ } بِأَلٍْف مَِّن املالئكة مُْرِدِفَني 
إمنا كان يكفي ملك واحد ، فقد أهلكت : ؟ قلت ]  ١٢٥: آل عمران [ } بِخَْمَسِة ءاالف ّمَن امللئكة ُمَسّوِمنيَ 

مدائن قوم لوط بريشة من جناح جربيل ، وبالد مثود وقوم صاحل بصيحة منه ، ولكن اهللا فضَّل حممداً صلى اهللا عليه 
ن الرسل ، فضالً عن حبيب النجار ، وأوالُه من أسباب الكرامة وسلم بكل شيء على كبار األنبياء وأويل العزم م

َوَما كُنَّا } { َوَما أَنزَلَْنا { : واإلعزاز ما مل يوله أحداً؛ فمن ذلك أنه أنزل له جنوداً من السماء وكأنه أشار بقوله 
إن كانت إالّ «ما كنا نفعله بغريك إىل أن إنزال اجلنود من عظائم األمور اليت ال يؤهل هلا إالّ مثلك ، و} ُمنزِِلَني 

: وقرأ أبو جعفر املدين بالرفع على كان التامة ، أي . إن كانت األخذة أو العقوبة إالّ صيحة واحدة » صيحة واحدة
ما وقع شيء إالّ صيحة ، ولكنه نظر إىل : ما وقعت إالّ صيحة ، والقياس واالستعمال على تذكري الفعل؛ ألنّ املعىن 

وبيت » فأصبحوا ال ترى إالّ مساكنهم«: وأن الصيحة يف حكم فاعل الفعل ، ومثلها قراءة احلسن  ظاهر اللفظ
  :ذي الرّمة 

. من زقا الطائر يزقو ويزقي ، إذا صاح » إالزقية واحدة«وقرأ ابن مسعود ... َوَما َبِقَيْت إالَّ الضُّلُوعُ الْجََراِشُع 
  :مخدوا كما ختمد النار ، فتعود رماداً ، كما قال لبيد  }خامدون { أثقل من الزواقي : ومنه املثل 

  َيُحوُر رََماداً َبْعَد إذْ ُهَو َساطُِع... َوَما الَْمْرُء إالَّ كَالشََّهابِ َوَضْوِئِه 

  ) ٣٠(َيا َحْسَرةً َعلَى الِْعَباِد َما يَأِْتيهِْم ِمْن َرُسولٍ إِلَّا كَاُنوا بِِه َيسَْتْهزِئُونَ 

تعايل يا حسرة فهذه من أحوالك اليت حقك أن : نداء للحسرة عليهم ، كأمنا قيل هلا } لَى العباد ياحسرة َع{ 
واملعىن أهنم أحقاء بأن يتحسر عليهم املتحسرون ، ويتلهف على . حتضري فيها ، وهي حال استهزائهم بالرسل 

وجيوز أن يكون من اهللا تعاىل على . ثقلني أو هم متحسر عليهم من جهة املالئكة واملؤمنني من ال. حاهلم املتلهفون 
: سبيل االستعارة ىف معىن تعظيم ما جنوه على أنفسهم وحمنوها به ، وفرط إنكاره له وتعجيبه منه ، وقراءة من قرأ 

، على اإلضافة إليهم » يا حسرة العباد«: وقرىء . يا حسريت : تعضد هذا الوجه ألن املعىن » يا حسرتاه«
  .على إجراء الوصل جمرى الوقف : ويا حسرة على العباد . من حيث أهنا موجهة إليهم  الختصاصها هبم؛



  ) ٣٢(َوإِنْ كُلٌّ لَمَّا َجِميٌع لَدَْيَنا ُمْحَضُرونَ ) ٣١(أَلَْم َيَرْوا كَْم أَْهلَكَْنا قَْبلَُهْم ِمَن الْقُُروِن أَنَُّهْم إِلَْيهِمْ لَا يَْرجُِعونَ 

ألن كم ال يعمل فيها عامل قبلها ، كانت لالستفهام أو } كَْم { مل يعلموا ، وهو معلق عن العمل يف أ} أَلَْم َيرَْواْ { 
أمل يروا إن زيداً ملنطلق ، وإن مل : للخرب؛ ألنّ أصلها االستفهام ، إال أن معناه نافذ يف اجلملة ، كما نفذ يف قولك 

أمل : على املعىن ، ال على اللفظ ، تقديره } كَْم أَْهلَكَْنا { بدل من } ونَ أَنَُّهْم إِلَيْهِْم الَ يَْرجُِع{ و . يعمل يف لفظه 
ويف . كسر إنّ على االستئناف : وعن احلسن . يروا كثرة إهالكنا القرون من قبلهم كوهنم غري راجعني إليهم 

. ا يرّد قول أهل الرجعة والبدل على هذه القراءة بدل اشتمال ، وهذا مم» أمل يروا من أهلكنا«: قراءة ابن مسعود 
بئس : إن قوماً يزعمون أنّ علياً مبعوث قبل يوم القيامة ، فقال : وحيكى عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه قيل له 

صلة للتأكيد ، ) ما ( بالتخفيف ، على أن » ملا«: قرىء } لَمَّا { . نكحنا نساءه وقسمنا مرياثه : القوم حنن إذن 
. إالّ ، كاليت يف مسألة الكتاب : بالتشديد ، مبعىن ) ملّا ( و . ثقيلة ، وهي متلقاة بالالم ال حمالة خمففة من ال: وإن 

مررت : هو الذي يقع عوضاً من املضاف إليه ، كقولك } كُلٌّ { نشدتك باهللا ملا فعلت ، وإن نافية ، والتنوين يف 
فإن . حمضرون معذبون : وقيل . لحساب يوم القيامة واملعىن أن كلهم حمشورون جمموعون حمضرون ل. بكل قائماً 

ليس بواحد؟ ألنّ كالً يفيد معىن اإلحاطة ، وأن ال ينفلت : كيف أخرب عن كل جبميع ومعنامها واحد؟ قلت : قلت 
فعيل مبعىن مفعول ، يقال حي مجيع ، : واجلميع . معناه االجتماع ، وأن احملشر جيمعهم : منهم أحد ، واجلميع 

  .مجيعاً  وجاؤا

َوَجَعلَْنا ِفيَها َجنَّاٍت ِمْن َنخِيلٍ َوأَْعنَابٍ ) ٣٣(َوآَيةٌ لَُهمُ الْأَْرُض الْمَْيَتةُ أَحَْيْيَناَها َوأَخَْرْجَنا ِمنَْها َحبا فَِمْنُه َيأْكُلُونَ 
ُسْبَحانَ الَِّذي َخلََق الْأَزَْواجَ ) ٣٥(ْيِديهِْم أَفَلَا َيْشكُُرونَ ِلَيأْكُلُوا ِمْن ثََمرِِه َوَما َعِملَْتُه أَ) ٣٤(َوفَجَّْرَنا ِفيَها ِمَن الُْعُيوِن 

  ) ٣٦(كُلََّها ِممَّا ُتْنبُِت الْأَْرُض َوِمْن أَنْفُِسهِْم َوِممَّا لَا َيْعلَُمونَ 

تة آية ، استئناف بيان لكون األرض املي} أحييناها { و . القراءة بامليتة على اخلفة أشيع ، لسلسها على اللسان 
وكذلك نسلخ ، وجيوز أن توصف األرض والليل بالفعل ، ألنه أريد هبما اجلنسان مطلقني ال أرض وليل بأعياهنما ، 

  :فعومال معاملة النكرات يف وصفهما باألفعال ، وحنوه 
للداللة على أن احلب هو الشيء الذي  بتقدمي الظرف} فَِمْنُه َيأْكُلُونَ { : وقوله ... َولَقَْد اُمرُّ َعلَى اللَّئِيمِ َيسُبُّنِي 

يتعلق به معظم العيش ويقوم باالرتزاق منه صالح اإلنس ، وإذا قل جاء القحط ووقع الضّر ، وإذا فقد جاء اهلالك 
وقرىء . بالتخفيف والتثقيل ، والفجر والتفجري ، كالفتح والتفتيح لفظاً ومعىن » وفجرنا«: وقرىء . ونزل البالء 

{ من ) و ( ليأكلوا مما خلقه اهللا من الثمر : واملعىن : حتني وضمتني وضمة وسكون ، والضمري هللا تعاىل بفت» مثره«: 
من الغرس والسقي واآلبار ، وغري ذلك من األعمال إىل أن بلغ الثمر منتهاه وإبان أكله ، يعين } َما َعِملَْتُه أَْيِديهِْم 

وجعلنا ، وفجرنا؛ فنقل : ر من كد بين آدم ، وأصله من مثرنا كما قال أن الثمر يف نفسه فعل اهللا وخلقه ، وفيه آثا
وجيوز أن يرجع إىل النخيل ، وتترك األعناب غري مرجوع إليها . الكالم من التكلم إىل الغيبة على طريقة االلتفات 

وهو اجلنات ، كما قال وجيوز أن يراد من مثر املذكور . ، ألنه علم أهنا يف حكم النخيل فيما علق به من أكل مثره 
  :رؤبة 

  كَأَنَُّه ِفي اِجللِْد َتوِْليُع الَْبهَْق... ِفيَها ُخطُوطٌ ِمْن َبيَاضٍ َوَبلَْق 
نافية على أنّ الثمر خلق اهللا ومل تعمله أيدي الناس وال } َما { ولك أن جتعل : أردت كأن ذاك : فقيل له ، فقال 



وما عملت من غري راجع ، وهي يف مصاحف أهل الكوفة كذلك ، ويف  وقرىء على الوجه األّول ،. يقدرون عليه 
ومن } َوِممَّا الَ َيْعلَُمونَ { األجناس واألصناف } األزواج { مصاحف أهل احلرمني والبصرة والشام مع الضمري 

تعاىل من اخلالئق  أزواج مل يطلعهم اهللا عليها وال توصلوا إىل معرفتها بطريق من طرق العلم ، وال يبعد أن خيلق اهللا
احليوان واجلماد ما مل جيعل للبشر طريقاً إىل العلم به ، ألنه ال حاجة هبم يف دينهم ودنياهم إىل ذلك العلم ، ولو 

وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما . كانت هبم إليه حاجة ألعلمهم مبا ال يعلمون ، كما أعلمهم بوجود ما ال يعلمون 
  :ويف احلديث . مل يسمهم : 
فأعلمنا بوجوده " ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر ، بله ما أطلعتهم عليه ) "  ٩٣٦( 

ويف ]  ١٧: السجدة [ } فَالَ َتْعلَُم نَفٌْس مَّا أُْخِفَى لَُهم ّمن قُرَِّة أَْعُينٍ { : وإعداده ومل يعلمنا به ما هو ، وحنوه 
  .جهلوه ما دلّ على عظم قدرته واتساع ملكه  اإلعالم بكثرة ما خلق مما علموه ومما

  ) ٣٧(َوآَيةٌ لَُهمُ اللَّْيلُ َنسْلَُخ ِمْنُه النَّهَاَر فَإِذَا ُهْم ُمظِْلُمونَ 

سلخ احلية خلرشائها ، فاستعري إلزالة الضوء أوكشفه عن مكان : ومنه . إذا كشطه عنها وأزاله : سلخ جلد الشاة 
  .أعتمنا وأدجينا : أظلمنا ، كما تقول : داخلون يف الظالم ، يقال } نَ مُّظِْلُمو{ الليل وملقى ظله 

َوالْقََمَر قَدَّْرنَاُه َمَنازِلَ حَتَّى َعاَد كَالْعُْرُجوِن الْقَِدميِ ) ٣٨(َوالشَّْمُس َتْجرِي ِلُمْسَتقَرٍّ لََها ذَِلَك تَقِْديرُ الْعَزِيزِ الَْعِليمِ 
  ) ٤٠(َها أَنْ ُتْدرَِك الْقََمَر َولَا اللَّْيلُ َسابُِق النَّهَارِ َوكُلٌّ ِفي فَلٍَك َيسَْبُحونَ لَا الشَّْمسُ َيْنبَِغي لَ) ٣٩(

حلّد هلا مؤقت مقّدر تنتهي إليه من فلكها يف آخر السنة ، شبه مبستقّر املسافر إذا قطع مسريه ، أو } ِلُمْستَقَّر لََّها { 
تتقصاها مشرقاً مشرقاً ومغرباً مغرباً حىت تبلغ أقصاها ، مث ترجع فذلك حّدها  ملنتهى هلا من املشارق واملغارب؛ ألهنا

مستقّرها أجلها : وقيل . ومستقّرها؛ ألهنا ال تعدوه أو حلّد هلا من مسريها كل يوم يف مرأى عيوننا وهو املغرب 
وقت الذي تستقّر فيه وينقطع ال: وقيل . الذي أقّر اهللا عليه أمرها يف جريها ، فاستقّرت عليه وهو آخر السنة 

  .جريها وهو يوم القيامة 
ال «: وقرىء . ال تزال جتري ال تستقّر : أي » ال مستقّر هلا«: وقرأ ابن مسعود » جتري إىل مستقر هلا«: وقرىء 
اجلري على ذلك التقدير واحلساب الدقيق الذي تكل الفطن عن } ذَِلكَ { على أنّ ال مبعىن ليس » مستقّر هلا

. تخراجه وتتحري األفهام يف استنباطه ، ما هو إال تقدير الغالب بقدرته على كل مقدور ، احمليط علماً بكل معلوم اس
ومن آياته القمر ، ونصباً بفعل يفسره قدرناه ، : رفع على االبتداء ، أو عطفاً على الليل ، يريد » والقمُر«: قرىء 

قدرنا مسريه منازل : ر مضاف ألنه ال معىن لتقدير نفس القمر منازل واملعىن من تقدي. } قدرناه مََنازِلَ { وال بدّ يف 
وهي مثانية وعشرون منزالً ، ينزل القمر كلّ ليلة يف واحد منها ال يتخطاه وال يتقاصر عنه ، على تقدير مستوٍ ال 

ليلة إذا نقص الشهر ، وهذه  يتفاوت ، يسري فيها كل ليلة من املستهل إىل الثامنة والعشرين ، مث يستتر ليلتني أو
الشرطان ، البطني ، الثريا ، الدبران ، : املنازل هي مواقع النجوم اليت نسبت إليها العرب األنواء املستمطرة ، وهي 

اهلقعة ، اهلنعة ، الذراع ، النثرة ، الطرف ، اجلبهة ، الزبرة ، الصرفة ، العّوا ، السماك ، الغفر ، الزباين ، اإلكليل 
قلب ، الشولة ، النعائم ، البلدة ، سعد الذابح ، سعد بلع ، سعد السعود ، سعد األخبية ، فرغ الدلو املقدم ، ، ال

وهو عود العذق } َعاَد كالعرجون القدمي { فإذا كان يف آخر منازله دّق واستقوس ، و . فرغ الدلو املؤخر ، الرشا 
: وقرىء . من االنعراج وهو االنعطاف » فعلون«هو : جاج وقال الز. ، ما بني مشارخيه إىل منبته من النخلة 



بوزن الفرجون؛ ومها لغتان ، كالبزيون والبزيون ، والقدمي احملول ، وإذا قدم دق فاحنىن واصفر ، فشبه » العرجون«
أو . حّر  كل مملوك يل قدمي فهو: أقل مّدة املوصوف بالقدم احلول ، فلو أنّ رجالً قال : وقيل . به من ثالثة أوجه 

: على األصل ، واملعىن . » سابق النهار«: وقرىء . عتق منهم من مضى له حول أو أكثر : كتب ذلك يف وصيته 
أنّ اهللا تعاىل قسم لكل واحد من الليل والنهار وآيتيهما قسماً من الزمان ، وضرب له حّداً معلوماً ، ودبر أمرمها 

سهل هلا وال يصّح وال يستقيم لوقوع التدبري على املعاقبة ، وإن جعل أي ال يت: على التعاقب ، فال ينبغي للشمس 
فتجتمع معه يف وقت واحد وتداخله يف سلطانه } أَن تْدرَِك القمر { لكل واحد من النريين سلطان على حياله 

لى هذا الترتيب إىل فتطمس نوره ، وال يسبق الليل النهار يعين آية الليل آية النهار ومها النريان ، وال يزال األمر ع
: أن يبطل اهللا ما دبر من ذلك ، وينقض ما ألف فيجمع بني الشمس والقمر ، وُيطلع الشمس من مغرهبا فإن قلت 

ألنّ الشمس ال تقطع فلكها إال يف سنة ، والقمر يقطع : مل جعلت الشمس غري مدركة ، والقمر غري سابق؟ قلت 
خليقاً بأن ] والقمر [ صف باإلدراك لتباطىء سريها عن سري القمر ، فلكه يف شهر ، فكانت الشمس جديرة بأن تو

وكلهم ، والضمري للشموس : التنوين فيه عوض عن املضاف إليه ، واملعىن } وَكُلٌّ { يوصف بالسبق لسرعة سريه 
  .واألقمار على ما سبق ذكره 

َوإِنْ َنَشأْ ُنْغرِقُْهْم فَلَا ) ٤٢(َوَخلَقَْنا لَُهْم ِمْن ِمثِْلِه َما َيْركَُبونَ ) ٤١(ْشُحوِن َوآَيةٌ لَُهمْ أَنَّا َحَملَْنا ذُرِّيََّتُهْم ِفي الْفُلِْك الَْم
  ) ٤٤(إِلَّا َرْحَمةً ِمنَّا َوَمَتاًعا إِلَى ِحنيٍ ) ٤٣(صَرِيَخ لَُهْم وَلَا ُهْم ُينْقَذُونَ 

  :ة يقع على النساء ، ألهنّن مزارعها ويف احلديث اسم الذري: وقيل . أوالدهم ومن يهمهم محله } ذُرِّيَّتَُهْم { 
من اإلبل وهي } َما َيرْكَُبونَ { من مثل الفلك } ّمن ّمثِْلِه { . أنه هنى عن قتل الذراري يعين النساء )  ٩٣٧( 

مني ، أنه محل فيها آباءهم األقد: سفينة نوح ، ومعىن محل اهللا ذرياهتم فيها } الفلك املشحون { سفائن الرب وقيل 
ويف أصالهبم هم وذرياهتم ، وإمنا ذكر ذرياهتم دوهنم ألّنه أبلغ يف االمتنان عليهم ، وأدخل يف التعجيب من قدرته ، 

من مثل ذلك الفلك ما يركبون من السفن والزوارق } ّمن ّمثِْلِه { و . يف محل أعقاهبم إىل يوم القيامة يف سفينة نوح 
{ ال ينجون من املوت بالغرق } َوالَ ُهْم ُينقَذُونَ { أتاهم الصريخ : يقال . إغاثة  أو ال. ال مغيث } فال َصرِيَخ { 

إىل أجل ميوتون فيه ال بّد هلم منه بعد النجاة من موت الغرق } إىل ِحنيٍ { إال لرمحة منا ولتمتيع باحلياة } إِالَّ َرْحَمةً 
  :ولقد أحسن من قال . 

  َسِلْمُت ِمَن الِْحَمامِ إلَى الِْحَمام... لَِكْن َولَْم أَْسلَْم ِلكَْي أَْبقَى َو
  .» نغرقهم«: وقرأ احلسن رضي اهللا عنه 

َوَما َتأْتِيهِْم ِمْن آَيٍة ِمْن آَياِت َربِّهِمْ إِلَّا كَاُنوا ) ٤٥(َوإِذَا قِيلَ لَُهُم اتَّقُوا َما َبْيَن أَْيِديكُْم َوَما َخلْفَكُمْ لََعلَّكُمْ ُتْرَحُمونَ 
  ) ٤٦(َها ُمْعرِِضَني َعْن

أَفَلَْم يََرْواْ إىل َما َبْيَن أَْيِديهِْم َوَما َخلْفَُهْم ّمَن السماء واألرض { : كقوله تعاىل } اتقوا َما َبْيَن أَْيِديكُْم َوَما َخلْفَكُْم { 
لوقائع اليت خلت ، ما بني أيديكم من ا: وعن قتادة . ما تقّدم من ذنوبكم وما تأخر : وعن جماهد ]  ٩: سبأ [ } 

} لَعَلَّكُْم ُتْرَحُمونَ { يعين من مثل الوقائع اليت ابتليت هبا األمم املكذبة بأنبيائها ، وما خلفكم من أمر الساعة 
: فكأنه قال } إِالَّ كَانُواْ َعْنَها ُمْعرِِضنيَ { : وجواب إذا حمذوف مدلول عليه بقوله . لتكونوا على رجاء رمحه اهللا 

  .ودأهبم اإلعراض عند كل آية وموعظة : مث قال . هلم اتقوا أعرضوا  وإذا قيل



َشاُء اللَُّه أَطَْعَمُه إِنْ أَْنُتمْ إِلَّا ِفي َوإِذَا قِيلَ لَُهْم أَْنِفقُوا ِممَّا َرَزقَكُُم اللَُّه قَالَ الَِّذيَن كَفَُروا ِللَِّذيَن آَمنُوا أَُنطِْعُم َمْن لَْو َي
  ) ٤٧(َضلَالٍ ُمبِنيٍ 

لو شاء اهللا ألغىن فالناً ، ولو شاء : كانت الزناذقة منهم يسمعون املؤمنني يعلقون أفعال اهللا تعاىل مبشيئته فيقولون 
ألعّزه ، ولو شاء لكان كذا؛ فأخرجوا هذا اجلواب خمرج االستهزاء باملؤمنني ومبا كانوا يقولونه من تعليق األمور 

ول فيه هذا القول بينكم ، وذلك أهنم كانوا دافعني أن يكون الغىن والفقر من اهللا؛ أنطعم املق: ومعناه . مبشيئة اهللا 
كان مبكة زنادقة ، فإذا أمروا بالصدقة على : ألهنم معطلة ال يؤمنون بالصانع ، وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما 

اهللا تعاىل ملا كان قادراً على إطعامه وال كانوا يومهون أن : ال واهللا ، أيفقره اهللا ونطعمه حنن؟ وقيل : املساكني قالوا 
نزلت يف مشركي قريش حني قال فقراء أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . يشاء إطعامه فنحن أحق بذلك 

  :أعطونا مما زعمتم من أموالكم أهنا هللا ، يعنون قوله : 
لو شاء اهللا ألطعمكم : ، فحرموهم وقالوا ]  ١٣٦: األنعام [ } َوَجَعلُواْ ِللَِّه ِممَّا ذََرأَ ِمَن احلرث واألنعام َنِصيباً { 
.  

  .أو هو من مجلة جواهبم للمؤمنني . قول اهللا هلم } إنْ أَنُتمْ إالَّ ِفى ضالل مُّبِنيٍ { 

فَلَا ) ٤٩(أُْخذُُهْم وَُهْم َيِخصُِّمونَ َما َينْظُُرونَ إِلَّا صَْيَحةً وَاِحَدةً َت) ٤٨(َوَيقُولُونَ مََتى َهذَا الَْوْعُد إِنْ كُْنُتمْ َصاِدِقَني 
  ) ٥٠(َيْسَتِطيُعونَ َتْوِصَيةً َولَا إِلَى أَْهِلهِْم َيْرجُِعونَ 

بإدغام التاء يف الصاد مع فتح اخلاء وكسرها ، وإتباع الياء اخلاء يف الكسر ، وخيتصمون على » خيصمون« : قرىء 
تبغتهم وهم يف أمنهم وغفلتهم عنها ، ال خيطروهنا بباهلم مشتغلني  أهنا: واملعىن . وخيصمون ، من خصمه . األصل 

. خيصم بعضهم بعضاً : ومعىن خيصمون . خبصوماهتم يف متاجرهم ومعامالهتم وسائر ما يتخاصمون فيه ويتشاجرون 
صوا يف شيء من أن يو} فَالَ َيْسَتِطيُعونَ { تأخذهم وهم عند أنفسهم خيصمون يف احلجة يف أهنم ال يبعثون : وقيل 

  .وال يقدرون على الرجوع إىل منازهلم وأهاليهم ، بل ميوتون حيث تفجؤهم الصيحة } تَْوِصَيةً { أمورهم 

َما َوَعدَ  قَالُوا َيا َوْيلََنا َمْن َبَعثََنا ِمْن َمْرقَِدَنا َهذَا) ٥١(َوُنِفَخ ِفي الصُّورِ فَإِذَا ُهْم ِمَن الْأَْجَداِث إِلَى َربِّهِْم يَْنِسلُونَ 
  ) ٥٢(الرَّْحَمُن َوَصَدَق الُْمْرَسلُونَ 

: وقرىء . القبور » األجداث«بسكون الواو وهو القرن ، أو مجع صورة ، وحّركها بعضهم ، و » الصور«: قرىء 
 عن ابن مسعود رضي» يا ويلتنا«: وقرىء . يعدون بكسر السني وضمها ، وهي النفخة الثانية } َينِسلُونَ { بالفاء 

أراد : وعن بعضهم : مبعىن أهبنا » من هبنا«: من هب من نومه إذا انتبه ، وأهبه غريه وقرىء » من أهبنا«: اهللا عنه 
} َهذَا { ومن هبنا ، على من اجلارة واملصدر ، و » من بعثنا«: وقرىء : هب بنا ، فحذف اجلار وأوصل الفعل 

خرب مبتدأ : وجيوز أن يكون هذا صفة للمرقد ، وما وعد . وصولة خربه ، وما مصدرية أو م} َما َوَعدَ { مبتدأ ، و 
وعن . حق } الرمحن َوَصَدَق املرسلون { مبتدأ حمذوف اخلرب ، أي ما وعد : هذا وعد الرمحن ، أي : حمذوف ، أي 

ا َما َوَعَد الرمحن َهذَ{ من بعثنا ، وأما : للكفار هجعة جيدون فيها طعم النوم ، فإذا صيح بأهل القبور قالوا : جماهد 
كالم الكافرين يتذكرون ما مسعوه من : وقيل . كالم املتقني : وعن احلسن . عن ابن عباس . فكالم املالئكة } 

هذا وعد : كان املعىن : مصدرية ) ما ( إذا جعلت : فإن قلت . الرسل فيجيبون به أنفسهم أو بعضهم بعضاً 



َوَصَدقَ { : ود واملصدوق فيه بالوعد والصدق ، فما وجه قوله الرمحن وصدق املرسلني ، على تسمية املوع
والذي : هذا الذي وعده الرمحن والذي صّدقه املرسلون ، مبعىن : تقديره : إذا جعلتها موصولة؟ قلت } املرسلون 

َعثََنا ِمن َمن َب{ : فإن قلت . ومنه صدقين سن بكره . صدقوهم احلديث يف القتال : صدق فيه املرسلون ، من قوهلم 
معناه بعثكم الرمحن الذي وعدكم البعث وأنبأكم : ؟ سؤال عن الباعث ، فكيف طابقه ذلك جواباً؟ قلت } مَّْرقَِدَنا 

سيئت هبا قلوهبم ، ونعيت إليهم أحواهلم ، وذكروا كفرهم وتكذيبهم ، : به الرسل؛ إال أنه جيء به على طريقة 
ليس بالبعث الذي عرفتموه وهو بعث النائم من مرقده ، حىت يهمكم : هلم  وأخربوا بوقوع ما أنذروا به وكأنه قيل

السؤال عن الباعث ، إن هذا هو البعث األكرب ذو األهوال واألفزاع ، وهو الذي وعده اهللا يف كتبه املنّزلة على 
  .ألسنة رسله الصادقني 

فَالَْيْوَم لَا ُتظْلَُم نَفٌْس َشْيئًا َولَا ُتْجَزْونَ إِلَّا َما كُْنُتمْ ) ٥٣(ْيَنا ُمْحَضُرونَ إِنْ كَاَنْت إِلَّا صَْيَحةً َواِحَدةً فَإِذَا ُهْم َجِميٌع لََد
ُهْم َوأَزَْواجُُهْم ِفي ِظلَالٍ َعلَى الْأََراِئِك ُمتَِّكئُونَ ) ٥٥(إِنَّ أَْصحَاَب الَْجنَِّة الَْيْوَم ِفي ُشُغلٍ فَاِكُهونَ ) ٥٤(َتْعَملُونَ 

  ) ٥٨(َسلَاٌم قَْولًا ِمْن َربٍّ َرحِيمٍ ) ٥٧(ْم ِفيَها فَاِكَهةٌ َولَُهْم َما َيدَُّعونَ لَُه) ٥٦(

إِنَّ أصحاب اجلنة اليوم ِفى . . . . . . فاليوم الَ ُتظْلَُم نَفٌْس شَْيئاً { قرئت منصوبة ومرفوعة » إال صيحة واحدة«
ه احلكاية زيادة تصوير للموعود ، ومتكني له يف النفوس ، ويف مثل هذ. حكاية ما يقال هلم يف ذلك اليوم } ُشُغلٍ 

يف أي شغل ويف شغل ال يوصف ، وما ظنك بشغل من سعد } ِفى شُُغلٍ { وترغيب يف احلرص عليه وعلى ما يثمره 
 بدخول اجلنة اليت هي دار املتقني ، ووصل إىل نيل تلك الغبطة وذلك امللك الكبري والنعيم املقيم ، ووقع يف تلك

املالذ اليت أعدّها اهللا للمرتضني من عباده ، ثواباً هلم على أعماهلم مع كرامة وتعظيم ، وذلك بعد الوله والصبابة ، 
. والتفصي من مشاق التكليف ومضايق التقوى واخلشية ، وختطي األهوال ، وجتاوز األخطار وجواز الصراط 

وعن ابن . يف ضرب األوتار : وعنه .  افتضاض األبكار يف: ومعاينة ما لقى العصاة من العذاب ، وعن ابن عباس 
وعن . شغلهم عما فيه أهل النار التنعم مبا هم فيه : وعن احلسن . يف ضيافة اهللا : وقيل . يف التزاور : كيسان 
لئال يدخل عليهم تنغيص يف : هم يف شغل عن أهاليهم من أهل النار ، ال يهمهم أمرهم وال يذكروهنم : الكليب 

املتنعم : والفاكه والفكه . بضمتني وضمة وسكون ، وفتحتني ، وفتحة وسكون » يف شغل«: قرىء . عيمهم ن
وفكهون ، » فاكهون«: وقرىء . وكذلك الفكاهة ، وهي املزاحة . ومنه الفاكهة؛ ألهنا مما يتلذذ به : واملتلذذ 

وفكهني ، على أنه » فاكهني«: وقرىء . رجل حدث وحدث ، ونطس ونطس : بكسر الكاف وضمها ، كقوهلم 
} فاكهون { ويف } ِفى ُشُغلٍ { حيتمل أن يكون مبتدأ وأن يكون تأكيداً للضمري يف } ُهْم { حال والظرف مستقر 

، » يف ظلل«: وقرىء . على أنّ أزواجهم يشاركنهم يف ذلك الشغل والتفكه واالتكاء على األرائك حتت الظالل 
يفتعلون من الدعاء } َيدَُّعونَ { » متكني«: وقرأ ابن مسعود . الفراش فيها : وقيل . ة السرير يف احلجل: واألريكة 

  :قال لبيد . اشتوى واجتمل ، إذا شوى ومجل لنفسه : يدعون به ألنفسهم ، كقولك : ، أي 
يتمنون ، من : وقيل . راموه ارمتوه ، وت: وجيوز أن يكون مبعىن يتداعونه ، كقولك ... فَاْشَتَوى لَْيلَةَ رِيحٍ َواْجَتَملْ 

وهو من : قال الزجاج . اّدع علّي ما شئت ، مبعىن متنه علّي ، وفالن يف خري ما أّدعى ، أي يف خري ما متّنى : قوهلم 
قَْوالً ّمن { سالم يقال هلم : بدل مما يدعون ، كأنه قال هلم » سالم«و . ما يدعو به أهل اجلنة يأتيهم : الدعاء ، أي 

أنّ اهللا يسلم عليهم بواسطة املالئكة ، أو بغري واسطة ، مبالغة يف تعظيمهم وذلك : واملعىن } رَّّب رَّحِيمٍ  {جهة } 
مَّا { : وقيل . فاملالئكة يدخلون عليهم بالتحية من رب العاملني : قال ابن عباس . متمناهم ، وهلم ذلك ال مينعونه 



مصدر مؤكد لقوله } قَْوالً { و . وهلم ما يدعون سامل خالص ال شوب فيه : ، مبتدأ وخربه سالم ، مبعىن } َيدَُّعونَ 
أن ينتصب على االختصاص ، وهو من : واألوجه . عدة من رب رحيم : أي } َولَُهْم مَّا َيدَُّعونَ سالم { : تعاىل 
احلال ، أي هلم سالماً نصب على : وعن ابن مسعود . وهو مبعىن السالم يف املعنيني » سلم«: وقرىء . جمازه 

  .مرادهم خالصاً 

  ) ٥٩(َواْمَتازُوا الَْيْوَم أَيَُّها الُْمْجرُِمونَ 

وحنوه . وانفردوا عن املؤمنني ، وكونوا على حدة ، وذلك حني حيشر املؤمنون ويسار هبم إىل اجلنة } وامتازوا { 
مَّا الذين ءاَمنُواْ َوَعِملُواْ الصاحلات فَُهْم ِفى َرْوَضةٍ ُيْحَبُرونَ َوأَمَّا َوَيْوَم َتقُوُم الساعة َيوَْمِئٍذ َيَتفَرَّقُونَ فَأَ{ : قوله تعاىل 

وعن . اعتزلوا عن كل خري : وعن قتادة . مازه فامناز وامتاز : يقال ] .  ١٤: الروم [ اآلية . . } الذين كَفَُرواْ 
  .أنّ بعضهم ميتاز من بعض : اه ومعن. لكل كافر بيت من النار يكون فيه ، ال يرى وال يرى : الضحاك 

  ) ٦١(َوأَِن اعُْبُدونِي َهذَا صَِراطٌ ُمْسَتِقيٌم ) ٦٠(أَلَْم أَْعَهْد إِلَْيكُْم َيا بَنِي آَدَم أَنْ لَا َتعُْبُدوا الشَّْيطَانَ إِنَُّه لَكُْم َعُدوٌّ ُمبٌِني 

ز فيهم من أدلة العقل وأنزل عليهم من دالئل ما رك: وعهد اهللا إليهم . إذا وصاه : الوصية ، وعهد إليه : العهد 
وباب . بكسر اهلمزة » إعهد«: وقرىء . طاعته فيما يوسوس به إليهم ويزينه هلم : وعبادة الشيطان . السمع 

وقد جوز الزجاج أن يكون من . وأعهد ، بكسر اهلاء . كله جيوز يف حروف مضارعته الكسر ، إال يف الياء » فعل«
إشارة إىل } هذا { دحا حما : ومنه قوهلم . وهي لغة متيم : وأحد . باحلاء : وأحهد . رب يضرب باب نعم ينعم وض

  :ما عهد إليهم من معصية الشيطان وطاعة الرمحن ، إذ ال صراط أقوم منه ، وحنو التنكري فيه ما يف قول كثيُِّر 
  نِّي إنَّنِي لَفَقُِريَألفْقََر ِم... لَِئْن كَانَ ُيْهَدى َبْردُ أَنَْيابَِها الُْعلى 

: إنين لفقري بليغ الفقر ، حقيق بأن أوصف به لكمال شرائطه يفّ ، وإال مل يستقم معىن البيت ، وكذلك قوله : أراد 
. صراط بليغ يف بابه ، بليغ يف استقامته ، جامع لكل شرط جيب أن يكون عليه : يريد } هذا صراط مُّْستَِقيٌم { 

عض الصرط املستقيمة ، توبيخاً هلم على العدول عنه ، والتفادي عن سلوكه ، كما يتفادى هذا ب: وجيوز أن يراد 
: أقل أحوال الطريق الذي هو أقوم الطرق : الناس عن الطريق املعوج الذي يؤدي إىل الضاللة والتهلكة ، كأنه قيل 

ولده وقد نصحه النصح البالغ الذي أن يعتقد فيه كما يعتقد يف الطريق الذي ال يضل السالك ، كما يقول الرجل ل
  .هذا فيما أظّن قول نافع غري ضار ، توبيخاً له عن اإلعراض عن نصائحه : ليس بعده 

ْوَم بَِما اْصلَْوَها الَْي) ٦٣(َهِذِه جََهنَُّم الَِّتي كُْنُتمْ ُتوَعُدونَ ) ٦٢(َولَقَْد أََضلَّ ِمْنكُْم جِبِلًّا كَِثًريا أَفَلَْم َتكُوُنوا َتْعِقلُونَ 
  ) ٦٤(كُْنُتْم َتكْفُُرونَ 

بضمتني ، وضمة وسكون ، وضمتني وتشديدة ، وكسرتني ، وكسرة وسكون ، وكسرتني » جبال«: قرىء 
مجع جبلة ، كفطر وخلق ، ويف قراءة علي رضي اهللا » جبال«: وقرىء . وهذه اللغات يف معىن اخللق . وتشديدة 

  ) .جيال ( واحد األجيال : عنه 

  ) ٦٥(ْوَم َنخِْتُم َعلَى أَفَْواهِهِْم َوُتكَلُِّمَنا أَْيِديهِْم َوَتْشَهُد أَْرُجلُُهْم بَِما كَاُنوا َيكِْسُبونَ الَْي



يروى أهنم جيحدون وخياصمون؛ فتشهد عليهم جرياهنم وأهاليهم وعشائرهم ، فيحلفون ما كانوا مشركني ، فحينئذ 
  :ويف احلديث . خيتم على أفواههم وتكلم أيديهم وأرجلهم 

: إين ال أجيز علّي شاهداً إال من نفسي ، فيختم على فيه ، ويقال ألركانه : يقول العبد يوم القيامة ) "  ٩٣٨( 
: ، وقرىء " بعداً لكّن وسحقاً ، فعنكن كنت أناضل : انطقي فتنطق بأعماله ، مث خيلى بينه وبني الكالم فيقول 

ولذلك : بالم كي والنصب على معىن » ولتكلمنا أيديهم وتشهد«: وقرىء . » خيتم على أفواههم وتتكلم أيديهم«
بالم األمر واجلزم على أنّ اهللا يأمر األعضاء بالكالم » ولتكلمنا أيديهم ولتشهد«: وقرىء : خنتم على أفواههم 

  .والشهادة 

َولَْو َنَشاُء لََمَسْخَناُهْم َعلَى َمكَانَِتهِْم فََما ) ٦٦(نَّى ُيْبِصُرونَ َولَْو َنَشاُء لَطََمْسَنا َعلَى أَْعُينِهِْم فَاسَْتَبقُوا الصَِّراطَ فَأَ
  ) ٦٧(اْسَتطَاعُوا ُمِضيا َولَا يَْرجُِعونَ 

ال خيلو من أن يكون على حذف اجلار وإيصال } فاستبقوا الصراط { تعفية شق العني حىت تعود ممسوحة : الطمس 
أو . أو جيعل الصراط مسبوقاً ال مسبوقاً إليه . أو يضمن معىن ابتدروا . صراط فاستبقوا إىل ال: واألصل . الفعل 

أنه لو شاء ملسح أعينهم ، فلو راموا أن يستبقوا إىل الطريق املهيع الذي اعتادوا : واملعىن . ينتصب على الظرف 
يستبقون إليه ساعني يف  كما كانوا -سلوكه إىل مساكنهم وإىل مقاصدهم املألوفة اليت ترّددوا إليها كثرياً 

. مل يقدروا ، وتعاىي عليهم أن يبصروا ويعلموا جهة السلوك فضالً عن غريه  -متصرفاهتم موضعني يف أمور دنياهم 
. مل يستطيعوا  -كما كان ذلك هجرياهم  -أو لو شاء ألعماهم ، فلوا أرادوا أن ميشوا مستبقني يف الطريق املألوف 

طلبوا أن خيلفوا الصراط الذي اعتادوا املشي فيه لعجزوا ومل يعرفوا طريقاً ، يعين أهنم ال أو لو شاء ألعماهم ، فلو 
يقدرون إال على سلوك الطريق املعتاد دون ما وراءه من سائر الطرق واملسالك ، كما ترى العميان يهتدون فيما 

واملكانة واملكان واحد ، » معلى مكاناهت«: وقرىء » على مكانتهم«ألفوا وضروا به من املقاصد دون غريها 
ملسخناهم مسخاً جيمدهم مكاهنم ال يقدرون أن يربحوه بإقبال وال إدبار وال مضّي وال : أي . كاملقامة واملقام 

ألقعدناهم : عن قتادة . حجارة : وقيل . ملسخناهم قردة وخنازير : رجوع واختلف يف املسخ ، فعن ابن عباس 
  .واملضّي كالصّيب . باحلركات الثالث ، فاملضّي واملضي كالعّيت والعيت » مضياً«:  وقرىء. على أرجلهم وأزمناهم 

  ) ٦٨(َوَمْن ُنَعمِّْرُه ُنَنكِّْسُه ِفي الَْخلْقِ أَفَلَا َيْعِقلُونَ 

نقلبه فيه فنخلقه على عكس ما خلقناه من قبل ، وذلك أنا خلقناه على ضعف يف جسده ، » ننكسه يف اخللق«
وعلم ، مث جعلناه يتزايد وينتقل من حال إىل حال ويرتقي من درجة إىل درجة ، إىل أن يبلغ أشده  وخلو من عقل

ويستكمل قوته ، ويعقل ويعلم ما له وما عليه ، فإذا انتهى نكسناه يف اخللق فجعلناه يتناقص ، حىت يرجع يف حال 
قال عّز . ينكس السهم فيجعل أعاله أسفله شبيهة حبال الصّيب يف ضعف جسده وقلة عقله وخلّوه من العلم ، كما 

ثُمَّ رددناه أَْسفَلَ { ، ]  ٥: احلج [ } َومِنكُم مَّن يَُردُّ إىل أَْرذَلِ العمر ِلكَْى الَ َيْعلََم ِمن َبْعِد ِعلْمٍ َشيْئاً { : وجلّ 
ة إىل الضعف ومن رجاحة وهذه داللة على أنّ من ينقلهم من الشباب إىل اهلرم ومن القّو]  ٥: التني [ } سافلني 

قادر على أن يطمس  -العقل إىل اخلرف وقلة التمييز ومن العلم إىل اجلهل بعد ما نقلهم خالف هذا النقل وعكسه 
من » ننكسه«و » وننِكسه«بكسر الكاف : وقرىء : على أعينهم وميسخهم على مكانتهم ويفعل هبم ما شاء وأراد 

  .بالياء والتاء } لُونَ أَفَالَ َيْعِق{ التنكيس واإلنكاس 



ِليُْنِذَر َمْن كَانَ َحيا وََيِحقَّ الْقَْولُ َعلَى الْكَافِرِيَن ) ٦٩(َوَما َعلَّْمَناُه الشِّْعَر َوَما َيْنَبِغي لَُه إِنْ ُهَو إِلَّا ذِكٌْر َوقُْرآنٌ ُمبٌِني 
)٧٠ (  

َوَما { : عقبة بن أيب معيط ، فقيل : القائل  شاعر ، وروى أنّ: كانوا يقولون لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
أنّ القرآن ليس بشعر وما هو من الشعر يف : وما علمناه بتعليم القرآن الشعر ، على معىن : أي } علمناه الشعر 

وأين هو عن الشعر ، والشعر إمنا هو كالم موزون مقفى ، يدل على معىن ، فأين الوزن؟ وأين التقفية؟ وأين . شيء 
ين اليت ينتحيها الشعراء عن معانيه؟ وأين نظم كالمهم من نظمه وأساليبه؟ فإذاً ال مناسبة بينه وبني الشعر إذا املعا

وما يصح له وال يتطلب لو طلبه ، } َوَما َينبَِغى لَُه { حققت ، اللهّم إال أنّ هذا لفظه عريب ، كما أنّ ذاك كذلك 
ت له ومل يتسهل ، كما جعلناه أّمياً ال يتهّدى للخط وال حيسنه ، جعلناه حبيث لو أراد قرض الشعر مل يتأ: أي 

كان الشعر أحب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من كثري : وعن اخلليل . لتكون احلجة أثبت والشبهة أدحض 
  :فإن قلت . من الكالم ، ولكن كان ال يتأتى له 

َهلْ أَْنتَ إالَّ أُصُْبٌع َدِميِت َوِفي : " وقوله  ٩٤٠" ( ( ا اْبُن َعْبِد الُْمطَِّلْب أََنا النَّيبُّ الَ كَِذْب أََن: " فقوله )  ٩٣٩( 
ما هو إال كالم من جنس كالمه الذي كان يرمي به على السليقة ، من غري صنعة وال : قلت " َسبِيلِ اللَِّه َما لَقِيِت 

ه إليه إن جاء موزوناً ، كما يتفق يف كثري من تكلف ، إال أنه اتفق ذلك من غري قصد إىل ذلك وال التفات من
إنشاءات الناس يف خطبهم ورسائلهم وحماوراهتم أشياء موزونة ال يسميها أحد شعراً وال خيطر ببال املتكلم وال 
السامع أهنا شعر ، وإذا فتشت يف كل كالم عن حنو ذلك وجدت الواقع يف أوزان البحور غري عزيز ، على أن 

إنْ ُهَو إِالَّ ِذكْرٌ { : يعّد املشطور من الرجز شعراً ، وملا نفى أن يكون القرآن من جنس الشعر قال اخلليل ما كان 
} إِنْ ُهَو إِالَّ ِذكٌْر للعاملني { : ما هو إال ذكر من اهللا تعاىل يوعظ به اإلنس واجلّن ، كما قال : يعين } َوقُْرَءانٌ مُّبٌِني 

آن كتاب مساوي ، يقرأ يف احملاريب ، ويتلى يف املتعبدات ، وينال بتالوته والعمل وما هو إال قر]  ٢٧: التكوير [ 
: القرآن أو الرسول وقرىء } لُّينِذَر { مبا فيه فوز الدارين ، فكم بينه وبني الشعر الذي هو من مهزات الشياطني؟ 

أو معلوماً . قالً متأمالً ، ألن الغافل كامليت أي عا} َمن كَانَ َحّياً { من نذر به إذا علمه : ولينذر . بالتاء » لتنذر«
الذي ال يتأملون وال يتوقع } َعلَى الكافرين { وجتب كلمة العذاب } وََيِحقَّ القول { منه أنه يؤمن فيحيا باإلميان 

  .منهم اإلميان 

َوذَلَّلَْناَها لَُهْم فَِمْنَها َركُوُبُهْم َوِمْنَها َيأْكُلُونَ ) ٧١(لََها َماِلكُونَ  أَوَلَْم َيرَْوا أَنَّا َخلَقَْنا لَُهْم ِممَّا َعِملَْت أَْيدِيَنا أَنَْعاًما فَُهْم
  ) ٧٣(َولَُهْم ِفيَها َمَناِفُع َوَمشَارُِب أَفَلَا َيْشكُُرونَ ) ٧٢(

ائع الفطرة واحلكمة فيها ، مما تولينا حنن إحداثه ومل يقدر على توليه غرينا ، وإمنا قال ذلك لبد} ِممَّا َعِملَْت أَْيِديَنا { 
} فَُهمْ لََها مالكون { استعارة من عمل من يعملون باأليدي : وعمل األيدي . اليت ال يصّح أن يقدر عليها إال هو 

أو . أي خلقناها ألجلهم فملكناها إياهم ، فهم متصرفون فيها تصرف املالك ، خمتصون باالنتفاع فيها ال يزامحون 
  :ون ، من قوله فهم هلا ضابطون قاهر

  أَْمِلكُ رَأَْس الَْبِعريِ إنْ نَفَرَا... أَْصَبْحُت الَ أَحِْملُ السِّالََح َوالَ 
أي ال أضبطه ، وهو من مجلة النعم الظاهرة ، وإال فمن كان يقدر عليها لوال تذليله وتسخريه هلا ، كما قال القائل 

:  



  بُِسُه َعلَى الَْخْسفِ الْجَرِيُروََيْح... ُيَصرِّفُُه الصَّبِيُّ بِكُلِّ َوْجٍه 
  فَالَ ِغَيٌر لََدْيِه َوالَ َنكُِري... َوَتضْرُِبُه الَْولِيَدةُ بِالْهََراَوى 

سبحان الذي سّخر لنا هذا وما كنا له { : وهلذا ألزم اهللا سبحانه الراكب أن يشكر هذه النعمة ويسبح بقوله 
: وقيل . ومها ما يركب ، كاحللوب واحللوبة . وركوبتهم » ركوهبم«: وقرىء ] .  ١٣: الزخرف [ } مقرنني 

من اجللود واألوبار } منافع { أو فمن منافعها ركوهبم . أي ذو ركوهبم » ركوهبم«: وقرىء . الركوبة مجع 
َوجََعلَ لَكُْم ّمن { : من اللنب ، ذكرها جمملة ، وقد فصلها يف قوله تعاىل } ومشارب { واألصواف وغري ذلك 

  .مجع مشرب وهو موضع الشرب ، أو الشرب : اآلية ، واملشارب ]  ٨٠: النحل [ } وِد األنعام ُبيُوًتا ُجلُ

فَلَا َيحُْزْنكَ ) ٧٥(لَا َيْستَِطيُعونَ َنْصَرُهْم َوُهمْ لَُهمْ ُجْنٌد ُمْحَضُرونَ ) ٧٤(َواتََّخذُوا ِمْن ُدوِن اللَِّه آِلَهةً لََعلَُّهْم يُْنَصُرونَ 
  ) ٧٦(ْم إِنَّا َنْعلَُم َما ُيِسرُّونَ َوَما ُيْعِلُنونَ قَْولُُه

اختذوا اآلهلة طمعاً يف أن يتقّووا هبم ويتعضدوا مبكاهنم ، واألمر على عكس ما قّدروا حيث هم جند آلهلتهم معّدون 
لنصر ، أو اختذوهم خيدموهنم ويذبون عنهم ، ويغضبون هلم؛ واآلهلة ال استطاعة هبم وال قدرة على ا} ُمْحَضُرونَ { 

لينصروهم عند اهللا ويشفعوا هلم ، واألمر على خالف ما تومهوا ، حيث هم يوم القيامة جند معّدون هلم حمضرون 
فال : واملعىن . بفتح الياء وضمها ، من حزنه أحزنه » فال حيزنك«: وقرىء . لعذاهبم؛ ألهنم جيعلون وقوداً للنار 

وإنا جماوزهم عليه ، } َوَما ُيْعِلُنونَ { فإنا عاملون مبا يسرون لك من عداوهتم يهمنك تكذيبهم وأذاهم وجفاؤهم ، 
فحّق مثلك أن يتسلى هبذا الوعيد ويستحضر يف نفسه صورة حاله وحاهلم يف اآلخرة حىت ينقشع عنه اهلّم وال 

نتقضت صالته ، وإن اعتقد ا: بالفتح » أنا نعلم«: إن قرأ قارىء : ما تقول فيمن يقول : فإن قلت . يرهقه احلزن 
أن يكون على حذف الم التعليل ، وهو كثري يف القرآن : فيه وجهان ، أحدمها : كفر؟ قلت : ما يعطيه من املعىن 

وعليه تلبية رسول اهللا صلى اهللا عليه . ويف الشعر ، ويف كل كالم وقياس مطرد ، وهذا معناه ومعىن الكسر سواء 
  :وسلم 

أن يكون بدالً من : والثاين . ، كسر أبو حنيفة وفتح الشافعي ، وكالمها تعليل " والنعمة لك إنّ احلمد ) "  ٩٤١( 
وهذا املعىن قائم مع املكسورة إذا جعلتها . فال حيزنك ، أنا نعلم ما يسرون وما يعلنون : كأنه قيل } قَْولُُهمْ { 

تعلقه ال يدوران على كسر إن وفتحها ، وأمنا يدوران مفعولة للقول ، فقد تبني أن تعلق احلزن بكون اهللا عاملاً وعدم 
على تقديرك ، فتفصل إن فتحت بأن تقّدر معىن التعليل وال تقّدر البدل ، كما أن تفصل بتقدير معىن التعليل إذا 

إال هنى  كسرت وال تقّدر معىن املفعولية ، مث إن قّدرته كاسراً أو فاحتاً على ما عظم فيه اخلطب ذلك القائل ، فما فيه
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن احلزن على كون اهللا عاملاً بسرهم وعالنيتهم ، وليس النهي عن ذلك مما يوجب 

} َوالَ َتكُوَننَّ ِمَن املشركني { ، ]  ٨٦: القصص [ } فَالَ َتكُوَننَّ ظَهرياً للكافرين { : شيئاً ، أال ترى إىل قوله تعاىل 
  ] . ٨٨: القصص [ } الَ َتْدُع َمَع اهللا إهلا ءاَخَر َو{ ، ]  ٨٧: القصص [ 

َوَضَربَ لََنا َمثَلًا َوَنِسَي َخلْقَُه قَالَ َمْن ُيْحيِي الِْعظَامَ ) ٧٧(أَوَلَْم َيَر الْإِْنَسانُ أَنَّا َخلَقْنَاُه ِمْن ُنطْفٍَة فَإِذَا ُهَو َخصِيٌم ُمبٌِني 
الَِّذي جََعلَ لَكُْم ِمَن الشََّجرِ الْأَْخَضرِ ) ٧٩(ِذي أَْنشَأََها أَوَّلَ مَرٍَّة َوُهَو بِكُلِّ َخلْقٍ َعِليٌم قُلْ ُيْحيِيَها الَّ) ٧٨(َوِهَي َرِميٌم 

بَلَى َوُهَو  أََولَْيَس الَِّذي َخلََق السََّماَواِت وَالْأَْرضَ بِقَاِدرٍ َعلَى أَنْ َيْخلَُق ِمثْلَُهْم) ٨٠(َناًرا فَإِذَا أَنُْتْم ِمْنُه ُتوِقُدونَ 



فَُسْبَحانَ الَِّذي بَِيِدِه َملَكُوُت كُلِّ َشْيٍء ) ٨٢(إِنََّما أَْمُرُه إِذَا أَرَاَد َشْيئًا أَنْ َيقُولَ لَُه كُْن فََيكُونُ ) ٨١(الَْخلَّاقُ الَْعلِيُم 
  ) ٨٣(َوإِلَْيِه ُتْرَجُعونَ 

وأبلغ ، ودلّ على متادي كفر اإلنسان وإفراطه يف  قبح اهللا عّز وجلّ إنكارهم البعث تقبيحاً ال ترى أعجب منه
جحود النعم وعقوق األيادي ، وتوغله يف اخلّسة وتغلغله يف القحة ، حيث قرره بأن عنصره الذي خلقه منه هو 

أخّس شيء وأمهنه ، وهو النطفة املذرة اخلارجة من اإلحليل الذي هو قناة النجاسة ، مث عجب من حاله بأن 
لى مهانة أصله ودناءة أّوله ملخاصمة اجلبار ، وشرز صفحته جملادلته ، ويركب منت الباطل ويلج ، يتصّدى مثله ع
من يقدر على إحياء امليت بعد ما رمت عظامه ، مث يكون خصامه يف ألزم وصف له وألصقه به ، : وميحك ويقول 

  :ال مطمح وراءها ، وروى وهو كونه منشأ من موات ، وهو ينكر إنشاءه من موات ، وهي املكابرة اليت 
أن مجاعة من كفار قريش منهم أيبّ بن خلف اجلمحي وأبو جهل والعاصي بن وائل والوليد بن املغرية )  ٩٤٢( 

والالت والعّزى : أال ترون إىل ما يقول حممد ، إنّ اهللا يبعث األموات ، مث قال : تكلموا يف ذلك ، فقال هلم أّيب 
يا حممد ، أترى اهللا حييي هذا بعد ما قد رّم : خذ عظماً بالياً فجعل يفته بيده وهو يقول ألصرينّ إليه وألخصمنه ، وأ
فإذا } فَإِذَا ُهَو َخصِيٌم مُّبٌِني { : معىن قوله : وقيل » نعم ويبعثك ويدخلك جهنم « : ، قال صلى اهللا عليه وسلم 

: معرب عما يف نفسه فصيح ، كما قال تعاىل : بني هو بعد ما كان ماء مهيناً رجل مميز منطيق قادر على اخلصام ، م
َمن ُيحىِ { : مل مسى قوله : فإن قلت ] .  ١٨: الزخرف [ } أَْو ِمن ُيَنشَّأُ ِفى احللية َوُهَو ِفى اخلصام غَْيُر ُمبِنيٍ { 

درة اهللا تعاىل على إحياء ملا دلّ عليه من قصة عجيبة شبيهة باملثل ، وهي إنكار ق: مثالً؟ قلت } العظام َوِهَى رَِميمٌ 
: أو ملا فيه من التشبيه ، ألن ما أنكر من قبيل ما يوصف اهللا بالقدرة عليه ، بدليل النشأة األوىل ، فإذا قيل . املوتى 

من حييي العظام على طريق اإلنكار ألن يكون ذلك مما يوصف اهللا تعاىل بكونه قادراً عليه ، كان تعجيزاً هللا وتشبيهاً 
اسم ملا بلي من العظام غري صفة ، كالرمة والرفات ، فال : والرميم . ه يف أهنم غري موصوفني بالقدرة عليه له خبلق
مل مل يؤنث وقد وقع خرب املؤنث؟ وال هو فعيل مبعىن فاعل أو مفعول ، ولقد استشهد هبذه اآلية من يثبت : يقال 

وأما أصحاب أيب حنيفة . ت يؤثر فيها من قبل أن احلياة حتلها إن عظام امليتة جنسة ألن املو: احلياة يف العظام ويقول 
املراد : فهي عندهم طاهرة ، وكذلك الشعر والعصب ، ويزعمون أنّ احلياة ال حتلها فال يؤثر فيها املوت ، ويقولون 

يعلم كيف } َعِليٌم  َوُهَو بِكُلّ َخلْقٍ{ بإحياء العظام يف اآلية رّدها إىل ما كانت عليه غضة رطبة يف بدن حّي حساس 
  .خيلق ، ال يتعاظمه شيء من خلق املنشآت واملعادات ومن أجناسها وأنواعها وجالئلها ودقائقها 

مث ذكر من بدائع خلقه انقداح النار من الشجر األخضر ، مع مضادة النار املاء وانطفائها به وهي الزناد اليت يوري 
واستمجد املرخ والعفار ، يقطع الرجل . يف كل شجر نار : يف أمثاهلم هبا األعراب وأكثرها من املرخ والعفار ، و

منهما غصنني مثل السواكني ومها خضراوان ، يفطر منهما املاء فيسحق املرخ وهو ذكر ، على العفار وهي أنثى 
: قالوا .  ليس من شجرة إال وفيها النار إال العناب: وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما . فتنقدح النار بإذن اهللا 

وحنوه : على املعىن » اخلضراء«: وقرىء . على اللفظ » األخضر«: قرىء . ولذلك تتخذ منه كذينقات القصارين 
من قدر ] .  ٥٤: الواقعة [ } ِمن َشَجرٍ ّمن َزقُّومٍ فََماِلئُونَ ِمْنَها البطون فشاربون َعلَْيِه ِمَن احلميم { : قوله تعاىل 

لََخلُْق { : مع عظم شأهنما فهو على خلق األناسي أقدر ، ويف معناه قوله تعاىل  على خلق السموات واألرض
} أَن َيْخلَُق ِمثْلَُهم { : وقوله » يقدر«: وقرىء ] .  ٥٧: غافر [ } السماوات واألرض أَكَْبُر ِمْن َخلْقِ الناس 

األرض أو أن يعيدهم؛ ألن املعاد مثل أن خيلق مثلهم يف الصغر والقماءة باإلضافة إىل السموات و: حيتمل معنيني 



إِنََّما أَْمُرهُ { » اخلالق«: وقرىء . الكثري املعلومات } العليم { الكثري املخلوقات } َوُهَو اخلالق { للمبتدأ وليس به 
ن يكونه من غري أ} أَن َيقُولَ لَُه كُن { إذا دعاه داعي حكمة إىل تكوينه وال صارف } إِذَا أََراَد َشْيئاً { إمنا شأنه } 

أَن َيقُولَ لَُه كُن { : ما حقيقة قوله : فإن قلت . فهو كائن موجود ال حمالة : فيحدث ، أي } فََيكُونُ { توقف 
هو جماز من الكالم ومتثيل ، ألنه ال ميتنع عليه شيء من املكونات ، وأنه مبنزلة املأمور املطيع إذا : ؟ قلت } فََيكُونُ 

أما الرفع فألهنا مجلة من مبتدأ وخرب؛ : فما وجه القراءتني يف فيكون؟ قلت : فإن قلت . املطاع ورد عليه أمر اآلمر 
وأما النصب فللعطف على يقول ، . فهو يكون ، معطوفة على مثلها ، وهي أمره أن يقول له كن : ألن تقديرها 

ا تقدر عليه ، من املباشرة مبحال القدرة ، أنه ال جيوز عليه شيء مما جيوز على األجسام إذا فعلت شيئاً مم: واملعىن 
واستعمال اآلالت ، وما يتبع ذلك من املشقة والتعب واللغوب إمنا أمره وهو القادر العامل لذاته أن خيلص داعيه إىل 

تنزيه له مما وصفه به املشركون } فسبحان { الفعل ، فيتكون فمثله كيف يعجز عن مقدور حىت يعجز عن اإلعادة؟ 
هو مالك كل شيء واملتصرف فيه مبواجب } بَِيِدِه َملَكُوُت كُلّ َشْىء { : جيب من أن يقولوا فيه ما قالوا ، وتع

بضم التاء } ُتْرَجُعونَ { واملعىن واحد . وملك كل شيء » ملكة كل شيء«: وقرىء . مشيئته وقضايا حكمته 
يف فضائل ياس وقراءهتا كيف خصت ، بذلك ، كنت ال أعلم ما روي : وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما . وفتحها 

  .فإذا أنه هلذه اآلية 

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
إنّ لكل شيء قلباً ، وإن قلب القرآن ياس ، من قرأ ياس يريد هبا وجه اهللا ، غفر اهللا تعاىل له ، وأعطي « )  ٩٤٣( 

مسلم قرىء عنده إذا نزل به ملك املوت سورة ياس نزل من األجر كأمنا قرأ القرآن اثنتني وعشرين مرة ، وأميا 
بكل حرف منها عشرة أمالك يقومون بني يديه صفوفاً يصلون عليه ويستغفرون له ، ويشهدون غسله ويتبعون 

جنازته ويصلون عليه ويشهدون دفنه ، وأميا مسلم قرأ ياس وهو يف سكرات املوت مل يقبض ملك املوت روحه حىت 
زن اجلنة بشربة من شراب اجلنة يشرهبا وهو على فراشه ، فيقبض ملك املوت روحه وهو ريان ، حيييه رضوان خا

وقال عليه » وميكث يف قربه وهو ريان ، وال حيتاج إىل حوض من حياض األنبياء حىت يدخل اجلنة وهو ريان 
  :الصالة والسالم 

  .» وهي سورة ياس  إن يف القرآن سورة يشفع لقارئها ويغفر ملستمعها أال« )  ٩٤٤( 

َربُّ السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َوَما ) ٤(إِنَّ إِلََهكُْم لَوَاِحٌد ) ٣(فَالتَّاِلَياِت ذِكًْرا ) ٢(فَالزَّاجِرَاِت َزْجًرا ) ١(َوالصَّافَّاتِ َصفًّا 
  ) ٥(َبْيَنُهَما َوَربُّ الَْمشَارِقِ 

وَإِنَّا لََنْحُن الصافون { : ات أقدامها يف الصالة ، من قوله تعاىل أقسم اهللا سبحانه بطوائف املالئكة أو بنفوسهم الصاف
} فالتاليات { السحاب سوقاً } فالزجرات { أو أجنحتها يف اهلواء واقفة منتظرة ألمر اهللا ]  ١٦٥: الصافات [ } 

النور [ } والطري صافات { : الطري ، من قوله تعاىل : } والصافات { : وقيل . لكالم اهللا من الكتب املنزلة وغريها 
كل من تال كتاب اهللا ، وجيوز أن يقسم بنفوس : والتاليات . كل ما زجر عن معاصي اهللا : والزاجرات ]  ٤١: 

العلماء العمال الصافات أقدامها يف التهجد وسائر الصلوات وصفوف اجلماعات فالزجرات باملواعظ والنصائح 
أو بنفوس قواد الغزاة يف سبيل اهللا اليت تصف الصفوف وتزجر اخليل فالتاليات آيات اهللا والدراسات شرائعه 

. للجهاد ، وتتلو الذكر مع ذلك ال تشغلها عنه تلك الشواغل ، كما حيكى عن علّي بن أيب طالب رضي اهللا عنه 



، كقوله إما أن تدلّ على ترتب معانيها يف الوجود : ما حكم الفاء إذا جاءت عاطفة يف الصفات؟ قلت : فإن قلت 
:  

وإما على ترتبها يف التفاوت . الذي صبح فغنم فآب : كأنه قيل ... َيا لَْهَف زيابة ِللَْحْرِث الصَّابِحِ فَالغَانِمِ فَاآليِبِ 
وإما على ترتيب موصوفاهتا يف . خذ األفضل فاألكمل ، واعمل األحسن فاألمجل : من بعض الوجوه ، كقولك 

فعلى هذه القوانني الثالثة ينساق أمر الفاء العاطفة يف الصفات فإن ) لقني فاملقصرين رحم اهللا احمل: ( ذلك ، كقوله 
إن وحدت املوصوف كانت للداللة على أن ترتب : فعلى أي هذه القوانني هي فيما أنت بصدده؟ قلت : قلت 

نك إذا أجريت هذه إ: الصفات يف التفاضل ، وإن ثلثته ، فهي للداللة على ترتب املوصوفات فيه ، بيان ذلك 
إما إن يكون الفضل : األوصاف على املالئكة وجعلتهم جامعني هلا ، فعطفها بالفاء ، يفيد ترتباً هلا يف الفضل 

وإن أجريت الصفة األوىل . للصف مث للزجر مث للتالوة وإما على العكس ، وكذلك إن أردت العلماء وقواد الغزاة 
ر ، فقد أفادت ترتب املوصوفات يف الفضل ، أعين أن الطوائف الصافات على طوائف والثانية والثالثة على أخ

الطري ، : ذوات فضل والزاجرات أفضل ، والتاليات أهبر فضالً ، أو على العكس ، وكذلك إذا أردت بالصافات 
: ء وقرى. كل نفس تتلو الذكر؛ فإن املوصوفات خمتلفة : وبالتاليات . كل ما يزجر عن معصية : وبالزاجرات 

} املشارق { و . أو خرب مبتدأ حمذوف . خرب بعد خرب } رَّبُّ السماوات { بإدغام التاء يف الصاد والزاي والذال 
تشرق الشمس كل يوم يف مشرق وتغرب يف مغرب ، وال تطلع وال : ثلثمائة وستون مشرقاً ، وكذلك املغارب 

: ؟ قلت ]  ١٧: الرمحن [ } بُّ املشرقني َوَربُّ املغربني َر{ : فماذا أراد بقوله : فإن قلت . تغرب يف واحد يومني 
  .أراد مشرقي الصيف والشتاء ومغربيهما 

  ) ٧(َوِحفْظًا ِمْن كُلِّ شَْيطَاٍن َمارٍِد ) ٦(إِنَّا َزيَّنَّا السََّماَء الدُّْنَيا بِزِيَنٍة الْكََواِكبِ 

سم ملا يزان به الشيء ، كالليقة اسم ملا تالق به الدواة ، مصدر كالنسبة ، وا: والزينة . القرىب منكم } الدنيا { 
بأن زانتها الكواكب ، : فإن أردت املصدر ، فعلى إضافته إىل الفاعل ، أي } بِزِيَنةٍ الكواكب { : وحيتملهما قوله 

إمنا زينت  بأن زان اهللا الكواكب وحسنها ، ألهنا: أو على إضافته إىل املفعول ، أي : بزينة الكواكب : وأصله 
وهي قراءة أيب بكر واألعمش وابن وثاب ، وإن أردت } بِزِيَنةٍ الكواكب { السماء حلسنها يف أنفسها ، وأصله 

أن تقع الكواكب بياناً للزينة ، ألن الزينة مبهمة يف الكواكب وغريها مما يزان به ، وأن : االسم فلإلضافة وجهان 
وجيوز أن : بضوء الكواكب : بزينة الكواكب : عباس رضي اهللا عنهما  وجاء عن ابن. يراد ما زينت به الكواكب 

على : وقرىء . يراد أشكاهلا املختلفة ، كشكل الثريا وبنات نعش واجلوزاء ، وغري ذلك ، ومطالعها ومسايرها 
يكون  أن: وجيوز يف نصب الكواكب . بتنوين زينة وجّر الكواكب على اإلبدال » بزينة الكواكب«: هذا املعىن 

إنا خلقنا الكواكب زينة للسماء وحفظاً من : مما محل على املعىن؛ ألنّ املعىن } َوِحفْظاً { بدالً من حمل بزينة 
وجيوز ]  ٥: امللك [ } َولَقَدْ َزيَّنَّا السماء الدنيا مبصابيح وجعلناها ُرُجوماً للشياطني { : الشياطني ، كما قال تعاىل 
واملارد . وحفظناها حفظاً : زيناها بالكواكب ، وقيل } ِمن كُلّ شيطان { وحفظاً : ه قيل أن يقدر الفعل املعلل كأن

  .اخلارج من الطاعة املتملس منها : 

الَْخطْفَةَ  إِلَّا َمْن َخِطَف) ٩(ُدُحوًرا َولَُهْم َعذَاٌب وَاِصٌب ) ٨(لَا َيسَّمَُّعونَ إِلَى الَْملَإِ الْأَْعلَى َوُيقْذَفُونَ ِمْن كُلِّ جَانِبٍ 
  ) ١٠(فَأَْتَبَعُه ِشهَاٌب ثَاِقٌب 



يتسمعون : وقرىء بالتخفيف والتشديد ، وأصله . لكل شيطان ، ألنه يف معىن الشياطني » ال يسمعون«الضمري يف 
هم : وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما . تسمع فسمع ، أو فلم يسمع : يقال . تطلب السماع : والتسميع . 

: ال يسمعون كيف اتصل مبا قبله؟ قلت : فإن قلت . عون ، وهبذا ينصر التخفيف على التشديد يتسمعون وال يسم
ال خيلو من أن يتصل مبا قبله على أن يكون صفة لكل شيطان ، أو استئنافاً فال تصّح الصفة؛ ألنّ احلفظ من شياطني 

مل حتفظ من الشياطني؟ فأجيب : سأل  ال يسمعون وال يتسمعون ال معىن له ، وكذلك االستئناف؛ ألنّ سائالً لو
مل يستقم ، فبقي أن يكون كالماً منقطعاً مبتدأ اقتصاصاً ، ملا عليه حال املسترقة للسمع ، وأهنم : بأهنم ال يسمعون 

أو يتسمعوا وهم مقذوفون بالشهب مدحورون عن ذلك ، إال من أمهل . ال يقدرون أن يسمعوا إىل كالم املالئكة 
هل يصّح قول من : فإن قلت . واسترق استراقة؛ فعندها تعاجله اهللكة بإتباع الشهاب الثاقب حىت خطف خطفة 

جئتك أن تكرمين ، فبقي أن ال يسمعوا : لئال يسمعوا فحذفت الالم كما حذفت يف قولك : زعم أن أصله 
  :فحذفت أن وأهدر عملها ، كما يف قول القائل 

كل واحد من هذين احلذفني غري مردود على انفراده ، فأما : قلت ... َر الْوَغى أَالَ أَيَُّها ذَا الزَّاجِرِي أَْحُض
أي فرق بني : فإن قلت . اجتماعهما فمنكر من املنكرات ، على أن صون القرآن عن مثل هذا التعسف واجب 

فيد اإلدراك املعدى بنفسه ي: مسعت فالناً يتحّدث ، ومسعت إليه يتحّدث ، ومسعت حديثه ، وإىل حديثه؟ قلت 
هم : املالئكة؛ ألهنم يسكنون السماوات ، واإلنس واجلن : واملعدى بإىل يفيد اإلصغاء مع اإلدراك واملأل األعلى 

أشراف : وعنه . هم الكتبة من املالئكة : وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما . املأل األسفل؛ ألهنم سكان األرض 
: مفعول له ، أي } ُدُحوراً { وانب السماء من أي جهة صعدوا لالستراق من مجيع ج} ِمن كُلّ َجانِبٍ { املالئكة 

: ويقذفون للدحور وهو الطرد ، أو مدحورين على احلال ، أو ألنّ القذف والطرد متقاربان يف املعىن ، فكأنه قيل 
على أنه قد جاء جميء  أو. قذفاً دحوراً طروداً : وقرأ أبو عبد الرمحن السلمي بفتح الدال على . يدحرون أو قذفاً 
الدائم ، وصب األمر وصوباً ، يعين أهنم يف الدنيا مرجومون بالشهب ، وقد أعّد هلم : والواصب . القبول والولوع 

ال يسمع : يف حمل الرفع بدل من الواو يف ال يسمعون ، أي } َمْن { يف اآلخرة نوع من العذاب دائم غري منقطع 
بكسر اخلاء والطاء وتشديدها ، وخطف بفتح » خطف«: وقرىء } َخِطَف اخلطفة { الشياطني إال الشيطان الذي 

  .» وفاتبعه» «فأتبعه«: وقرىء . اختطف : اخلاء وكسر الطاء وتشديدها ، وأصلهما 

  ) ١١(فَاْسَتفْتِهِْم أَُهمْ أََشدُّ َخلْقًا أَْم َمْن َخلَقَْنا إِنَّا َخلَقَْناُهْم ِمْن ِطنيٍ لَازِبٍ 

{ أي استخربهم } فاستفتهم { : وإن خرجت إىل معىن التقرير فهي مبعىن االستفهام يف أصلها ، فلذلك قيل اهلمزة 
نزلت يف أيب األشد بن كلدة ، وكين بذلك : قيل . فقّررهم والضمري ملشركي مكة : ومل يقل } أَُهْم أََشدُّ َخلْقاً 

من املالئكة ، والسموات واألرض ، واملشارق ، : ذكر من خالئقه ما : يريد } أَم مَّْن َخلَقَْنا { لشّدة بطشه وقّوته 
من خلقنا ، والدليل : والكواكب ، والشهب الثواقب ، والشياطني املردة ، وغلب أويل العقل على غريهم ، فقال 

أَم مَّْن َخلَقَْنا { : وقوله . ملعقبة بالفاء ا} فاستفتهم أَُهْم أََشدُّ َخلْقاً أَم مَّْن َخلَقَْنا { : عليه قوله بعد عّد هذه األشياء 
خلقنا كذا وكذا من عجائب اخللق وبدائعه ، : مطلقاً من غري تقييد بالبيان ، اكتفاء ببيان ما تقّدمه ، كأنه قال } 

بالتخفيف والتشديد » أم من عددنا«: فاستفتهم أهم أشّد خلقاً أم الذي خلقناه من ذلك ، ويقطع به قراءة من قرأ 
ويف خلقه شّدة ، وأصعب خلقاً وأشقّه ، على معىن . شديد اخللق : حيتمل أقوى خلقاً من قوهلم : » شّد خلقاًأ«و. 

الرّد إلنكارهم البعث والنشأة األخرى ، وأنّ من هان عليه خلق هذه اخلالئق العظيمة ومل يصعب عليه اختراعها 



إما شهادة عليهم بالضعف والرخاوة ألنّ ما يصنع من } ّمن ِطنيٍ الَّزِبٍ { وخلقهم . كان خلق البشر عليه أهون 
الطني غري موصوف بالصالبة والقّوة ، أو احتجاج عليهم بأن الطني الالزب الذي خلقوا منه تراب ، فمن أين 

وهذا املعىن يعضده ما يتلوه ] .  ٥: الرعد [ } أئذا كنا تراباً { : استنكروا أن خيلقوا من تراب مثله حيث قالوا 
« و» الزب«: وقرىء . من خلقنا من األمم املاضية ، وليس هذا القول مبالئم : وقيل . ن ذكر إنكارهم البعث م

  .الشديد اإلضاءة : ، واملعىن واحد ، والثاقب » التب

  ) ١٤(نَ وَإِذَا َرأَْوا آَيةً َيسَْتْسِخُرو) ١٣(َوإِذَا ذُكِّرُوا لَا َيذْكُُرونَ ) ١٢(َبلْ َعجِْبَت وََيْسَخُرونَ 

منك ومن تعجبك وما تريهم من } يسخرون { هم ) و ( من قدرة اهللا على هذه اخلالئق العظيمة » بل عجبت«
بلغ من عظم آيايت : بضم التاء ، أي : آثار قدرة اهللا ، أو من إنكارهم البعث وهم يسخرون من أمر البعث وقرىء 

هلهم وعنادهم يسخرون من آيايت أو عجبت من أن وكثرة خالئقي أين عجبت منها ، فكيف بعبادي وهؤالء جب
كيف جيوز العجب على اهللا : فإن قلت . ينكروا البعث ممن هذه أفعاله ، وهم يسخرون ممن يصف اهللا بالقدرة عليه 

فيه وجهان ، : تعاىل ، وإمنا هو روعة تعتري اإلنسان عند استعظامه الشيء ، واهللا تعاىل ال جيوز عليه الروعة؟ قلت 
  :وقد جاء يف احلديث . أن يتخيل العجب ويفرض : أن جيرد العجب ملعىن االستعظام ، والثاين : دمها أح
إنّ اهللا ال : وكان شريح يقرأ بالفتح ويقول " عجب ربكم من ألكم وقنوطكم وسرعة إجابته إياكم ) "  ٩٤٥( 

حياً كان يعجبه علمه وعبد اهللا أعلم ، إنّ شر: يعجب من شيء ، وإمنا يعجب من ال يعلم ، فقال إبراهيم النخعي 
ودأهبم أهنم } َوإِذَا ذُكُّرواْ { . قل يا حممد بل عجبت : معناه : وقيل . يريد عبد اهللا بن مسعود ، وكان يقرأ بالضم 

} ِخُرونَ َيسَْتْس{ من آيات اهللا البينة كانشقاق القمر وحنوه } َوإِذَا َرأَْواْ ءاَيةً { إذا وعظوا بشيء ال يتعظون به 
  .يبالغون يف السخرية ، أو يستدعي بعضهم من بعض أن يسخر منها 

قُلْ َنَعمْ ) ١٧(أَوَآَباؤَُنا الْأَوَّلُونَ ) ١٦(أَإِذَا ِمْتَنا َوكُنَّا ُترَاًبا َوِعظَاًما أَإِنَّا لََمْبعُوثُونَ ) ١٥(َوقَالُوا إِنْ َهذَا إِلَّا ِسْحٌر ُمبٌِني 
  ) ١٩(فَإِنََّما ِهَي َزْجَرةٌ وَاِحَدةٌ فَإِذَا ُهْم َينْظُُرونَ ) ١٨( َوأَنُْتْم دَاِخُرونَ

أو على الضمري يف مبعوثون ، والذي جّوز العطف عليه الفصل . وامسها } إِن { معطوف على حمل } أََو ءاَباُؤَنا { 
. م أقدم ، فبعثهم أبعد وأبطل أيبعث أيضاً آباؤنا على زيادة االستبعاد ، يعنون أهن: واملعىن . هبمزة االستفهام 

اهللا تعاىل : أي » قال نعم«: وقرىء . بكسر العني ومها لغتان » نعم«: وقرىء } قُلْ َنَعمْ { » أو آباؤنا«: وقرىء 
جواب شرط مقّدر } فَإِنََّما { صاغرون } َوأَنُتْم داخرون { نعم تبعثون : واملعىن . أو الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

وهي ال ترجع إىل شيء ، إمنا هي مبهمة موضحها خربها } َزجَْرةٌ واحدة { إال } ِهَى { إذا كان ذلك فما  :تقديره 
زجر الراعي اإلبل أو : الصيحة ، من قولك : والزجرة . فإمنا البعثة زجرة واحدة وهي النفخة الثانية : وجيوز . 

  :ومنه قوله . إذا صاح عليها فريعت لصوته : الغنم 
  أَْشفََق أَنْ َيْخَتِلطَْن بِالَغَنمِ... أَبِي ُعْرَوةَ السِّبَاَع إذَا  َزْجَر

  .} ُينظَُرونَ { أحياء بصراء } فَإِذَا ُهم { يريد تصويته هبا 

  ) ٢١(َهذَا َيْوُم الْفَْصلِ الَِّذي كُنُْتْم بِِه ُتكَذُِّبونَ ) ٢٠(َوقَالُوا َيا َوْيلََنا َهذَا َيْوُم الدِّينِ 



من كالم الكفرة بعضهم مع بعض وأن يكون من كالم } احشروا { : إىل قوله } هذا َيْوُم الدين { أن يكون حيتمل 
من كالم املالئكة جواباً } هذا َيْوُم الفصل { و . كالم الكفرة } ياويلنا هذا َيْوُم الدين { املالئكة هلم ، وأن يكون 

يوم القضاء ، والفرق بني فرق : ويوم الفصل . جنازى بأعمالنا : اليوم الذي ندان فيه ، أي : ويوم الدين . هلم 
  .اهلدى والضاللة 

) ٢٣(ِمْن ُدوِن اللَِّه فَاْهُدوُهْم إِلَى ِصرَاِط الَْجِحيمِ ) ٢٢(اْحُشُروا الَِّذيَن ظَلَُموا َوأَزَْواَجُهْم َوَما كَاُنوا يَْعُبُدونَ 
  ) ٢٦(َبلْ ُهمُ الَْيْوَم ُمْسَتْسِلُمونَ ) ٢٥(لَكُْم لَا َتنَاَصُرونَ  َما) ٢٤(َوِقفُوُهْم إِنَُّهْم َمْسئُولُونَ 

وضرباءهم عن النيب صلى اهللا عليه } وأزواجهم { خطاب اهللا للمالئكة ، أو خطاب بعضهم مع بعض } احشروا { 
: وقيل . سرقة أهل الزنا مع أهل الزنا ، وأهل السرقة مع أهل ال: وهم نظراؤهم وأشباههم من العصاة : وسلم 

هذا . فعّرفوهم طريق النار حىت يسلكوها } فاهدوهم { نساؤهم الاليت على دينهم : وقيل . قرناؤهم من الشياطني 
َبلْ ُهُم { هتكم هبم وتوبيخ هلم بالعجر عن التناصر بعد ما كانوا على خالف ذلك يف الدنيا متعاضدين متناصرين 

ال «: وقرىء . هم بعضاً وخذله عن عجز ، فكلهم مستسلم غري منتصر قد أسلم بعض} اليوم ُمسَْتْسِلُمونَ 
  .وال تناصرون ، باإلدغام » تتناصرون

قَالُوا َبلْ لَْم َتكُونُوا ُمْؤِمنَِني ) ٢٨(قَالُوا إِنَّكُْم كُنُْتْم تَأُْتونََنا َعنِ الَْيِمنيِ ) ٢٧(َوأَقَْبلَ بَْعضُُهْم َعلَى َبْعضٍ يََتَساَءلُونَ 
فَأَغَْوْيَناكُمْ ) ٣١(فََحقَّ َعلَْيَنا قَْولُ َربَِّنا إِنَّا لَذَاِئقُونَ ) ٣٠(َوَما كَانَ لََنا َعلَْيكُْم ِمْن ُسلْطَاٍن َبلْ كُنُْتْم قَْوًما طَاِغَني  )٢٩(

إِنَُّهْم كَانُوا إِذَا ) ٣٤(َك َنفَْعلُ بِالُْمْجرِِمَني إِنَّا كَذَِل) ٣٣(فَإِنَُّهمْ َيْوَمِئٍذ ِفي الَْعذَابِ ُمْشَترِكُونَ ) ٣٢(إِنَّا كُنَّا غَاوِيَن 
  ) ٣٥(ِقيلَ لَُهْم لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه َيْسَتكْبُِرونَ 

اليمني ملا كانت أشرف العضوين وأمتنهما وكانوا يتيمنون هبا ، فيها يصافحون ومياسحون ويناولون ويتناولون ، 
الشؤمى ، كما مسوا أختها اليمىن ، وتيمنوا بالسانح : لشمال ، ولذلك مسوها ويزاولون أكثر األمور ، ويتشاءمون با

، وتطريوا بالبارح ، وكان األعسر معيباً عندهم ، وعضدت الشريعة ذلك ، فأمرت مبباشرة أفاضل األمور باليمني ، 
  .وأراذهلا بالشمال 

ء ، وجعلت اليمني لكاتب احلسنات وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيب التيامن يف كل شي)  ٩٤٦( 
استعريت جلهة اخلري : والشمال لكاتب السيئات؛ ووعد احملسن أن يؤتى كتابه بيمينه ، واملسيء أن يؤتاه بشماله 

من : وجاء يف بعض التفاسري . من قبل اخلري وناحيته ، فصّده عنه وأضلّه : أتاه عن اليمني ، أي : وجانبه ، فقيل 
أتاه من قبل : ومن أتاه من جهة الشمال . أتاه من قبل الدين فلبس عليه احلق : جهة اليمني أتاه الشيطان من 

خّوفه : ومن أتاه من خلفه . أتاه من قبل التكذيب بالقيامة وبالثواب والعقاب : ومن أتاه من بني يديه . الشهوات 
أتاه من جهة اخلري : قوهلم : ن قلت فإ. الفقر على نفسه وعلى من خيلف بعده؛ فلم يصل رمحاً ومل يؤد زكاة 
من اجملاز ما غلب يف االستعمال حىت حلق : وناحيته ، جماز يف نفسه ، فكيف جعلت اليمني جمازاً عن اجملاز؟ قلت 

. باحلقائق ، وهذا من ذاك؛ ولك أن جتعلها مستعارة للقّوة والقهر؛ ألنّ اليمني موصوفة بالقوة ، وهبا يقع البطش 
كم كنتم تأتوننا عن القّوة والقهر ، وتقصدوننا عن السلطان والغلبة حىت حتملونا على الضالل وتقسرونا أن: واملعىن 

بل أبيتم أنتم اإلميان } َبلْ لَّْم َتكُوُنواْ ُمْؤِمنِنيَ { وهذا من خطاب األتباع لرؤسائهم ، والغواة لشياطينهم . عليه 
من تسلط } َوَما كَانَ لََنا َعلَْيكُْم { غري ملجئني إليه . الكفر وأعرضتم عنه ، مع متكنكم منه خمتارين له على 



} قَْولُ َرّبَنا إِنَّا لَذَاِئقُونَ { فلزمنا } فََحقَّ َعلَْيَنا { خمتارين الطغيان } َبلْ كُنُتْم قَْوماً { نسلبكم به متكنكم واختياركم 
: النا واستحقاقنا هبا العقوبة ، ولو حكى الوعيد كما هو لقال وعيد اهللا بأنا ذائقون لعذابه ال حمالة ، لعلمه حب: يعين 

  :وحنوه قول القائل . إنكم لذائقون ، لكنه عدل به إىل لفظ املتكلم؛ ألهنم متكلمون بذلك عن أنفسهم 
ألخرجّن ،  احلف: ومنه قول احمللف للحالف . قل مالك : ولو حكى قوهلا لقال ... لَقَْد َزَعَمْت َهوَازِنُ قَلَّ َماِلي 

فدعوناكم إىل الغي دعوة } فأغويناكم { اهلمزة حلكاية لفظ احلالف ، والتاء إلقبال احمللف على احمللف : ولتخرجّن 
فَإِنَُّهمْ { فأردنا إغواءكم لتكونوا أمثالنا } إِنَّا كُنَّا غاوين { حمصلة للبغية ، لقبولكم هلا واستحبابكم الغّي على الرشد 

} إِنَّا { يوم القيامة مشتركون يف العذاب كما كانوا مشتركني يف الغواية } َيْوَمِئذٍ { املتبوعني مجيعاً فإن األتباع و} 
إِنَُّهْم كَاُنواْ إِذَا { بكل جمرم ، يعين أنّ سبب العقوبة هو اإلجرام ، فمن ارتكبه استوجبها } َنفَْعلُ { مثل ذلك الفعل 

  .ربوا عنها وأبوا إال الشرك مسعوا بكلمة التوحيد نفروا أو استك} 

إِنَّكُْم لَذَاِئقُو الَْعذَابِ الْأَِليمِ ) ٣٧(َبلْ َجاَء بِالَْحقِّ َوَصدَّقَ الْمُْرَسِلَني ) ٣٦(َوَيقُولُونَ أَِئنَّا لََتارِكُو آِلَهِتَنا ِلَشاِعرٍ َمْجُنوٍن 
  ) ٣٩(َوَما ُتْجَزْونَ إِلَّا َما كُْنُتْم َتْعَملُونَ ) ٣٨(

} َوَصدََّق املرسلني { رد على املشركني } َبلْ َجاء باحلق { يعنون حممداً صلى اهللا عليه وسلم } َشاِعرٍ مَّْجُنونٍ ِل{ 
، بالنصب على تقدير النون ، » لذائقوا العذاب«: وقرىء ]  ٩٧: البقرة [ } ُمَصّدقاً لَّما َبْيَن َيَدْيِه { : كقوله 
  :كقوله 

إال } إِالَّ َما كُنُتْم َتْعَملُونَ { » لذائقون العذاب«على األصل : وقرىء . بتقدير التنوين ... الَّ قَِليالً َوالَ ذَاكِراً اللََّه إ
  .مثل ما عملتم جزاء سيئاً بعمل سىيء 

) ٤٣(ِفي َجنَّاِت النَِّعيمِ ) ٤٢(فََواِكُه َوُهْم ُمكَْرُمونَ ) ٤١(أُولَِئَك لَُهْم رِْزٌق َمْعلُوٌم ) ٤٠(إِلَّا ِعَبادَ اللَِّه الُْمْخلَِصَني 
لَا ِفيَها غَْولٌ َولَا ُهْم َعْنَها ) ٤٦(َبْيَضاَء لَذٍَّة لِلشَّارِبَِني ) ٤٥(ُيطَاُف َعلَْيهِمْ بِكَأْسٍ ِمْن َمِعنيٍ ) ٤٤(َعلَى ُسُررٍ ُمَتقَابِِلَني 

  ) ٤٩(ُهنَّ بَْيٌض َمكُْنونٌ كَأَنَّ) ٤٨(َوِعْندَُهْم قَاصَِراتُ الطَّْرِف ِعٌني ) ٤٧(ُيْنَزفُونَ 

وهي كل ما يتلذذ به وال : فسر الرزق املعلوم بالفواكه . ولكن عباد اهللا ، على االستثناء املنقطع } إِالَّ ِعبَاَد اهللا { 
يتقّوت حلفظ الصحة ، يعين أن رزقهم كله فواكه ، ألهنم مستغنون عن حفظ الصحة باألقوات ، بأهنم أجسام 

رزق معلوم منعوت خبصائص : وجيوز أن يراد . لألبد ، فكل ما يأكلونه يأكلونه على سبيل التلذذ حمكمة خملوقة 
وَلَُهْم رِْزقُُهْم ِفيَها { : معلوم الوقت ، كقوله : وقيل . من طيب طعم ، ورائحة ، ولذة ، وحسن منظر : خلق عليها 

َوُهم { : يأباه وقوله } ِفي جنات { علوم اجلنة وقوله الرزق امل: وعن قتادة ]  ٦٢: مرمي [ } ُبكَْرةً َوَعِشّياً 
هو الذي يقوله وعن العلماء يف حّد الثواب على سبيل املدح والتعظيم ، وهو من أعظم ما جيب أن } مُّكَْرُمونَ 

  .تتوق إليه نفوس ذوي اهلمم ، كما أنّ من أعظم ما جيب أن تنفر عنه نفوسهم هوان أهل النار وصغارهم 
  .ال ينظر بعضهم إىل قفا بعض : وقيل . أمت للسرور وآنس :  التقابل

  :كأس ، وتسمى اخلمر نفسها كأساً ، قال : ويقال للزجاجة فيها اخلمر 
ّمن { كل كأس يف القرآن فهي اخلمر ، وكذا يف تفسري ابن عباس : وعن األخفش ... َوكَاسٍ شَرِْبُت َعلَى لَذٍَّة 

وصف مبا يوصف به : من هنر معني ، وهو اجلاري على وجه األرض ، الظاهر للعيون أو . من شراب معني } مَِّعنيٍ 
} َبْيَضاء { ]  ١٥: حممد [ } وأهنار ّمْن َخْمرٍ { : املاء ، ألنه جيري يف اجلنة يف أهنار كما جيري املاء ، قال اهللا تعاىل 



لذ الشيء فهو : أو هي تأنيث اللذة ، يقال : ا إّما أن توصف باللذة كأهنا نفس اللذة وعينه} لَذَّةٍ { صفة للكأس 
  :رجل طب ، قال : فعل ، كقولك : ووزنه . لذ ولذيذ 

  بِأَْرضِ الِْعَدا ِمْن َخْشَيِة الَْحدَثَاِن... َولَذٌ كَطَْعمِ الصَّْرَخِديِّ تََركُْتُه 
ويف أمثاهلم . الذي يف تكاذيب العرب الغول : ومنه . من غاله يغوله غوالً إذا أهلكه وأفسده : الغول . يريد النوم 

: ويقال للسكران . على البناء للمفعول ، من نزف الشارُب إذا ذهب عقله } ُينَزفُونَ { الغضب غول احللم ، و : 
إذا مل تترك فيها : ونزحت الركية حىت نزفتها . نزف فَمات إذا خرج دمه كله : ويقال للمطعون . نزيف ومنزوف 

  :قال . أنزف الشارب إذا ذهب عقله أو شرابه » ينزفون«: وقرىء . أجنب من املنزوف ضرطاً : م ويف أمثاهل. ماء 
  لَبِئَْس النََّداَمى كُْنُتُمو آلَ أَجبرَا... لََعْمرِي لَِئْن أَْنَزفُْتُمو أَْو َصحَْوُتُمو 

دخال يف : بته ، وحقيقتهما أقشع السحاب ، وقشعته الريح ، وأكب الرجل وكب: ونظريه . صار ذا نزف : ومعناه 
. بضم الزاي ، من نزف ينزف كقرب يقرب ، إذا سكر : وينزفون : ويف قراءة طلحة بن مصرف . القشع والكب 

ال فيها فساد قط من أنواع الفساد اليت تكون يف شرب اخلمر من مغص أو صداع أو مخار أو عربدة أو : واملعىن 
} قاصرات الطرف { كرون ، وهو أعظم مفاسدها فأفرزه وأفرده بالذكر لغو أو تأثيم أو غري ذلك ، وال هم يس

: والعني ]  ٣٧: الواقعة [ } ُعرُباً { : قصرن أبصارهّن على أزواجهّن ، ال ميددن طرفاً إىل غريهم ، كقوله تعاىل 
  .ضات اخلدور النجل العيون شبهّن ببيض النعام املكنون يف األداحي ، وهبا تشبه العرب النساء وتسميهّن بي

) ٥٢(َيقُولُ أَإِنََّك لَِمَن الُْمَصدِِّقَني ) ٥١(قَالَ قَاِئلٌ ِمنُْهْم إِنِّي كَانَ ِلي قَرِيٌن ) ٥٠(فَأَقَْبلَ َبْعُضُهْم َعلَى َبْعضٍ َيَتَساَءلُونَ 
) ٥٥(فَاطَّلََع فََرآُه ِفي َسَواِء الَْجِحيمِ ) ٥٤(ْم ُمطَِّلُعونَ قَالَ َهلْ أَنُْت) ٥٣(أَإِذَا ِمْتَنا َوكُنَّا ُترَاًبا َوِعظَاًما أَإِنَّا لََمِدينُونَ 

  ) ٥٧(َولَْولَا نِْعَمةُ رَبِّي لَكُْنُت ِمَن الُْمْحضَرِيَن ) ٥٦(قَالَ َتاللَِّه إِنْ ِكْدَت لَُتْرِدينِ 

يشربون : واملعىن . يهم على يطاف عل: ؟ قلت } فَأَقَْبلَ َبْعضُُهْم على َبْعضٍ { : عالم عطف قوله : فإن قلت 
  :فيتحادثون على الشراب كعادة الشرب قال 

  أَحَاِديثُ الِْكَرامِ َعلَى الُْمَدامِ... َوَما َبِقَيْت ِمَن اللَّذَّاتِ إالَّ 
عما جرى هلم وعليهم يف الدنيا ، إال أنه جيء به ماضياً على عادة اهللا يف } َيَتَساءلُونَ { فيقبل بعضهم على بعض 

نزلت يف : ومن املصدَّقني مشّدد الصاد ، من التصّدق ، وقيل . من التصديق » من املصّدقني«: قرىء . ه أخبار
تصدقت به ليعوضين اهللا : وأين مالك؟ قال : رجل تصّدق مباله لوجه اهللا ، فاحتاج فاستجدى بعض إخوانه؛ فقال 

واهللا ال أعطيك . أو من املتصّدقني لطلب الثواب . ين أئنك ملن املصّدقني بيوم الد: به يف اآلخرة خرياً منه ، فقال 
  :ومنه احلديث . دانه ساسه : يقال . أو ملسوسون مربوبون . جملزيون ، من الدين وهو اجلزاء } لََمِديُنونَ { شيئاً 

نار ألريكم ذلك القرين إىل ال} َهلْ أَنُتْم مُّطَِّلُعونَ { : يعين ذلك القائل } قَالَ { " العاقل من دان نفسه ) "  ٩٤٧( 
بعض املالئكة : وقيل . القائل هو اهللا عّز وجلّ : وقيل . إن يف اجلنة كوى ينظر أهلها منها إىل أهل النار : قيل . 

. فاطلع » مطلعون«: وقرىء . هل حتبون أن تطلعوا فتعلموا أين منزلتكم من منزلة أهل النار : يقول ألهل اجلنة 
ومطلعون فاطلع وفأطلع بالتحفيف على لفظ املاضي : لفظ املاضي واملضارع املنصوب وفأطلع بالتشديد ، على 

هل أنتم مطلعون إىل القرين : واملضارع واملنصوب يقال طلع علينا فالن ، واطلع وأطلع مبعىن واحد ، واملعىن 
طالع من أطلعه غريه ، وإن جعلت اإل. أو عرض عليه االطالع فاعترضوه ، فاطلع هو بعد ذلك . فأطلع أنا أيضاً 

أن ال يستبد بشيء دون جلسائه ، فكأهنم . أنه ملا شرط يف اطالعه اطالعهم ، وهو من آداب اجملالسة : فاملعىن 



مطلعون إياي؛ فوضع : بكسر النون ، أراد » مطلعون«: وقرىء . اخلطاب على هذا للمالئكة : وقيل . مطلعوه 
  :املتصل موضع املنفصل ، كقوله 

تطلعون ، وهو : أو شبه اسم الفاعل يف ذلك باملضارع لتآخ بينهما ، كأنه قال ... لْفَاِعلُونَ الَْخْيَر وَاآلِمُروَنُه ُهُم ا
: تعبت حىت انقطع سوائي ، وعن أيب عبيدة : يف وسطها ، يقال } ِفى َسَوآِء اجلحيم { ضعيف ال يقع إالّ يف الشعر 

خمففة من الثقيلة ، وهي تدخل على ) إن ( عبيدة حىت ينقطع سوائي  كنت أكتب يا أبا: قال يل عيسى بن عمر 
. اإلهالك : والالم هي الفارقة بينها وبني النافية ، واإلرداء } إِن كَانَ لَُيِضلَُّنا { » كان«كما تدخل على » كاد«

روة اإلسالم ، والرباءة من قرين هي العصمة والتوفيق يف االستمساك بع} نِْعَمةُ َرّبى { لتغويّن : ويف قراءة عبد اهللا 
من الذين أحضروا العذاب كما أحضرته أنت } ِمَن احملضرين { أو إنعام اهللا بالثواب وكونه من أهل اجلنة . السوء 

  .وأمثالك 

  ) ٥٩(إِلَّا مَْوَتَتَنا الْأُولَى َوَما َنْحُن بُِمَعذَّبَِني ) ٥٨(أَفََما َنْحُن بَِميِِّتَني 

» مبائتني«: وقرىء . أحنن خملدون منعمون ، فما حنن مبيتني و ال معذبني : الفاء حمذوف ، معناه  الذي عطفت عليه
واملعىن أنّ هذه حال املؤمنني وصفتهم وما قضى اهللا به هلم للعلم بأعماهلم أن ال يذوقوا إال املوتة األوىل ، خبالف 

الذي يتمىن فيه املوت : ما شّر من املوت؟ قال : كماء الكفار ، فإهنم يتمنون فيه املوت كل ساعة ، وقيل لبعض احل
.  

  ) ٦١(ِلِمثْلِ َهذَا فَلَْيْعَملِ الَْعاِملُونَ ) ٦٠(إِنَّ َهذَا لَُهَو الْفَْوُز الَْعِظيُم 

 فيكون يقوله املؤمن حتدثاً بنعمة اهللا واغتباطاً حباله ومبسمع من قرينه ، ليكون توبيخاً له يزيد به تعذباً ، وليحكيه اهللا
أي إن هذا األمر الذي } إِنَّ هذا لَُهَو الفوز العظيم { وجيوز أن يكون قوهلم مجيعاً ، وكذلك قوله . لنا لطفاً وزاجراً 

وهو ما » هلو الرزق العظيم«: وقرىء . هو من قول اهللا عّز وجلّ تقريراً لقوهلم وتصديقاً له : وقيل . حنن فيه 
  .رزوقوه من السعادة 

) ٦٤(إِنََّها َشَجَرةٌ َتْخُرُج ِفي أَْصلِ الَْجحِيمِ ) ٦٣(إِنَّا َجَعلَْناَها ِفْتَنةً ِللظَّاِلِمَني ) ٦٢(َخْيرٌ ُنزُلًا أَْم َشَجَرةُ الزَّقُّومِ أَذَِلَك 
ثُمَّ إِنَّ لَُهْم َعلَْيَها لََشْوًبا ِمنْ ) ٦٦(نَ فَإِنَُّهْم لَآِكلُونَ ِمْنَها فََماِلئُونَ ِمْنَها الُْبطُو) ٦٥(طَلُْعَها كَأَنَُّه ُرءُوُس الشََّياِطنيِ 

  ) ٧٠(فَُهْم َعلَى آثَارِِهْم يُْهَرُعونَ ) ٦٩(إِنَُّهمْ أَلْفَْوا آَباَءُهمْ َضالَِّني ) ٦٨(ثُمَّ إِنَّ مَْرجَِعُهمْ لَإِلَى الَْجحِيمِ ) ٦٧(َحِميمٍ 

{ أي خري حاصالً } َخْيرٌ نُُّزالً { الرزق } أذلك { : قال متت قصة املؤمن وقرينه ، مث رجع إىل ذكر الرزق املعلوم ف
طعام كثري النزل ، فاستعري للحاصل من : الفضل والريع يف الطعام ، يقال : وأصل النزل } أَْم َشجََرةُ الزقوم 

على األمل والغّم ، وانتصاب نزالً : اللذة والسرور ، وحاصل شجرة الزقوم : الشيء ، وحاصل الرزق املعلوم 
. أمثر النخلة خري بلحاً أم رطباً؟ يعين أنّ الرزق املعلوم نزل أهل اجلنة : التمييز ، ولك أن جتعله حاالً ، كما تقول 

ومنه أنزال . ما يقام للنازل باملكان من الرزق : والنزل . وأهل النار نزهلم شجرة الزقوم ، فأيهما خري يف كونه نزالً 
أَنّ للرزق املعلوم نزالً ، ولشجر الزقوم : ومعىن األّول . السكن : ا يقام لساكن الدار اجلند ألرزاقهم ، كما يقال مل

ومعلوم أنه ال خري يف شجرة الزقوم ، ولكن املؤمنني ملا اختاروا ما أدى إىل الرزق املعلوم . نزالً ، فأيهما خري نزالً 



حمنة وعذاباً } ِفْتَنةً للظاملني { على سوء اختيارهم  واختار الكافرون ما أدى إىل شجرة الزقوم قيل هلم ذلك توبيخاً
كيف يكون يف النار شجرة والنار حترق الشجر ، : أو ابتالء هلم يف الدنيا ، وذلك أهنم قالوا . هلم يف اآلخرة 

والطلع :  منبتها يف قعر جهنم ، وأغصاهنا ترتفع إىل دركاهتا: قيل } ِفى أَْصلِ اجلحيم { » نابتة«: وقرىء . فكذبوا 
إما استعارة لفظية ، أو معنوية ، وشبه برؤوس الشياطني : للنخلة ، فاستعري ملا طلع من شجرة الزقوم من محلها 

داللة على تناهيه يف الكراهية وقبح املنظر؛ ألنّ الشيطان مكروه مستقبح يف طباع الناس ، العتقادهم أنه شّر حمض 
جاؤا : كأنه وجه شيطان ، كأنه رأس شيطان ، وإذا صّوره املصورون : رة ال خيلطه خري ، فيقولون يف القبيح الصو

بصورته على أقبح ما يقدر وأهوله؛ كما أهنم اعتقدوا يف املَلَِك أنه خري حمض ال شّر فيه ، فشبهوا به الصورة احلسنة 
الشيطان : وقيل . وهذا تشبيه ختييلي ]  ٣١: يوسف [ } َما هذا َبَشًرا إِنْ هذا إِالَّ َملٌَك كَرٌِمي { : قال اهللا تعاىل . 

إنّ شجراً يقال له األسنت خشناً منتناً مراً منكر الصورة ، : وقيل . حية عرفاء هلا صورة قبيحة املنظر هائلة جداً 
وما مست العرب هذا الثمر رؤوس الشياطني إالّ قصداً إىل أحد التشبيهني ، ولكنه . رؤوس الشياطني : يسمى مثره 

بطوهنم ، ملا يغلبهم } فََماِلئُونَ { من الشجرة ، أي من طلعها } ِمْنَها { لتسمية بذلك رجع أصالً ثالثاً يشبه به بعد ا
من اجلوع الشديد ، أو يقسرون على أكلها وإن كرهوها ، ليكون باباً من العذاب؛ فإذا شبعوا غلبهم العطش 

يشوي وجوههم ويقطع أمعاءهم ، كما قال } ِمْن َحِميمٍ  {أي مزاجه : فيسقون شراباً من غساق أو صديد ، شوبه 
بالضم ، وهو اسم ما » لشوبا«: وقرىء ]  ٢٧: املطففني [ } َومَِزاُجُه ِمن تسنيم { يف صفة شراب أهل اجلنة 

ويف } ا لََشوْباً ثُمَّ إِنَّ لَُهْم َعلَْيَه{ : ما معىن حرف التراخي يف قوله : فإن قلت . يشاب به ، واألّول تسمية باملصدر 
أهنم ميلؤن البطون من شجرة الزقوم ، وهو حارّ : يف األّول وجهان ، أحدمها : ؟ قلت } ثُمَّ إِنَّ َمْرجِعَُهْم { : قوله 

حيرق بطوهنم ويعطشهم ، فال يسقون إال بعد ما ملىء تعذيباً بذلك العطش ، مث يسقون ما هو أحّر وهو الشراب 
  .املشوب باحلميم 

أنه ذكر الطعام بتلك الكراهة والبشاعة ، مث ذكر الشراب مبا هو أكره وأبشع ، فجاء بثم للداللة على :  والثاين
أهنم يذهب هبم عن : ومعىن الثاين . تراخي حال الشراب عن حال الطعام ومباينة صفته لصفته يف الزيادة عليه 

شجرة الزقوم ، فيأكلون إىل أن يتملؤا ، ويسقون مقاّرهم ومنازهلم يف اجلحيم ، وهي الدركات اليت أسكنوها إىل 
مث إن مصريهم ، مث » مث إن منقلبهم«: بعد ذلك ، مث يرجعون إىل دركاهتم ، ومعىن التر اخي يف ذلك بني ، وقرىء 

علل استحقاقهم للوقوع يف تلك الشدائد كلها بتقليد اآلباء يف الدين ، واتباعهم إياهم : إن منفذهم إىل اجلحيم 
إسراع فيه شبه : وقيل . اإلسراع الشديد ، كأهنم حيثون حثاً : الضالل ، وترك اتباع الدليل ، واإلهراع  على

  .بالرعدة 

إِلَّا ) ٧٣(فَاْنظُْر كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الْمُْنذَرِيَن ) ٧٢(َولَقَدْ أَْرَسلَْنا ِفيهِْم مُْنِذرِيَن ) ٧١(َولَقَْد َضلَّ قَْبلَُهْم أَكْثَُر الْأَوَِّلَني 
  ) ٧٤(ِعَباَد اللَِّه الُْمْخلَِصَني 

الذين أنذروا } املنذرين { . أنبياء حذروهم العواقب } مُّنِذرِيَن { . قبل قومك قريش } َولَقَدْ َضلَّ قَْبلَُهْم { 
م اهللا لدينه على الذين آمنوا منهم وأخلصوا دينهم هللا ، أو أخلصه} إِالَّ ِعَباَد اهللا { وحذروا ، أي أهلكوا مجيعاً 

  .القراءتني 



) ٧٧(َوَجَعلَْنا ذُرِّيََّتُه ُهُم الَْباِقَني ) ٧٦(َوَنجَّْيَناُه َوأَْهلَُه ِمَن الْكَْربِ الْعَِظيمِ ) ٧٥(َولَقَْد نَادَاَنا نُوٌح فَلَنِْعَم الُْمجِيُبونَ 
إِنَُّه ِمْن ِعَبادَِنا ) ٨٠(إِنَّا كَذَِلَك َنْجزِي الُْمْحِسنَِني ) ٧٩(عَالَِمَني َسلَاٌم َعلَى ُنوحٍ ِفي الْ) ٧٨(َوَتَركَْنا َعلَْيِه ِفي الْآِخرِيَن 

  ) ٨٢(ثُمَّ أَغَْرقَْنا الْآخَرِيَن ) ٨١(الُْمْؤِمنَِني 

ملا ذكر إرسال املنذرين يف األمم اخلالية وسوء عاقبة املنذرين ، أتبع ذلك ذكر نوح ودعائه حني آيس من قومه ، 
. فواهللا لنعم اجمليبون حنن : خلة على نعم جواب قسم حمذوف ، واملخصوص باملدح حمذوف تقديره والالم الدا

إنا أجبناه أحسن اإلجابة ، وأوصلها إىل مراده وبغيته من نصرته على : واملعىن . واجلمع دليل العظمة والكربياء 
وا وحدهم وقد فين غريهم ، فقد روى أنه مات هم الذين بق} ُهُم الباقني { أعدائه واالنتقام منهم بأبلغ ما يكون 

الناس كلهم من : قال قتادة . أو هم الذين بقوا متناسلني إىل يوم القيامة . كل من كان معه يف السفينة غري ولده 
فسام أبو العرب ، وفارس ، والروم ، . سام ، وحام ، ويافث : وكان لنوح عليه السالم ثالثة أوالد . ذرية نوح 
من } َوَتَركَْنا َعلَْيِه ِفى األخرين { و السودان من املشرق إىل املغرب ، ويافث أبو الترك ويأجوج ومأجوج وحام أب

يعين يسلمون عليه تسليماً ، ويدعون له ، وهو من الكالم احملكي } سالم على ُنوحٍ { : األمم هذه الكلمة ، وهي 
معناه : ؟ قلت } ِفى العاملني { : فما معىن قوله : فإن قلت ]  ١: النور [ } سُوَرةٌ أنزلناها { : قرأت : ، كقولك 

ثبت اهللا التسليم على نوح وأدامه : الدعاء بثبوت هذه التحية فيهم مجيعاً ، وأن ال خيلو أحد منهم منها ، كأنه قيل 
نية من تبقية ذكره ، علل جمازاة نوح عليه السالم بتلك التكرمة الس. يف املالئكة والثقلني يسلمون عليه عن آخرهم 

وتسليم العاملني عليه إىل آخر الدهر بأنه كان حمسناً ، مث علل كونه حمسناً بأنه كان عبداً مؤمناً ، لرييك جاللة حمل 
  .اإلميان ، وأنه القصارى من صفات املدح والتعظيم ، ويرغبك يف حتصيله واالزدياد منه 

أَئِفْكًا آِلَهةً ) ٨٥(إِذْ قَالَ ِلأَبِيِه َوقَْوِمِه َماذَا َتْعُبُدونَ ) ٨٤(إِذْ َجاَء َربَُّه بِقَلْبٍ َسِليمٍ ) ٨٣(َوإِنَّ ِمْن ِشيَعِتِه لَإِْبَراِهيَم 
  ) ٨٧(فََما ظَنُّكُْم بَِربِّ الَْعالَِمَني ) ٨٦(ُدونَ اللَِّه تُرِيُدونَ 

شايعه على التصلب يف دين اهللا ومصابرة  أو. ممن شايعه على أصول الدين وإن اختلفت شرائعهما } ِمن ِشيَعِتِه { 
من أهل دينه : وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما . وجيوز أن يكون بني شريعتيهما اتفاق يف أكثر األشياء . املكذبني 

هود وصاحل ، وكان بني نوح وإبراهيم ألفان وستمائة وأربعون : وعلى سنته ، وما كان بني نوح وإبراهيم إالّ نبيان 
وإن ممن شايعه على دينه وتقواه : مبا يف الشيعة من معىن املشايعة ، يعين : مب تعلق الظرف؟ قلت : إن قلت ف. سنة 

: وقيل . من مجيع آفات القلوب } بِقَلْبٍ َسِليمٍ { اذكر : حني جاء ربه بقلب سليم إلبراهيم ، أو مبحذوف وهو 
ما : فإن قلت . فات أوىل من بعض فيتناوهلا كلها من الشرك ، وال معىن للتخصيص ألنه مطلق ، فليس بعض اآل

} أَِئفْكاً { معناه أنه أخلص هللا قلبه ، وعرف ذلك منه فضرب اجمليء مثالً لذلك : معىن اجمليء بقلبه ربه؟ قلت 
له على  أتريدون آهلة من دون اهللا إفكاً ، وإمنا قّدم املفعول على الفعل للعناية ، وقّدم املفعول: مفعول له ، تقديره 

وجيوز أن يكون إفكاً مفعوالً به ، . املفعول به؛ ألنه كان األهّم عنده أن يكافحهم بأهنم على إفك وباطل يف شركهم 
وجيوز أن . على أهنا إفك يف أنفسها } ُدوِن اهللا { ّمَن } آِلَهةً { : مث فسر اإلفك بقوله . أتريدون به إفكاً : يعين 

مبن هو احلقيق بالعبادة ، ألنّ من كان رباً } فََما ظَنُّكُم { ن آهلة من دون اهللا آفكني أتريدو: يكون حاالً ، مبعىن 
أنه ال يقدر يف وهم وال ظّن ما : واملعىن : للعاملني استحق عليهم أن يعبدوه ، حىت تركتم عبادته إىل عبادة األصنام 



أو فما ظنكم به . جعلتم األصنام له أنداداً  أو فما ظنكم به أي شيء هو من األشياء ، حىت. يصّدعن عن عبادته 
  .ماذا يفعل بكم وكيف يعاقبكم وقد عبدمت غريه؟ 

  ) ٩٠(فََتَولَّْوا َعْنُه ُمدْبِرِيَن ) ٨٩(فَقَالَ إِنِّي َسقِيٌم ) ٨٨(فََنظََر َنظَْرةً ِفي النُُّجومِ 

حبيب : ض امللوك أنه سئل عن مشتهاه فقال يف علم النجوم أو يف كتاهبا أو يف أحكامها ، وعن بع} ِفى النجوم { 
كان القوم جنامني ، فأومههم أنه استدل بأمارة يف علم النجوم على أنه . أنظر إليه وحمتاج أنظر له ، وكتاب أنظر فيه 

إين مشارف للسقم وهو الطاعون ، وكان أغلب األسقام عليهم ، وكانوا خيافون } فَقَالَ إِّنى سَِقيمٌ { يسقم 
فإن . ليتفرقوا عنه ، فهربوا منه إىل عيدهم وتركوه يف بيت األصنام ليس معه أحد ، ففعل باألصنام ما فعل  العدوى

قد جّوزه بعض الناس يف املكيدة يف احلرب والتقية ، وإرضاء الزوج : كيف جاز له أن يكذب؟ قلت : قلت 
 إذا عّرض ووّرى ، والذي قاله إبراهيم أن الكذب حرام إالّ: والصحيح . والصلح بني املتخاصمني واملتهاجرين 

. كفى بالسالمة داء : ومنه املثل . معراض من الكالم ، ولقد نوى به أن من يف عنقه املوت سقيم : عليه السالم 
  :وقول لبيد 

  لُِيِصحَّنِي فَإذَا السَّالََمةُ َداُء... فََدَعْوُت رَبِّي بالسَّالََمِة َجاِهدا 
. أصحيح من املوت يف عنقه : مات وهو صحيح ، فقال أعرايب : لتف عليه الناس وقالوا وقد مات رجل فجأة فا

  .إين سقيم النفس لكفركم : أراد : وقيل 

  ) ٩٣(فََراغَ َعلَيْهِْم ضَْرًبا بِالَْيِمنيِ ) ٩٢(َما لَكُمْ لَا َتْنِطقُونَ ) ٩١(فََراغَ إِلَى آِلَهتِهِْم فَقَالَ أَلَا َتأْكُلُونَ 

إىل أصنامهم اليت هي يف زعمهم آهلة : فذهب إليها يف خفية ، من روغة الثعلب ، إىل آهلتهم } اغَ إىل ءاِلَهتِهِْم فََر{ 
استهزاء هبا وباحنطاطها عن } أَال َتأْكُلُونَ َما لَكُْم الَ َتنِطقُونَ { ]  ٢٧: النحل [ } أين شركائي { : ، كقوله تعاىل 

. ألن راغ عليهم مبعىن ضرهبم } َضرْباً { فضرهبم : فأقبل عليهم مستخفياً ، كأنه قال } مْ فَرَاغَ َعلَْيهِ{ حال عبدهتا 
: ، ومعنامها » سفقا«و» صفقا«: وقرىء . أو فراغ عليهم ضرباً مبعىن ضارباً . أو فراغ عليهم يضرهبم ضرباً 

بالقّوة واملتانة : وقيل . جلارحتني وأشّدمها ضرباً شديداً قوياً؛ ألن اليمني أقوى ا} باليمني { ومعىن ضرباً . الضرب 
  .} تاهللا َألكِيَدنَّ أصنامكم { : بسبب احللف ، وهو قوله : ، وقيل 

  ) ٩٤(فَأَقَْبلُوا إِلَْيِه َيزِفُّونَ 

أو من أزفه ، إذا محله على . من أزّف ، إذا دخل يف الزفيف : ويزفون . يسرعون ، من زفيف النعام } َيزِفُّونَ { 
ويزفون ، من . حيملون على الزفيف : ويزفون ، على البناء للمفعول ، أي . يزفّ بعضهم بعضاً : زفيف ، أي ال

بني هذا : من زفاه إذا حداه كأنّ بعضهم يزفو بعضاً لتسارعهم إليه ، فإن قلت : ويزفون . وزف يزف إذا أسرع 
األنبياء [ } ا إِنَُّه لَِمَن الظاملني قَالُواْ َسِمْعَنا فًَتى َيذْكُُرُهْم يُقَالُ لَُه إبراهيم قَالُواْ َمن فََعلَ هذا بِئَاِلَهِتَن{ : وبني قوله تعاىل 

كالتناقض حيث ذكر ههنا أهنم أدبروا عنه خيفة العدوى ، فلما أبصروه يكسرهم أقبلوا إليه ]  ٦٠- ٥٩: 
مسعنا إبراهيم يذمهم ، فلعله هو : قيل هلم متبادرين ليكفوه ويوقعوا به ، وذكر مث أهنم سألوا عن الكاسر ، حىت 

فيه وجهان : قلت . أهنم استدلوا بذمه على أنه الكاسر : الكاسر؛ ففي أحدمها أهنم شاهدوه يكسرها ، ويف اآلخر 



أن يكون الذين أبصروه وزفوا إليه نفراً منهم دون مجهورهم وكربائهم ، فلما رجع اجلمهور والعلية من : ، أحدمها 
ىل بيت األصنام ليأكلوا الطعام الذي وضعوه عندها لتربك عليه ورأوها مكسورة امشأزوا من ذلك ، وسألوا عيدهم إ

مسعنا فىت «من فعل هذا هبا؟ مث مل ينم عليه أولئك النفر منيمة صرحية ، ولكن على سبيل التورية التعريض بقوهلم : 
يشعر بذلك أحد ، ويكون إقباهلم إليه يزفون بعد أن يكسرها ويذهب وال : والثاين . لبعض الصوارف » يذكرهم

  ] . ٦١: األنبياء [ } فأتوا به على أعني الناس : قالوا { : وقوهلم . رجوعهم من عيدهم وسؤاهلم عن الكاسر 

  ) ٩٦(َواللَُّه َخلَقَكُْم َوَما َتْعَملُونَ ) ٩٥(قَالَ أََتعُْبُدونَ َما تَْنِحُتونَ 

َبل رَّبُّكُْم َربُّ السموات { : يعين خلقكم وخلق ما تعملونه من األصنام ، كقوله } َتْعَملُونَ  واهللا َخلَقَكُْم َوَما{ 
كيف يكون الشيء الواحد خملوقاً هللا : فإن قلت . أي فطر األصنام ]  ٥٦: األنبياء [ } واألرض الذى فطََرُهنَّ 

عمل النجار الباب والكرسي ، وعمل : كما يقال  هذا: معموالً هلم ، حيث أوقع خلقه وعملهم عليها مجيعاً؟ قلت 
الصائغ السوار واخللخال ، واملراد عمل أشكال هذه األشياء وصورها دون جواهرها ، واألصنام جواهر وأشكال ، 

فخالق جواهرها اهللا ، وعاملوا أشكاهلا الذين يشكلوهنا بنحتهم وحذفهم بعض أجزائها ، حىت يستوي التشكيل 
واهللا خلقكم وعملكم ، : فما أنكرت أن تكون ما مصدرية ال موصولة ، ويكون املعىن : فإن قلت  .الذي يريدونه 

أن معىن اآلية يأباه إباء : كما تقول اجملربة؟ قلت؛ أقرب ما يبطل به هذا السؤال بعد بطالنه حبجج العقل والكتاب 
ج عليهم بأنّ العابد واملعبود مجيعاً خلق اهللا ، فكيف جلياً ، وينبو عنه نبّواً ظاهراً ، وذلك أن اهللا عّز وجلّ قد احت

يعبد املخلوق املخلوق ، على أن العابد منهما هو الذي عمل صورة املعبود وشكله ، ولواله ملا قدر أن يصّور نفسه 
: وشيء آخر . واهللا خلقكم وخلق عملكم ، ومل يكن حمتجاً عليهم وال كان لكالمك طباق : ويشكلها ، ولو قلت 

موصولة ال مقال فيها } َما تَْنِحُتونَ { يف ) ما ( و } َما تَْنِحُتونَ { : ترمجة عن قوله } َوَما َتْعَملُونَ { : وهو أن قوله 
فإن . فال يعدل هبا عن أختها إالّ متعسف متعصب ملذهبه ، من غري نظر يف علم البيان ، وال تبصر لنظم القرآن 

بل اإللزامان يف : قلت . وما تعملونه من أعمالكم : مين ما ألزمت ، وأريد اجعلها موصولة حىت ال يلز: قلت 
عنقك ال يفكهما إالّ اإلذعان للحق ، وذلك أنك جعلتها موصولة ، فإنك يف إرادتك هبا العمل غري حمتج على 

ن ، حىت ختالف املشركني ، كحالك وقد جعلتها مصدرية ، وأيضاً فأنك قاطع بذلك الصلة بني ما تعملون وما تنحتو
املعاين اليت هي األعمال؛ ويف ذلك : األعيان اليت هي األصنام ، ومبا تعملون : بني املرادين هبما؛ فتزيد مبا تنحتون 

  .فك النظم وتبتريه؛ كما إذا جعلتها مصدرية 

  ) ٩٨(فََجَعلَْناُهُم الْأَْسفَِلَني فَأَرَاُدوا بِِه كَْيًدا ) ٩٧(قَالُوا اْبُنوا لَُه ُبنَْياًنا فَأَلْقُوُه ِفي الَْجحِيمِ 

أن اهللا تعاىل : واملعىن . كل نار على نار ومجر فوق مجر ، فهي جحيم : النار الشديدة الوقود ، وقيل } اجلحيم { 
أرادوا أن يغلبوه باحلجة فلقنه اهللا وأهلمه ما ألقمهم به احلجر ، : غلبه عليهم يف املقامني مجيعاً ، وأذهلم بني يديه 

  .وقهرهم فمالوا إىل املكر ، فأبطل اهللا مكرهم وجعلهم األذلني األسفلني مل يقدروا عليه 

  ) ١٠١(فََبشَّْرنَاُه بُِغلَامٍ َحِليمٍ ) ١٠٠(َربِّ َهْب ِلي ِمَن الصَّاِلِحَني ) ٩٩(َوقَالَ إِنِّي ذَاِهبٌ إِلَى رَبِّي سََيْهِدينِ 



[ } إين مهاجر إىل ريب { : مره باملهاجرة إليه من أرض الشام؛ كما قال مهاجرته إىل حيث أ: أراد بذهابه إىل ربه 
؟ سريشدين إىل ما فيه صالحي يف ديين ويعصمين ويوفقين ، كما قال موسى عليه } َسَيْهِدينِ { ]  ٢٦: العنكبوت 

سأهديك ، فأجرى كالمه : له  كأن اهللا وعده وقال]  ٦٢: الشعراء [ } كَالَّ إِنَّ َمِعَى َرّبى َسيَْهِدينِ { : السالم 
أو أظهر بذلك توكله وتفويضه أمره إىل . أو بناء على عادة اهللا تعاىل معه يف هدايته وإرشاده . على سنن موعد ربه 

[ } عسى رَّبى أَن يَْهدَِينِى سََواء السبيل { : ولو قصد الرجاء والطمع لقال ، كما قال موسى عليه السالم . اهللا 
هب يل بعض الصاحلني ، يريد الولد ، ألنّ لفظ اهلبة غلب يف الولد } َهْب ِلى ِمَن الصاحلني { . ]  ٢٢: القصص 

قال عّز وجلّ ]  ٥٣: مرمي [ } َوَوهَْبَنا لَُه ِمن رَّْحَمتَِنا أََخاُه هارون َنبِّياً { : وإن كان قد جاء يف األخ يف قوله تعاىل 
وقال علي بن أيب طالب ]  ٩٠: األنبياء [ } َوَوَهْبَنا لَُه حيىي { ]  ٨٤: األنعام [ }  َوَوَهْبَنا لَُه إسحاق َوَيْعقُوَب{ : 

. شكرت الواهب ، وبورك لك يف املوهوب :  -حني هنأه بولده علّي أيب األمالك  -البن عباس رضي اهللا عنهم 
على أن الولد : لى ثالث ولذلك وقعت التسمية هببة اهللا ، ومبوهوب ، ووهب وموهب ، وقد انطوت البشارة ع

غالم ذكر ، وأنه يبلغ أوان احللم ، وأنه يكون حليماً ، وأي حلم أعظم من حلمه حني عرض عليه أبوه الذبح ، 
ما نعت اهللا األنبياء عليهم السالم بأقل : وقيل . ، مث استسلم لذلك } ستجدين إن شاء اهللا من الصابرين { : فقال 

: التوبة [ } إِنَّ إبراهيم ألوَّاٌه َحِليمٌ { : به إبراهيم يف قوله . وجوده ولقد نفت اهللا  مما نعتهم باحللم وذلك لعزة
  .ألنّ احلادثة شهدت حبلمهما مجيعاً ]  ٧٥: هود [ } إِنَّ إبراهيم حلليم أَوَّاٌه مُّنِيٌب { ، ]  ١١٤

الْمََنامِ أَنِّي أَذَْبُحَك فَاْنظُْر َماذَا تََرى قَالَ َيا أََبِت افَْعلْ َما ُتْؤَمُر َسَتجِدُنِي فَلَمَّا َبلَغَ َمَعُه السَّْعَي قَالَ َيا بَُنيَّ إِنِّي أََرى ِفي 
  ) ١٠٢(إِنْ َشاَء اللَُّه ِمَن الصَّابِرِيَن 

 ال خيلو إما أن يتعلق ببلغ ،: مب يتعلق؟ قلت } َمَعُه { : فإن قلت . فلما بلغ أن يسعى مع أبيه يف أشغاله وحوائجه 
أو بالسعي ، أو مبحذوف ، فال يصح تعلقه ببلغ القتضائه بلوغهما معاً حّد السعي ، وال بالسعي ألنّ صلة املصدر ال 

مع : فلما بلغ السعي أي احلّد الذي يقدر فيه على السعي قيل : تتقدم عليه ، فبقي أن يكون بياناً ، كأنه ملا قال 
أنه أرفق الناس به ، وأعطفهم عليه ، وغريه رمبا عنف به يف  واملعىن يف اختصاص األب. من؟ فقال مع أبيه 

أنه : واملراد . االستسعاء فال حيتمله ، ألنه مل تستحكم قوته ومل يصلب عوده ، وكان إذ ذاك ابن ثالث عشرة سنة 
ك على غضاضة سنة وتقلبه يف حّد الطفولة ، كان فيه من رصانة احللم وفسحة الصدر ما جسره على احتمال تل

اذبح ابنك ، ورؤيا األنبياء وحي كالوحي يف : أيت يف املنام فقيل له : البلية العظيمة واإلجابة بذلك اجلواب احلكيم 
فذكر تأويل الرؤيا ، كما يقول املمتحن وقد رأى أنه } إِّنى أرى ِفى املنام أَّنى أَذَْبُحَك { : اليقظة ، فلهذا قال 

إنّ اهللا يأمرك : رأى ليلة التروية كأن قائالً يقول له : ين ناج من هذه احملنة ، وقيل رأيت يف املنام أ: راكب يف سفينة 
بذبح ابنك هذا ، فلما أصبح روَّى يف ذلك من الصباح إىل الرواح ، أمن اهللا هذا احللم أو من الشيطان؟ فمن مث 

ي يوم عرفة ، مث رأى مثله يف الليلة مسي يوم التروية ، فلما أمسى رأى مثل ذلك ، فعرف أنه من اهللا ، فمن مث مس
فلما . هو إذن ذبيح اهللا : إنّ املالئكة حني بّشرته بغالم حليم قال : وقيل . الثالثة ، فهم بنحره فسمي يوم النحر 

ماذا «: وقرىء . من الرأي على وجه املشاورة } فانظر َماذَا ترى { أوف بنذرك : ولد وبلغ حّد السعي معه قيل له 
ماذا تريك نفسك من الرأي : أي : وماذا ترى ، على البناء للمفعول . ماذا تبصر من رأيك وتبديه : أي ، » ترى
  :أي ما تؤمر به ، فحذف اجلار كما حذف من قوله } افعل َما ُتؤَمُر { 

ما «: وقرىء . ة املأمور به أمراً أوأمرك على إضافة املصدر إىل املفعول ، وتسمي... أََمرُْتَك الْخَْيَر فَافَْعلْ َما أُمِْرَت بِِه 



مل يشاوره لريجع إىل رأيه ومشورته ، ولكن ليعلم ما : مل شاوره يف أمر هو حتم من اهللا؟ قلت : فإن قلت » تؤمر به
عنده فيما نزل به من بالء اهللا ، فيثبت قدمه ويصربه إن جزع ، ويأمن عليه الزلل إن صرب وسلم ، وليعلمه حىت 

نها ويهون عليها ، ويلقى البالء وهو كاملستأنس به ، ويكتسب املثوبة باالنقياد ألمر اهللا قبل نزوله يراجع نفسه فيوط
لو شاور آدم املالئكة يف أكله من الشجرة : ، ألنّ املغافصة بالذبح مما يستمسج وليكون سنة يف املشاورة ، فقد قيل 

كما أرى يوسف عليه السالم سجود أبويه : يقظة؟ قلت مل كان ذلك باملنام دون ال: فإن قلت . ملا فرط منه ذلك 
وإخوته له يف املنام من غري وحي إىل أبيه ، وكما وعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ودخول املسجد احلرام يف 
املنام ، وما سوى ذلك من منامات األنبياء ، وذلك لتقوية الداللة على كوهنم صادقني مصدوقني؛ ألنّ احلال إما 

  .ل يقظة أو حال منام ، فإذا تظاهرت احلالتان على الصدق كان ذلك أقوى للداللة من انفراد أحدمها حا

قَْد َصدَّقَْت الرُّْؤَيا إِنَّا كَذَِلَك َنْجزِي الُْمْحِسنِنيَ ) ١٠٤(َونَاَدْينَاُه أَنْ َيا إِبَْراهِيُم ) ١٠٣(فَلَمَّا أَْسلََما َوَتلَُّه ِللَْجبِنيِ 
َسلَاٌم َعلَى ) ١٠٨(َوَترَكَْنا َعلَْيِه ِفي الْآخِرِيَن ) ١٠٧(َوفََدْينَاُه بِذِْبحٍ َعِظيمٍ ) ١٠٦(َهذَا لَُهَو الَْبلَاُء الُْمبُِني  إِنَّ) ١٠٥(

  ) ١١١(إِنَُّه ِمْن ِعَبادَِنا الُْمْؤِمنَِني ) ١١٠(كَذَِلَك َنْجزِي الُْمْحِسنَِني ) ١٠٩(إِبَْراهِيَم 

وقد قرىء هبّن مجيعاً إذا انقاد له ، وخضع ، وأصلها من . اهللا وأسلم ، واستسلم مبعىن واحد  سلم ألمر: يقال 
سلم ألمر اهللا ، وأسلم له : سلم من أن ينازع فيه ، وقوهلم : ومعناه . سلم هذا لفالن إذا خلص له : قولك 

استخلص : استسلم : وكذلك معىن أخلص نفسه هللا وجعلها ساملة له خالصة ، : منقوالن منه ، وحقيقة معنامها 
صرعه على شقه ، فوقع أحد جنبيه } َوَتلَُّه لِلَْجبِنيِ { أسلم هذا ابنه وهذا نفسه } أَْسلََما { وعن قتادة يف . نفسه هللا 

وروى أن ذلك كان عند . على األرض تواضعاً على مباشرة األمر بصرب وجلد ، لريضيا الرمحن وخيزيا الشيطان 
يف املنحر الذي ينحر فيه : وعن الضحاك . يف املوضع املشرف على مسجد مىن : مبىن ، وعن احلسن  الصخرة اليت

وناديناه أَن ياإبراهيم قَدْ { فلما أسلما وتله للجبني : هو حمذوف تقديره : أين جواب ملا؟ قلت : فإن قلت . اليوم 
ه الوصف من استبشارمها واغتباطهما ، ومحدمها هللا كان ما كان مما تنطق به احلال وال حييط ب} َصدَّقْتَ الرؤيا 

وشكرمها على ما أنعم به عليهما ، من دفع البالء العظيم بعد حلوله ، وما اكتسبا يف تضاعيفه بتوطني األنفس عليه 
ل تعلي} إِنَّا كَذَِلَك َنْجزِى احملسنني { : من الثواب واألعواض ورضوان اهللا الذي ليس وراءه مطلوب ، وقوله 

االختبار البني الذي يتميز فيه } البالء املبني { لتخويل ما خّوهلما من الفرج بعد الشّدة ، والظفر بالبغية بعد اليأس 
وعن ابن عباس . اسم ما يذبح : الذبح . أو احملنة البينة الصعوبة اليت ال حمنة أصعب منها . املخلصون من غريهم 

وعن احلسن . هابيل فقبل منه ، وكان يرعى يف اجلنة حىت فدى به إمساعيل  هو الكبش الذي قّربه: رضي اهللا عنهما 
عِظيمٌ { لو متت تلك الذبيحة لكانت سنة وذبح الناس أبناءهم : وعن ابن عباس . فدى بوعل أهبط عليه من ثبري : 
اكم فإهنا على استشرفوا ضحاي« )  ٩٤٨. ( وقوله عليه السالم . ضخم اجلثة مسني ، وهي السنة يف األضاحي } 

وروى أنه هرب من إبراهيم عليه السالم عند اجلمرة . ألنه وقع فداء عن ولد إبراهيم : وقيل » الصراط مطاياكم 
فرماه بسبع حصيات حىت أخذه ، فبقيت سنة يف الرمي ، وروى أنه رمى الشيطان حني تعرض له بالوسوسة عند 

ال إله إالّ اهللا واهللا أكرب ، فقال : أكرب اهللا أكرب ، فقال الذبيح  اهللا: وروى أنه ملا ذحبه قال جربيل . ذبح ولده 
يا بين خذ : وحكي يف قصة الذبيح أنه حني أراد ذحبه قال : اهللا أكرب وهللا احلمد ، فبقي سنة : إبراهيم عليه السالم 

ال له اشدد رباطي ال فق. احلبل واملدية وانطلق بنا إىل الشعب حنتطب ، فلما توسط شعب ثبري أخربه مبا أمر 
أضطرب ، واكفف عين ثيابك ال ينتضح عليها شيء من دمي فينقص أجري وتراه أمي فتحزن ، واشحذ شفرتك 



وأسرع إمرارها على حلقي حىت جتهز علّي ، ليكون أهون فإنّ املوت شديد ، واقرأ على أمي سالمي ، وإن رأيت 
نعم العون أنت يا : ون أسهل هلا ، فقال إبراهيم عليه السالم أن ترّد قميصي على أمي ، فافعل ، فإنه عسى أن يك

  .بّين على أمر اهللا ، مث أقبل عليه يقلبه وقد ربطه ، ومها يبكيان ، مث وضع السكني على حلقه فلم تعمل 

كبين على وجهي فإنك إذا نظرت وجهي رمحتين وأدركتك : ألنّ اهللا ضرب صفيحة من حناس على حلقه ، فقال له 
يا إبراهيم قد صدقت : حتول بينك وبني أمر اهللا ، ففعل ، مث وضع السكني على قفاه فانقلب السكني ، ونودي  رقة

الرؤيا ، فنظر فإذا جربيل عليه السالم معه كبش أقرن أملح ، فكرب جربيل والكبش ، وإبراهيم وابنه ، وأتى املنحر 
وقد استشهد أبو حنيفة رمحه اهللا هبذه . األرض جاء الفرج ملا وصل موضع السجود منه إىل : وقيل . من مىن فذحبه 

قد اختلف فيه؛ فعن : من كان الذبيح من ولديه؟ قلت : أنه يلزمه ذبح شاة ، فإن قلت : اآلية فيمن نذر ذبح ولده 
  :واحلجة فيه . أنه إمساعيل : ابن عباس وابن عمر وحممد بن كعب القرظي ومجاعة من التابعني 

  :وقال له أعرايب » أنا ابن الذبيحني « : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال أنّ )  ٩٤٩( 
لئن سهل : إنّ عبد املطلب ملا حفر بئر زمزم نذر هللا : يا ابن الذبيحني ، فتبسم ، فسئل عن ذلك فقال ) :  ٩٤٩( 

ه افد ابنك مبائة من اإلبل ففداه اهللا له أمرها ليذحبّن أحد ولده ، فخرج السهم على عبد اهللا فمنعه أخواله وقالوا ل
اللهم : كان جمتهد بين إسرائيل يقول إذا دعا : مبائة من اإلبل والثاين إمساعيل ، وعن حممد بن كعب القرظي قال 

اللهم إله : يا رب ، ما جملتهد بين إسرائيل إذا دعا قال : إله إبراهيم وإمساعيل وإسرائيل ، فقال موسى عليه السالم 
يا موسى ، مل حيبين : إمساعيل وإسرائيل ، وأنا بني أظهرهم فقد أمسعتين كالمك واصطفيتين برسالتك؟ قال إبراهيم و

وأّما إسرائيل . وأّما إمساعيل فإنه جاد بدم نفسه . أحد حّب إبراهيم قط ، وال خري بيين وبني شيء قط إال اختارين 
وبشرناه { : يه أنّ اهللا تعاىل ملا أمتّ قصة الذبيح قال ، فإنه مل ييأس من روحي يف شّدة نزلت به قط ، ويدل عل

: هو إمساعيل ، فقال عمر : وعن حممد بن كعب أنه قال لعمر بن عبد العزيز ]  ١١٢: الصافات [ } بإسحاق نَبِّياً 
يهود إن ال: إنّ هذا شيء ما كنت أنظر فيه ، وإين ألراه كما قلت ، مث أرسل إىل يهودي قد أسلم فسأله ، فقال 

لتعلم أنه إمساعيل ، ولكنهم حيسدونكم معشر العرب ، ويدل عليه أن قرين الكبش كانا منوطني يف الكعبة يف أيدي 
يا أصمعي : سألت أبا عمرو بن العالء عن الذبيح فقال : وعن األصمعي قال . بين إمساعيل إىل أن احترق البيت 

كان إمساعيل مبكة ، وهو الذي بىن البيت مع أبيه ، واملنحر أين عزب عنك عقلك ، ومىت كان إسحاق مبكة ، وأمنا 
  :مبكة ، ومما يدلّ عليه أنّ اهللا تعاىل وصفه بالصرب دون أخيه إسحاق يف قوله 

وهو صربه على الذبح ، ووصفه بصدق ]  ٨٥: األنبياء [ } وإمساعيل واليسع وَذَا الكفل كُلٌّ ّمَن الصابرين { 
ألنه وعد أباه الصرب من نفسه على الذبح فوىف به ، ]  ٥٤: مرمي [ } كَانَ صادق الوعد  إِنَُّه{ : الوعد يف قوله 

[ } فََضِحكَْت فبشرناها بإسحاق َوِمن َوَراء إسحاق َيْعقُوبَ { : وألنّ اهللا بشّره بإسحاق وولده يعقوب يف قوله 
علي بن أيب طالب وابن مسعود فلو كان الذبيح إسحاق لكان خلفاً للموعد يف يعقوب ، وعن ]  ٧١: هود 

واحلجة فيه أن اهللا تعاىل أخرب عن خليله إبراهيم حني . أنه إسحاق : والعباس وعطاء وعكرمة ومجاعة من التابعني 
. هاجر إىل الشام بأنه استوهبه ولداً ، مث أتبع ذلك البشارة بغالم حليم ، مث ذكر رؤياه بذبح ذلك الغالم املبشر به 

فإن . من يعقوب إسرائيل اهللا بن إسحاق ذبيح اهللا بن إبراهيم خليل اهللا : ب يعقوب إىل يوسف ويدلّ عليه كتا
} قد صدقت الرؤيا { : قد أوحى إىل إبراهيم صلوات اهللا عليه يف املنام بأن يذبح ولده ومل يذبح ، وقيل له : قلت 

من بطحه على : ه وفعل ما يفعل الذابح قد بذل وسع: ، وإمنا كان يصدقها لو صّح منه الذبح ، ومل يصّح قلت 



شقه وإمرار الشفرة على حلقه ، ولكن اهللا سبحانه جاء مبا منع الشفرة أن متضي فيه ، وهذا ال يقدح يف فعل 
إبراهيم عليه السالم ، أال ترى أنه ال يسمى عاصياً وال مفرطاً ، بل يسمى مطيعاً وجمتهداً ، كما لو مضت فيه 

ج وأهنرت الدم ، وليس هذا من ورود النسخ على املأمور به قبل الفعل ، وال قبل أوان الفعل الشفرة وفرت األودا
ألنه اآلمر : اهللا تعاىل هو املفتدى منه : فإن قلت . يف شيء ، كما يسبق إىل بعض األوهام حىت يشتغل بالكالم فيه 

و إبراهيم عليه الصالة والسالم ، واهللا عزّ الفادي ه: ؟ قلت } وفديناه { : بالذبح ، فكيف يكون فادياً حىت قال 
إسناداً للفداء إىل السبب الذي هو املمكن من الفداء هببته } وفديناه { : وجلّ وهب له الكبش ليفدى به وإمنا قال 

 فما معىن الفداء ، والفداء إمنا. فإذا كان ما أتى به إبراهيم من البطح وإمرار الشفرة يف حكم الذبح : فإن قلت . 
قد علم مبنع اهللا أن حقيقة الذبح مل حتصل من فرى األوداج وإهنار الدم ، : هو التخليص من الذبح ببدل؟ قلت 

فوهب اهللا له الكبش ليقيم ذحبه مقام تلك احلقيقة حىت ال حتصل تلك احلقيقة يف نفس إمساعيل ، ولكن يف نفس 
قيقة ، وقد استغىن عنها بقيام ما وجد من إبراهيم مقام فأي فائدة يف حتصيل تلك احل: فإن قلت . الكبش بدالً منه 

الفائدة يف ذلك أن يوجد ما منع منه يف بدله حىت يكمل منه الوفاء باملنذور وإجياد : الذبح من غري نقصان؟ قلت 
كذلك؟ إنا : ويف غريها من القصص } كَذَِلَك َنْجزِى احملسنني { مل قيل ههنا : فإن قلت . املأمور به من كل وجه 

  .، فكأمنا استخف بطرحه اكتفاء بذكره مرة عن ذكره ثانية } إنا كذلك { : قد سبقه يف هذه القصة : قلت 

ُمبٌِني َوبَاَركَْنا َعلَْيِه َوَعلَى إِْسحَاَق َوِمْن ذُرِّيَِّتهَِما ُمْحِسٌن َوظَاِلٌم ِلنَفِْسِه ) ١١٢(َوَبشَّْرَناُه بِإِْسحَاَق َنبِيا ِمَن الصَّاِلِحَني 
)١١٣ (  

فرق بني هذا وبني قوله : فإن قلت ] .  ٧٣: الزمر [ } فادخلوها خالدين { : حال مقدرة ، كقوله تعاىل } َنبِّياً { 
وذلك أنّ املدخول موجود مع وجود الدخول ، واخللود غري موجود معهما ، فقدرت ) فادخلوها خالدين : ( 

املبشر به ، فإنه معدوم وقت وجود البشارة ، وعدم املبشر به فإنه  مقدرين اخللود فكان مستقيماً ، وليس كذلك
معدوم وقت وجود البشارة وعدم املبشر به أوجب عدم حاله ال حمالة؛ ألنّ احلال حلية ، واحللية ال تقوم إال باحمللى 

ة متطاولة ، فكيف ، وهذا املبشر به الذي هو إسحاق حني وجد مل توجد النبّوة أيضاً بوجوده ، بل تراخت عنه مّد
جيعل نبياً حاالً مقّدرة ، واحلال صفة الفاعل أو املفعول عند وجود الفعل منه أو به؛ فاخللود وإن يكن صفتهم عند 

دخول اجلنة ، فتقديرها صفتهم؛ ألنّ املعىن مقّدرين اخللود ، وليس كذلك النبّوة؛ فإنه ال سبيل إىل أن تكون 
هذا سؤال دقيق السلك ضيق املسلك ، : قلت . شارة بإسحاق لعدم إسحاق موجودة أو مقّدرة وقت وجود الب

وبشرناه بوجود إسحاق نبياً ، أي بأن : أنه ال بّد من تقدير مضاف حمذوف ، وذلك قولك : والذي حيل اإلشكال 
فادخلوها { : يوجد مقّدرة نبّوته؛ فالعامل يف احلال الوجود ال فعل البشارة ، وبذلك يرجع ، نظري قوله تعاىل 

حال ثانية ، وورودها على سبيل الثناء والتقريظ؛ ألنّ كل نيب ال بدّ } ّمَن الصاحلني { ]  ٧٣: الزمر [ } خالدين 
بشره اهللا بنبّوة إسحاق بعد ما امتحنه بذحبه ، وهذا جواب من يقول الذبيح : وعن قتادة . أن يكون من الصاحلني 

وال جيوز أن يبشره اهللا مبولده ونبّوته معاً؛ ألن : قالوا } شرناه بإسحاق وب{ : إسحاق لصاحبه عن تعلقه لقوله 
أفضنا : أي » وَبرَّكْنا«: وقرىء } وباركنا َعلَْيِه وعلى إسحاق { االمتحان بذحبه ال يصّح مع علمه بأنه سيكون نبياً 

: العنكبوت [ } إِنَُّه ِفى اَألِخَرِة لَِمَن الصاحلني َوآَتْيَناه أَْجَرُه ِفى الدنيا َو{ : عليهما بركات الدين والدنيا ، كقوله 
{ : وقوله . باركنا على إبراهيم يف أوالده ، وعلى إسحاق بأن أخرجنا أنبياء بين إسرائيل من صلبه : وقيل ]  ٢٧

وفيه تنبيه على أن ]  ١٢٤: رة البق[ } الَ َينَالُ َعْهِدي الظاملني : قَالَ َوِمن ذُّريَِّتى؟ قَالَ { : نظريه } وظامل لَّنفِْسهِ 



وهذا مما يهدم أمر . اخلبيث والطيب ال جيري أمرمها على العرق والعنصر ، فقد يلد الرب الفاجر ، والفاجر الرب 
الطبائع والعناصر ، وعلى أن الظلم يف أعقاهبما مل يعد عليهما بعيب وال نقيصة ، وأنّ املرء يعاب بسوء فعله ويعاتب 

  .يداه ، ال على ما وجد من أصله أو فرعه على ما اجترحت 

وََنَصرَْناُهْم فَكَاُنوا ُهُم ) ١١٥(َوَنجَّْيَناُهَما َوقَْوَمُهَما ِمَن الْكَْربِ الَْعظِيمِ ) ١١٤(َولَقَْد َمَننَّا َعلَى ُموَسى َوَهاُرونَ 
وََتَركَْنا َعلَْيهَِما ِفي ) ١١٨(ْيَناُهَما الصَِّراطَ الُْمْستَِقيَم َوَهَد) ١١٧(َوآتَْيَناُهَما الْكَِتاَب الُْمسَْتبَِني ) ١١٦(الْغَاِلبَِني 
إِنَُّهَما ِمْن ِعَباِدَنا الُْمْؤِمنِنيَ ) ١٢١(إِنَّا كَذَِلَك َنْجزِي الُْمْحِسنَِني ) ١٢٠(َسلَاٌم َعلَى ُموَسى َوهَاُرونَ ) ١١٩(الْآخِرِيَن 

)١٢٢ (  

الضمري هلما ولقومهما } ونصرناهم { من سلطان فرعون وقومه وغشمهم  أو. من الغرق } ِمَن الكرب العظيم { 
إِنَّا أَنزَلَْنا التوراة { : البيلغ يف بيانه وهو التوراة ، كما قال } الكتاب املستبني { . } وجنينامها َوقَْوَمُهَما { : يف قوله 

» فوعلة«توراة عربية أن تشتق من روى الزند ومن جوز أن تكون ال: وقال ]  ٤٤: املائدة [ } ِفيَها ُهًدى َونُوٌر 
صراط أهل اإلسالم ، وهي صراط الذين أنعم اهللا عليهم } الصراط املستقيم { منه ، على أنّ التاء مبدلة من واو 
  .غري املغضوب عليهم وال الضالني 

) ١٢٥(أََتْدُعونَ َبْعلًا وََتذَُرونَ أَْحَسَن الَْخاِلِقَني ) ١٢٤(ونَ إِذْ قَالَ ِلقَْوِمِه أَلَا َتتَّقُ) ١٢٣(َوإِنَّ إِلَْياسَ لَِمَن الُْمْرَسِلَني 
َوَتَركَْنا ) ١٢٨(إِلَّا ِعبَاَد اللَِّه الُْمْخلَِصَني ) ١٢٧(فَكَذَُّبوُه فَإِنَُّهْم لَُمْحَضُرونَ ) ١٢٦(اللََّه رَبَّكُْم َوَربَّ آبَاِئكُُم الْأَوَِّلَني 

إِنَُّه ِمْن ِعَباِدَنا الُْمْؤِمنِنيَ ) ١٣١(إِنَّا كَذَِلَك َنْجزِي الُْمْحِسنَِني ) ١٣٠(َسلَاٌم َعلَى إِلْ َياِسَني ) ١٢٩(َعلَْيِه ِفي الْآِخرِيَن 
)١٣٢ (  

وإنّ «: وقرأ ابن مسعود . هو إدريس النيب : وقيل . على لفظ الوصل : بكسر اهلمزة ، والياس » إلياس«: قرىء 
{ هو إلياس بن ياسني ، من ولد هارون أخي موسى : ، وقيل » إدراس«: وقرىء . ، يف موضع إلياس » إدريس

كان من ذهب ، وكان طوله عشرين : وقيل . أتعبدون بعالً ، وهو علم لصنم كان هلم كمناة وهبل } أََتْدُعونَ َبْعالً 
بياءه ، فكان الشيطان يدخل ذراعاً ، وله أربعة أوجه ، فتنوا به وعظموه حىت أخدموه أربعمائة سادن ، وجعلوهم أن

ويتكلم بشريعة الضاللة ، والسدنة حيفظوهنا ويعلموهنا الناس ، وهم أهل بعلبك من بالد الشام  -بعل  -يف جوف 
من رهبا؟ : من بعل هذه الدار ، أي : الرب؛ بلغة اليمن ، يقال : البعل : وقيل . ، وبه مسيت مدينتهم بعلبك 

بالرفع على االبتداء ، : قرىء } اهللا رَبَّكُْم َوَربَّ ءابَاِئكُُم { ل وتتركون عبادة اهللا أتعبدون بعض البعو: واملعىن 
. وإدريسني » على إلياسني«: وقرىء : وبالنصب على البدل ، وكان محزة إذا وصل نصب ، وإذا وقف رفع 

: وقرىء . ون يف السريانية معىن ولعل لزيادة الياء والن. وإدرسني ، على أهنا لغات يف إلياس وإدريس . وإدراسني 
فهال محلت : فإن قلت . اخلبيبون واملهلبون : بالوصل ، على أنه مجع يراد به إلياس وقومه ، كقوهلم » على الياسني«

» على آل ياسني«: وأما من قرأ . لو كان مجعاً لعرف باأللف والالم : على هذا الياسني على القطع وأخواته؟ قلت 
  .اسم أيب إلياس ، أضيف إليه اآلل  فعلى أنّ ياسني

ثُمَّ َدمَّْرَنا ) ١٣٥(إِلَّا َعجُوًزا ِفي الْغَابِرِيَن ) ١٣٤(إِذْ َنجَّْيَناُه َوأَْهلَُه أَْجَمِعَني ) ١٣٣(َوإِنَّ لُوطًا لَِمَن الُْمْرَسِلَني 
  ) ١٣٨(اللَّْيلِ أَفَلَا َتْعِقلُونَ َوبِ) ١٣٧(َوإِنَّكُمْ لََتُمرُّونَ َعلَْيهِْم ُمْصبِِحَني ) ١٣٦(الْآخَرِيَن 



مترون على منازهلم يف متاجركم إىل الشام ليالً وهناراً ، فما فيكم عقول : داخلني يف الصباح ، يعين } مُّصْبِِحَني { 
  .تعتربون هبا 

) ١٤١(َساَهَم فَكَانَ ِمَن الُْمْدَحِضَني فَ) ١٤٠(إِذْ أََبَق إِلَى الْفُلِْك الَْمْشُحوِن ) ١٣٩(َوإِنَّ ُيوُنَس لَِمَن الْمُْرَسِلَني 
) ١٤٤(لَلَبِثَ ِفي بَطْنِِه إِلَى َيْومِ ُيْبَعثُونَ ) ١٤٣(فَلَْولَا أَنَُّه كَانَ ِمَن الُْمَسبِِّحَني ) ١٤٢(فَالَْتقََمُه الُْحوُت َوُهَو ُمِليٌم 
َوأَْرَسلَْناُه إِلَى مِائَِة أَلْفٍ أَْو يَزِيُدونَ ) ١٤٦(ْيِه َشَجَرةً ِمْن َيقِْطنيٍ وَأَْنَبتَْنا َعلَ) ١٤٥(فََنَبذْنَاُه بِالَْعَراِء َوُهَو َسقِيٌم 

  ) ١٤٨(فَآَمُنوا فََمتَّْعَناُهْم إِلَى ِحنيٍ ) ١٤٧(

: واملسامهة . إباقا على طريقة اجملاز : ومسي هربه من قومه بغري إذن ربه . بضم النون وكسرها » يونس«: قرىء 
املزلق عن مقام الظفر : وحقيقته . املغلوب املقروع : واملدحض . استهم القوم ، إذا اقترعوا : يقال و. املقارعة 
ههنا عبد أبق من سيده ، وفيما يزعم البحارون أنّ : أنه حني ركب يف السفينة وقفت ، فقالوا : روى . والغلبة 

{ أنا اآلبق ، وزّج بنفسه يف املاء : ى يونس فقال السفينة إذا كان فيها آبق مل جتر ، فاقترعوا ، فخرجت القرعة عل
وقرىء . رب الئم مليم ، أي يلوم غريه وهو أحّق منه باللوم : يقال . داخل يف املالمة } فالتقمه احلوت َوُهَو ُمِليٌم 

بناء  مدعي ،: وحنوه . مشيب يف مشوب ، مبنياً على شيب : بفتح امليم ، من ليم فهو مليم ، كما جاء » مليم«: 
الَّ إله { هو قوله يف بطن احلوت : وقيل . من الذاكرين اهللا كثرياً بالتسبيح والتقديس } ِمَن املسبحني { على دعى 

كل تسبيح يف : وعن ابن عباس . من املصلني : وقيل ]  ٨٧: األنبياء [ } إِالَّ أَنَت سبحانك إِّنى كُنُت ِمَن الظاملني 
إن العمل الصاحل يرفع صاحبه : وكان يقال : قال . كان كثري الصالة يف الرخاء : وعن قتادة . القرآن فهو صالة 

وهذا ترغيب من اهللا عّز وجلّ يف إكثار املؤمن من ذكره مبا هو أهله ، وإقباله . إذا عثر ، وإذا صرع وجد متكأً 
عنده تعاىل يف املضايق والشدائد  على عبادته ، ومجع مهه لتقييد نعمته بالشكر يف وقت املهلة والفسحة ، لينفعه ذلك

. لكان بطن احلوت له قرباً إىل يوم القيامة : وعن قتادة . الظاهر لبثه فيه حياً إىل يوم البعث } لَلَبِثَ ِفى َبطْنِهِ { 
واختلف يف مقدار . إين جعلت بطنك له سجناً ، ومل أجعله لك طعاماً : وروي أنه حني ابتلعه أوحى اهللا إىل احلوت 

وعن . ثالثة : وعن بعضهم . وعن عطاء سبعة . عشرون يوماً : أربعون يوماً ، وعن الضحاك : ثه ، فعن الكليب لب
أنّ احلوت سار مع السفينة : وروي . مل يلبث إالّ قليالً ، مث أخرج من بطنه بعيد الوقت الذي التقم فيه : احلسن 

: انتهوا إىل الرب ، فلفظه ساملاً مل يتغري منه شيء ، فأسلموا  رافعاً رأسه يتنفس فيه يونس ويسبح ، ومل يفارقهم حىت
َوُهَو سَِقيمٌ { املكان اخلايل ال شجر فيه وال شيء يغطيه : والعراء . وروي أن احلوت قذفه بساحل قرية من املوصل 

على وجه األرض  كل ما ينسدح: واليقطني . أنه عاد بدنه كبدن الصيبِّ حني يولد : اعتلّ مما حلّ به ، وروي } 
الدباء : وقيل هو . من قطن باملكان إذا قام به » يفعيل«وال يقوم على ساق كشجر البطيخ والقثاء واحلنظل ، وهو 

  :وقيل لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -أن الذباب ال جيتمع عنده : وفائدة الدباء . 
شجرة املوز ، : هي التني ، وقيل : وقيل " أجل هي شجرة أخي يونس : " قال . إنك لتحب القرع ) :  ٩٥٠( 

  .تغطى بورقها 

كان يستظلّ بالشجرة وكانت وعلة ختتلف إليه ، فيشرب من لبنها : وقيل . واستظلّ بأغصاهنا ، وأفطر على مثارها 
بكيت على شجرة وال تبكي على : أنه مرّ زمان على الشجرة فيبست ، فبكى جزعاً ، فأوحى اهللا إليه : وروي . 

أنبتناها فوقه مظلة له؛ كما يطنب : ؟ قلت } َوأَنَبتَْنا َعلَْيِه َشجََرةً { ما معىن : مائة ألف يف يد الكافر ، فإن قلت 



هو : وقيل . املراد به ما سبق من إرساله إىل قومه وهم أهل نينوى } وأرسلناه إىل ِماْئَِة أَلٍْف { البيت على اإلنسان 
أسلموا فسألوه أن يرجع إليهم فأىب ، ألنّ النيبّ : وقيل . أو إىل غريهم . إىل األولني إرسال ثان بعد ما جرى عليه 

يف مرأى الناظر؛ } أَْو يَزِيُدونَ { إن اهللا باعث إليكم نبياً : إذا هاجر عن قومه مل يرجع إليهم مقيماً فيهم ، وقال هلم 
إىل أجل مسمى } إىل ِحنيٍ { الوصف بالكثرة  :هي مائة ألف أو أكثر؛ والغرض : إذا رآها الرائي قال : أي 

  .وحىت حني . بالواو » ويزيدون«: وقرىء 

أَلَا إِنَُّهْم ِمْن إِفْكِهِْم ) ١٥٠(أَْم َخلَقَْنا الَْملَاِئكَةَ إَِناثًا َوُهمْ َشاِهُدونَ ) ١٤٩(فَاْسَتفْتِهِْم أَِلرَبَِّك الَْبنَاُت َولَُهُم الَْبُنونَ 
َما لَكُْم كَْيَف َتْحكُُمونَ ) ١٥٣(أَْصطَفَى الَْبَناِت َعلَى الَْبنَِني ) ١٥٢(َولََد اللَُّه َوإِنَُّهْم لَكَاِذُبونَ ) ١٥١(لََيقُولُونَ 

  ) ١٥٧(فَأْتُوا بِِكَتابِكُمْ إِنْ كُْنُتمْ َصاِدِقَني ) ١٥٦(أَْم لَكُْم ُسلْطَانٌ ُمبٌِني ) ١٥٥(أَفَلَا َتذَكَُّرونَ ) ١٥٤(

أمر رسوله باستفتاء قريش عن : معطوف على مثله يف أّول السورة ، وإن تباعدت بينهما املسافة } م فاستفته{ 
وجه إنكار البعث أّوالً ، مث ساق الكالم موصوالً بعضه ببعض ، مث أمره باستفتائهم عن وجه القسمة الضيزى اليت 

ئكة بنات اهللا ، مع كراهتهم الشديدة هلّن ، املال: قسموها ، حيث جعلوا هللا اإلناث وألنفسهم الذكور يف قوهلم 
التجسيم ، ألن : ولقد ارتكبوا يف ذلك ثالثة أنواع من الكفر ، أحدها . ووأدهم ، واستنكافهم من ذكرهّن 

تفضيل أنفسهم على رهبم حني جعلوا أوضع اجلنسني له وأرفعهما هلم ، كما قال : الوالدة خمتصة باألجسام والثاين 
أَْو ِمن ُيَنشَّأُ { ، ]  ١٧: الزخرف [ } ُبّشَر أََحُدُهم بَِما ضََرَب للرمحن َمثَالً ظَلَّ َوْجُهُه ُمْسَوّداً َوُهَو كَظِيٌم َوإِذَا { : 

أهنم استهانوا بأكرم خلق اهللا عليه وأقرهبم : والثالث ]  ١٨: الزخرف [ } ِفى احللية َوُهَو ِفى اخلصام غَْيُر ُمبِنيٍ 
فيك أنوثة ، أو شكلك شكل النساء ، للبس لقائله جلد النمر ، : هم ولو قيل ألقلهم وأدناهم إليه ، حيث أنثو

والنقلبت محاليقه وذلك يف أهاجيهم بني مكشوف ، فكّرر اهللا سبحانه األنواع كلها يف كتابه مّرات ودلّ على 
َوقَالُواْ اختذ الرمحن { ، ]  ٨٩ - ٨٨: مرمي [ } ئاً إِّداً َوقَالُواْ اختذ الرمحن وَلَداً لَقَْد جِئُْتْم َشْي{ : فظاعتها يف آيات 

َوقَالُواْ اختذ اهللا وَلًَدا سبحانه َبل لَُّه َما ِفي السموات { ، ]  ٢٦: األنبياء [ } َولَداً سُْبَحاَنهُ َبلْ ِعَباٌد مُّكَْرُمونَ 
أال إِنَُّهم { ، ]  ١٠١: األنعام [ } لَُه وَلٌَد َبِديُع السموات واألرض أىن َيكُونُ { ، ]  ١١٦: البقرة [ } واألرض 

]  ١٥: الزخرف [ } َوَجَعلُواْ لَُه ِمْن ِعَباِدِه ُجزْءا { ، ]  ١٥٢-١٥١: الصافات [ } مِّْن إِفِْكهِْم لََيقُولُونَ وَلََد اهللا 
: الطور [ } أَْم لَُه البنات َولَكُُم البنون { ، ]  ٥٧: ل النح[ } وََيْجَعلُونَ ِللَِّه َبَناتٍ سُْبَحاَنُه وَلَُهْم مَّا َيْشَتُهونَ { ، 
]  ١٥٣: الصافات [ } أَْصطَفَى البنات على البنني { ، ]  ٦٢: النحل [ } َوَيْجَعلُونَ ِللَِّه َما َيكَْرُهونَ { ، ]  ٣٩

لُواْ امللئكة الذين ُهْم ِعَباُد الرمحن إناثا َوَجَع{ ، ]  ١٦: الزخرف [ } أَمِ اختذ ِممَّا َيْخلُُق َبنَاٍت وأصفاكم بالبنني { ، 
فخّص } َوُهْم شاهدون { : مل قال : فإن قلت } أم َخلَقَْنا املالئكة إناثا َوُهْم شاهدون { ] .  ١٩: الزخرف [ } 

]  ١٩: ف الزخر[ } أََشهِدُواْ َخلْقَُهمْ { : ما هو إال استهزاء هبم وجتهيل هلم ، وكذلك قوله : علم املشاهدة؟ قلت 
وذلك أهنم كما مل ]  ٥١: الكهف [ } مَّا أَشَْهدتُُّهْم َخلَْق السماوات واألرض َوالَ َخلَْق أَنفُسِهِْم { : وحنوه قوله 

. وال بإخبار صادق ، وال بطريق استدالل ونظر . يعلموا ذلك بطريق املشاهدة ، مل يعلموه خبلق اهللا علمه يف قلوهبم 
أهنم يقولون ذلك ، كالقائل قوالً عن ثلج صدر وطمأنينة نفس إلفراط جهلهم ، كأهنم قد  :وجيوز أن يكون املعىن 

مبعىن مفعول ، يقع على الواحد واجلمع ، » فعل«والولد . أي املالئكة ولده » ولد اهللا«: وقرىء . شاهدوا خلقهم 
استفهام : بفتح اهلمزة } البنات  أَْصطَفَى{ : فإن قلت . هذه ولدي ، وهؤالء ولدي : تقول . واملذكر واملؤنث 



جعله من كالم : على طريق اإلنكار واالستبعاد ، فكيف صّحت قراءة أيب جعفر بكسر اهلمزة على اإلثبات؟ قلت 
  .وقد قرأ هبا محزة واألعمش رضي اهللا عنهما } وَلََد اهللا { : الكفرة بدالً عن قوهلم 

أن اإلنكار قد اكتنف هذه اجلملة من : فة ، والذي أضعفها فهي ضعي -وإن كان هذا حمملها  -وهذه القراءة 
؟ فمن جعلها لإلثبات ، فقد أوقعها } مَالَكُْم كَْيَف َتْحكُُمونَ { . } َوإِنَُّهْم لكاذبون { : جانبيها ، وذلك قوله 

سماء وخرب بأن أي حجة نزلت عليكم من ال} أَْم لَكُْم سلطان { من ذكر » تذكرون«: وقرىء . دخيلة بني نسيبني 
أَْم أَنزَلَْنا َعلَْيهِْم سلطانا فَُهَو { : الذي أنزل عليكم يف ذلك ، كقوله تعاىل } فَأُْتواْ بكتابكم { املالئكة بنات اهللا 

وهذه اآليات صادرة عن سخط عظيم ، وإنكار فظيع ، واستبعاد ]  ٣٥: الروم [ } َيَتكَلَّمُ بَِما كَانُواْ بِِه ُيْشرِكُونَ 
اويلهم شديد؛ وما األساليب اليت وردت عليها إالّ ناطقة بتسفيه أحالم قريش ، وجتهيل نفوسها ، واستركاك ألق

عقوهلا ، مع استهزاء وهتكم وتعجيب ، من أن خيطر خمطر مثل ذلك على بالٍ وحيّدث به نفساً؛ فضالً أن جيعله 
  .معتقداً ويتظاهر به مذهباً 

إِلَّا ) ١٥٩(ُسْبَحانَ اللَِّه َعمَّا َيِصفُونَ ) ١٥٨(لْجِنَّةِ َنَسًبا َولَقَْد َعِلَمِت الْجِنَّةُ إِنَُّهْم لَُمْحَضُرونَ َوَجَعلُوا َبْيَنُه َوَبْيَن ا
  ) ١٦٠(ِعَباَد اللَِّه الُْمْخلَِصَني 

نسبة بني : جعلوا مبا قالوا :  وهو زعمهم أهنم بناته ، واملعىن} َنَسباً { بني اهللا وبني اجلنة وأراد املالئكة } َوَجَعلُواْ { 
اجلنس : قالوا : مل مسي املالئكة جنة؟ قلت : فإن قلت . اهللا وبينهم ، وأثبتوا له بذلك جنسية جامعة له وللمالئكة 

واحد ، ولكن من خبث من اجلن ومرد وكان شراً كله فهو شيطان ، ومن طهر منهم ونسك وكان خرياً كله فهو 
وإن كانوا . ضع باسم جنسهم ، وإمنا ذكرهم هبذا االسم وضعاً منهم وتقصرياً هبم ملك؛ فذكرهم يف هذا املو

وفيه إشارة إىل أن من صفته االجتنان واالستتار ، . معظمني يف أنفسهم أن يبلغوا منزلة املناسبة اليت أضافوها إليهم 
تسّوي بني امللك وبني بعض أن : ومثاله . وهو من صفات األجرام ال يصلح أن يناسب من ال جيوز عليه ذلك 

{ والضمري يف . وإذا ذكره يف غري هذا املقام وقّره وكناه . أتسّوى بيين وبني عبدي : خواصه ومقرّبيه ، فيقول لك 
أهنم يقولون ما يقولون يف املالئكة ، وقد علم املالئكة أهنم يف ذلك كاذبون : واملعىن . للكفرة } إِنَُّهْم لَُمْحَضُرونَ 

حيث أضيف إىل علم الذين اّدعوا . ، وأهنم حمضرون النار معذبون مبا يقولون ، واملراد املبالغة يف التكذيب مفترون 
  .إن اهللا والشيطان أخوان : قالوا : وقيل . قالوا إنّ اهللا صاهر اجلن فخرجت املالئكة : وقيل . هلم تلك النسبة 

فَإِنَُّهمْ { أن يكون الضمري يف : فسر اجلنة بالشياطني وجيوز إذا . أشركوا اجلن يف طاعة اهللا : وعن احلسن 
هلم ، واملعىن أن الشياطني عاملون بأنّ اهللا حيضرهم النار ويعذّهبم ، ولو كانوا مناسبني له أو شركاء يف } لَُمْحَضُرونَ 

. ناه ولكن املخلصني ناجون مع: استثناء منقطع من احملضرين } إِالَّ ِعَباَد اهللا املخلصني { وجوب الطاعة ملا عذّهبم 
يصفه : وجيوز أن يقع االستثناء من الواو يف يصفون ، أي . اعتراض بني االستثناء وبني ما وقع منه : وسبحان اهللا 

  .هؤالء بذلك ، ولكن املخلصون برآء من أن يصفوه به 

  ) ١٦٣(إِلَّا َمْن ُهَو َصالِ الَْجحِيمِ ) ١٦٢(َما أَنُْتْم َعلَْيِه بِفَاِتنَِني ) ١٦١(فَإِنَّكُْم َوَما َتْعُبُدونَ 

فإنكم ومعبودكم ما أنتم وهم مجيعاً بفاتنني على اهللا إالّ أصحاب النار : هللا عّز وجلّ ومعناه } َعلَْيِه { والضمري يف 
: كيف يفتنوهنم على اهللا؟ قلت : فإن قلت . الذين سبق يف علمه أهنم لسوء أعماهلم يستوجبون أن يصلوها 



أفسدها عليه وخيبها : فنت فالن على فالن امرأته ، كما تقول : دوهنم عليه بإغوائهم واستهزائهم ، من قولك يفس
كل رجل وضيعته ، فكما جاز : مبعىن مع ، مثلها يف قوهلم } َوَما َتعُْبُدونَ { وجيوز أن يكون الواو يف . عليه 

ألن } فَإِنَّكُْم َوَما َتعُْبُدونَ { : أن يسكت على قوله السكوت على كل رجل وضيعته ، وأنّ كل رجل وضيعته؛ جاز 
: فإنكم مع آهلتكم ، أي : واملعىن . فإنكم مع ما تعبدون : ساّد مسّد اخلرب؛ ألن معناه } َوَما َتْعُبُدونَ { : قوله 

بباعثني أو } بفاتنني { على ما تعبدون : ما أنتم عليه ، أي : فإنكم قرناؤهم وأصحاهبم ال تربحون تعبدوهنا ، مث قال 
  :أو يكون يف أسلوب قوله . ضال مثلكم } إِالَّ َمْن ُهَو { حاملني على طريق الفتنة واإلضالل 

  كَدَابَِغٍة َوقَْد َحِلَم اَألدُِمي... فَإنََّك وَالْكَِتاُب إلَى َعِليٍّ 
مجعاً وسقوط واوه اللتقاء الساكنني  أن يكون: وفيه ثالثة أوجه ، أحدها . بضم الالم » صال اجلحيم«وقرأ احلسن 

من موحد اللفظ جمموع املعىن : ؟ قلت } َمْن ُهَو { : كيف استقام اجلمع مع قوله : فإن قلت . هي والم التعريف 
. فحمل هو على لفظه والصالون على معناه كما محل يف مواضع من التنزيل على لفظ من ومعناه يف آية واحدة 

أن حتذف : والثالث . له صائل على القلب ، مث يقال صال يف صائل ، كقوهلم شاك يف شائك أن يكون أص: والثاين 
ما باليت به بالة ، وأصلها بالية من بايل ، : الم صال ختفيفاً وجيري اإلعراب على عينه ، كما حذف من قوهلم 

[ } َولَُه اجلوار املُْنشَآِت { ، ]  ٥٤: الرمحن [ } َوجََنى اجلَنََّتْينِ َداٍن { : ونظريه قراءة من قرأ . كعافية من عاىف 
  .بإجراء اإلعراب على العني ]  ٢٤: الرمحن 

  ) ١٦٦(َوإِنَّا لََنْحُن الُْمسَبُِّحونَ ) ١٦٥(َوإِنَّا لََنْحُن الصَّافُّونَ ) ١٦٤(َوَما ِمنَّا إِلَّا لَُه َمقَاٌم َمْعلُوٌم 

  :فحذف املوصوف وأقيمت الصفة مقامه ، كقوله } ٌم مَّْعلُوٌم إِالَّ لَُه َمقَا{ أحد } َوَما ِمنَّا { 
يف العبادة ، واالنتهاء إىل أمر اهللا مقصور : مقام معلوم ... بِكَفَّْي كَانَ ِمْن أَْرَمى الَْبَشْر ... أََنا اْبُن َجالَ َوطَالَُّع الثَّنَاَيا 

نصف } لََنْحُن الصافون { ساجد ال يرفع رأسه فمنهم راكع ال يقيم صلبه ، و: عليه ال يتجاوزه ، كما روى 
. نصف أجنحتنا حول العرش داعني للمؤمنني : وقيل . منتظرين ما نؤمر . أقدامنا يف الصالة ، أو أجنحتنا يف اهلواء 

وليس يصطف أحد من أهل امللل يف صالهتم غري . إنّ املسلمني إمنا اصطفوا يف الصالة منذ نزلت هذه اآلية : وقيل 
سبحان اهللا َعمَّا { : والوجه أن يكون هذا وما قبله من قوله . أي املنزهون أو املصلون } املسبحون { سلمني امل

[ } َولَقَْد َعِلَمِت اجلنة { : من كالم املالئكة حىت يتصل بذكرهم يف قوله ]  ١٥٩: الصافات [ } َيِصفُونَ 
ا أن املشركني مفترون عليهم يف مناسبة رب العّزة وقالوا ولقد علم املالئكة وشهدو: كأنه قيل ]  ١٥٨: الصافات 

سبحان اهللا ، فنزهوه عن ذلك ، واستثنوا عباد اهللا املخلصني وبرؤهم منه ، وقالوا للكفرة فإذا صّح ذلك فإنكم : 
رهم ، ال لكف -وآهلتكم ال تقدرون أن تفتنوا على اهللا أحداً من خلقه وتضلّوه ، إالّ من كان مثلكم ممن علم اهللا 

أهنم من أهل النار ، وكيف نكون مناسبني لرّب العّزة  -لتقديره وإرادته ، تعاىل اهللا عما يقول الظاملون علواً كبرياً 
وجيمعنا وإياه جنسية واحدة؟ وما حنن إالّ عبيد أذالء بني يديه ، لكل منا مقام من الطاعة ال يستطيع أن يزل عنه 

جلالله ، وحنن الصافون أقدامنا لعبادته وأجنحتنا ، مذعنني خاضعني مسبحني  ظفراً ، خشوعاً لعظمته وتواضعاً
وما من : هو من قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، يعين : وقيل . ممجدين ، وكما جيب على العباد لرهبم 

[ } ثََك َربَُّك َمقَاماً مَّْحُموًدا عسى أَن َيْبَع{ : املسلمني أحد إالّ له مقام معلوم يوم القيامة على قدر عمله ، من قوله 
مث ذكر أعماهلم وأهنم هم الذين يصطفون يف الصالة يسبحون اهللا وينزهونه مما يضيف إليه من ال ]  ٧٩: اإلسراء 

  .يعرفه مما ال جيوز عليه 



فَكَفَرُوا بِهِ ) ١٦٩(كُنَّا ِعَباَد اللَِّه الُْمْخلَِصَني لَ) ١٦٨(لَْو أَنَّ ِعْنَدَنا ِذكًْرا ِمَن الْأَوَِّلَني ) ١٦٧(َوإِنْ كَاُنوا لََيقُولُونَ 
  ) ١٧٠(فََسْوَف َيْعلَُمونَ 

الذين نزل عليهم } األولني { كتب } مَِّن { أي كتاباً } لَْو أَنَّ ِعنَدَنا ِذكْراً { : هم مشركو قريش كانوا يقولون 
كذبوا ، وملا خالفنا كما خالفوا ، فجاءهم الذكر الذي هو  التوراة واإلجنيل ، ألخلصنا العبادة هللا ، وملا كذبنا كما

فَلَمَّا َجاءُهْم َنِذيٌر مَّا َزاَدُهْم إِالَّ { وحنوه . سيد األذكار ، والكتاب الذي هو معجز من بني الكتب ، فكفروا به 
هي املخففة من الثقيلة ، ) إن ( و . فسوف يعلمون مغبة تكذيبهم وما حيل هبم من االنتقام ]  ٤٢: فاطر [ } ُنفُوراً 

  .ويف ذلك أهنم كانوا يقولونه مؤكدين للقول جاّدين فيه ، فكم بني أّول أمرهم وآخره . والالم هي الفارقة 

  ) ١٧٣(َغاِلُبونَ َوإِنَّ جُْندََنا لَُهُم الْ) ١٧٢(إِنَُّهْم لَُهُم الْمَْنصُوُرونَ ) ١٧١(َولَقَْد َسبَقَْت كَِلَمُتَنا ِلِعَباِدَنا الُْمْرَسِلَني 

وإمنا مساها كلمة وهي } )  ١٧٣( َوإِنَّ جُنَدَنا لَُهمُ الغالبون )  ١٧٢( إِنَُّهْم لَُهُم املنصورون { : قوله : الكلمة 
واملراد املوعد بعلوهم » كلماتنا«: وقرىء . كلمات عّدة ، ألهنا ملا انتظمت يف معىن واحد كانت يف حكم مفردة 

والذين اتقوا { : احلجاج ومالحم القتال يف الدنيا ، وعلوهم عليهم يف اآلخرة ، كما قال  على عدوهم يف مقام
وال يلزم اهنزامهم يف بعض املشاهد ، وما جرى عليهم من القتل فإن الغلبة ]  ٢١٢: البقرة [ } فَْوقَُهْم َيْوَم القيامة 

اهللا عليه وسلم واخللفاء الراشدين مثالً حيتذى  كانت هلم وملن بعدهم يف العاقبة ، وكفى مبشاهد رسول اهللا صلى
ما غلب نّيب يف حرب وال قتل فيها ، وألن قاعدة أمرهم وأساسه : وعن احلسن رمحه اهللا . عليها وعرباً يعترب هبا 

وعن . واحلكم للغالب  -وإن وقع يف تضاعيف ذلك شوب من االبتالء واحملنة  -الظفر والنصرة : والغالب منه 
، » على عبادنا«: ويف قراءة ابن مسعود . إن مل ينصروا يف الدنيا نصروا يف اآلخرة : س رضي اهللا عنهما ابن عبا

  .على تضمني سبقت معىن حقت 

  ) ١٧٥(َوأَْبِصْرُهْم فَسَْوَف يُْبِصُرونَ ) ١٧٤(فََتَولَّ َعْنُهْم حَتَّى ِحنيٍ 

وعن . إىل مدة يسرية وهي مّدة الكف عن القتال } ىت ِحنيٍ ح{ فأعرض عنهم وأغض على أذاهم } فََتَولَّ َعْنُهمْ { 
وما يقضى عليهم من األسر والقتل } وَأَْبِصْرُهمْ { إىل يوم القيامة : وقيل . املوت : وقيل . إىل يوم بدر : السدي 

د باألمر واملرا. والعذاب يف اآلخرة ، فسوف يبصرونك وما يقضى لك من النصرة والتأييد والثواب يف العاقبة 
الداللة على أهنا كائنة واقعة ال حمالة ، وأنّ كينونتها قريبة كأهنا قدام : بإبصارهم على احلال املنتظرة املوعودة 

  .للوعيد كما سلف ال للتبعيد } فََسْوَف يُْبِصُرونَ { : وقوله . ويف ذلك تسلية له وتنفيس عنه . ناظريك 

) ١٧٨(َوَتَولَّ َعنُْهْم َحتَّى ِحنيٍ ) ١٧٧(فَإِذَا َنَزلَ بِسَاَحتِهِْم فََساَء صََباُح الُْمْنذَرِيَن ) ١٧٦(أَفَبَِعذَابَِنا َيْستَْعجِلُونَ 
  ) ١٧٩(َوأَْبِصْر فََسْوَف يُْبِصُرونَ 

مثل العذاب النازل هبم بعد ما أنذروه فأنكروه جبيش أنذر هبجومه قومه بعض نصاحهم فلم يلتفتوا إىل إنذاره ، وال 
أهبتهم ، وال دبروا أمرهم تدبرياً ينجيهم ، حىت أناخ بفنائهم بغتة ، فشّن عليهم الغارة وقطع دابرهم ،  أخذوا

وكانت عادة مغاويرهم أن يغريوا صباحاً ، فسميت الغارة صباحاً وإن وقعت يف وقت آخر ، وما فصحت هذه 



طبعك ، إال جمليئها على طريقة التمثيل ، اآلية وال كانت هلا الروعة اليت حتس هبا ويروقك موردها على نفسك و
ذهب بزيد : على إسناده إىل اجلار واجملرور كقولك » نزل بساحتهم«: وقرىء . فبئس صباح : وقرأ ابن مسعود 

فساء صباح املنذرين صباحهم ، والالم يف املنذرين مبهم يف جنس من : واملعىن . ونزل العذاب : ونزل ، على 
وعن . هو نزول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم الفتح مبكة : وقيل . ئس يقتضيان ذلك أنذروا ، ألنّ ساء وب
  :أنس رضي اهللا عنه 

: قالوا  -كانوا خارجني إىل مزارعهم ومعهم املساحي  -ملا أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيرب )  ٩٥١( 
اهللا أكرب خربت خيرب ، إنا إذا نزلنا بساحة : " سالم فقال عليه الصالة وال. حممد واخلميس ، ورجعوا إىل حصنهم 

. وتأكيداً لوقوع امليعاد إىل تأكيد . ليكون تسلية على تسلية } َوتََولَّ َعْنُهْم { وإمنا ثىن " قوم فساء صباح املنذرين 
حييط به الذكر من  وفيه فائدة زائدة وهي إطالق الفعلني معاً عن التقييد باملفعول ، وأنه يبصر وهم يبصرون ما ال

  .أريد بأحدمها عذاب الدنيا ، وباآلخر عذاب اآلخرة : وقيل . صنوف املسرة وأنواع املساءة 

  ) ١٨٢(وَالْحَْمُد ِللَِّه َربِّ الْعَالَِمَني ) ١٨١(َوَسلَاٌم َعلَى الُْمْرَسِلَني ) ١٨٠(سُْبَحانَ رَبَِّك َربِّ الِْعزَِّة َعمَّا َيِصفُونَ 

. صاحب صدق الختصاصه بالصدق : ذو العّزة ، كما تقول : ىل العّزة الختصاصه هبا كأنه قيل أضيف الرب إ
[ } تعز َمن َتَشاء { : وجيوز أن يراد أنه ما من عّزة ألحد من امللوك وغريهم إالّ وهو رهبا ومالكها ، كقوله تعاىل 

 ونسبوا إليه ، مما هو منزه عنه ، وما عاناه اشتملت السورة على ذكر ما قاله املشركون يف اهللا] :  ٢٦: آل عمران 
املرسلون من جهتهم ، وما خّولوه يف العاقبة من النصرة عليهم؛ فختمها جبوامع ذلك من تنزيه ذاته عما وصفه به 

على ما قيض هلم من حسن العواقب ، والغرض } واحلمد للَِّه َرّب العاملني { املشركون ، والتسليم على املرسلني 
وعن علّي . م املؤمنني أن يقولوا ذلك وال خيلوا به وال يغفلوا عن مضمنات كتابه الكرمي ومودعات قرآنه اجمليد تعلي

  :رضي اهللا عنه 
: من أحّب أن يكتال باملكيال األوىف من األجر يوم القيامة ، فليكن آخر كالمه إذا قام من جملسه «)  ٩٥٢( 

  .» لى املرسلني واحلمد هللا رب العاملنيسبحان ربك رب العّزة عما يصفون وسالم ع
  :عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

من قرأ والصافات أعطي من األجر عشر حسنات بعدد كل جين وشيطان ، وتباعدت عنه مردة ) "  ٩٥٣( 
  " .الشياطني وبرىء من الشرك وشهد له حافظاه يوم القيامة أنه كان مؤمناً باملرسلني 

  ) ٢(َبلِ الَِّذيَن كَفَرُوا ِفي ِعزٍَّة َوِشقَاقٍ ) ١(ي الذِّكْرِ ص َوالْقُْرآِن ِذ

بالكسر والفتح اللتقاء الساكنني ، وجيوز أن ينتصب حبذف : وقرىء . على الوقف وهي أكثر القراءة } ص { 
موضع  اهللا ألفعلّن ، كذا بالنصب ، أو بإضمار حرف القسم ، والفتح يف: حرف القسم وإيصال فعله ، كقوهلم 

{ اهللا ألفعلّن ، باجلّر وامتناع الصرف للتعريف والتأنيث ، ألهنا مبعىن السورة ، وقد صرفها من قرأ : اجلّر ، كقوهلم 
. فيمن كسر هو من املصاداة وهي املعارضة واملعادلة : باجلّر والتنوين على تأويل الكتاب والتنزيل ، وقيل } ص 

عارض القرآن بعملك : األماكن اخلالية من األجسام الصلبة ، ومعناه ومنها الصدى وهو ما يعارض الصوت يف 
} ص والقرءان ِذى الذكر َبلِ الذين كَفَُرواْ ِفى ِعزٍَّة َوِشقَاقٍ { : قوله : فإن قلت . فاعمل بأوامره وانته عن نواهيه 

يكون قد ذكر اسم هذا  أن: فيه وجهان ، أحدمها : كالم ظاهره متنافر غري منتظم ، فما وجه انتظامه؟ قلت 



احلرف من حروف املعجم على سبيل التحّدي والتنبيه على اإلعجاز كما مّر يف أّول الكتاب ، مث أتبعه القسم 
{ أن يكون : والثاين . إنه لكالم معجز } والقرءان ِذى الذكر { : حمذوف اجلواب لداللة التحّدي عليه ، كأنه قال 

هذه السورة اليت أعجزت العرب ، : هذه ص ، يعين : اسم للسورة ، كأنه قال  خرب مبتدأ حمذوف ، على أهنا} ص 
هذا هو املشهور بالسخاء واهللا؛ وكذلك إذا أقسم هبا : هذا حامت واهللا ، تريد : والقرآن ذي الذكر ، كما تقول 

بار عن اإلذعان بل الذين كفروا يف عزة واستك: أقسمت بص والقرآن ذي الذكر إنه ملعجز مث قال : كأنه قال 
جاز } والقرءان ِذى الذكر { لذلك واالعتراف باحلق وشقاق هللا ورسوله ، وإذا جعلتها مقسماً هبا وعطفت عليها 

أقسم بالسورة الشريفة والقرآن ذي الذكر ، : ومعناه . لك أن تريد بالقرآن التنزيل كله ، وأن تريد السورة بعينها 
الشرف والشهرة ، : والذكر . النسمة املباركة ، وال تريد بالنسمة غري الرجل مررت بالرجل الكرمي وب: كما تقول 
أو الذكرى واملوعظة ، أو ذكر ما ]  ٤٤: الزخرف [ } وإنه لذكر لك ولقومك { فالن مذكور ، : من قولك 

} زٍَّة َوِشقَاقٍ ِع{ والتنكري يف . حيتاج إليه يف الدين من الشرائع وغريها ، كأقاصيص األنبياء والوعد والوعيد 
  .يف غفلة عما جيب عليهم من النظر واتباع احلّق : أي » يف غّرة«: وقرىء . للّداللة على شّدهتما وتفاقمهما 

  ) ٣(كَْم أَْهلَكَْنا ِمْن قَْبِلهِْم ِمْن قَْرٍن فََناَدْوا َولَاَت ِحَني َمَناصٍ 

} وَّالََت { فنادوا بالتوبة . فدعوا واستغاثوا ، وعن احلسن } دَواْ فََنا{ وعيد لذوي العّزة والشقاق } كَْم أَْهلَكَْنا { 
هي ال املشبهة بليس ، زيدت عليها تاء التأنيث كما زيدت على رب ، ومث للتوكيد ، وتغري بذلك حكمها حيث مل 

يعاً ، وهذا مذهب إّما االسم وإما اخلرب ، وامتنع بروزمها مج: تدخل إال على األحيان ومل يربز إال أحد مقتضييها 
ِحَني { و . أهنا ال النافية للجنس زيدت عليها التاء ، وخّصت بنفي األحيان : وعند األخفش . اخلليل وسيبويه 

وال أرى : أنّ ما ينتصب بعده بفعل مضمر ، أي : وعنه . وال حني مناص هلم : منصوب هبا ، كأنك قلت } َمَناصٍ 
والت احلني حني مناص ، : حني مناص كائن هلم وعندمها أن النصب على  أي وال: حني مناص ويرتفع باالبتداء 

بالكسر ، ومثله » حني مناص«: وقرىء . وليس احلني حني مناص والرفع على والت حني مناص حاصالً هلم : أي 
  :قول أيب زبيد الطائي 

  ِءفَأَجَْبَنا أَنْ الََت ِحَني َبقَا... طَلَُبوا صُلَْحَنا َوالََت أََواٍن 
وأنت إذ صحيح ، يف أنه زمان قطع منه املضاف إليه : شبه بإذ يف قوله : ما وجه الكسر يف أوان؟ قلت : فإن قلت 

: فما تقول يف حني مناص واملضاف إليه قائم؟ قلت : فإن قلت . والت أوان صلح : ألنّ األصل : وعوض التنوين 
منزلة من قطعة من حني ، الختاد املضاف واملضاف إليه ، نزل قطع املضاف إليه من مناص؛ ألنّ أصله حني مناصهم 

بكسر » والت«: وقرىء . وجعل تنوينه عوضاً من الضمري احملذوف ، مث بىن احلني لكونه مضافاً إىل غري متمكن 
يوقف عليها بالتاء ، كما يوقف على الفعل : كيف يوقف على الت؟ قلت : فإن قلت . التاء على البناء ، كجري 

: وأّما قول أيب عبيد . وأّما الكسائي فيقف عليها باهلاء كما يقف على األمساء املؤنثة . يتصل به تاء التأنيث الذي 
واستشهاده بأنّ التاء ملتزقة حبني يف اإلمام ال متشبث به ، فكم وقعت يف . إنّ التاء داخلة على حني فال وجه له 

: واستناص . ناصه ينوصه إذا فاته : يقال . ملنجا والفوت ا: واملناص . املصحف أشياء خارجة عن قياس اخلط 
  :قال حارثة بن بدر . طلب املناص 

  بَِيدي اسَْتَناَص َوَراَم َجْرَي املُْسِحلِ... غَْمُر الْجَِراِء إِذَا قََصْرُت ِعنَاَنُه 



أََجَعلَ الْآِلَهةَ إِلًَها َواِحًدا إِنَّ َهذَا لََشْيءٌ ) ٤(كَذَّاٌب  َوَعجُِبوا أَنْ َجاَءُهْم مُْنِذٌر ِمنُْهْم َوقَالَ الْكَاِفُرونَ َهذَا َساِحٌر
  ) ٥(ُعَجاٌب 

إظهاراً للغضب عليهم ، وداللة على أنّ : وقالوا : ومل يقل } َوقَالَ الكافرون { رسول من أنفسهم } مُّنِذٌر مِّْنُهمْ { 
أُْولَِئَك ُهُم { : املنهمكون يف الغّي الذين قال فيهم هذا القول ال جيسر عليه إالّ الكافرون املتوغلون يف الكفر 

وهل ترى كفراً أعظم وجهالً أبلغ من أن يسموا من صّدقه اهللا بوحيه كاذباً ، ]  ١٥١: النساء [ } الكافرون َحقّاً 
. لصحته ويتعجبوا من التوحيد ، وهو احلق الذي ال يصّح غريه ، وال يتعجبوا من الشرك وهو الباطل الذي ال وجه 

  :روي 
أَنّ إسالم عمر رضي اهللا تعاىل عنه فرح به املؤمنون فرحاً شديداً ، وشّق على قريش وبلغ منهم ، فاجتمع )  ٩٥٤( 

أنت شيخنا وكبرينا ، وقد علمت ما فعل هؤالء : مخسة وعشرون نفساً من صناديدهم ومشوا إىل أيب طالب وقالوا 
سالم ، وجئناك لتقضي بيننا وبني ابن أخيك ، فاستحضر أبو طالب رسول الذين دخلوا يف اإل: السفهاء ، يريدون 

يا ابن أخي ، هؤالء قومك يسألونك السَّواء فال متل كل امليل على قومك ، فقال : اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال 
ك وإهلك ، فقال عليه ارفضنا وارفض ذكر آهلتنا وندع: قالوا " ماذا يسألونين؟ : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

فقالوا " أرأيتم إن أعطيتكم ما سألتم أمعطيّ أنتم كلمة واحدة متلكون هبا العرب وتدين لكم هبا العجم؟ : " السالم 
أََجَعلَ األهلة { : فقاموا وقالوا " ال إله إالّ اهللا : قولوا : " نعم وعشراً ، أي نعطيكها وعشر كلمات معها ، فقال : 

َمكْراً { : بالتشديد ، كقوله تعاىل » عجاب«: وقرىء . بليغ يف العجب : أي } هذا لََشْىٌء ُعجَاٌب  إهلا واحدا إِنَّ
أَجََعلَ االهلة إهلا واحدا { : وقوله : كرمي وكرام وكرام : ونظريه . وهو أبلغ من املخفف ]  ٢٢: نوح [ } كُبَّاراً 

يف أن معىن اجلعل التصيري يف ]  ١٩: الزخرف [ } َوَجَعلُواْ امللئكة الذين ُهْم عباد الرمحن إناثا { : له مثل قو} 
  .أجعل اجلماعة واحداً يف قوله ، ألنّ ذلك يف الفعل حمال : القول على سبيل الدعوى والزعم ، كأنه قال 

َما َسِمْعَنا بَِهذَا ِفي الِْملَِّة الْآِخَرِة إِنْ َهذَا ) ٦(لَى آِلهَِتكُمْ إِنَّ َهذَا لََشْيٌء ُيَراُد َواْنطَلََق الَْملَأُ ِمنُْهْم أَِن اْمشُوا وَاْصبِرُوا َع
  ) ٧(إِلَّا اْخِتلَاٌق 

وانطلقوا عن جملس أيب طالب بعد ما بكتهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسلم : أشراف قريش ، يريد } املأل { 
{ األمر } إِنَّ َهذَا { فال حيلة لكم يف دفع أمر حممد } امشوا وَاْصْبُِرواْ { ني بعضهم لبعض باجلواب العتيد ، قائل

يريده اهللا تعاىل وحيكم بإمضائه ، وما أراد اهللا كونه فال مرّد له وال ينفع فيه إال الصرب ، أو إن : أي } لََشْىٌء ُيَرادُ 
يطلب ليؤخذ منكم : أو إن دينكم لشيء يراد ، أي : كاك لنا منه هذا األمر لشيء من نوائب الدهر يراد بنا فال انف

ألنّ املنطلقني عن جملس التقاول ال بّد هلم من أن يتكلموا ويتفاوضوا فيما جرى : مبعىن أي ) أن ( و . وتغلبوا عليه 
امشوا ، : أهنم قالوا االندفاع يف القول ، و: هلم ، فكان انطالقهم مضمناً معىن القول ، وجيوز أن يراد باالنطالق 

. الفاشية : املاشية ، للتفاؤل ، كما قيل هلا : ومنه . أكثروا واجتمعوا ، من مشت املرأة إذا كثرت والدهتا : أي 
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

مسك هبا حىت ال واصربوا على عبادهتا والت: } َواْْصبُِرواْ على ءَاِلهَِتكُْم { ومعىن " ضموا فواشيكم ) "  ٩٥٥( 
وانطلق «: وعن ابن مسعود . على إضمار القول ) أن ( بغري » وانطلق املأل منهم امشوا«: تزالوا عنها ، وقرىء 

يف ملة عيسى اليت هي آخر امللل؛ ألنّ النصارى يدعوهنا وهم } ِفى امللة األخرة { » املأل منهم ميشون أن اصربوا



أو ما مسعنا هبذا كائناً يف امللة اآلخرة ، على أن جيعل . ليت أدركنا عليها آباءنا أو يف ملة قريش ا. مثلثة غري موحدة 
إنا مل نسمع من أهل الكتاب وال من : واملعىن . يف امللة اآلخرة حاالً من هذا وال تعلقه مبا مسعنا كما يف الوجهني 

  .افتعال وكذب : أي }  هذا إِالَّ اختالق{ ما . الكهان أنه حيدث يف امللة اآلخرة توحيد اهللا 

أَْم ِعْنَدُهْم َخزَاِئُن َرْحَمِة َربِّكَ ) ٨(أَأُْنزِلَ َعلَْيِه الذِّكُْر ِمْن َبيْنَِنا َبلْ ُهْم ِفي َشكٍّ ِمْن ِذكْرِي َبلْ لَمَّا َيذُوقُوا َعذَابِ 
جُْنٌد َما ُهَناِلَك َمْهُزومٌ ) ١٠(يَْنُهَما فَلَْيْرَتقُوا ِفي الْأَْسبَابِ أَْم لَُهْم ُملُْك السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ َوَما َب) ٩(الْعَزِيزِ الَْوهَّابِ 

  ) ١١(ِمَن الْأَحَْزابِ 

لَْوالَ نُّزلَ هذا { : أنكروا أن خيتص بالشرف من بني أشرافهم ورؤوسائهم وينزل عليه الكتاب من بينهم كما قالوا 
وهذا اإلنكار ترمجة عما كانت تغلي به صدورهم من ]  ٣١: الزخرف [ } القرءان على َرُجلٍ مَِّن القريتني َعِظيمٍ 

. إما وإما : من القرآن ، يقولون يف أنفسهم } َبلْ ُهْم فَى َشكٍّ { احلسد على ما أويت من شرف النبّوة من بينهم 
} ل لَّمَّا َيذُوقُواْ َعذَابِ َب{ كالم خمالف العتقادهم فيه يقولونه على سبيل احلسد } إِنْ هذا إِالَّ اختالق { : وقوهلم 

أهنم ال يصدقون به إال أن ميسهم العذاب : بعد فإذا ذاقوه زال عنهم ما هبم من الشك واحلسد حينئذ ، يعين 
ما هم مبالكي خزائن الرمحة حىت يصيبوا هبا من : يعين } أَْم ِعنَدُهْم َخزآِئُن َرْحَمِة َربِّكَ { مضطرين إىل تصديقه 

. ها عمن شاؤوا ، ويتخريوا للنبّوة بعض صناديدهم ، ويترفعوا هبا عن حممد عليه الصالة والسالم شاؤوا ويصرفو
العزيز القاهر على خلقه ، الوهاب الكثري املواهب املصيب هبا مواقعها ، الذي : وإمنا الذي ميلك الرمحة وخزائنها 

 ٣٢: الزخرف [ } ُمونَ َرْحَمتَ رَبَِّك َنْحُن قََسْمَنا أَُهْم يَقِْس{ : يقسمها على ما تقتضيه حكمته وعدله ، كما قال 
حىت يتكلموا يف األمور الربانية والتدابري اإلهلية } أَْم لَُهم مُّلُْك السماوات واألرض { : مث رشح هذا املعىن فقال ] 

لتدبري اخلالئق والتصرف  وإن كانوا يصلحون: اليت خيتص هبا رّب العّزة والكربياء ، مث هتكم هبم غاية التهكم فقال 
فَلَْيْرَتقُواْ { يف قسمة الرمحة ، وكانت عندهم احلكمة اليت مييزون هبا بني من هو حقيق بإيتاء النبّوة دون من ال حتق له 

فليصعدوا يف املعارج والطرق اليت يتوصل هبا إىل العرش ، حىت يستووا عليه ويدبروا أمر العامل } ِفى األسباب 
جُنٌد مَّا ُهَناِلَك { : ، وينزلوا الوحي إىل من خيتارون ويستصوبون ، مث خسأهم خساءة عن ذلك بقوله وملكوت اهللا 

ما هم إال جيش من الكفار املتحزبني على رسل اهللا ، مهزوم مكسور عما قريب فال : يريد } َمْهُزوٌم مِّن األحزاب 
  :يدة ، وفيها معىن االستعظام ، كما يف قول امرىء القيس مز) ما ( و . تبال مبا يقولون ، وال تكترث ملا به يهذون 

إشارة إىل حيث وضعوا فيه أنفسهم من االنتداب } ُهنَاِلكَ { إال أنه على سبيل اهلزء و ... َوَحِديثٌ َما َعلَى ِقَصرِْه 
  .لست هنالك : ملثل ذلك القول العظيم ، من قوهلم ملن ينتدب ألمر ليس من أهله 

) ١٣(َوثَُموُد َوقَْوُم لُوٍط وَأَْصَحابُ الْأَْيكَةِ أُولَِئَك الْأَحَْزاُب ) ١٢(لَُهْم قَْوُم ُنوحٍ َوَعاٌد َوِفْرَعْونُ ذُو الْأَْوتَاِد كَذََّبْت قَْب
  ) ١٥(ا ِمْن فََواقٍ َوَما َينْظُُر َهُؤلَاِء إِلَّا صَْيَحةً وَاِحَدةً َما لََه) ١٤(إِنْ كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُُّسلَ فََحقَّ ِعقَابِ 

  :أصله من ثبات البيت املطنب بأوتاده ، قال } ذُو األوتاد { 
  َوالَ ِعَماَد إِذَا لَْم تَْرُس أَْوَتاُد... َوالْبَْيُت الَ يُْبَتَنى إالَّ َعلَى َعَمٍد 

  :فاستعري لثبات العز وامللك واستقامة األمر ، كما قال األسود 
كل طرف من أطرافه إىل سارية : كان يشبح املعذب بني أربع سوار : وقيل ... اَألْوتَاِد ِفي ِظلِّ ُملٍْك ثَابِِت 

كان ميّده بني أربعة أوتاد يف األرض ويرسل عليه : وقيل . مضروب فيه وتد من حديد ، ويتركه حىت ميوت 



قصد هبذه اإلشارة } حزاب أُوْلَِئَك األ{ كانت له أوتاد وحبال يلعب هبا بني يديه : وقيل . العقارب واحليات 
ولقد ذكر . اإلعالم بأنّ األحزاب الذين جعل اجلند املهزوم منهم هم هم ، وأهنم هم الذين وجد منهم التكذيب 

بأنّ كل واحد من : تكذيبهم أوالً يف اجلملة اخلربية على وجه اإلهبام ، مث جاء باجلملة االستثنائية فأوضحه فيها 
ويف تكرير التكذيب وإيضاحه بعد . ألهنم إذا كذبوا واحداً منهم فقد كذبوهم مجيعاً  األحزاب كذب مجيع الرسل ،

إهبامه ، والتنويع يف تكريره باجلملة اخلربية أّوالً وباالستثنائية ثانيا ، وما يف االستثنائية من الوضع على وجه التوكيد 
: أي } فََحقَّ ِعقَابِ { : قاب و أبلغه ، مث قال أنواع من املبالغة املسجلة عليهم باستحقاق أشّد الع: والتخصيص 

وجيوز أن يكون إشارة إىل مجيع األحزاب . أهل مكة } هاؤآلء { فوجب لذلك أن أعاقبهم حّق عقاهبم 
ما : بالضم : وقرىء } مَّا لََها ِمن فََواقٍ { النفخة : والصيحة . الستحضارهم بالذكر ، أو ألهنم كاحلضور عند اهللا 

إذا جاء وقتها مل تستأخر هذا القدر : يعين . توقف مقدار فواق ، وهو ما بني حلبيت احلالب ورضعيت الراضع هلا من 
ما هلا من : وعن ابن عباس ]  ٦١: النحل [ } فَإِذَا َجآَء أََجلُُهْم الَ َيْستَئِْخُرونَ َساَعةً { : من الزمان ، كقوله تعاىل 

أهنا : ساعة ترجع الدّر إىل ضرعها ، يريد : وفواق الناقة . جع إىل الصحة رجوع وترداد ، من أفاق املريض إذا ر
  .نفخة واحدة فحسب ال تثىن وال تردد 

  ) ١٦(َوقَالُوا َربََّنا َعجِّلْ لََنا ِقطََّنا قَْبلَ َيْومِ الِْحَسابِ 

قط ، ألهنا قطعة من : ة لصحيفة اجلائز: ويقال . القسط من الشيء؛ ألنه قطعة منه ، من قطه إذا قطعه : القط 
{ : أي نصيبنا من العذاب الذي وعدته ، كقوله تعاىل } َعجِّل لََّنا ِقطََّنا { : القرطاس ، وقد فسر هبما قوله تعاىل 

ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعد اهللا املؤمنني باجلنة؛ : وقيل ]  ٤٧: احلج [ } َوَيْستَْعجِلُوَنَك العذاب 
  .أو عجل لنا صحيفة أعمالنا ننظر فيها . عجل لنا نصيبنا منها : بيل اهلزء فقالوا على س

إِنَّا َسخَّْرَنا الْجَِبالَ َمَعُه ُيسَبِّْحَن بِالَْعِشيِّ َوالْإِْشرَاقِ ) ١٧(اْصبِْر َعلَى َما َيقُولُونَ وَاذْكُْر َعْبَدَنا َداوُوَد ذَا الْأَْيِد إِنَُّه أَوَّاٌب 
  ) ٢٠(َوَشدَْدَنا ُملْكَُه َوآتَْيَناُه الِْحكَْمةَ َوفَْصلَ الِْخطَابِ ) ١٩(َمْحُشوَرةً كُلٌّ لَُه أَوَّاٌب  َوالطَّْيَر) ١٨(

حىت عطف أحدمها على } واذكر َعْبَدَنا َداُووُد { : وقوله } اصرب على َما َيقُولُونَ { : كيف تطابق قوله : فإن قلت 
اصرب على ما يقولون ، وعظم أمر معصية اهللا يف أعينهم : لصالة والسالم كأنه قال لنبيه عليه ا: صاحبه؟ قلت 

بذكر قصة داود ، وهو أنه نّيب من أنبياء اهللا تعاىل قد أواله ما أواله من النبّوة وامللك ، ولكرامته عليه وزلفته لديه 
حىت فطن ملا وقع فيه فاستغفر وأناب على طريق التمثيل والتعريض ، . ، مث زلّ زلّة فبعث إليه املالئكة ووخبه عليها 

، ووجد منه ما حيكى من بكائه الدائم وغّمه الواصب ، ونقش جنايته يف بطن كفه حىت ال يزال جيدد النظر إليها 
اصرب على ما يقولون ، وصن : والندم عليها فما الظّن بكم مع كفركم ومعاصيكم؟ أو قال له صلى اهللا عليه وسلم 

ن تزل فيما كلفت من مصابرهتم وحتمل أذاهم ، واذكر أخاك داود وكرامته على اهللا كيف نفسك وحافظ عليها أ
ذا القّوة يف الدين املضطلع } ذَا األيد { زلّ تلك الزلّة اليسرية فلقي من توبيخ اهللا وتظليمه ونسبته إىل البغي ما لقي 

اً ويفطر يوماً وهو أشدّ الصوم ، ويقوم نصف مبشاقه وتكاليفه ، كان على هنوضه بأعباء النبّوة وامللك يصوم يوم
توّاب رجاع إىل مرضاة } أَوَّاٌب { ما يتقّوى به : وأياد كل شيء . فالن أيد ، وذو أيد ، وذو آد : يقال . الليل 

{ ذي األيد ألنه تعليل ل} إِنَُّه أَوَّابٌ { : قوله تعاىل : ما دلك على أنّ األيد القّوة يف الدين؟ قلت : فإن قلت . اهللا 
تضيء ويصفوا شعاعها وهو وقت الضحى ، وأما : وقت اإلشراق ، وهو حني تشرق الشمس ، أي } واإلشراق 



  :وعن أّم هاىنء . شرقت الشمس ، وملا تشرق : شروقها فطلوعها ، يقال 
يا أمّ « : دخل علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فدعا بوضوء فتوضأ مث صلى صالة الضحى وقال )  ٩٥٦( 

: هل جتدون ذكر صالة الضحى يف القرآن؟ قالوا : وعن طاووس ، عن ابن عباس قال » هاىنء هذه صالة اإلشراق 
. كانت صالة يصليها داود عليه السالم : وقال } إنا سخرنا اجلبال معه يسبحن بالعشي واإلشراق { : ال ، فقرأ 

مل يزل يف نفسي من صالة الضحى شيء حىت طلبتها :  وعنه. ما عرفت صالة الضحى إال هبذه اآلية : وعنه 
وعن كعب أنه . وكان ال يصلي صالة الضحى ، مث صالها بعد } ُيسَّبْحَن بالعشى واإلشراق { فوجدهتا يف اآلية 
أنا أوجدك ذلك يف كتاب اهللا تعاىل ، : إين ال أجد يف كتب اهللا صالة بعد طلوع الشمس ، فقال : قال البن عباس 

فَأََخذَتُْهُم الصيحة { : وحيتمل أن يكون من أشرق القوم إذا دخلوا يف الشروق ، ومنه قوله تعاىل . هذه اآلية يعين 
  .أشرق ثبري ، ويراد وقت صالة الفجر النتهائه بالشروق : وقول أهل اجلاهلية ]  ٧٣: احلجر [ } ُمْشرِِقَني 

نعم ، وما : من فرق بني يسبحن ومسبحات؟ قلت هل : فإن قلت . يف معىن ومسبحات على احلال : ويسبحن 
اختري يسبحن على مسبحات إال لذلك ، وهو الداللة على حدوث التسبيح من اجلبال شيئاً بعد شيء وحاالً بعد 

  :ومثله قول األعشى . حال ، كأن السامع حماضر تلك احلال يسمعها تسبح 
يسبحن؛ إال : يف مقابلة } َمْحشُوَرةً { : وقوله . حمرقة ، مل يكن شيئاً :  ولو قال... إلَى َضْوِء نَارٍ ِفي َيفَاعٍ َتحْرُِق 

. أنه ملا مل يكن يف احلشر ما كان يف التسبيح من إرادة الداللة على احلدوث شيئاً بعد شيء ، جيء به امساً ال فعالً 
شيء واحلاشر هو اهللا عّز وجلّ  على أنّ احلشر يوجد من حاشرها شيئاً -وسخرنا الطري حيشرن : وذلك أنه لو قيل 

وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما كان إذا سبح جاوبته . لكان خلفاً ، ألنّ حشرها مجلة واحدة أدلّ على القدرة  -
كُلٌّ لَُّه { ، بالرفع » والطري حمشورة«: وقرىء . اجلبال بالتسبيح ، واجتمعت إليه الطري فسبحت ، فذلك حشرها 

. ألجل تسبيحه مسبح ، ألهنا كانت تسبح بتسبيحه : من اجلبال والطري ألجل داود ، أي كل واحد } أَوَّاٌب 
إّما ألنّها كانت ترجع التسبيح ، واملرجع رجاع؛ ألنه يرجع إىل فعله رجوعاً بعد : ووضع األوّاب موضع املسبح 

من عادته أن يكثر ذكر اهللا ويدمي  -وهو التوّاب الكثري الرجوع إىل اهللا وطلب مرضاته  -رجوع وإّما ألن األّواب 
{ كل من داود واجلبال والطري هللا أّواب ، أي مسبح مرجح للتسبيح : الضمري هللا ، أي : وقيل . تسبيحه وتقديسه 

قيل . على املبالغة » شددنا«: وقرىء ]  ٣٥: القصص [ } سََنُشدُّ َعُضَدَك { : قّويناه ، قال تعاىل } َوَشدَْدَنا ُملْكَُه 
: الذي شّد اهللا به ملكه وقذف يف قلوب قومه اهليبة : ان يبيت حول حمرابه أربعون ألف مستلئم حيرسونه وقيل ك: 

أن اقتل املّدعى عليه : أنّ رجالً ادّعى عنده على آخر بقرة ، وعجز عن إقامة البينة ، فأوحى اهللا تعاىل إليه يف املنام 
إنّ اهللا عّز وجلّ مل يأخذين هبذا الذنب ، ولكن : ، فأعلم الرجل فقال  هذا منام ، فأعيد الوحي يف اليقظة: ، فقال 

} احلكمة { إن أذنب أحد ذنباً أظهره اهللا عليه ، فقتله ، فهابوه : بأين قتلت أبا هذا غيلة ، فقتله ، فقال الناس 
وقيل للكالم البني . يئني التميز بني الش: الفصل . كل كالم وافق احلق فهو حكمة : وقيل . الزبور وعلم الشرائع 

املختلط ، فقيل : وامللتبس . كالم ملتبس ، ويف كالمه لبس : فصل ، مبعىن املفصول كضرب األمري ، ألهنم قالوا : 
مفصول بعضه من بعض ، فمعىن فصل اخلطاب البني من الكالم امللخص الذي يتبينه من : فصل ، أي : يف نقيضه 

أن ال خيطىء صاحبه مظانّ الفصل والوصل ، فال يقف يف : ل اخلطاب وملخصه خياطب به ال يلتبس عليه ومن فص
( إال موصوالً مبا بعده ، وال ]  ٤: املاعون [ } فََوْيلٌ لّلُْمَصلَّني { : كلمة الشهادة على املستثىن منه ، وال يتلو قوله 

  :حىت يصله بقوله ) واهللا يعلم وأنتم 



وحنو ذلك ، وكذلك مظانّ العطف وتركه ، واإلضمار واإلظهار واحلذف ]  ٢٣٢: البقرة [ } الَ َتْعلَُمونَ { 
الفاصل من اخلطاب : والتكرار ، وإن شئت كان الفصل مبعىن الفاصل ، كالصوم والزور ، وأردت بفصل اخلطاب 

ات ، الذي يفصل بني الصحيح والفاسد ، واحلق والباطل ، والصواب واخلطأ ، وهو كالمه يف القضايا واحلكوم
البينة على املّدعي واليمني على : وهو قوله . وعن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه . وتدابري امللك واملشورات 

ألنه يفتتح إذا » أّما بعد«هو قوله : املّدعى عليه ، وهو من الفصل بني احلق والباطل ، ويدخل فيه قول بعضهم 
فصل بينه وبني ذكر : فإذا أراد أن خيرج إىل الغرض املسوق إليه  تكلم يف األمر الذي له شأن بذكر اهللا وحتميده ،

ومنه ما جاء يف . وجيوز أن يراد اخلطاب القصد الذي ليس فيه اختصار خملّ وال إشباع مملّ . أّما بعد : اهللا بقول 
  .فصل ال نذر وال هذر : صفة كالم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

إِذْ َدَخلُوا َعلَى َداُووَد فَفَزَِع ِمنُْهْم قَالُوا لَا َتَخْف َخْصَمانِ َبَغى ) ٢١(ْصمِ إِذْ َتسَوَُّروا الِْمْحرَاَب َوَهلْ أََتاَك َنَبأُ الَْخ
  ) ٢٢(َبْعُضَنا َعلَى بَْعضٍ فَاْحكُْم َبْيَنَنا بِالَْحقِّ َولَا ُتْشِططْ َواْهِدَنا إِلَى َسَواِء الصَِّراِط 

السالم يسأل بعضهم بعضاً أن ينزل له عن امرأته فيتزوجها إذا أعجبته وكانت هلم عادة كان أهل زمان داود عليه 
وقد روينا أن األنصار كانوا يواسون املهاجرين مبثل ذلك ، فاتفق أنّ عني داود . يف املواساة بذلك قد اعتادوها 

يا أن يرّده ففعل ، فتزوجها وهي أمّ وقعت على امرأة رجل يقال له أوريا ، فأحبّها فسأله النزول له عنها ، فاستح
مل يكن ينبغي لك أن : إنك مع عظم منزلتك وارتفاع مرتبتك وكرب شأنك وكثرة نسائك : سليمان ، فقيل له 

تسأل رجالً ليس له إال امرأة واحدة النزول ، بل كان الواجب عليك مغالبة هواك وقهر نفسك والصرب على ما 
يا مث خطبها داود ، فآثره أهلها ، فكان ذنبه أن خطب على خطبة أخيه املؤمن ، مع خطبها أور: وقيل . امتحنت به 
يا رب إنّ آبائي : وأّما ما يذكر أنّ داود عليه السالم متىن منزلة آبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب فقال . كثرة نسائه 

د ابتلي إبراهيم بنمروذ وذبح ولده ، ق: إهنم ابتلوا بباليا فصربوا عليها : قد ذهبوا باخلري كله ، فأوحى إليه 
إنك ملبتلى يف يوم : فسأل االبتالء فأوحى اهللا إليه . وإسحاق بذحبه وذهاب بصره ، ويعقوب باحلزن على يوسف 

كذا وكذا ، فاحترس ، فلما حان ذلك اليوم دخل حمرابه وأغلق بابه وجعل يصلي ويقرأ الزبور ، فجاءه الشيطان 
، فمّد يده ليأخذها البن له صغري ، فطارت ، فامتدّ إليها ، فطارت فوقعت يف كّوة ،  يف صورة محامة من ذهب

فتبعها ، فأبصر امرأة مجيلة قد نقضت شعرها فغطى بدهنا ، وهي امرأة أوريا وهو من غزاة البلقاء ، فكتب إىل أيوب 
من يتقدم على التابوت ال حيل له  أن ابعث أوريا وقدمه على التابوت ، وكان. بن صوريا وهو صاحب بعث البلقاء 

أن يرجع حىت يفتح اهللا على يده أو يستشهد ، ففتح اهللا على يده وسلم ، فأمر برّده مرة أخرى ، وثالثة ، حىت قتل 
فهذا وحنوه مما يقبح أن حيدث به عن . ، فأتاه خرب قتله فلم حيزن كما كان حيزن على الشهداء ، وتزوج امرأته 

وعن سعيد بن املسيب واحلارث األعور . صالح من أفناء املسلمني؟ فضالً عن بعض أعالم األنبياء بعض املتسمني بال
من حدثكم حبديث داود على ما يرويه القصاص جلدته مائة وستني : أنّ علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال : 

ه رجل من أهل احلق ، فكذب وروى أنه حدث بذلك عمر بن عبد العزيز وعند. وهو حّد الفرية على األنبياء 
إن كانت القصة على ما يف كتاب اهللا فما ينبغي أن يلتمس خالفها ، وأعظم بأن يقال غري ذلك : احملدث به وقال 

لسماعي هذا : وإن كانت على ما ذكرت وكف اهللا عنها ستراً على نبيه فما ينبغي إظهارها عليه ، فقال عمر 
  .لشمس الكالم أحّب إيلّ مما طلعت عليه ا



. والذي يدلّ عليه املثل الذي ضربه اهللا لقصته عليه السالم ليس إالّ طلبه إىل زوج املرأة أن ينزل له عنها فحسب 
لكوهنا أبلغ يف التوبيخ ، من قبل أن : مل جاءت على طريقة التمثيل والتعريض دون التصريح؟ قلت : فإن قلت 

ن أوقع يف نفسه ، وأشّد متكناً من قلبه ، وأعظم أثراً فيه ، وأجلب التأمل إذا أّداه إىل الشعور باملعرض به ، كا
الحتشامه وحيائه ، وأدعى إىل التنبه على اخلطأ فيه من أن يبادره به صرحياً ، مع مراعاة حسن األدب بترك اجملاهرة 

نكارها عليه وال أال ترى إىل احلكماء كيف أوصوا يف سياسة الولد إذا وجدت منه هنة منكرة بأن يعرض له بإ. 
وأن حتكى له حكاية مالحظة حلاله إذا تأملها استسمج حال صاحب احلكاية فاستمسج حال نفسه ، . يصرح 

وذلك أزجر له ألنه ينصب ذلك مثاالً حلاله ومقياساً لشأنه ، فيتصور قبح ما وجد منه بصورة مكشوفة ، مع أنه 
ليحكم : فلم كان ذلك على وجه التحاكم إليه؟ قلت : قلت  فإن. أصون ملا بني الوالد والولد من حجاب احلشمة 

حىت يكون حمجوجاً حبكمه ومعترفاً ]  ٢٤: ص [ } لَقَْد ظَلََمَك بِسَُؤالِ نَْعجَِتَك إىل نَِعاجِِه { : مبا حكم به من قوله 
أنه من األنباء العجيبة اليت  ومعناه الداللة على. ظاهره االستفهام } َوَهلْ أََتاَك َنَبُؤا اخلصم { على نفسه بظلمه 

اخلصماء ، وهو يقع على الواحد واجلمع؛ : حقها أن تشيع وال ختفى على أحد ، والتشويق إىل استماعه واخلصم 
: ألنه مصدر يف أصله ، تقول ]  ٢٤: الذاريات [ } َحِديثُ ضَْيِف إبراهيم املكرمني { : قال اهللا تعاىل . كالضيف 

تثنية فكيف استقام ذلك؟ » خصمان«: وقوله . هذا مجع : فإن قلت . ضافه ضيفاً : خصمه خصماً؛ كما تقول 
وحنوه : خصمان بغى بعضهم على بعض : فريقان خصمان ، والدليل عليه قراءة من قرأ : معىن خصمان : قلت 

إِنَّ َهذَا أَِخى { : قوله فما تصنع ب: فإن قلت ] .  ١٩: احلج [ } هذا َخْصَمانِ اختصموا ِفى َربّهِْم { : قوله تعاىل 
فقد جاء : فإن قلت . هذا قول البعض املراد بقوله بعضنا على بعض : وهو دليل على اثنني؟ قلت ]  ٢٣: ص [ } 

. معناه أن التحاكم كان بني ملكني ، وال مينع ذلك أن يصحبهما آخرون : قلت . يف الرواية أنه بعث إليه ملكان 
؟ قلت } َخْصَمانِ { و } َنبَُؤاْ اخلصم { : بني اثنني كيف مساهم مجيعاً خصماً يف قوله  فإذا كان التحاكم: فإن قلت 

؟ ) إذ ( مب انتصب : فإن قلت . ملا كان صحب كل واحد من املتحاكمني يف صورة اخلصم صحت التسمية به : 
تاك؛ ألنّ إتيان النبأ رسول اهللا ال خيلو إما أن ينتصب بأتاك ، أو بالنبأ ، أو مبحذوف فال يسوغ انتصابه بأ: قلت 

صلى اهللا عليه وسلم ال يقع إال يف عهده ال يف عهد داود ، وال بالنبأ؛ ألن النبأ الواقع يف عهد داود ال يصّح إتيانه 
القصة يف نفسها مل يكن ناصباً ، فبقي أن ينتصب مبحذوف ، : وإن أردت بالنبأ . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .وهل أتاك نبأ حتاكم اخلصم : وتقديره 

تصعدوا } َتسَوَُّرواْ احملراب { وأما إذ الثانية فبدل من األوىل . وجيوز أن ينتصب باخلصم ملا فيه من معىن الفعل 
. إذا عال ذروته : تسنمه ، إذا عال سنامه ، وتذّراه : احلائط املرتفع ونظريه يف األبنية : والسور . سوره ونزلوا إليه 

نّ اهللا تعاىل بعث إليه ملكني يف صورة إنسانني ، فطلبا أن يدخال عليه ، فوجداه يف يوم عبادته ، فمنعهما أ: روى 
إنّ داود عليه : قال ابن عباس } فَفَزَِع ِمنُْهْم { احلرس فتسّورا عليه احملراب ، فلم يشعر إالّ ومها بني يديه جالسان 

ادة ، ويوماً للقضاء ، ويوماً لالشتغال خبواص أموره ، ويوماً جيمع بين يوماً للعب: السالم جزأ زمانه أربعة أجزاء 
إسرائيل فيعظهم ويبكيهم؛ فجاءوه يف غري يوم القضاء ففزع منهم ، وألهنم نزلوا عليه من فوق ، ويف يوم 

َوالَ {  حنن خصمان: خرب مبتدأ حمذوف ، أي } َخْصَماِن { االحتجاب ، واحلرس حوله ال يتركون من يدخل عليه 
، وال تشاطط ، » وال تشطط«: وقرىء . وال تبعد عن احلق : ، أي » وال تشطط«: وقرىء . وال جتر } ُتْشِططْ 

ضربه مثالً لعني : وسطه وحمجته } َسَوآِء الصراط { و . وهو جماوزة احلّد وختطي احلق : وكلها من معىن الشطط 
  .احلق وحمضه 



  ) ٢٣(ِتْسُعونَ َنْعَجةً َوِلَي نَْعَجةٌ وَاِحَدةٌ فَقَالَ أَكِْفلْنِيَها َوَعزَّنِي ِفي الِْخطَابِ إِنَّ َهذَا أَِخي لَُه ِتْسٌع َو

واملراد أخّوة الدين ، أو أخّوة الصداقة واأللفة ، و أخّوة الشركة ) . إنّ ( بدل من هذا أو خرب ل } أَِخى { 
كل واحدة من هذه األخوات تديل حبق مانع من ]  ٢٤: ص [ } اء َوإِنَّ كَثِرياً ّمَن اخللط{ : واخللطة؛ لقوله تعاىل 

ونعجة ، بكسر النون وهذا من اختالف اللغات ، حنو . ، بفتح التاء » تسع وتسعون«: وقرىء . االعتداء والظلم 
} َوَعزَّنِى { ت يدي أجعلين أكفلها كما أكفل ما حت: وحقيقته . ملكنيها } أَكِْفلْنِيَها { نطع ونطع ، ولَقَْوةٌ َوِلقَْوة 

  :قال . عّزه يعّزه : يقال . وغلبين 
  ُيَجاِذُبُه َوقَْد َعِلَق الَْجَناُح... قَطَاةٌ َعزََّها َشَرٌك فََباَتْت 

خطبت : أو أراد : خماطبة احملاج اجملادل : وأراد باخلطاب . جاءين حبجاج مل أقدر أن أورد عليه ما أرّده به : يريد 
من » وعازين«: وقرىء . فخاطبين خطاباً ، أي؛ غالبين يف اخلطبة فغلبين ، حيث زّوجها دوين  املرأة وخطبها هو

بتخفيف الزاي طلباً للخفة ، وهو ختفيف غريب ، وكأنه قاسه على » وعزين«: وقرأ أبو حيوة . املعازة وهي املغالبة 
هم يف نفسه متثيالً وكالمهم متثيالً؛ ألنّ كأن حتاكم: ما معىن ذكر النعاج؟ قلت : فإن قلت . ظلت ، ومست : حنو 

التمثيل أبلغ يف التوبيخ ملا ذكرنا ، وللتنبيه على أنه أمر يستحيا من كشفه ، فيكىن عنه كما يكىن عما يستسمج 
ووجه التمثيل فيه أن مثلت قصة أوريا مع داود . اإلفصاح به ، وللستر على داود عليه السالم واالحتفاظ حبرمته 

له نعجة واحدة وخلليطه تسع وتسعون ، فأراد صاحبه تتمة املائة فطمع يف نعجة خليطه وأراده على  بقصة رجل
َوإِنَّ كَِثرياً مِّنَ { : اخلروج من ملكها إليه ، وحاجه يف ذلك حماجة حريص على بلوغ مراده ، والدليل عليه قوله 

إمنا تستقيم : فإن قلت . ز إىل الغرض بذكر النعجة وإمنا خّص هذه القصة ملا فيها من الرم]  ٢٤: ص [ } اخللطآء 
الوجه مع هذا : قلت . طريقة التمثيل إذا فسرت اخلطاب باجلدال ، فإن فسرته باملفاعلة من اخلطبة مل يستقم 

  :التفسري أن أجعل النعجة استعارة عن املرأة ، كما استعاروا هلا الشاة يف حنو قوله 
  :وشبهها بالنعجة من قال ... فََرَمْيُت غَفْلَةَ َعْينِِه َعْن َشاِتِه ... َحلَّْت لَُه َيا َشاةُ َما قََنصٌ ِلَمْن 

فإن . لوال أنّ اخللطاء تأباه ، إالّ أن يضرب داود اخللطاء ابتداء مثالً هلم ولقصتهم ... كَنَِعاجِ الَْمالَ تََعسَّفَْن رَْمالَ 
خيربوا عن أنفسهم مبا مل يلتبسوا منه بقليل وال كثري وال هو من املالئكة عليهم السالم كيف صّح منهم أن : قلت 

هو تصوير للمسألة وفرض هلا ، فصّوروها يف أنفسهم وكانوا يف صورة األناسي ، كما تقول يف : شأهنم؟ قلت 
كم  زيد له أربعون شاة ، وعمرو له أربعون ، وأنت تشري إليهما ، فخلطاها وحال عليه احلول ،: تصوير املسائل 

. يل أربعون شاة ولك أربعون فخلطناها : جيب فيها؟ وما لزيد وعمرو سبد وال لبد وتقول أيضاً يف تصويرها 
يقال لك : ؟ قلت »ويل نعجة أنثى«: ما وجه قراءة ابن مسعود : فإن قلت . ومالكما من األربعني أربعة وال ربعها 

اقة يف لني األنوثة وفتورها ، وذلك أملح هلا وأزيد يف تكسرها وصفها بالعر: واملعىن . امرأة أنثى للحسناء اجلميلة 
  :وقوله . أال ترى إىل وصفهم هلا بالكسول واملكسال . وتثنيها 

  :وقوله ... فَُتوُر الْقَِيامِ قَِطيُع الكَالَمِ 
  ...َتْمِشي ُروَْيداً َتكَاُد َتْنَغرُِف 

نِعَاجِِه َوإِنَّ كَثًِريا ِمَن الُْخلَطَاِء لََيْبِغي بَْعضُُهْم َعلَى َبْعضٍ إِلَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا  قَالَ لَقَْد ظَلََمَك بُِسؤَالِ نَْعجَِتَك إِلَى
ذَِلَك َوإِنَّ لَُه ِعْنَدَنا  فََغفَْرَنا لَُه) ٢٤(الصَّاِلحَاِت َوقَِليلٌ َما ُهْم َوظَنَّ َداُوودُ أَنََّما فََتنَّاُه فَاْسَتْغفََر َربَُّه َوَخرَّ َراِكًعا وَأَنَاَب 

  ) ٢٥(لَُزلْفَى َوُحْسَن مَآبٍ 



مصدر مضاف : والسؤال . ويف ذلك استنكار لفعل خليطه وهتجني لطمعه . جواب قسم حمذوف } لَقَْد ظَلََمكَ { 
ها ، كأنه وقد ضمن معىن اإلضافة فعّدى تعديت]  ٤٩: فصلت [ } ِمن ُدَعاء اخلري { : إىل املفعول ، كقوله تعاىل 

كيف سارع إىل تصديق أحد اخلصمني : فإن قلت . على وجه السؤال والطلب } نَْعجَِتَك إىل نِعَاجِِه { قيل بإضافة 
ما قال ذلك إالّ بعد اعتراف صاحبه ، لكنه مل حيك يف القرآن ألنه : حىت ظلم اآلخر قبل استماع كالمه؟ قلت 

إن رمت ذلك ضربنا منك هذا : نه وأكمل نعاجي مائة ، فقال داود ويروى أنه قال أنا أريد أن آخذها م. معلوم 
يا داود أنت أحّق أن يضرب منك هذا وهذا ، وأنت فعلت كيت : وهذا ، وأشار إىل طرف األنف واجلبهة ، فقال 

: د الشركاء الذين خلطوا أمواهلم ، الواح} اخللطاء { وكيت ، مث نظر داود فلم ير أحداً ، فعرف ما وقع فيه و 
خليط ، وهي اخللطة ، وقد غلبت يف املاشية؛ والشافعي رمحه اهللا يعتربها ، فإذا كان الرجالن خليطني يف ماشية 

بينهما غري مقسومة ، أو لكل واحد منهما ماشية على حدة إالّ أنّ مراحهما ومساقهما وموضع حلبهما والراعي 
وإن كانوا . احد؛ فإن كان هلما أربعون شاة فعليهما شاة فهما يزكيان زكاة الو: والكلب واحد والفحولة خمتلطة 

ال تعترب : وعند أيب حنيفة . ثالثة وهلم مائة وعشرون لكل واحد أربعون ، فعليهم واحدة كما لو كانت لواحد 
 :ال شيء عنده ، ويف مائة وعشرين بني ثالثة : اخللطة ، واخلليط واملنفرد عنده واحد ، ففي أربعني بني خليطني 

عليهما شاة واحدة ، فيجب على ذي النعجة أداء جزء : فهذه اخللطة ما تقول فيها؟ قلت : فإن قلت . ثالث شياه 
ماذا أراد بذكر حال : من مائة جزء من الشاة عند الشافعي رمحه اهللا ، وعند أيب حنيفة ال شيء عليه ، فإن قلت 

والترغيب يف إيثار عادة اخللطاء الصلحاء الذين حكم هلم قصد به املوعظة احلسنة : اخللطاء يف ذلك املقام؟ قلت 
بالقلة ، وأن يكّره إليهم الظلم واالعتداء الذي عليه أكثرهم ، مع التأسف على حاهلم ، وأن يسلى املظلوم عما 

ة ، بفتح الياء على تقدير النون اخلفيف» ليبغي«: وقرىء . جرى عليه من خليطه ، وأنّ له يف أكثر اخللطاء أسوة 
  :وحذفها كقوله 

) ما ( حبذف الياء ، اكتفاء منها بالكسرة ، و : وليبغ . وهو جواب قسم حمذوف ... اْضرَِب َعْنَك الُْهُموَم طَارِقََها 
وإن أردت أن تتحقق فائدهتا وموقعها فاطرحها ، من قول . وفيه تعجب من قلتهم . لإلهبام } َوقَِليلٌ مَّا ُهمْ { يف 

  :امرىء القيس 
: ومعناه . وانظر هل بقي له معىن قط ، ملا كان الظّن الغالب يداين العلم ، استعري له ... َوَحِديثٌ َما َعلَى ِقَصرِْه 

بالتشديد » فتناه«: أنا ابتليناه ال حمالة بامرأة أوريا ، هل يثبت أو يزل؟ وقرىء } أَنََّما فتناه { وعلم داود وأيقن 
  .للمبالغة 

  : وأفتناه ، من قوله
وعرب بالراكع عن الساجد ، ألنه . وفتناه وفتناه ، على أن األلف ضمري امللكني ... لَِئْن فََتَنْتنِي لَهِيَ بِاألَْمسِ أَفْتََنْت 

وبه استشهد أبو حنيفة وأصحابه يف سجدة التالوة ، على أنّ الركوع يقوم مقام السجود . ينحين وخيضع كالساجد 
ساجداً حىت يركع ، وجيوز أن يكون قد استغفر اهللا لذنبه وأحرم بركعيت االستغفار  ألنه ال يكون: وعن احلسن . 

ورجع } وَأََنابَ { مصلياً؛ ألنّ الركوع جيعل عبارة عن الصالة : وخّر للسجود راكعاً أي : واإلنابة ، فيكون املعىن 
لة ال يرفع رأسه إالّ لصالة مكتوبة أو ما ال بدّ وروى أنه بقي ساجداً أربعني يوماً ولي. إىل اهللا تعاىل بالتوبة والتنصل 

منه وال يرقأ دمعه حىت نبت العشب من دمعه إىل رأسه ، ومل يشرب ماء إال وثلثاه دمع ، وجهد نفسه راغباً إىل اهللا 
 إيشا على ملكه ودعا إىل: تعاىل يف العفو عنه حىت كاد يهلك ، واشتغل بذلك عن امللك حىت وثب ابن له يقال له 

وروى أنه نقش خطيئته يف كفه حىت . نفسه ، واجتمع إليه أهل الزيغ من بين إسرائيل ، فلما غفر له حاربه فهزمه 



إما كانا خليطني يف الغنم : إنّ اخلصمني كانا من اإلنس ، وكانت اخلصومة على احلقيقة بينهما : وقيل . ال ينساها 
معسراً ماله إال امرأة واحدة ، : ملهائر والسراري ، والثاين ، وإما كان أحدمها موسراً وله نسوان كثرية من ا

فاستنزله عنها ، إمنا فزع لدخوهلما عليه يف غري وقت احلكومة أن يكونا مغتالني ، وما كان ذنب داود إالّ أنه صّدق 
  .أحدمها على اآلخر وظلمه قبل مسألته 

فَاْحكُمْ َبْيَن النَّاسِ بِالَْحقِّ َولَا َتتَّبِعِ الْهََوى فَُيِضلََّك َعْن َسبِيلِ اللَِّه إِنَّ الَِّذيَن  َيا َداُوودُ إِنَّا َجَعلَْناَك َخِليفَةً ِفي الْأَْرضِ
  ) ٢٦(َيِضلُّونَ َعْن َسبِيلِ اللَِّه لَُهْم َعذَاٌب َشِديدٌ بَِما َنسُوا َيْوَم الِْحَسابِ 

األرض ، كمن يستخلفه بعض السالطني على بعض البالد  استخلفناك على امللك يف: أي } َخِليفَةً ِفى األرض { 
وفيه . أوجعلناك خليفة ممن كان قبلك من األنبياء القائمني باحلّق . خلفاء اهللا يف أرضه : ومنه قوهلم . وميلكه عليها 

م اهللا تعاىل إذ أي حبك} فاحكم َبْيَن الناس باحلق { دليل على أنّ حاله بعد التوبة بقيت على ما كانت عليه مل تتغري 
} فَُيِضلََّك { هوى النفس يف قضائك وغريه ، مما تتصرف فيه من أسباب الدين والدنيا } َوالَ َتتَّبِعِ { كنت خليفته 

عن دالئله اليت نصبها يف العقول ، وعن شرائعه اليت شرعها وأوحى } َعن َسبِيلِ اهللا { اهلوى فيكون سبباً لضاللك 
هلم عذاب يوم القيامة : بنسياهنم يوم احلساب ، أو بقوله هلم ، أي : متعلق بنسوا ، أي } ب َيْومِ احلسا{ هبا ، و 

: وعن بعض خلفاء بين مروان أنه قال لعمر بن عبد العزيز أو للزهري . بسبب نسياهنم وهو ضالهلم عن سبيل اهللا 
يا : فقال . القلم وال تكتب عليه معصية بلغنا أن اخلليفة ال جيري عليه : وما هو؟ قال : هل مسعت ما بلغنا؟ قال 

  .أمري املؤمنني ، اخللفاء أفضل من األنبياء؟ مث تال هذه اآلية 

  ) ٢٧(ا ِمَن النَّارِ َوَما َخلَقَْنا السََّماَء َوالْأَْرَض َوَما َبيَْنُهَما َباِطلًا ذَِلَك ظَنُّ الَِّذيَن كَفَرُوا فََوْيلٌ ِللَِّذيَن كَفَُرو

َوَما َخلَقَْنا السماوات { : أو مبطلني عابثني ، كقوله تعاىل . خلقاً باطالً ، ال لغرض صحيح وحكمة بالغة } باطال { 
ذوي باطل أو عبثاً ، فوضع باطالً : وتقديره ]  ٣٩: الدخان [ } واألرض َوَما َبْيَنُهَما العبني َما خلقنامها إِالَّ باحلق 

ما خلقنامها وما بينهما للعبث واللعب ، ولكن للحق : ، وهو صفة ، أي  موضعه ، كما وضعوا هنيئاً موضع املصدر
املبني ، وهو أن خلقناها نفوساً أودعناها العقل والتمييز ، ومنحناها التمكني ، وأزحنا عللها مث عرضناها للمنافع 

: لقها باطالً ، والظّن إشارة إىل خ} ذلك { و . العظيمة بالتكليف ، وأعددنا هلا عاقبة وجزاء على حسب أعماهلم 
إذا كانوا مقّرين بأن اهللا خالق : فإن قلت . خلقها للعبث ال للحكمة هو مظنون الذين كفروا : مبعىن املظنون أي 

: لقمان [ } َولَِئن سَأَلْتَُهْم مَّْن َخلََق السماوات واألرض لََيقُولُنَّ اهللا { : السموات واألرض وما بينهما بدليل قوله 
ملا كان إنكارهم للبعث واحلساب والثواب والعقاب : قلت . م جعلوا ظانني أنه خلقها للعبث ال للحكمة فب]  ٢٥

، مؤدياً إىل أن خلقها عبث وباطل ، جعلوا كأهنم يظنون ذلك ويقولونه ، ألنّ اجلزاء هو الذي سبقت إليه احلكمة 
، ومن جحد احلكمة يف خلق العامل فقد سفه يف خلق العامل من رأسها ، فمن جحده فقد جحد احلكمة من أصلها 

  .اخلالق ، وظهر بذلك أنه ال يعرفه وال يقدره حق قدره ، فكان إقراره بكونه خالقاً كال إقرار 

  ) ٢٨( ارِأَْم َنجَْعلُ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت كَالُْمفِْسِديَن ِفي الْأَْرضِ أَْم َنجَْعلُ الُْمتَِّقَني كَالْفُجَّ



أنه لو بطل اجلزاء كما يقول الكافرون الستوت عند اهللا : ومعىن االستفهام فيها اإلنكار ، واملراد . منقطعة } أَْم { 
  .أحوال من أصلح وأفسد ، واتقى وفجر ، ومن سّوى بينهم كان سفيهاً ومل يكن حكيماً 

  ) ٢٩(اِتِه َوِليََتذَكََّر أُولُو الْأَلَْبابِ ِكَتاٌب أَْنزَلَْناُه إِلَْيَك ُمَباَركٌ ِلَيدَّبَّرُوا آَي

التفكر فيها ، والتأمل : وتدبر اآليات . على اخلطاب : على األصل ، ولتدبروا : وليتدبروا » مباركاً«: وقرىء 
حيل الذي يؤدي إىل معرفة ما يدبر ظاهرها من التأويالت الصحيحة واملعاين احلسنة ، ألن من اقتنع بظاهر املتلو ، مل 

قد قرأ : وعن احلسن . منه بكثري طائل وكان مثله كمثل من له لقحة درور ال حيلبها ، ومهرة نثور ال يستولدها 
واهللا لقد : حفظوا حروفه وضيعوا حدوده ، حىت إن أحدهم ليقول : هذا القرآن عبيد وصبيان ال علم هلم بتأويله 

ه كله ، ما يرى للقرآن عليه أثر يف خلق وال عمل ، واهللا ما قرأت القرآن فما أسقطت منه حرفاً ، وقد واهللا أسقط
اللهم . هو حبفظ حروفه وإضاعة حدوده ، واهللا ما هؤالء باحلكماء وال الوزعة ، ال كثر اهللا يف الناس مثل هؤالء 

  .اجعلنا من العلماء املتدبرين ، وأعذنا من القراء املتكربين 

فَقَالَ إِنِّي أَْحَبْبتُ ) ٣١(إِذْ عُرَِض َعلَْيِه بِالَْعِشيِّ الصَّافَِناُت الْجَِياُد ) ٣٠(نِْعَم الَْعْبدُ إِنَُّه أَوَّاٌب َوَوَهْبَنا ِلَداُووَد ُسلَْيَمانَ 
  ) ٣٣(اقِ ُردُّوَها َعلَيَّ فَطَِفَق َمْسًحا بِالسُّوقِ َوالْأَعَْن) ٣٢(ُحبَّ الْخَْيرِ َعْن ِذكْرِ َربِّي َحتَّى َتوَاَرْت بِالِْحَجابِ 

وعلل كونه ممدوحاً بكونه أوّاباً رجاعاً إليه . على األصل ، واملخصوص باملدح حمذوف » نعم العبد«: وقرىء 
  :الذي يف قوله : والصافن . أو مسبحاً مؤّوباً للتسبيح مرجعاً له ، ألن كل مؤّوب أوّاب . بالتوبة 

  َيقُوُم َعلَى الثَّالَِث كَِسرياًِممَّا ... أَِلَف الّصفُونَ فََما يََزالُ كَأَنَُّه 
وعن النيب . فالذي جيمع بني يديه : وأما الصافن . هو املتخيم : الذي يقوم على طرف سنبك يد أو رجل : وقيل 

  :صلى اهللا عليه وسلم 
: ن قلت فإ. واقفني كما خدم اجلبابرة : أي " من سره أن يقوم الناس له صفوناً فليتبّوأ مقعده من النار ) "  ٩٥٧( 

وصفها : وقيل . الصفون ال يكاد يكون يف اهلجن ، وإمنا هو يف العراب اخللص : ما معىن وصفها بالصفون؟ قلت 
إذا وقفت كانت ساكنة مطمئنة يف : واقفة وجارية ، يعين : بالصفون واجلودة ، ليجمع هلا بني الوصفني احملمودين 

وروى أن سليمان عليه السالم غزا أهل دمشق ونصيبني ، . ها مواقفها ، وإذا جرت كانت سراعاً خفافاً يف جري
خرجت من البحر هلا أجنحة ، فقعد : وقيل . ورثها من أبيه وأصاهبا أبوه من العمالقة : وقيل . فأصاب ألف فرس 

يوماً بعد ما صلى األوىل على كرسيه واستعرضها ، فلم تزل تعرض عليه حىت غربت الشمس وغفل عن العصر أو 
ورد من الذكر كان له وقت العشي ، وهتيبوه فلم يعلموه ، فاغتم ملا فاته ، فاستردها وعقرها مقرباً هللا ، وبقي عن 

وهي الريح جتري . ملا عقرها أبدله اهللا خرياً منها : مائة ، فما بقي يف أيدي الناس من اجلياد فمن نسلها ، وقيل 
مضمن معىن فعل يتعدى بعن : أحببت : ؟ قلت } اخلري َعن ِذكْرِ َربِى  أَْحبَْبُت ُحبَّ{ : ما معىن : فإن قلت . بأمره 

وذكر أبو الفتح . أو جعلت حب اخلري جمزياً أو مغنياً عن ذكر ريب . أنبت حب اخلري عن ذكر ريب : ، كأنه قيل 
  :لزمت من قوله : مبعىن » أحببت«أن : اهلمداين يف كتاب التبيان 

{ : وقوله ]  ١٨٠: البقرة [ } إِن َتَرَك خَْيًرا { : املال ، كقوله : واخلري . وليس بذاك ... أََحبَّا  ِمثْلُ َبِعريِ السُّوِء إذْ
أو مسي اخليل خرياً كأهنا نفس اخلري لتعلق . اخليل اليت شغلته : واملال ]  ٨: العاديات [ } َوإِنَُّه ِلُحّب اخلري لََشدِيٌد 

  : عليه وسلم قال رسول اهللا صلى اهللا. اخلري هبا 



  :وقال يف زيد اخليل حني وفد عليه وأسلم " اخليل معقود بنواصيها اخلري إىل يوم القيامة ) "  ٩٥٨( 
وسأل رجل بالالً . ومساه زيد اخلري " ما ُوصف يل رجل فرأيته إال كان دون ما بلغين إال زيد اخليل ) "  ٩٥٩( 

أردت : فقال له الرجل . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :  من السابق؟ فقال: رضي اهللا عنه عن قوم يستبقون 
أو املخبأة . جماز يف غروب الشمس عن تواري امللك : والتواري باحلجاب . وأنا أردت اخلري : فقال . اخليل 

  .والذي دلّ على أن الضمري للشمس مرور ذكر العشي ، وال بد للمضمر من جري ذكر أو دليل ذكر . حبجاهبما 

أن احلجاب جبل : ومن بدع التفاسري . حىت توارت حبجاب الليل يعين الظالم : الضمري للصافنات ، أي : وقيل 
ميسح بالسيف بسوقها : فجعل ميسح مسحاً ، أي } فَطَِفَق َمْسحاً { دون قاف مبسرية سنة تغرب الشمس من ورائه 

. ، ومسح املسفر الكتاب إذا قطع أطرافه بسيفه مسح عالوته ، إذا ضرب عنقه : يقال . يقطعها : وأعناقها ، يعين 
الكسف يف ألقاب الزحاف يف : القطع ، ومنه : كسف عراقيبها وضرب أعناقها ، أراد بالكسف : وعن احلسن 

مب : فإن قلت . مسحها بيده استحساناً هلا وإعجاباً هبا : وقيل . ومن قاله بالشني املعجمة فمصحف . العروض 
قال رّدوها علّي ، فأضمر وأضمر ما هو جواب له ، : مبحذوف ، تقديره : ؟ قلت } وَها َعلَىَّ ُردُّ{ : اتصل قوله 

فماذا قال سليمان؟ ألنه موضع مقتض للسؤال اقتضاًء ظاهراً ، وهو اشتغال نّيب من أنبياء اهللا بأمر : كأن قائالً قال 
الغؤر ، : ونظريه . مز الواو لضمتها ، كما يف أدؤر هب» بالسؤوق«: وقرىء . الدنيا ، حىت تفّوته الصالة عن وقتها 

: وأما من قرأ بالسؤق فقد جعل الضمة يف السني كأهنا يف الواو للتالصق ، كما قيل . يف مصدر غارت الشمس 
  .اكتفاء بالواحد عن اجلمع ، ألمن اإللباس » بالساق«: وقرىء . أسد وأسد : ونظري ساق وسوق : مؤسى 

  ) ٣٤(ا ُسلَْيَمانَ َوأَلْقَيَْنا َعلَى كُْرِسيِِّه َجَسًدا ثُمَّ أَنَاَب َولَقَْد فََتنَّ

أنه ولد له ابن ، : وكان من فتنته . وملك بعد الفتنة عشرين سنة . فنت سليمان بعد ما ملك عشرين سنة : قيل 
، فكان يغدوه يف السحابة  إن عاش مل ننفك من السخرة ، فسبيلنا أن نقتله أو خنبله ، فعلم ذلك: فقالت الشياطني 

. فما راعه إال أن ألقي على كرسيه ميتاً ، فتنبه على خطئه يف أن مل يتوكل فيه على ربه ، فاستغفر ربه وتاب إليه 
  :وروى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

: اهللا ، ومل يقل  ألطوفّن الليلة على سبعني امرأة ، كل واحدة تأيت بفارس جياهد يف سبيل« : قال سليمان )  ٩٦٠( 
إن شاء : إن شاء اهللا ، فطاف عليهّن فلم حيمل إال امرأة واحدة جاءت بشق رجل ، والذي نفسي بيده ، لو قال 

وهذا وحنوه مما ال بأس . } َولَقَْد فَتَنَّا سليمان { : ، فلذلك قوله تعاىل » اهللا ، جلاهدوا يف سبيل اهللا فرساناً أمجعون 
حكوا أن . ن حديث اخلامت والشيطان وعبادة الوثن يف بيت سليمان ، فاهللا أعلم بصحته وأما ما يروى م. به 

سليمان بلغه خرب صيدون وهي مدينة يف بعض اجلزائر ، وأنّ هبا ملكاً عظيم الشأن ال يقوى عليه لتحصنه بالبحر ، 
اب بنتاً له امسها جرادة من أحسن فخرج إليه حتمله الريح حىت أناخ هبا جبنوده من اجلن واإلنس ، فقتل ملكها وأص

الناس وجهاً ، فاصطفاها لنفسه وأسلمت وأحبها ، وكانت ال يرقأ دمعها حزناً على أبيها ، فأمر الشياطني فمثلوا هلا 
صورة أبيها ، فكستها مثل كسوته ، وكانت تغدو إليها وتروح مع والئدها يسجدن له كعادهتن يف ملكه ، فأخرب 

كسر الصورة وعاقب املرأة ، مث خرج وحده إىل فالة وفرش له الرماد ، فجلس عليه تائباً إىل آصف سليمان بذلك ف
اهللا متضّرعاً ، وكانت له أّم ولد يقال هلا أمينة ، إذا دخل للطهارة أو إلصابة امرأة وضع خامته عندها ، وكان ملكه 

الذي دلّ سليمان على املاس حني أمر ببناء وهو  -يف خامته ، فوضعه عندها يوماً وأتاها الشيطان صاحب البحر 



يا أمينة خامتي ، فتختم به وجلس على كرسي سليمان ، : على صورة سليمان فقال -بيت املقدس وامسه صخر 
وعكفت عليه الطري واجلّن واإلنس ، وغري سليمان عن هيئته فأتى أمينة لطلب اخلامت فأنكرته وطردته ، فعرف أنّ 

أنا سليمان حثوا عليه التراب وسبوه ، مث عمدوا : فكان يدور على البيوت يتكفف ، فإذا قال  اخلطيئة قد أدركته ،
إىل السماكني ينقل هلم السمك فيعطونه كلّ يوم مسكتني ، فمكث على ذلك أربعني صباحاً عدد ما عبد الوثن يف 

ما يدع امرأة منا يف : فقلنا  بيته ، فأنكر آصف وعظماء بين إسرائيل حكم الشيطان ، وسأل آصف نساء سليمان
بل نفذ حكمه يف كل شيء إالّ فيهّن ، مث طار الشيطان وقذف اخلامت يف البحر ، : وقيل . دمها وال يغتسل من جنابة 

فابتلعته مسكة ووقعت السمكة يف يد سليمان ، فبقر بطنها فإذا هو باخلامت ، فتختم به ووقع ساجداً ، ورجع إليه 
  .لصخر فجعله فيها ، وسّد عليه بأخرى مث أوثقهما باحلديد والرصاص وقذفه يف البحر ملكه ، وجاب صخرة 

إنك ملفتون بذنبك واخلامت ال يقرّ يف : ملا افتنت كان يسقط اخلامت من يده ال يتماسك فيها ، فقال له آصف : وقيل 
ا من أباطيل اليهود ، والشياطني ال هذ: ولقد أىب العلماء املتقنون قبوله وقالوا . يدك ، فتب إىل اهللا عز وجل 

وتسليط اهللا إياهم على عباده حىت يقعوا يف تغيري األحكام ، وعلى نساء األنبياء . يتمكنون من مثل هذه األفاعيل 
ِمن حماريب ومتاثيل { أال ترى إىل قوله . قبيح ، وأما اختاذ التماثيل فيجوز أن ختتلف فيه الشرائع : حىت يفجروا هبّن 

{ : وقوله . وأما السجود للصورة فال يظن بنّيب اهللا أن يأذن فيه ، وإذا كان بغري علمه فال عليه ]  ١٣: سبأ [ } 
  .نابٍ عن إفادة معىن إنابة الشيطان منابه نبّواً ظاهراً } َوأَلْقَيَْنا على كُْرِسّيِه َجَسداً 

  ) ٣٥(أََحٍد ِمْن َبْعِدي إِنََّك أَْنَت الْوَهَّاُب قَالَ َربِّ اغِْفرْ ِلي َوَهْب ِلي ُملْكًا لَا َيْنبَِغي ِل

الَّ { قَدَّم االستغفار على استيهاب امللك جرياً على عادة األنبياء والصاحلني يف تقدميهم أمر دينهم على أمور دنياهم 
حلرص على أما يشبه احلسد وا: فإن قلت . من دوين } ِمن َبْعِدى { ومعىن . ال يتسهل وال يكون } َينَبِغى 

كان سليمان عليه السالم ناشئاً يف بيت امللك والنبّوة : االستبداد بالنعمة أن يستعطي اهللا ما ال يعطيه غريه؟ قلت 
ووارثاً هلما ، فأراد أن يطلب من ربه معجزة ، فطلب على حسب ألفه ملكاً زائداً على املمالك زيادة خارقة للعادة 

يالً على نبّوته قاهراً للمبعوث إليهم ، وأن يكون معجزة حىت خيرق العادات ، بالغة حّد اإلعجاز ، ليكون ذلك دل
كان ملكاً عظيماً ، فخاف أن يعطى مثله أحد فال حيافظ : وقيل } الَّ َينبَِغى َألَحٍد ّمن َبْعِدى { : فذلك معىن قوله 

ُد ِفيَها َوَيسِْفُك الدماء وََنْحُن ُنسَّبُح بَِحْمِدكَ أََتجَْعلُ ِفيَها َمن ُيفِْس{ : على حدود اهللا فيه ، كما قالت املالئكة 
ملكاً ال أسلبه وال يقوم غريي فيه مقامي ، كما سلبته مّرة وأقيم مقامي : وقيل ]  ٣٠: البقرة [ } َوُنقَدُِّس لََك 

نه ال يضطلع علم اهللا فيما اختصه به من ذلك امللك العظيم مصاحل يف الدين ، وعلم أ: وجيوز أن يقال . غريي 
بأعبائه غريه ، وأوجبت احلكمة استيهابه ، فأمره أن يستوهبه إياه ، فاستوهبه بأمر من اهللا على الصفة الذي علم اهللا 

الَّ َينَبِغى َألَحٍد ّمن { : أو أراد أن يقول ملكاً عظيماً فقال . أنه ال يضبطه عليها إال هو وحده دون سائر عباده 
لفالن ما ليس ألحد من الفضل واملال ، ورمبا كان : ذلك إال عظم امللك وسعته ، كما تقول ، ومل يقصد ب} َبْعِدى 

أحسد مين من : إنك حسود ، فقال : وعن احلجاج أنه قيل له . للناس أمثال ذلك ، ولكنك تريد تعظيم ما عنده 
طاعتنا : ه على اهللا وشيطنته ، كما حكى عنه وهذا من جرأت} وَهْب ِلى ُملْكاً الَّ يَنَبِغى َألَحٍد ّمن َبْعِدى { : قال 

وأطلق طاعتنا ]  ١٦: التغابن [ } فاتقوا اهللا َما استطعتم { : أوجب من طاعة اهللا ، ألنه شرط من طاعته فقال 
  ] . ٥٩: النساء [ } َوأُْوِلى األمر ِمْنكُْم { : فقال 



َوآخَرِيَن ُمقَرَّنَِني ِفي ) ٣٧(وَالشََّياِطَني كُلَّ َبنَّاٍء َوغَوَّاصٍ ) ٣٦(ثُ أَصَاَب فََسخَّْرَنا لَُه الرِّيحَ َتْجرِي بِأَْمرِِه ُرَخاًء َحْي
  ) ٤٠(َوإِنَّ لَُه ِعْنَدَنا لَُزلْفَى َوُحْسَن َمآبٍ ) ٣٩(َهذَا َعطَاُؤَنا فَاْمُنْن أَْو أَْمِسْك بِغَْيرِ ِحسَابٍ ) ٣٨(الْأَْصفَاِد 

حيث } حَْيثُ أََصابَ { طيعة له ال متتنع عليه : وقيل . لينة طيبة ال تزعزع } اء ُرَخ{ والرياح » الريح«: قرىء 
وعن رؤبة أنّ رجلني من أهل اللغة . أصاب الصواب فأخطأ اجلواب : حكى األصمعي عن العرب . قصد وأراد 

أصاب اهللا : ا ، ويقال هذه طلبتنا ورجع: أين تصيبان؟ فقاال : قصداه ليسأاله عن هذه الكلمة ، فخرج إليهما فقال 
عطف على كل داخل يف } َوءاخَرِيَن { بدل من الشياطني } كُلَّ َبنَّاء { عطف على الريح } والشياطني { بك خرياً 

كانوا يبنون له ما شاء من األبنية ، ويغوصون له فيستخرجون اللؤلؤ ، : حكم البدل ، وهو بدل الكل من الكل 
البحر ، وكان يقّرن مردة الشياطني بعضهم مع بعض يف القيود والسالسل للتأديب وهو أّول من استخرج الدّر من 

والصفد القيد ، ومسي به . كان جيمع أيديهم إىل أعناقهم مغللني يف اجلوامع : وعن السدي . والكف عن الفساد 
. من جفاك فقد أطلقك من بّرك فقد أسرك ، و: العطاء ألنه ارتباط للمنعم عليه ، ومنه قول علّي رضي اهللا عنه 

  :إنّ العطاء إسار؛ وتبعه من قال : وقال حبيب . غلّ يداً مطلقها ، وأرّق رقبة معتقها : ومنه قول القائل 
صفده قيده ، وأصفده أعطاه ، كوعده وأوعده ، أي : وفرقوا بني الفعلني فقالوا ... َوَمْن َوَجَد اإلْحَسانَ قَْيداً تَقَيََّدا 

مجاً كثرياً ال يكاد يقدر على : بغري حساب ، يعين } َعطَاؤَُنا { أعطيناك من امللك واملال والبسطة الذي } هذا { : 
مفّوضاً إليك التصرف فيه } أَوْ أَْمِسْك { فأعط منه ما شئت : من املنة وهي العطاء ، أي } فامنن { حسبه وحصره 

ساب ، أو هذا التسخري عطاؤنا ، فامنن على من هذا فامنن أو أمسك عطاؤنا بغري ح: ويف قراءة ابن مسعود . 
  .شئت من الشياطني باإلطالق ، وأمسك من شئت منهم يف الوثاق بغري حساب ، أي ال حساب عليك يف ذلك 

َهذَا ُمْغَتَسلٌ بَارِدٌ  ارْكُْض بِرِْجِلَك) ٤١(َواذْكُْر َعْبَدَنا أَيُّوَب إِذْ َناَدى َربَُّه أَنِّي َمسَّنِيَ الشَّْيطَانُ بُِنْصبٍ َوَعذَابٍ 
َوُخذْ بَِيِدكَ ِضْغثًا فَاضْرِْب بِِه ) ٤٣(َوَوَهْبَنا لَُه أَْهلَُه َوِمثْلَُهْم َمَعُهمْ َرْحَمةً ِمنَّا َوِذكَْرى ِلأُوِلي الْأَلَْبابِ ) ٤٢(َوَشرَاٌب 

  ) ٤٤( َولَا َتْحَنثْ إِنَّا َوَجدَْناُه صَابًِرا نِْعمَ الْعَْبُد إِنَُّه أَوَّاٌب

حكاية لكالمه الذي ناداه بسببه ، : بأين مسين } أَّنى َمسَّنِىَ { بدل اشتمال منه } إِذْ { و . عطف بيان } أَيُّوَب { 
بضم النون وفتحها مع سكون الصاد ، وبفتحهما ، » بنصب«: وقرىء . ألنه غائب : ولو مل حيك لقال بأنه مّسه 

تثقيل نصب ، واملعىن : على أصل املصدر ، والنصب : شد ، والنصب كالرشد الر: وضمهما ، فالنصب والنصب 
الضّر : وقيل . األمل ، يريد مرضه وما كان يقاسي فيه من أنواع الوصب : والعذاب . واحد ، وهو التعب واملشقة 

هللا على أنبيائه مل نسبه إىل الشيطان ، وال جيوز أن يسلطه ا: فإن قلت . يف البدن ، والعذاب يف ذهاب األهل واملال 
ليقضي من إِتعاهبم وتعذيبهم وطره ، ولو قدر على ذلك مل يدع صاحلاً إال وقد نكبه وأهلكه ، وقد تكّرر يف القرآن 

ملا كانت وسوسته إليه وطاعته له فيما وسوس سبباً فيما مسه اهللا به : أنه ال سلطان له إال الوسوسة فحسب؟ قلت 
وقد راعى األدب يف ذلك حيث مل ينسبه إىل اهللا يف دعائه ، مع أنه فاعله وال  من النصب والعذاب ، نسبه إليه ،

أراد ما كان يوسوس به إليه يف مرضه من تعظيم ما نزل به من البالء ، ويغريه على : وقيل . يقدر عليه إال هو 
. يف دفعه ورده بالصرب اجلميل الكراهة واجلزع ، فالتجأ إىل اهللا تعاىل يف أن يكفيه ذلك بكشف البالء ، أو بالتوفيق 

إن اهللا ال يبتلي : ألقى إليه الشيطان : وروى أنه كان يعوده ثالثة من املؤمنني ، فارتد أحدهم ، فسأل عنه فقيل 
كانت مواشيه يف ناحية ملك : وقيل . األنبياء والصاحلني ، وذكر يف سبب بالئه أنّ رجالً استغاثه على ظامل فلم يغثه 



حكاية ما أجيب به أيوب عليه السالم ، } اركض بِرِْجِلَك { أعجب بكثرة ماله : وقيل . ه ومل يغزه كافر ، فداهن
هذا ُمغَْتَسلٌ َبارٌِد { : هي أرض اجلابية فضرهبا ، فنبعت عني فقيل : وعن قتادة . اضرب برجلك األرض : أي 

نبعت له : وقيل . رك ، وتنقلب ما بك قلبة هذا ماء تغتسل به وتشرب منه ، فيربأ باطنك وظاه: أي } َوَشرَاٌب 
ضرب برجله : عينان ، فاغتسل من إحدامها وشرب من األخرى ، فذهب الداء من ظاهره وباطنه بإذن اهللا ، وقيل 

. مفعول هلما } َرْحَمةً ّمنَّا وذكرى { اليمىن فنبعت عني حارة فاغتسل منها ، مث باليسرى فنبعت باردة فشرب منها 
أنّ اهلبة كانت للرمحة له ولتذكري أوىل األلباب ، ألهنم إذا مسعوا مبا أنعمنا به عليه لصربه ، رغبهم يف الصرب  :واملعىن 

احلزمة من حشيش أو : والضغث . معطوف على اركض } َوُخذْ { على البالء وعاقبة الصابرين وما يفعل اهللا هبم 
كان حلف يف مرضه ليضربّن امرأته مائة إذا برأ ، فحلل  قبضة من الشجر ،: وعن ابن عباس . رحيان أو غري ذلك 

  .اهللا ميينه بأهون شيء عليه وعليها حلسن خدمتها إياه ورضاه عنها ، وهذه الرخصة باقية 

  :وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
وجيب أن » بة خذوا عثكاالً فيه مائة مشراخ فاضربوه هبا ضر« : أنه أتى مبخدج ، وقد خبث بأمة ، فقال )  ٩٦٠( 

يصيب املضروب كل واحد من املائة ، إّما أطرافها قائمة ، وإما أعراضها مبسوطة مع وجود صورة الضرب ، وكان 
باعت ذؤابتيها برغيفني وكانتا متعلق أيوب : السبب يف ميينه أهنا أبطأت عليه ذاهبة يف حاجة فحرج صدره ، وقيل 

ي يل سجدة فأرّد عليكم مالكم وأوالدكم ، فهمت بذلك فأدركتها اسجد: قال هلا الشيطان : وقيل . إذا قام 
. أومهها الشيطان أن أيوب إذا شرب اخلمر برأ ، فعرضت له بذلك : وقيل . العصمة ، فذكرت ذلك له ، فحلف 

شكا كيف وجده صابراً وقد : فإن قلت . علمناه صابراً } وجدناه َصابِراً { سألته أن يقرب للشيطان بعناق : وقيل 
إِنََّما { : الشكوى إىل اهللا عّز وعال ال تسمى جزعاً ، ولقد قال يعقوب عليه السالم : إليه ما به واسترمحه؟ قلت 
وكذلك شكوى العليل إىل الطبيب ، وذلك أن أصرب الناس على ]  ٨٦: يوسف [ } أَْشكُو َبثّى َوُحزْنِى إِلَى اهللا 

فإذا صّح أن يسمى صابراً مع متين العافية وطلب الشفاء ، فليسم صابراً مع  البالء ال خيلو من متين العافية وطلبها ،
اللجإ إىل اهللا تعاىل ، والدعاء بكشف ما به ومع التعاجل ومشاورة األطباء ، على أن أيوب عليه السالم كان يطلب 

أنه لو كان نبياً ملا الشفاء خيفة على قومه من الفتنة ، حيث كان الشيطان يوسوس إليهم كما كان يوسوس إليه 
: ويروى . ابتلي مبثل ما ابتلي به ، وإرادة القوة على الطاعة ، فقد بلغ أمره إىل أن مل يبق منه إالّ القلب واللسان 

إهلي قد علمت أنه مل خيالف لساين قليب ، ومل يتبع قليب بصري ، ومل يهبين ما ملكت مييين ، ومل : أنه قال يف مناجاته 
  .يتيم ، ومل أبت شبعان وال كاسياً ومعي جائع أو عريان؛ فكشف اهللا عنه  آكل إالّ ومعي

) ٤٦(إِنَّا أَْخلَْصَناُهمْ بَِخاِلَصٍة ِذكَْرى الدَّارِ ) ٤٥(َواذْكُْر ِعَباَدَنا إِْبَراِهيَم وَإِْسحَاَق َوَيْعقُوبَ أُوِلي الْأَْيِدي َوالْأَْبَصارِ 
  ) ٤٧(ْصطَفَْيَن الْأَْخيَارِ َوإِنَُّهْم ِعْندََنا لَِمَن الُْم

جعل إبراهيم وحده عطف بيان له ، مث » عبدنا«: ومن قرأ . عطف بيان لعبادنا } إبراهيم وإسحاق َوَيْعقُوَب { 
وملا . وإله أبيك إبراهيم وإمساعيل وإسحاق : عطف ذريته على عبدنا ، وهي إسحاق ويعقوب ، كقراءة ابن عباس 

يف كل عمل هذا مما عملت أيديهم ، وإن كان عمالً ال يتأتى : باأليدي غلبت ، فقيل كانت أكثر األعمال تباشر 
أُوِْلى األيدى { : فيه املباشرة باأليدي ، أو كان العمال جذماً ال أيدي هلم ، وعلى ذلك ورد قوله عّز وعال 

ال جياهدون يف اهللا ، وال أويل األعمال والفكر ، كأن الذين ال يعملون أعمال اآلخرة ، و: يريد } واألبصار 



يفكرون أفكار ذوي الديانات وال يستبصرون يف حكم الزمىن الذين ال يقدرون على أعمال جوارحهم واملسلويب 
وفيه تعريض بكل من مل يكن من عمال اهللا ، وال من املستبصرين يف دين اهللا ، . العقول الذين ال استبصار هبم 

ويف . على مجع اجلمع » أوىل األيادي«: وقرىء . ل مع كوهنم متمكنني منهما وتوبيخ على تركهم اجملاهدة والتأم
قلق غري  -من التأييد  -وتفسريه باأليد . على طرح الياء واالكتفاء بالكسرة » أويل األيد«: قراءة ابن مسعود 

رها بذكرى خبصلة خالصة ال شوب فيها ، مث فس} بَِخاِلَصٍة { جعلناهم لنا خالصني » أخلصناهم«متمكن 
مبا خلص : واملعىن . على اإلضافة : وقرىء . الدارشهادة بذكرى الدار باخللوص والصفاء وانتفاء الكدورة عنها 

ِذكَْرى { ومعىن . من ذكرى الدار ، على أهنم ال يشوبون ذكرى الدار هبّم آخر ، إمنا مههم ذكرى الدار ال غري 
أو تذكريهم اآلخرة وترغيبهم فيها ، وتزهيدهم يف . إليها ذكر الدنيا  ذكراهم اآلخرة دائباً ، ونسياهنم: } الدار 

الثناء اجلميل يف الدنيا ولسان الصدق الذي ليس . ذكرى الدار : وقيل . الدنيا؛ كما هو شأن األنبياء وديدهنم 
خلصلة ، وبأهنم من أخلصناهم بسبب هذه ا: معناه : ؟ قلت } أخلصناهم بِخَاِلَصةٍ { ما معىن : فإن قلت . لغريهم 
{ » خبالصتهم«: وتعضد األّول قراءة من قرأ . أو أخلصناهم بتوفيقهم هلا ، واللطف هبم يف اختيارها . أهلها 

مجع خري ، أو خري على التخفيف؛ كأموات يف مجع } األخيار { و . أي املختارين من أبناء جنسهم } املصطفني 
  .ميت أو ميت 

  ) ٤٨(الَْيَسَع وَذَا الِْكفْلِ وَكُلٌّ ِمَن الْأَْخيَارِ َواذْكُْر إِْسَماِعيلَ َو

، كأن حرف التعريف دخل على ليسع ، » ولليسع«: وقرىء . كأن حرف التعريف دخل على يسع } واليسع { 
  .وكلهم من األخيار : عوض من املضاف إليه ، ومعناه } وَكُلٌّ { والتنوين يف . فيعل من اللسع 

ُمتَِّكِئَني ِفيَها َيْدُعونَ ِفيَها بِفَاِكَهةٍ ) ٥٠(َجنَّاِت َعْدٍن ُمفَتََّحةً لَُهمُ الْأَْبوَاُب ) ٤٩(ِللُْمتَِّقَني لَُحْسَن َمآبٍ  َهذَا ِذكٌْر َوإِنَّ
  ) ٥٢(َوعِْنَدُهْم قَاِصرَاُت الطَّْرِف أَْترَاٌب ) ٥١(كَِثَريٍة َوشََرابٍ 

ملا أجرى ذكر األنبياء وأمته ، وهو باب من أبواب التنزيل؛ . القرآن هذا نوع من الذكر وهو : أي } هذا ذِكُْر { 
َوإِنَّ { : هذا ذكر ، مث قال : قال . ونوع من أنواعه ، وأراد أن يذكر على عقبه باباً آخر ، وهو ذكر اجلنة وأهلها 

الكاتب إذا فرغ من فصل من فهذا باب ، مث يشرع يف باب آخر ، ويقول : كما يقول اجلاحظ يف كتبه } ِللُْمتَِّقَني 
أنه ملا أمتّ ذكر أهل اجلنة وأراد أن : هذا وقد كان كيت وكيت؛ والدليل عليه : كتابه وأراد الشروع يف آخر 

. معناه هذا شرف وذكر مجيل ويذكرون به أبداً : وقيل . } هذا وإن للطاغني { : قال . يعقبه بذكر أهل النار 
جنات َعْدٍن الىت { : معرفة لقوله } جنات َعْدٍن { ذا ذكر من مضى من األنبياء ه: وعن ابن عباس رضي اهللا عنه 

حال ، والعامل فيها ما } مُّفَتََّحةً { و . وانتصاهبا على أهنا عطف بيان حلسن مآب ]  ٦١: مرمي [ } َوَعَد الرمحن 
مفتحة هي : واب بدل من الضمري ، تقديره ضمري اجلنات ، واألب} مُّفَتََّحةً { ويف . من معىن الفعل ) للمتقني ( يف 

بالرفع ، » جنات عدن مفتحة«: وقرىء . ضرب زيد اليد والرجل ، وهو من بدل االشتمال : األبواب ، كقوهلم 
أو كالمها خرب مبتدأ حمذوف ، أي هو جنات عدن هي مفتحة هلم؛ . على أن جنات عدن مبتدأ ، ومفتحة خربه 

ألن التراب مسهن يف وقت واحد ، وإمنا جعلن على سّن واحدة ، ألنّ التحاب بني كأن اللدات مسني أتراباً ، 
  .هّن أتراب ألزواجهّن ، أسناهنّن كأسناهنم : وقيل . األقران أثبت 



  ) ٥٤(إِنَّ َهذَا لَرِْزقَُنا َما لَُه ِمْن َنفَاٍد ) ٥٣(َهذَا َما ُتوَعُدونَ ِلَيْومِ الِْحَسابِ 

هذا ما تدخرونه ليوم : ألجل يوم احلساب ، كما تقول } ِلَيْومِ احلساب { ء والياء بالتا» يوعدون«: قرىء 
  .ليوم جتزى كل نفس ما عملت : احلساب ، أي 

َوآَخرُ ) ٥٧(َهذَا فَلَْيذُوقُوُه َحمِيٌم َوغَسَّاٌق ) ٥٦(َجَهنََّم َيْصلَْونََها فَبِئَْس الِْمَهاُد ) ٥٥(َهذَا َوإِنَّ ِللطَّاِغَني لََشرَّ مَآبٍ 
قَالُوا َبلْ أَْنُتمْ لَا َمْرَحًبا بِكُمْ ) ٥٩(َهذَا فَْوٌج ُمقَْتِحٌم َمَعكُْم لَا مَْرَحًبا بِهِْم إِنَُّهمْ صَالُو النَّارِ ) ٥٨(ِمْن َشكِْلِه أَْزوَاٌج 

  ) ٦١(ا َهذَا فَزِْدُه َعذَاًبا ِضْعفًا ِفي النَّارِ قَالُوا َربََّنا َمْن قَدََّم لََن) ٦٠(أَنُْتْم قَدَّْمُتُموُه لََنا فَبِئَْس الْقََراُر 

لَُهم ّمن َجَهنََّم ِمهَاٌد َوِمن فَْوِقهِْم غََواشٍ { : ، كقوله } فَبِئَْس املهاد { أو هذا كما ذكر : أي األمر أي هذا } هذا { 
أو العذاب . ذا محيم فليذوقوه ه: شبه ما حتتهم من النار باملهاد الذي يفترشه النائم ، أي ]  ٤١: األعراف [ } 

: البقرة [ } وإياى فارهبون { هذا فليذوقوه مبنزلة : أو } َحِميٌم َوغَسَّاقٌ { هو : هذا فليذوقوه ، مث ابتدأ فقال 
: ما يغسق من صديد أهل النار ، يقال :  -بالتخفيف والتشديد  -أي ليذوقوا هذا فليذوقوه ، والغساق ]  ٤٠

لو قطرت منه قطره يف : وقيل . احلميم حيرق حبّره ، والغساق حيرق بربده : وقيل . ال دمعها غسقت العني ، إذا س
. وعن احلسن رضي اهللا عنه . املشرق لنتنت أهل املغرب ، ولو قطرت منه قطرة يف املغرب لنتنت أهل املشرق 

فَالَ َتْعلَُم نَفٌْس مَّا أُخِْفىَ { : ثواباً يف قوله عذاب ال يعلمه إال اهللا تعاىل إن الناس أخفوا هللا طاعة فأخفى هلم : الغساق 
ومذوقات أخر من شكل هذا } َوءَاَخُر { وأخفوا معصية فأخفى هلم عقوبة ]  ١٧: السجدة [ } لَُهم ّمن قُرَِّة أَْعُينٍ 

. آخر  أو مذوق. وعذاب آخر : أي » وآخر«: وقرىء . أجناس } أزواج { املذوق من مثله يف الشدة والفظاعة 
: وقرىء . صفة آلخر ، ألنه جيوز أن يكون ضروباً ، أو صفة للثالثة وهي محيم وغساق وآخر من شكله : وأزواج 

هذا مجع كثيف قد اقتحم } هذا فَْوٌج مُّقَْتِحٌم مََّعكُمْ { وأما الغنج فالبكسر ال غري . بالكسر وهي لغة » من شكله«
: والقحمة . ركوب الشدة والدخول فيها : وقرانكم ، واالقتحام  دخل النار يف صحبتكم: معكم النار ، أي 

أتباعهم الذين اقتحموا : واملراد بالفوج . يقولون هذا : وهذه حكاية كالم الطاغني بعضهم مع بعض ، أي . الشدة 
مرحباً ، : تدعو له  تقول ملن. دعاء منهم على أتباعهم } الَ َمْرَحباً بِهِْم { معهم الضاللة ، فيقتحمون معهم العذاب 

} بِهِْم { و . يف دعاء السوء » ال«أو رحبت بالدك رحباً ، مث تدخل عليه : أتيت رحباً من البالد ال ضيقاً : أي 
كُلََّما َدَخلَْت أُمَّةٌ { : وحنوه قوله تعاىل . تعليل الستيجاهبم الدعاء عليهم } إِنَُّهْم َصالُواْ النار { بيان للمدعو عليهم 

{ و . كالم اخلزنة لرؤساء الكفرة يف أتباعهم : هذا فوج مقتحم معكم : وقيل ]  ٣٨: األعراف [ } َنْت أُْخَتَها لََّع
َبلْ أَنُتْم { أي األتباع } وقَالُواْ { هذا كله كالم اخلزنة : وقيل . كالم الرؤوساء } الَ َمْرَحباً بِهِمْ إِنَُّهْم َصالُواْ النار 

} أَنُتْم قَدَّْمُتُموُه لََنا { : يريدون الدعاء الذي دعومت به علينا أنتم أحّق به ، وعللوا ذلك بقوهلم }  الَ َمْرَحباً بِكُْم
قال اهللا . املقدم هو عمل السوء : ما معىن تقدميهم العذاب هلم؟ قلت : فإن قلت . والضمري للعذاب أو لصليهم 

ولكن الرؤوساء ملا كانوا ]  ٥١-٥٠: األنفال [ } َمتْ أَْيدِيكُْم وذُوقُواْ َعذَاَب احلريق ذلك بَِما قَدَّ{ : تعاىل 
أنتم قدمتموه لنا ، فجعل الرؤوساء هم املقدمني وجعل : السبب فيه بإغوائهم وكان العذاب جزاءهم عليه ، قيل 

مل هو املقدم ال اجلزاء هو املقّدم ، فجمع بني جمازين؛ ألن العاملني هم املقدمون يف احلقيقة ال رؤساؤهم ، والع
  .جزاؤه 



} َبلْ أَنُتْم الَ مَْرَحباً بِكُمْ { : من كالم اخلزنة ما يصنع بقوله } الَ َمْرحَباً بِهِمْ { : فالذي جعل قوله : فإن قلت 
هذا الذي دعا به علينا : كأنه قيل : مل يتكلموا مبا يكون هذا جواباً هلم؟ قلت  -أعين رؤسائهم  -واملخاطبون 

نتم يا رؤساء أحّق به منا إلغوائكم إيانا وتسببكم فيما حنن فيه من العذاب ، وهذا صحيح كما لو زين قوم اخلزنة أ
بل أنتم : أخزى اهللا هؤالء ما أسوأ فعلهم؟ فقال املزين هلم للمزينني : لقوم بعض املساوي فارتكبوه فقيل للمزينني 
مضاعفاً ، : أي } فَزِْدُه َعذَاباً ِضْعفاً { هم األتباع أيضاً } واْ وقَالُ{ أوىل باخلزي منا ، فلوال أنتم مل نرتكب ذلك 

وهو أن ]  ٣٨: األعراف [ } َربََّنا هَُؤالء أََضلُّوَنا فَئَاتِهِْم َعذَاًبا ِضْعفًا { : وحنوه قوله تعاىل : ذا ضعف : ومعناه 
ِضْعفَْينِ ِمَن العذاب َربََّنا ءاِتهِ{ يزيد على عذابه مثله فيصري ضعفني ، كقوله عّز وجلّ  ]  ٦٨: األحزاب [ } مْ 

  .حيات وأفاعي } َعذَاباً ِضْعفاً { وجاء يف التفسري 

  ) ٦٣(أَتََّخذَْناُهْم ِسخْرِيا أَْم َزاغَْت َعْنُهمُ الْأَْبصَاُر ) ٦٢(َوقَالُوا َما لََنا لَا نََرى رَِجالًا كُنَّا َنُعدُُّهْم ِمَن الْأَْشرَارِ 

من األراذل الذين } ّمَن األشرار { يعنون فقراء املسلمني الذين ال يؤبه هلم } رِجَاالً { الضمري للطاغني } واْ َوقَالُ{ 
: قرىء } أختذناهم ِسخْرِّياً { ال خري فيهم وال جدوى ، وألهنم كانوا على خالف دينهم ، فكانوا عندهم أشراراً 

وهبمزة االستفهام على أنه إنكار } كُنَّا َنُعدُُّهْم ّمَن األشرار { : قوله ، مثل ) رجاالً ( بلفظ اإلخبار على أنه صفة ل 
له وجهان من االتصال ، } أَْم َزاغَْت َعنُْهُم األبصار { : وقوله . على أنفسهم وتأنيب هلا يف االستخسار منهم 

فيها بل أزاغت عنهم أبصارنا فال  مالنا ال نراهم يف النار؟ كأهنم ليسوا: أي } مالنا { : أن يتصل بقوله : أحدمها 
إالّ أنه خفي عليهم . قسموا أمرهم بني أن يكونوا من أهل اجلنة ، وبني أن يكونوا من أهل النار : نراهم وهم فيها 

أي الفعلني فعلنا هبم : أن يتصل باختذناهم سخرياً ، إما أن تكون أم متصلة على معىن : والوجه الثاين . مكاهنم 
هم ، أم االزدراء هبم والتحقري ، وأن أبصارنا كانت تعلو عنهم وتقتحمهم ، على معىن إنكار األمرين االستسخار من

وإما . كل ذلك قد فعلوا ، اختذوهم سخرياً وزاغت عنهم أبصارهم حمقرة هلم : مجيعاً على أنفسهم ، وعن احلسن 
إهنا إبل أم شاء ، وأزيد عندك أم : ، كقولك أن تكون منقطعة بعد مضي اختذناهم سخرياً على اخلرب أو االستفهام 

تدلّ عليها ، فال تفترق » أم«ولك أن تقّدر مهزة االستفهام حمذوفة فيمن قرأ بغري مهزته ، ألنّ : عندك عمرو 
لصناديد قريش كأيب جهل والوليد } َوقَالُواْ { الضمري يف : وقيل . إثبات مهزة االستفهام وحذفها : القراءتان 
  .بالضم والكسر » سخرياً«: وقرىء . عمار وصهيب وبالل وأشباههم : ا ، والرجال وأضراهبم

  ) ٦٤(إِنَّ ذَِلكَ لََحقٌّ َتخَاُصُم أَْهلِ النَّارِ 

. » ختاصم أهل النار«ال بد أن يتكلموا به ، مث بني ما هو فقال هو } لََحقٌّ { أي الذي حكينا عنهم } إِنَّ ذلك { 
مل مسى ذلك : فإن قلت . ه صفة لذلك ، ألن أمساء اإلشارة توصف بأمساء األجناس بالنصب على أن: وقرىء 

ختاصماً؟ قلت؛ شبه تقاوهلم وما جيري بينهم من السؤال واجلواب مبا جيري بني املتخاصمني من حنو ذلك وألنّ قول 
مة ، فسمي التقاول كله ختاصماً بل أنتم ال مرحباً بكم ، من باب اخلصو: ال مرحباً هبم ، وقول أتباعهم : الرؤوساء 

  .ألجل اشتماله على ذلك 

  ) ٦٦(َربُّ السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َوَما َبْيَنُهَما الْعَزِيُز الَْغفَّاُر ) ٦٥(قُلْ إِنََّما أََنا ُمْنِذٌر َوَما ِمْن إِلٍَه إِلَّا اللَُّه الَْواِحُد الْقَهَّاُر 



إنّ دين : أنذركم عذاب اهللا للمشركني ، وأقول لكم } مُنِذرُ { نا إال رسول ما أ: يا حممد ملشركي مكة } قُلْ { 
لكل شيء ، وأنّ امللك } القهار { بال نّد وال شريك } الواحد { احلق ، توحيد اهللا وأن يعتقد أن ال إله إال اهللا 

لذنوب من } الغفار { مع ذلك الذي ال يغلب إذا عاقب العصاة ، وهو } العزيز { والربوبية له يف العامل كله وهو 
أو قل هلم ما أنا إال منذر لكم ما أعلم ، وأنا أنذركم عقوبة من هذه صفته ، فإن مثله حقيق بأن خياف . التجأ إليه 

  .عقابه كما هو حقيق بأن يرجى ثوابه 

إِنْ يُوَحى ) ٦٩(مٍ بِالَْملَإِ الْأَْعلَى إِذْ َيخَْتِصُمونَ َما كَانَ ِلَي ِمْن ِعلْ) ٦٨(أَنُْتْم َعْنُه ُمْعرُِضونَ ) ٦٧(قُلْ ُهَو َنَبأٌ َعِظيٌم 
  ) ٧٠(إِلَيَّ إِلَّا أَنََّما أََنا َنِذيٌر ُمبٌِني 

نبأ عظيم ال : هذا الذي أنبأتكم به من كوين رسوالً منذراً وأن اهللا واحد ال شريك له : أي } قُلْ ُهَو َنَبأٌ َعِظيمٌ { 
مث احتج لصحة نبّوته بأنّ ما ينىبء به على املأل األعلى واختصامهم أمر ما . د الغفلة يعرض عن مثله إالّ غافل شدي

كان له به من علم قط ، مث علمه ومل يسلك الطريق الذي يسلكه الناس يف علم ما مل يعلموا ، وهو األخذ من أهل 
ألمنا أنا : أي } إِلَىَّ إِالَّ أَنََّما أََناْ َنِذيرٌ إِن يوحى { العلم وقراءة الكتب ، فعلم أنّ ذلك مل حيصل إال بالوحي من اهللا 

: وجيوز أن يرتفع على معىن . ما يوحى إيلّ إال لإلنذار ، فحذف الالم وانتصب بإفضاء الفعل إليه : ومعناه . نذير 
وليس إيلّ غري  ما يوحى إيلّ إالّ هذا ، وهو أن أنذر وأبلغ وال أفرط يف ذلك ، أي ما أومر إالّ هبذا األمر وحده ،

إمنا أنا نذير مبني وال : إالّ هذا القول ، وهو أن أقول لكم : بالكسر على احلكاية ، أي » إمنا«: وقرىء . ذلك 
قصص آدم عليه السالم واإلنباء به من غري مساع من أحد ، وعن ابن عباس : النبأ العظيم : وقيل . أدعى شيئاً آخر 

ما : مبحذوف؛ ألن املعىن : ؟ قلت } إِذْ َيخَْتِصُمونَ { مب يتعلق : فإن قلت . امة يوم القي: وعن احلسن . القرآن : 
ما : فإن قلت . } إِذْ َيْخَتِصُمونَ { بدل من } إِذْ قَالَ { كان يل من علم بكالم املأل األعلى وقت اختصامهم ، و 

: م كانوا يف السماء وكان التقاول بينهم أصحاب القصة املالئكة وآدم وإبليس ، ألهن: املراد باملأل األعلى؟ قلت 
ما كان التقاول بينهم إمنا كان بني اهللا تعاىل وبينهم؛ ألن اهللا سبحانه وتعاىل هو الذي قال هلم وقالوا له ، : فإن قلت 

: ل إما أن تقول املأل األعلى هؤالء ، وكان التقاول بينهم ومل يكن التقاول بينهم وإما أن تقو: فأنت بني أمرين 
كانت مقاولة اهللا سبحانه بواسطة ملك ، فكان : قلت . التقاول كان بني اهللا وبينهم ، فقد جعلته من املأل األعلى 

واملراد . املقاول يف احلقيقة هو امللك املتوسط ، فصّح أن التقاول كان بني املالئكة وآدم وإبليس ، وهم املأل األعلى 
  .التقاول على ما سبق : باالختصام 

) ٧٢(فَإِذَا سَوَّْيُتُه َونَفَْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي فَقَُعوا لَُه سَاجِِديَن ) ٧١(ذْ قَالَ َربَُّك ِللَْملَاِئكَِة إِنِّي خَاِلٌق َبَشًرا ِمْن ِطنيٍ إِ
  ) ٧٤(َن إِلَّا إِْبلِيَس اْسَتكَْبَر َوكَانَ ِمَن الْكَاِفرِي) ٧٣(فََسَجَد الَْملَاِئكَةُ كُلُُّهْم أَْجَمُعونَ 

وجهه أن : وما عرفوا ما البشر وال عهدوا به قبل؟ قلت } إِّنى خالق َبشًَرا { كيف صّح أن يقول هلم : فإن قلت 
} فَإِذَا َسوَّْيُتُه { إين خالق خلقاً من صفته كيت وكيت ، ولكنه حني حكاه اقتصر على االسم : يكون قد قال هلم 

: فخروا ، كل } فَقَُعواْ { وأحييته وجعلته حساساً متنفساً } ِفيِه ِمن رُّوِحى َوَنفَْخُت { فإذا أمتمت خلقه وعدلته 
لالجتماع ، فأفادا معاً أهنم سجدوا عن آخرهم ما بقي منهم ملك إال سجد وأهنم سجدوا : وأمجعون . لإلحاطة 

الذي ال يسوغ هو : لت كيف ساغ السجود لغري اهللا؟ ق: فإن قلت . مجيعاً يف وقت واحد غري متفّرقني يف أوقات 
السجود لغري اهللا على وجه العبادة ، فأما على وجه التكرمة والتبجيل فال يأباه العقل ، إالّ أن يعلم اهللا فيه مفسدة 



قد أمر بالسجود معهم فغلبوا عليه : كيف استثىن إبليس من املالئكة وهو من اجلّن؟ قلت : فينهى عنه ، فإن قلت 
: أريد } َوكَانَ ِمَن الكافرين { مث استثىن كما يستثىن الواحد منهم استثناء متصالً } املالئكة فََسَجَد { : يف قوله 

مطلق يف جنس األوقات املاضية ، فهو صاحل أليها ) كان ( وجود كفره ذلك الوقت وإن مل يكن قبله كافراً؛ ألن 
  .م اهللا وكان من الكافرين يف األزمنة املاضية يف عل: وجيوز أن يراد . شئت 

قَالَ أََنا خَْيٌر ِمْنُه َخلَقْتَنِي ِمْن ) ٧٥(قَالَ َيا إِْبِليُس َما َمَنَعكَ أَنْ َتْسُجَد ِلَما َخلَقُْت بَِيَديَّ أَسَْتكْبَْرَت أَْم كُْنَت ِمَن الْعَاِلَني 
  ) ٧٦(َنارٍ َوَخلَقَْتُه ِمْن ِطنيٍ 

قد سبق لنا أنّ ذا اليدين يباشر أكثر أعماله بيديه ، فغلبت : قلت : } َخلَقُْت بَِيَدىَّ { : ما وجه قوله : فإن قلت 
هو مما عملت يداك ، وحىت قيل : العمل باليدين على سائر األعمال اليت تباشر بغريمها ، حىت قيل يف عمر القلب 

ومنه . ا عملته يداك هذا مما عملته ، وهذا مم: يداك أوكتا وفوك نفخ ، وحىت مل يبق فرق بني قولك : ملن ال يدي له 
الوجه الذي استنكر له إبليس السجود : ؟ قلت ]  ٧٥: ص [ } َما َمَنَعَك أَن َتْسُجَد ِلَما َخلَقْتُ بَِيَدىَّ { : قوله 

آلدم ، واستنكف منه أنه سجود ملخلوق ، فذهب بنفسه ، وتكرب أن يكون سجوده لغري اخلالق ، وانضم إىل ذلك 
ورأى للنار فضالً على الطني فاستعظم أن يسجد ملخلوق مع فضله . و خملوق من نار أنّ آدم خملوق من طني وه

عليه يف املنصب ، وزلّ عنه أنّ اهللا سبحانه حني أمر به أعزَّ عباده عليه وأقرهبم منه زلفى وهم املالئكة ، وهم أحقّ 
غريهم ، مث مل يفعلوا وتبعوا أمر  بأن يذهبوا بأنفسهم عن التواضع للبشر الضئيل ، ويستنكفوا من السجود له من

: اهللا وجعلوه قّدام أعينهم ، ومل يلتفتوا إىل التفاوت بني الساجد واملسجود له ، تعظيماً ألمر رهبم وإجالالً خلطابه 
كان هو مع احنطاطه عن مراتبهم حرى بأن يقتدي هبم ويقتفي أثرهم ، ويعلم أهنم يف السجود ملن هو دوهنم بأمر اهللا 

ما منعك أن تسجد ملا : ل يف عبادته منهم يف السجود له ، ملا فيه من طرح الكربياء وخفض اجلناح ، فقيل له ، أوغ
 -ال شكّ يف كونه خملوقاً  -ما منعك من السجود لشيء هو كما تقول خملوق خلقته بيدي : خلقت بيدّي ، أي 

ما تركه من السجود مع ذكر العلة اليت تشبث هبا يف امتثاالً ألمري وإعظاماً خلطايب كما فعلت املالئكة ، فذكر له 
كان عليك أن تعترب أمر اهللا وال تعترب : ملا تركته مع وجود هذه العلة ، وقد أمرك اهللا به ، يعين : تركه ، وقيل له 

ما : أن يأمر امللك وزيره أن يزور بعض سقاط احلشم فيمتنع اعتباراً لسقوطه ، فيقول له : هذه العلة ، ومثاله 
أين : هال اعتربت أمرى وخطايب وتركت اعتبار سقوطه ، وفيه : منعك أن تتواضع ملن ال خيفى علّي سقوطه ، يريد 

من إنعام عليه : خلقته بيدي ، فأنا أعلم حباله ، ومع ذلك أمرت املالئكة بأن يسجدوا له لداعي حكمة دعاين إليه 
. ىت يصرفك عن السجود له ، ما مل يصرفين عن األمر بالسجود له بالتكرمة السنية وابتالء للمالئكة ، فمن أنت ح

: وقرىء . » مبصرخي«: كما قرىء » بيدي«: وقرىء . ملا خلقت بغري واسطة } ِلَما َخلَقُْت بَِيَدىَّ { معىن : وقيل 
وقيل } اْ َخْيٌر ّمْنُه قَالَ أََن{ ممن علوت وفقت ، فأجاب بأنه من العالني حيث } ِمَن العالني { على التوحيد » بيدي«
حبذف » استكربت«: وقرىء . التقرير : ومعىن اهلمزة . استكربت اآلن ، أم مل تزل مند كنت من املستكربين : 

لو كان خملوقاً من نار ملا : هذا على سبيل األوىل ، أي . أو مبعىن اإلخبار . حرف االستفهام؛ ألنّ أم تدلّ عليه 
، فكيف أسجد ملن هو دوين ألنه من طني والنار تغلب الطني وتأكله ، وقد جرت  سجدت له ، ألنه خملوق مثلي
جمرى املعطوف عطف البيان من املعطوف عليه يف البيان } َخلَقْتَنِي ِمن نَّارٍ { اجلملة الثانية من األوىل وهي 

  .واإليضاح 



  ) ٧٨(َنِتي إِلَى َيْومِ الدِّينِ َوإِنَّ َعلَْيَك لَْع) ٧٧(قَالَ فَاْخُرْج مِْنَها فَإِنَّكَ َرجِيٌم 

من اخللقة اليت أنت فيها؛ ألنه كان يفتخر خبلقته فغري اهللا خلقته : وقيل . من السماء : وقيل . من اجلنة } ِمْنَها { 
: ومعناه . املرجوم : والرجيم . فاسوّد بعد ما كان أبيض وقبح بعد ما كان حسناً ، وأظلم بعد ما كان نورانياً 

أو . الرمي باحلجارة : والرجم . املدحور وامللعون؛ ألنّ من طرد رمي باحلجارة على أثره : ود ، كما قيل له املطر
كأن لعنة إبليس غايتها يوم الدين مث } لَْعَنِتى إىل َيْومِ الدين { : قوله : فإن قلت . ألنّ الشياطني يرمجون بالشهب 

 ٤٤: األعراف [ } فَأَذَّنَ ُمَؤذّنٌ َبْينَُهْم أَن لَّْعَنةُ اهللا َعلَى الظاملني { : كيف تنقطع وقد قال اهللا تعاىل : تنقطع؟ قلت 
أن عليه اللعنة يف الدنيا ، فإذا كان يوم الدين اقترن له باللعنة ما ينسى عنده اللعنة ، فكأهنا : ولكن املعىن ] 

  .انقطعت 

  ) ٨١(إِلَى َيْومِ الَْوقْتِ الَْمْعلُومِ ) ٨٠(قَالَ فَإِنََّك ِمَن الُْمْنظَرِيَن ) ٧٩(قَالَ َربِّ فَأَنِْظرْنِي إِلَى َيْومِ ُيبَْعثُونَ 

اليوم : ويومه . الوقت الذي تقع فيه النفخة األوىل : ما الوقت املعلوم الذي أضيف إليه اليوم؟ قلت : فإن قلت 
  .معني ، ال يستقدم وال يستأخر أنه معلوم عند اهللا : ومعىن املعلوم . الذي وقت النفخة جزء من أجزائه 

  ) ٨٣(إِلَّا ِعَباَدَك ِمنُْهُم الُْمْخلَِصَني ) ٨٢(قَالَ فَبِِعزَِّتكَ لَأُغْوِيَنَُّهْم أَْجَمِعَني 

  .إقسام بعّزة اهللا تعاىل وهي سلطانه وقهره } فَبِِعزَِّتَك { 

  ) ٨٥(ِمْنَك َوِممَّْن َتبَِعَك ِمنُْهْم أَْجَمِعَني  لَأَْملَأَنَّ َجهَنََّم) ٨٤(قَالَ فَالَْحقُّ وَالَْحقَّ أَقُولُ 

  :منصوبني على أن األول مقسم به كاهللا يف » فاحلق واحلق«: قرىء 
وال : اعتراض بني املقسم به واملقسم عليه ، ومعناه : واحلق أقول } الَْمالَنَّ { وجوابه ... إن عليك اهللا أن تبايعا 

أو ]  ٢٥: النور [ } أَنَّ اهللا ُهَو احلق املبني { : إّما امسه عّز وعال الذي يف قوله : ق واملراد باحل. أقول إالّ احلق 
: ( ومرفوعني على أنّ األّول مبتدأ حمذوف اخلرب ، كقوله . عظمه اهللا بإقسامه به : احلق الذي هو نقيض الباطل 

على أنّ األّول : كله مل أصنع ، وجمرورين أقوله كقوله : واحلق أقول ، أي . فاحلق قسمي ألمألنّ : أي ) لعمرك 
وال أقول إالّ احلق على حكاية لفظ : واحلق أقول ، أي . اهللا ألفعلّن : مقسم به قد أضمر حرف قسمه ، كقولك 

. وهو وجه دقيق حسن . وهذا الوجه جائز يف املنصوب واملرفوع أيضاً . التوكيد والتشديد : ومعناه . املقسم به 
َوِممَّن { من جنسك وهم الشياطني } مِنَك { األّول وجّره مع نصب الثاين ، وخترجيه على ما ذكرنا  برفع: وقرىء 

ال خيلو أن يؤكد به الضمري يف منهم ، أو : تأكيد ملاذا؟ قلت } أَْجَمِعَني { : من ذرية آدم ، فإن قلت } َتبَِعَك ِمنُْهْم 
أو . م من املتبوعني والتابعني أمجعني ، ال أترك منهم أحداً ألمألن جهن: ومعناه . الكاف يف منك مع من تبعك 

ألمألهنا من الشياطني وممن تبعهم من مجيع الناس ، ال تفاوت يف ذلك بني ناس وناس بعد وجود األتباع منهم من 
  .أوالد األنبياء وغريهم 

َولََتْعلَُمنَّ َنَبأَُه بَْعَد ِحنيٍ ) ٨٧(إِنْ ُهَو إِلَّا ِذكٌْر ِللْعَالَِمَني ) ٨٦(ِفَني قُلْ َما أَسْأَلُكُْم َعلَْيِه ِمْن أَْجرٍ َوَما أََنا ِمَن الُْمَتكَلِّ
)٨٨ (  



من الذين يتصنعون ويتحلون مبا ليسوا من } َوَما أََنا ِمَن املتكلفني { الضمري للقرآن أو للوحي } َعلَْيِه ِمْن أَْجرٍ { 
} إِنْ ُهَو إِالَّ ِذكْرٌ { اً ما ليس عندي ، حىت أنتحل النبّوة وأتقّول القرآن أهله ، وما عرفتموين قط متصنعاً وال مّدعي

  :وعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . أوحى إيلّ فأنا أبلغه . للثقلني } للعاملني { من اهللا 
َولََتْعلَُمنَّ َنَبأَهُ  {» ينازع من فوقه ، ويتعاطى ما ال ينال ، ويقول ما ال يعلم : للمتكلف ثالث عالمات « )  ٩٦١( 
ما يأتيكم عند املوت ، أو يوم القيامة ، أو عند ظهور اإلسالم وفشوه ، من صحة خربه ، وأنه احلق : أي } 

  .وفيه هتديد . والصدق 
  :عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ن يصّر على ذنب من قرأ سورة ص كان له بوزن كل جبل سخره اهللا لداود عشر حسنات وعصمه أ« )  ٩٦٢( 
  .» صغري أو كبري 

أَلَا ِللَِّه ) ٢(إِنَّا أَْنَزلَْنا إِلَْيَك الْكَِتاَب بِالَْحقِّ فَاْعُبِد اللََّه ُمْخِلًصا لَُه الدِّيَن ) ١(َتْنزِيلُ الِْكَتابِ ِمَن اللَِّه الْعَزِيزِ الَْحكِيمِ 
أَْولَِياَء َما َنْعُبدُُهْم إِلَّا ِلُيقَرُِّبوَنا إِلَى اللَِّه ُزلْفَى إِنَّ اللََّه َيْحكُُم بَْيَنُهْم ِفي َما ُهمْ  الدِّيُن الْخَاِلُص َوالَِّذيَن اتََّخذُوا ِمْن ُدونِِه

مَّا َيْخلُُق َما َيَشاُء لَْو أََرادَ اللَُّه أَنْ يَتَِّخذَ َولًَدا لَاْصطَفَى ِم) ٣(ِفيِه َيْخَتِلفُونَ إِنَّ اللََّه لَا يَْهِدي َمْن ُهَو كَاِذٌب كَفَّاٌر 
  ) ٤(سُْبَحاَنُه ُهَو اللَُّه الَْواِحُد الْقَهَّاُر 

أو خرب مبتدأ حمذوف واجلار صلة التنزيل ، . بالرفع على أنه مبتدأ أخرب عنه بالظرف : قرىء } َتنزِيلُ الكتاب { 
ىل فالن ، فهو على هذا خرب بعد هذا الكتاب من فالن إ: أو غري صلة ، كقولك . نزل من عند اهللا : كما تقول 

هذا تنزيل الكتاب ، هذا من اهللا ، أو حال من التنزيل عمل فيها معىن : أو خرب مبتدأ حمذوف ، تقديره . خرب 
الظاهر على : ما املراد بالكتاب؟ قلت : فإن قلت . اقرأ ، والزم : اإلشارة ، وبالنصب على إضمار فعل ، حنو 

ممحضاً له الدين من الشرك والرياء } ُمْخِلصاً لَُّه الدين { أنه السورة : وعلى الثاين  الوجه األول أنه القرآن ،
: كقوله تعاىل  -بفتح الالم  -وحق من رفعه أن يقرأ خملصاً . بالرفع » الدين«: وقرىء . بالتوحيد وتصفية السر 

: واخلالص واملخلص } أَالَ ِللَِّه الدين اخلالص { : حىت يطابق قوله ]  ١٤٦: النساء [ } َوأَخْلَُصواْ ِدينَُهْم للَِّه { 
} ُمْخِلصاً { شعر شاعر ، وأما من جعل : كقوهلم . واحد ، إالّ أن يصف الدين بصفة صاحبه على اإلسناد اجملازي 

أَالَ ِللَِّه { هللا الدين : مبتدأ وخرباً ، فقد جاء بإعراب رجع به الكالم إىل قولك } لَُّه الدين { حاالً من العابد ، و 
هو الذي وجب اختصاصه بأن ختلص له الطاعة من كل شائبة كدر ، الطالعه على الغيوب : أي } الدين اخلالص 

الدين اخلالص شهادة أن ال : وعن قتادة . واألسرار ، وألنه احلقيق بذلك ، خللوص نعمته عن استجرار املنفعة هبا 
حيتمل املتخذين وهم الكفرة ، واملتخذين ، وهم املالئكة } لذين اختذوا وا{ اإلسالم : وعن احلسن . إله إال اهللا 

على األّول راجع إىل الذين ، } اختذوا { عن ابن عباس رضي اهللا عنهما ، فالضمري يف : وعيسى والالت والعّزى 
والذين اختذهم :  وعلى الثاين إىل املشركني ، ومل جير ذكرهم لكونه مفهوماً ، والراجع إىل الذين حمذوف واملعىن

هو على : فاخلرب ما هو؟ قلت : فإن قلت . يف موضع الرفع على االبتداء } والذين اختذوا { املشركون أولياء ، 
أن اهللا حيكم : وعلى الثاين . } َما َنْعُبُدُهْم { : أو ما أضمر من القول قبل قوله } إِنَّ اهللا َيْحكُمُ َبْينَُهْم { األّول إما 

جيوز أن يكون يف : اخلرب ، فما موضع القول املضمر؟ قلت } إِنَّ اهللا َيْحكُُم َبيَْنُهْم { فإذا كان : إن قلت ف. بينهم 
. وجيوز أن يكون بدالً من الصلة فال يكون له حملّ ، كما أنّ املبدل منه كذلك . قائلني ذلك : موضع احلال ، أي 

ما نعبدكم إال لتقربونا على اخلطاب ، حكاية ملا : ويف قراءة أّيب » مقالوا ما نعبده«: وقرأ ابن مسعود بإظهار القول 



َعذَاب { بضم النون اتباعاً للعني كما تتبعها اهلمزة يف األمر ، والتنوين يف » نعبدهم«: وقرىء . خاطبوا به آهلتهم 
أنه يدخل املالئكة وعيسى اجلنة ، أن اهللا حيكم بينهم ب: واملعىن . هلم وألوليائهم } بَْيَنُهمْ { والضمري يف } اركض 

  .ويدخلهم النار مع احلجارة اليت حنتوها وعبدوها من دون اهللا يعذهبم هبا حيث جيعلهم وإياها حصب جهنم 

أن الذين يعبدون موحدون وهم مشركون ، وأولئك يعادوهنم ويلعنوهنم ، وهم يرجون شفاعتهم : واختالفهم 
اهللا ، : من خلق السموات واألرض ، أقرّوا وقالوا : ان املسلمون إذا قالوا هلم ك: وقيل . وتقريبهم إىل اهللا زلفى 

عائد } َبْينَُهْم { ما نعبدهم إال ليقربونا إىل اهللا زلفى؛ فالضمري يف : فما لكم تعبدون األصنام؟ قالوا : فإذا قالوا هلم 
منع اللطف : تنازعني من الفريقني ، واملراد مبنع اهلداية أن اهللا حيكم يوم القيامة بني امل: واملعىن . إليهم وإىل املسلمني 

قوهلم يف : وكذهبم » كذاب وكذوب«: وقرىء . تسجيالً عليهم بأن ال لطف هلم ، وأهنم يف علم اهللا من اهلالكني 
 أَن َيتَِّخذَ وَلَداً لَّْو أََراَد اهللا{ : بنات اهللا ، ولذلك عقبه حمتجاً عليهم بقوله : بعض من اختذوا من دون اهللا أولياء 

لو أراد اختاذ الولد المتنع ومل يصّح ، لكونه حماالً؛ ومل يتأت إال أن يصطفي : يعين } الصطفى ِممَّا َيْخلُُق َما َيَشاء 
وقد فعل ذلك باملالئكة فافتتنتم به وغركم . من خلقه بعضه وخيتصمهم ويقرهبم ، كما خيتص الرجل ولده ويقربه 

: ، فزعمتم أهنم أوالده ، جهالً منكم به وحبقيقته املخالفة حلقائق األجسام واألعراض ، كأنه قال اختصاصه إياهم 
لو أراد اختاذ الولد مل يزد على ما فعل من اصطفاء ما يشاء من خلقه وهم املالئكة ، إال أنكم جلهلكم به حسبتم 

وهم بنات ، فكنتم كذابني كفارين متبالغني يف اصطفاءهم اختاذهم أوالداً ، مث متاديتم يف جهلكم وسفهكم فجعتلم
فنزه ذاته عن أن يكون له أحد ما نسبوا إليه } سبحانه { : االفتراء على اهللا ومالئكته ، غالني يف الكفر ، مث قال 

له ودلَّ على ذلك مبا ينافيه ، وهو أنه واحد ، فال جيوز أن يكون له صاحبة؛ ألنه لو كانت . من األوالد واألولياء 
صاحبة لكانت من جنسه وال جنس له؛ وإذا مل يتأت أن يكون له صاحبة مل يتأت أن يكون له ولد ، وهو معىن قوله 

وقهار غالب لكل شيء ، ومن األشياء آهلتهم ، ] .  ١٠١: األنعام [ } أىن َيكُونُ لَُه َولٌَد َولَْم َتكُْن لَُّه صاحبة { : 
  .وشركاء؟  فهو يغلبهم ، فكيف يكونون له أولياء

َر الشَّْمَس وَالْقََمَر كُلٌّ َيْجرِي َخلََق السََّماَواِت وَالْأَْرضَ بِالَْحقِّ ُيكَوُِّر اللَّْيلَ َعلَى النَّهَارِ وَُيكَوُِّر النََّهاَر َعلَى اللَّْيلِ َوَسخَّ
  ) ٥(ِلأََجلٍ ُمَسمى أَلَا ُهَو الَْعزِيُز الْغَفَّاُر 

األرض ، وتكوير كل واحد من امللوين على اآلخر ، وتسخري النريين ، وجريهما ألجل مث دلَّ خبلق السموات و
مسمى ، وبثّ الناس على كثرة عددهم من نفس واحدة ، وخلق األنعام على أنه واحد ال يشارك ، قهار ال يغالب 

أن الليل والنهار خلفة :  وفيه أوجه منها. كار العمامة على رأسه ، وكّورها : اللف واللّي ، يقال : والتكوير . 
ومنه . يذهب هذا ويغشى مكانه هذا ، وإذا غشي مكانه فكأمنا ألبسه ولف عليه كما يلف اللباس على الالبس 

  :قول ذي الرمة يف وصف السراب 
  لَيَّ الَْمالَِء بِأَْبوَابِ التَّفَارِيجِ... َتلْوِي الثََّناَيا بِأَحْقَْيَها حََواِشَيُه 

واحد منهما يغيب اآلخر إذا طرأ عليه ، فشبه يف تغييبه إياه بشيء ظاهر لف عليه ما غيبه عن مطامح  ومنها أنّ كل
{ فشبه ذلك بتتابع أكوار العمامة بعضها على أثر بعض . أن هذا يكر على هذا كروراً متتابعاً : ومنها . األبصار 

لذنوب التائبني أو الغالب الذي يقدر على أن } الغفار { الغالب القادر على عقاب املصرين } أال ُهَو العزيز 
  .مغفرة : يعاجلهم بالعقوبة وهو حيلم عنهم ويؤخرهم إىل أجل مسمى ، فسمى احللم عنهم 



ْم ِفي ُبطُوِن أُمََّهاِتكُمْ َخلْقًا لُقُكَُخلَقَكُْم ِمْن َنفْسٍ َواِحَدٍة ثُمَّ َجَعلَ مِْنَها زَْوَجَها وَأَنَْزلَ لَكُْم ِمَن الْأَْنَعامِ ثََمانَِيةَ أَزَْواجٍ َيْخ
  ) ٦( ِمْن َبْعِد َخلْقٍ ِفي ظُلَُماٍت ثَلَاٍث ذَِلكُمُ اللَُّه رَبُّكُْم لَُه الُْملْكُ لَا إِلََه إِلَّا ُهَو فَأَنَّى ُتْصَرفُونَ

مها آيتان من مجلة اآليات : قلت وما يعطيه من معىن التراخي؟ } ثُمَّ َجَعلَ ِمنَْها َزْوَجَها { : ما وجه قوله : فإن قلت 
تشعيب هذا اخللق الفائت للحصر من نفس آدم ، وخلق حواء من : اليت عّددها داالً على وحدانيته وقدرته 

قصرياه؛ إال أن إحدامها جعلها اهللا عادة مستمّرة ، واألخرى مل جتريها العادة ، ومل ختلق أنثى غري حواء من قصريى 
هنا آية ، وأجلب لعجب السامع ، فعطفها بثم على اآلية األوىل ، للداللة على مباينتها رجل ، فكانت أدخل يف كو

هلا فضالً ومزية ، وتراخيها عنها فيما يرجع إىل زيادة كوهنا آية ، فهو من التراخي يف احلال واملنزلة ، ال من التراخي 
: وقيل . نفس وحدت ، مث شفعها اهللا بزوج خلقكم من : مث متعلق مبعىن واحدة ، كأنه قيل : وقيل . يف الوجود 

وقضى لكم وقسم؛ ألنّ قضاياه وقسمه } وَأَنَزلَ لَكُْم { أخرج ذرية آدم من ظهره كالذر ، مث خلق بعد ذلك حواء 
. ال تعيش األنعام إالّ بالنبات : وقيل . كل كائن يكون : موصوفة بالنزول من السماء ، حيث كتب يف اللوح 

ذكراً } مثانية أزواج { . خلقها يف اجلنة ، مث أنزهلا : وقيل . وقد أنزل املاء ، فكأنه أنزهلا . م إالّ باملاء والنبات ال يقو
: قال اهللا تعاىل . اسم لواحد معه آخر ، فإذا انفرد فهو فرد ووتر : والزوج . وأنثى من اإلبل والبقر والضأن واملعز 

حيواناً سوياً ، من بعد عظام } َخلْقاً ّمن َبْعِد َخلْقٍ { ] .  ٣٩: القيامة [ }  فََجَعلَ ِمْنهُ الزوجني الذكر واألنثى{ 
البطن : والظلمات الثالث . مكسوة حلماً ، من بعد عظام عارية ، من بعد مضغ ، من بعد علق ، من بعد نطف 

فأىن . . . . اهللا رَبُّكُُم { الذي هذه أفعاله هو } ذَِلكُُم { الصلب والرحم والبطن : وقيل . والرحم واملشيمة 
  .فكيف يعدل بكم عن عبادته إىل عبادة غريه؟ } ُتْصَرفُونَ 

تَزُِر وَازَِرةٌ وِْزَر أُْخَرى ثُمَّ إِلَى إِنْ َتكْفُُروا فَإِنَّ اللََّه غَنِيٌّ عَْنكُْم َولَا يَْرَضى لِِعَباِدهِ الْكُفَْر َوإِنْ َتْشكُُروا يَْرَضُه لَكُْم َولَا 
  ) ٧(كُْم َمْرجُِعكُْم فَُيَنبِّئُكُْم بَِما كُنُْتْم َتْعَملُونَ إِنَُّه َعِليٌم بِذَاِت الصُُّدورِ رَبِّ

َوالَ يرضى { عن إميانكم وإنكم احملتاجون إليه ، الستضراركم بالكفر واستنفاعكم باإلميان } فَإِنَّ اهللا غَنِىٌّ َعنكُمْ { 
أي يرض الشكر لكم ، ألنه سبب } َوإِن َتْشكُُرواْ يَْرَضُه لَكُْم { يوقعهم يف اهللكة رمحة هلم؛ ألنه } ِلِعَباِدهِ الكفر 

فوزكم وفالحكم؛ فإذاً ما كره كفركم وال رضي شكركم إالّ لكم ولصالحكم ، ال ألنّ منفعة ترجع إليه؛ ألنه 
اه عن ذاته من الرضا لعباده الكفر ولقد متحل بعض الغواة ليثبت هللا تعاىل ما نف. الغين الذي ال جيوز عليه احلاجة 

إِنَّ ِعبَاِدى لَْيَس لََك َعلَْيهِْم { : هذا من العام الذي أريد به اخلاص ، وما أراد إالّ عباده الذين عناهم يف قوله : فقال 
، ]  ٦: اإلنسان [ } َعْيناً َيْشَرُب بَِها ِعَباُد اهللا { : املعصومني ، كقوله تعاىل : يريد ]  ٦٥: اإلسراء [ } سلطان 

  .بضم اهلاء بوصل وبغري وصل ، وبسكوهنا » يرضُه«: تعاىل اهللا عما يقول الظاملون وقرىء 

ِللَِّه أَْنَداًدا  و إِلَْيِه ِمْن قَْبلُ َوجََعلََوإِذَا َمسَّ الْإِْنَسانَ ُضرٌّ َدَعا َربَُّه ُمنِيًبا إِلَْيِه ثُمَّ إِذَا خَوَّلَُه نِْعَمةً ِمْنُه َنِسَي َما كَانَ َيْدُع
  ) ٨(ِلُيِضلَّ َعْن َسبِيِلِه قُلْ َتَمتَّْع بِكُفْرَِك قَِليلًا إِنََّك ِمْن أَْصحَابِ النَّارِ 

  :قال أبو النجم . أعطاه } َخوَّلَهُ { 
  كُوَم الذََّرى ِمْن ِخَولِ الُْمخَوِّلِ... أَْعطَى فَلَْم يَْبَخلْ وَلَْم يَُبخَّلِ 

إذا كان متعهداً له : هو خائل مال ، وخال مال : جعله خائل مال ، من قوهلم : ، أحدمها  ويف حقيقته وجهان



  :حسن القيام به ، ومنه ما روي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
جعله خيول من خال خيول إذا اختال وافتخر ، ويف معناه : أنه كان يتخول أصحابه باملوعظة ، والثاين )  ٩٦٣( 

  :قول العرب 
: وقيل . أي نسي الضرّ الذي كان يدعو اهللا إىل كشفه } َما كَانَ يدعوا إِلَْيِه { ... إنَّ الْغَنِيَّ طَوِيلُ الذَّْيلِ مَيَّاُس 

: الليل [ } َوَما َخلََق الذكر واألنثى { : نسي ربه الذي كان يتضرع إليه ويبتهل إليه ، وما مبعىن من ، كقوله تعاىل 
بفتح الياء وضمها ، مبعىن أنّ نتيجة جعله هللا أنداداً ضالله عن سبيل اهللا أو إضالله والنتيجة » لليض«: وقرىء ]  ٣
من باب اخلذالن والتخلية ، كأنه } َتَمتَّْع بِكُفْرِكَ { : وقوله . قد تكون غرضاً يف الفعل ، وقد تكون غري غرض : 

: ة ، فمن حقك أال تؤمر به بعد ذلك ، وتؤمر بتركه إذ قد أبيت قبول ما أمرت به من اإلميان والطاع: قيل له 
ونظريه يف . ألنه ال مبالغة يف اخلذالن؛ أشّد من أن يبعث على عكس ما أمر به . مبالغة يف خذالنه وختليته وشأنه 

  ] . ١٩٧: آل عمران [ } متاع قَِليلٌ ثُمَّ َمأَْواُهْم َجَهنَّم { : املعىن قوله 

الَِّذيَن لَا اَء اللَّْيلِ سَاجًِدا َوقَاِئًما َيْحذَُر الْآِخَرةَ وََيْرُجو َرْحَمةَ َربِِّه قُلْ َهلْ َيْسَتوِي الَِّذيَن َيْعلَُمونَ َوأَمَّْن ُهَو قَانٌِت آَن
  ) ٩(َيْعلَُمونَ إِنََّما يََتذَكَُّر أُولُو الْأَلْبَابِ 

. عليه » أم«من ، وبالتشديد على إدخال  بالتخفيف على إدخال مهزة االستفهام على» أمن هو قانت«: قرىء 
أمن هو قانت كغريه ، وإمنا حذف لداللة الكالم عليه ، وهو جري ذكر الكافر : ومن مبتدأ خربه حمذوف ، تقديره 

من هو معناه أمن هو قانت أفضل أ: وقيل } قُلْ َهلْ َيْسَتوِى الذين َيْعلَُمونَ والذين الَ َيْعلَُمونَ { : وقوله بعده . قبله 
ومنه قوله . القائم مبا جيب عليه من الطاعة : والقانت . أو أهذا أفضل أمن هو قانت على االستفهام املتصل . كافر 

  :عليه الصالة والسالم 
{ ومنه القنوت يف الوتر؛ ألنه دعاء املصلي قائماً . ، وهو القيام فيها " أفضل الصالة طول القنوت ) "  ٩٦٤( 

وحيذر «: وقرىء . على أنه خرب بعد خرب ، والواو للجمع بني الصفتني » ساجد وقائم«: ء وقرى. حال } ساجدا 
وفيه ازدراء . العاملني من علماء الديانة ، كأنه جعل من ال يعمل غري عامل : وأراد بالذين يعلمون » عذاب اآلخرة

الدنيا ، فهم عند اهللا جهلة ، حيث جعل عظيم بالذين يقتنون العلوم ، مث ال يقنتون ، ويفتنون فيها ، مث يفتنون ب
كما ال يستوي العاملون واجلاهلون ، كذلك ال : القانتني هم العلماء ، وجيوز أن يرد على سبيل التشبيه ، أي 

. ونزلت يف عمار بن ياسر رضي اهللا عنه وأيب حذيفة بن املغرية املخزومي : وقيل . يستوي القانتون والعاصون 
. وتال هذه اآلية : هذا متّن وإمنا الرجاء قوله : عن رجل يتمادى يف املعاصي ويرجو ، فقال  وعن احلسن أنه سئل

  .باإلدغام » إمنا يذَّكَّر«: وقرىء 

إِنََّما ُيوَفَّى الصَّابُِرونَ اِسَعةٌ قُلْ َيا ِعَباِد الَِّذيَن آَمُنوا اتَّقُوا َربَّكُْم ِللَِّذيَن أَْحَسُنوا ِفي َهِذِه الدُّْنَيا َحَسَنةٌ وَأَْرضُ اللَِّه َو
  ) ١٠(أَْجرَُهْم بَِغْيرِ ِحسَابٍ 

وهي . الذين أحسنوا يف هذه الدنيا فلهم حسنة يف اآلخرة : متعلق بأحسنوا ال حبسنة ، معناه } ِفى هذه الدنيا { 
فإن . العافية وقد علقه السدي حبسنة ، ففسر حبسنة بالصحة و. حسنة غري مكتنهة بالوصف : دخول اجلنة ، أي 

: قلت . إذا علق الظرف بأحسنوا فإعرابه ظاهر ، فما معىن تعليقه حبسنة؟ وال يصّح أن يقع صفة هلا لتقدمه : قلت 
َوأَْرضُ { هو صفة هلا إذا تأخر فإذا تقدم كان بياناً ملكاهنا فلم خيل التقدم بالتعلق ، وإن مل يكن التعلق وصفاً ومعىن 



عذر للمفرطني يف اإلحسان البتة؛ حىت إن اعتلوا بأوطاهنم وبالدهم ، وأهنم ال يتمكنون فيها من  أن ال} اهللا وَاِسَعةٌ 
فإن أرض اهللا واسعة وبالده كثرية ، فال جتتمعوا مع العجز ، : التوفر على اإلحسان ، وصرف اهلمم إليه قيل هلم 

م إىل غري بالدهم ليزدادوا إحساناً إىل إحساهنم وحتّولوا إىل بالد أخر ، واقتدوا باألنبياء والصاحلني يف مهاجرهت
أَلَمْ َتكُنْ { : هو للذين كانوا يف بلد املشركني فأمروا باملهاجرة عنه ، كقوله تعاىل : وقيل . وطاعة إىل طاعتهم 

ين صربوا على الذ} الصابرون { و . هي أرض اجلنة : وقيل ] .  ٩٧: النساء [ } أَْرُض اهللا واسعة فَتَُهاجِرُواْ ِفيَها 
بَِغْيرِ { من جتّرع الغصص واحتمال الباليا يف طاعة اهللا وازدياد اخلري . مفارقة أوطاهنم وعشائرهم ، وعلى غريها 

وعن ابن عباس . بغري مكيال وغري ميزان يغرف هلم غرفاً ، وهو متثيل للتكثري : وقيل . ال حياسبون عليه } ِحسَابٍ 
  :وعن النيبّ صلى اهللا عليه وسلم . ليه حساب احلساب وال ُيعرف ال يُهتدى إ: رضي اهللا عنهما 

ينصب اهللا املوازين يوم القيامة فيؤتى بأهل الصالة فيوفون أجورهم باملوازين ، ويؤتى بأهل الصدقة « )  ٩٦٥( 
ب هلم ميزان ويؤتى بأهل احلج فيوفون أجورهم باملوازين ، ويؤتى بأهل البالء فال ينص. فيوفون أجورهم باملوازين 

} إِنََّما ُيوَفَّى الصابرون أَْجَرُهمْ بَِغْيرِ ِحَسابٍ { : وال ينشر هلم ديوان ، ويصب عليهم األجر صباً ، قال اهللا تعاىل 
  .» حىت يتمىن أهل العافية يف الدنيا أنّ أجسادهم تقرض باملقاريض مما يذهب به أهل البالء من الفضل 

قُلْ إِنِّي أََخاُف إِنْ ) ١٢(َوأُمِْرُت ِلأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الُْمْسِلِمَني ) ١١(ْعُبدَ اللََّه ُمخِْلًصا لَُه الدِّيَن قُلْ إِنِّي أُمِْرُت أَنْ أَ
لْ إِنَّ فَاْعُبدُوا َما ِشئُْتْم ِمْن ُدونِِه قُ) ١٤(قُلِ اللََّه أَعُْبُد ُمْخِلًصا لَُه ِدينِي ) ١٣(َعَصْيُت َربِّي َعذَاَب َيْومٍ َعِظيمٍ 

  ) ١٥(الَْخاِسرِيَن الَِّذيَن َخِسرُوا أَْنفُسَُهْم َوأَْهِليهِْم َيْوَم الِْقَياَمِة أَلَا ذَِلَك ُهَو الُْخْسَرانُ الُْمبُِني 

أي مقدمهم } َألنْ أَكُونَ أَوَّلَ املسلمني { أجل } ل { بذلك } َوأُمِْرُت { بإخالص الدين } قُلْ إِّنى أُمِْرُت { 
كيف : فإن قلت . أنّ اإلخالص له السبقة يف الدين ، فمن أخلص كان سابقاً : يف الدنيا واآلخرة ، وملعىن  وسابقهم

ليسا بواحد الختالف جهتيهما ، وذلك أنّ األمر باإلخالص : ومها واحد؟ قلت } أُمِْرُت { على } أُِمْرتُ { عطف 
الدين شيء ، وإذا اختلف وجها الشيء وصفتاه ينزل وتكليفه شيء ، واألمر به ليحرز القائم به قصب السبق يف 

بذلك منزلة شيئني خمتلفني ولك أن جتعل الالم مزيدة مثلها يف أردت ألن أفعل ، وال تزاد إال مع أن خاصة دون 
االسم الصريح ، كأهنا زيدت عوضاً من ترك األصل إىل ما يقوم مقامه ، كما عّوض السني يف اسطاع عوضاً من 

} َوأُمِْرُت أَنْ أَكُونَ ِمَن املسلمني { : الذي هو أطوع ، والدليل على هذا الوجه جميئه بغري الم يف قوله ترك األصل 
[ } َوأُِمْرتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ َمْن أَْسلََم { ، ]  ١٠٤: يونس [ } َوأُِمْرُت أَنْ أَكُونَ ِمَن املؤمنني { ، ]  ٧٢: يونس [ 

أن أكون أّول من أسلم يف زماين ومن قومي ، ألنه أول من خالف دين آبائه : أوجه ويف معناه ]  ١٤: األنعام 
وأن أكون أول من دعا نفسه إىل ما . وخلع األصنام وحطمها ، وأن أكون أّول الذين دعوهتم إىل اإلسالم إسالماً 

الذين يأمرون مبا ال يفعلون ،  دعا إليه غريه ، ألكون مقتدى يب يف قويل وفعلي مجيعاً ، وال تكون صفيت صفة امللوك
أن اهللا أمرين أن أخلص له : وأن أفعل ما أستحق به األّولية من أعمال السابقني داللة على السبب باملسبب يعين 

فإن عصيت ريب مبخالفة الدليلني ، استوجبت عذابه . الدين من الشرك والرياء وكلّ شوب ، بدليل العقل والوحي 
قُلْ إِّنى { : ما معىن التكرير يف قوله : فإن قلت . مركم ، وذلك حني دعوه إىل دين آبائه فال أعصيه وال أتابع أ

ليس بتكرير؛ ألنّ األّول : قلت } قُلِ اهللا أَْعُبُد ُمْخِلصاً لَُّه ِدينِى { : وقوله } أُِمْرُت أَنْ أَْعُبَد اهللا ُمْخِلصاً لَُّه الدين 
إخبار بأنه خيتص اهللا وحده دون غريه بعبادته : والثاين . ث العبادة واإلخالص إخبار بأنه مأمور من جهة اهللا بإحدا

خملصاً له دينه ، ولداللته على ذلك قّدم املعبود على فعل العبادة وأخره يف األّول فالكالم أّوالً واقع يف الفعل نفسه 



واملراد هبذا األمر } بدوا َما ِشئُْتم مِّن ُدونِهِ فاع{ : ، وإجياده ، وثانياً فيمن يفعل الفعل ألجله ولذلك رتب عليه قوله 
قل إنّ الكاملني يف . املبالغة يف اخلذالن والتخلية ، على ما حققت فيه القول مرتني : الوارد على وجه التخيري 

خسروا  )و ( لوقوعها يف هلكة ال هلكة بعدها } الذين خسروا أَنفَُسُهْم { هم : اخلسران اجلامعني لوجوهه وأسبابه 
ألهنم إن كانوا من أهل النار فقد خسروهم كما خسروا أنفسهم ، وإن كانوا من أهل اجلنة فقد ذهبوا } وأَْهِليهِْم { 

وخسروهم ألهنم مل يدخلوا مدخل املؤمنني الذين هلم أهل يف اجلنة ، يعين : وقيل . عنهم ذهاباً ال رجوع بعده إليهم 
أَالَ ذلك ُهَو { : ن هلم لو آمنوا ، ولقد وصف خسراهنم بغاية الفظاعة يف قوله وخسروا أهليهم الذين كانوا يكونو: 

حيث استأنف اجلملة وصدرها حبرف التنبيه ، ووسط الفصل بني املبتدأ واخلرب ، وعرف اخلسران } اخلسران املبني 
  .ونعته باملبني 

  ) ١٦(لَلٌ ذَِلَك ُيَخوُِّف اللَُّه بِِه ِعَباَدُه َيا ِعبَاِد فَاتَّقُوِن لَُهْم ِمْن فَْوِقهِْم ظُلَلٌ ِمَن النَّارِ َوِمْن َتْحتِهِْم ظُ

} بِِه ِعَباَدهُ { العذاب هو الذي يتوعد اهللا } ذلك { آلخرين } ظُلَلٌ { أطباق من النار هي } َوِمن َتحِْتهِْم { 
جب سخطي ، وهذه عظة من اهللا تعاىل فال تتعّرضوا ملا يو} ياعباد فاتقون { وخيوفهم ، ليجتنبوا ما يوقعهم فيه 

  .» يا عبادي«: وقرىء . ونصيحة بالغة 

الَِّذيَن َيْسَتِمُعونَ الْقَْولَ فََيتَّبُِعونَ ) ١٧(َوالَِّذيَن اْجَتَنبُوا الطَّاغُوَت أَنْ يَْعُبُدوَها َوأَنَاُبوا إِلَى اللَِّه لَُهُم الُْبْشَرى فََبشِّْر ِعَباِد 
  ) ١٨(َك الَِّذيَن َهَداُهُم اللَُّه َوأُولَِئَك ُهْم أُولُو الْأَلَْبابِ أَْحَسَنُه أُولَِئ

فعلوت من الطغيان كامللكوت والرمحوت ، إال أن فيها قلباً بتقدمي الالم على العني ، أطلقت على } الطاغوت { 
ني الشيطان طغيان ، وأنّ الشيطان أو الشياطني ، لكوهنا مصدراً وفيها مبالغات ، وهي التسمية باملصدر ، كأن ع

امللك املبسوط ، والقلب هو لالختصاص ، إذ ال : الرمحة الواسعة ، وامللكوت : البناء بناء مبالغة ، فإنّ الرمحوت 
بدل من الطاغوت بدل } أَن يَْعُبُدوَها { » الطواغيت«: وقرىء . تطلق على غري الشيطان ، واملراد هبا ههنا اجلمع 

[ } لَُهُم البشرى ِفي احلياة الدنيا َوِفى األخرة { : هي البشارة بالثواب ، كقوله تعاىل } البشرى لَُهُم { االشتمال 
اهللا عّز وجلّ يبشرهم بذلك يف وحيه على ألسنة رسله ، وتتلقاهم املالئكة عند حضور املوت ]  ٦٤: يونس 

املؤمنات يسعى ُنوُرُهم َبْيَن أَْيِديهِْم وبأمياهنم َيْوَم َتَرى املؤمنني و{ : قال اهللا تعاىل . مبشرين ، وحني حيشرون 
الذين اجتنبوا } الذين َيْسَتِمُعونَ القول فََيتَّبُِعونَ أَْحَسَنهُ { وأراد بعباده ]  ١٢: احلديد [ } ُبشَْراكُُم اليوم جنات 

فوضع الظاهر موضع الضمري ،  وأنابوا ال غريهم ، وإمنا أراد هبم أن يكونوا مع االجتناب واإلنابة على هذه الصفة ،
واجب : وأراد أن يكونوا نقاداً يف الدين مييزون بني احلسن واألحسن والفاضل واألفضل ، فإذا اعترضهم أمران 

وندب ، اختاروا الواجب ، وكذلك املباح والندب ، حّراصاً على ما هو أقرب عند اهللا وأكثر ثواباً ، ويدخل حتته 
لى السبك وأقواها عند السرب ، وأبينها دليالً أو أمارة ، وأن ال تكون يف مذهبك ، كما املذاهب واختيار أثبتها ع

  :قال القائل 
يستمعون : وقيل . يستمعون القرآن وغريه فيتبعون القرآن : يريد املقلد ، وقيل ... َوالَ َتكُْن مِثْلَ َعْيرٍ ِقيَد فَاْنقَاَدا 

َوأَن { : اص والعفو ، واالنتصار واإلغضاء ، واإلبداء واإلخفاء لقوله تعاىل القص: أوامر اهللا فيتبعون أحسنها ، حنو 
]  ٢٧١: البقرة [ } َوإِن ُتْخفُوَها َوتُْؤُتوَها الفقراء فَُهَو خَْيٌر لَّكُْم { ، ]  ٢٣٧: البقرة [ } َتْعفُواْ أَقَْرُب للتقوى 

سمع احلديث فيه حماسن ومساو ، فيحّدث بأحسن هو الرجل جيلس مع القوم في: وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما 



} الذين يستمعون { : ، ويبتدىء } فبشر عبادي { ومن الوقفة من يقف على قوله . ما مسع ويكف عما سواه 
  .} أوالئك { يرفعه على االبتداء ، وخربه 

  ) ١٩(رِ أَفََمْن َحقَّ َعلَْيِه كَِلَمةُ الَْعذَابِ أَفَأَْنَت ُتْنِقذُ َمْن ِفي النَّا

أّمن حق عليه كلمة العذاب فأنت تنقذه ، مجلة شرطية دخل عليها مهزة اإلنكار والفاء فاء اجلزاء ، : أصل الكالم 
أأنت مالك أمرهم ، فمن حّق عليه : مث دخلت الفاء اليت يف أّوهلا للعطف على حمذوف يدلّ عليه اخلطاب ، تقديره 

َمن ِفى النار { األوىل ، كّررت لتوكيد معىن اإلنكار واالستبعاد ، ووضع  العذاب فأنت تنقذه ، واهلمزة الثانية هي
أفمن حق عليه العذاب : وهو أن تكون اآلية مجلتني : ووجه آخر . موضع الضمري ، فاآلية على هذا مجلة واحدة } 

نزل : يدل عليه } ُتنِقذُ أَفَأَنَت { فأنت ختلصه؛ ألن : وإمنا جاز حذف } أفأنت تنقذ من يف النار { فأنت ختلّصه؟ 
استحقاقهم العذاب وهم يف الدنيا منزلة دخوهلم النار ، حىت نّزل اجتهاد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكّده 

يفيد أنّ اهللا تعاىل هو الذي يقدر } أَفَأَنتَ ُتنِقذُ { : وقوله . نفسه يف دعائهم إىل اإلميان يف منزلة إنقاذهم من النار 
ذ من النار وحده ، ال يقدر على ذلك أحد غريه ، فكما ال تقدر أنت أن تنقد الداخل يف النار من النار ، على اإلنقا

  .ال تقدر أن ختلصه مما هو فيه من استحقاق العذاب بتحصيل اإلميان فيه 

ِمْن َتْحِتَها الْأَْنَهاُر َوْعدَ اللَِّه لَا ُيْخِلُف اللَُّه الِْميَعادَ  لَِكنِ الَِّذيَن اتَّقَْوا َربَُّهْم لَُهْم غَُرٌف ِمْن فَْوِقَها غَُرٌف َمْبنِيَّةٌ َتْجرِي
)٢٠ (  

واهللا  -معناه : ؟ قلت } مَّْبنِيَّةٌ { : ما معىن قوله : فإن قلت . عاليل بعضها فوق بعض } غَُرٌف مِّن فَْوِقَها غَُرٌف { 
كما جتري حتت } َتْجرِى ِمن َتْحتَِها األهنار { تسويتها أهنا بنيت بناء املنازل اليت على األرض وسوّيت :  -أعلم 

مصدر مؤكد؛ ألنّ قوله هلم غرف يف معىن؛ وعدهم اهللا } وعداهللا { املنازل ، من غري تفاوت بني العلّو والسفل 
  .} ال خيلف اهللا امليعاد { ذلك 

َيَنابِيَع ِفي الْأَْرضِ ثُمَّ ُيْخرِجُ بِِه َزْرًعا ُمْخَتِلفًا أَلْوَاُنُه ثُمَّ َيهِيُج فََترَاُه ُمْصفَرا أَلَْم َتَر أَنَّ اللََّه أَْنَزلَ ِمَن السََّماِء َماًء فََسلَكَُه 
  ) ٢١(ثُمَّ َيْجَعلُُه ُحطَاًما إِنَّ ِفي ذَِلكَ لَِذكَْرى ِلأُوِلي الْأَلَْبابِ 

فهو من السماء ينزل منها إىل الصخرة ، مث يقسمه كل ماء يف األرض : وقيل . هو املطر } أَنَزلَ ِمَن السماء َمآء { 
ُمْخَتِلفًا { عيوناً ومسالك وجماري كالعروق يف األجساد } َينَابِيَع ِفى األرض { فأدخله ونظمه } فََسلَكَُه { اهللا ، 
يتمّ } هِيُج َي{ هيئاته من خضرة ومحرة وصفرة وبياض وغري ذلك ، وأصنافه من بّر وشعري ومسسم وغريها } أَلَْواُنُه 

إِنَّ ِفى ذَِلكَ { فتاتاً ودريناً } حطاما { جفافه ، عن األصمعي؛ ألنه إذا متّ جفافه حان له أن يثور عن منابته ويذهب 
لتذكرياً وتنبيهاً ، على أنه ال بّد من صانع حكيم ، وأن ذلك كائن عن تقدير وتدبري ، ال عن تعطيل } لذكرى 
واضرب لَُهم { ، ]  ٢٤: يونس [ } إِنََّما َمثَلُ احلياة الدنيا { : للدنيا ، كقوله تعاىل  وجيوز أن يكون مثالً. وإمهال 

  .» مصفاّراً«: وقرىء ] .  ٤٥: الكهف [ } مَّثَلَ احلياة الدنيا 



وُبُهْم ِمْن ِذكْرِ اللَِّه أُولَِئَك ِفي َضلَالٍ ُمبِنيٍ أَفََمْن َشَرَح اللَّهُ َصْدَرُه ِللْإِْسلَامِ فَُهَو َعلَى ُنورٍ ِمْن َربِِّه فََوْيلٌ ِللْقَاِسَيِة قُلُ
)٢٢ (  

عرف اهللا أنه من أهل اللطف فلطف به حىت انشرح صدره لإلسالم ورغب فيه وقبله كمن ال لطف له } أَفََمن { 
  .هو لطفه : فهو حرج الصدر قاسي القلب ، ونور اهللا 

إذا : " يا رسول اهللا ، كيف انشراح الصدر؟ قال : اآلية فقيل  وقرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هذه)  ٩٦٦( 
اإلنابة إىل دار اخللود ، : " يا رسول اهللا ، فما عالمة ذلك؟ قال : ، فقيل " دخل النور القلب انشرح وانفسح 

 ٩: الزمر [ } ٌت أَمَّْن ُهَو قَانِ{ : ، وهو نظري قوله " والتجايف عن دار الغرور ، والتأهب للموت قبل نزول املوت 
إذا ذكر اهللا عندهم أو آياته امشأزوا وازدادت قلوهبم : من أجل ذكره ، أي } ّمن ِذكْرِ اهللا { يف حذف اخلرب ] 

: فإن قلت » عن ذكر اهللا«: وقرىء ] .  ١٢٥: التوبة [ } فََزاَدْتُهمْ رِْجًسا إىل رِْجسِهِْم { : قساوة ، كقوله تعاىل 
قسا قلبه من ذكر اهللا ، فاملعىن ما ذكرت ، من أن القسوة من : إذا قلت : يف هذا؟ قلت ما الفرق بني من وعن 

سقاه من : ونظريه . غلظ عن قبول الذكر وجفا عنه : عن ذكر اهللا ، فاملعىن : أجل الذكر وبسببه ، وإذا قلت 
  .إذا أرواه حىت أبعده عن العطش : العيمة ، أي من أجل عطشه ، وسقاه عن العيمة 

ثُمَّ َتِلُني ُجلُودُُهْم َوقُلُوُبُهْم إِلَى  اللَُّه نَزَّلَ أَْحَسَن الَْحِديِث كَِتاًبا مَُتَشابًِها َمثَانَِي تَقَْشِعرُّ ِمْنُه ُجلُوُد الَِّذيَن َيْخَشْونَ َربَُّهْم
  ) ٢٣(فََما لَُه ِمْن َهاٍد  ِذكْرِ اللَِّه ذَِلَك ُهَدى اللَِّه يَْهِدي بِِه َمْن َيَشاُء َوَمْن ُيْضِللِ اللَُّه

حدثنا فنزلت ، : أنّ أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملوا ملة ، فقالوا له : عن ابن مسعود رضي اهللا عنه 
فيه تفخيم ألحسن احلديث ، ورفع منه ، واستشهاد على حسنه ، : عليه } َنزَّلَ { وإيقاع اسم اهللا مبتدأ وبناء 

اهللا وأنه من عنده ، وأن مثله ال جيوز أن يصدر إالّ عنه ، وتنبيه على أنه وحي معجز مباين  وتأكيد الستناده إىل
مطلق يف مشاهبة } متشاهبا { وحيتمل أن يكون حاالً منه . بدل من أحسن احلديث } كتابا { و . لسائر األحاديث 

ء على احلق والصدق ومنفعة اخللق ، وتناسب بعضه بعضاً ، فكان متناوالً لتشابه معانيه يف الصحة واإلحكام ، والبنا
} مَّثَانَِي { ألفاظه وتناصفها يف التخري واإلصابة ، وجتاوب نظمه وتأليفه يف اإلعجاز والتبكيت ، وجيوز أن يكون 

ثىن من  مجع مثىن مبعىن مرّدد مكّرر ، وملا: واملثاين . بياناً لكونه متشاهباً؛ ألن القصص املكررة ال تكون إالّ متشاهبة 
ألنه يثىن يف التالوة ، فال ميل : وقيل . قصصه وأنبائه ، وأحكامه ، وأوامره ونواهيه ، ووعده ووعيده ، ومواعظه 

وجيوز أن يكون مجع مثىن مفعل ، من التثنية مبعىن . كما جاء يف وصفه ال يتفه وال يتشان وال خيلق على كثرة الّرد 
مبعىن كّرة بعد كّرة ، وكذلك ]  ٤: امللك [ } ثُمَّ اْرجِعِ الَبَصَر كَرََّتْين { : ىل التكرير ، واإلعادة كما كان قوله تعا

إمنا صّح ذلك ألنّ الكتاب مجلة : كيف وصف الواحد باجلمع؟ قلت : فإن قلت . لبيك و سعديك ، وحنانيك : 
أمخاس ، وسور وآيات ، القرآن أسباع و: ذات تفاصيل ، وتفاصيل الشيء هي مجلته ال غري ، أال تراك تقول 

اإلنسان عظام وعروق وأعصاب ، أال أنك : أقاصيص وأحكام ومواعظ مكررات ، ونظريه قولك : وكذلك تقول 
برمة أعشار ، وثوب : وجيوز أن يكون كقولك . كتاباً متشاهباً فصوالً مثاين : تركت املوصوف إىل الصفة؛ وأصله 

رأيت رجالً حسناً : كون منتصباً على التمييز من متشاهباً ، كما تقول وجيوز أن ال يكون مثاين صفة ، وي. أخالق 
النفوس أنفر شيء من حديث الوعظ : ما فائدة التثنية والتكرير؟ قلت : فإن قلت . متشاهبة مثانية : مشائل ، واملعىن 

نت عادة رسول اهللا صلى والنصيحة ، فما مل يكرر عليها عوداً عن بدء ، مل يرسخ فيها ومل يعمل عمله ، ومن مث كا



. اهللا عليه وسلم أن يكرر عليهم ما كان يعظ به وينصح ثالث مرات وسبعاً لريكزه يف قلوهبم ويغرسه يف صدورهم 
إذا تقّبض تقبضاً شديداً ، وتركيبه من حروف القشع وهو األدمي اليابس ، مضموماً إليها حرف رابع : اقشعر اجللد 

اقشعر جلده من اخلوف وقف شعره ، وهو مثل يف شّدة : يقال . داالً على معىن زائد وهو الراء ، ليكون رباعياً و
أهنم إذا : واملعىن . اخلوف ، فيجوز أن يريد به اهللا سبحانه التمثيل ، تصويراً إلفراط خشيتهم ، وأن يريد التحقيق 

: روا اهللا ورمحته وجوده باملغفرة أصابتهم خشية تقشعر منها جلودهم ، مث إذا ذك: مسعوا بالقرآن وبآيات وعيده 
  .النت جلودهم وقلوهبم وزال عنها ما كان هبا من اخلشية والقشعريرة 

أو اطمأنت إىل . سكنت : ضمن معىن فعل متعّد بإىل ، كأنه قيل : بإىل؟ قلت » الن«ما وجه تعديه : فإن قلت 
ألنّ : تصر على ذكر اهللا من غري ذكر الرمحة؟ قلت مل اق: فإن قلت . ذلك اهللا لينة غري متقبضة ، راجية غري خاشية 

أصل أمره الرمحة والرأفة ، ورمحته هي سابقة غضبه فألصالة رمحته إذا ذكر مل خيطر بالبال قبل كل شيء من صفاته 
رت إذا ذك: مل ذكرت اجللود وحدها أّوالً ، مث قرنت هبا القلوب؟ ثانياً؟ قلت : فإن قلت . إال كونه رؤوفاً رحيماً 

تقشعر جلودهم من آيات الوعيد ، وختشى قلوهبم : اخلشية اليت حملها القلوب ، فقد ذكرت القلوب ، فكأنه قيل 
استبدلوا باخلشية رجاء يف قلوهبم ، وبالقشعريرة : يف أّول وهلة ، فإذا ذكروا اهللا ومبىن أمره على الرأفة والرمحة 

عباده املتقني ، : يوفق به من يشاء يعين } ُهَدى اهللا يَْهِدى بِِه { ، وهو إشارة إىل الكتاب } ذَِلَك { ليناً يف جلودهم 
} َوَمن ُيْضِللِ اهللا { ]  ٢: البقرة [ } هدى للمتقني { : حىت خيشوا تلك اخلشية ويرجوا ذلك الرجاء ، كما قال 

أثر هداه : والرجاء هدى اهللا ، أي  أو ذلك الكائن من اخلشية} فََما لَُه ِمْن َهاٍد { ومن خيذله من الفساق والفجرة 
من صحب : من عباده ، يعين } من يشاء { هبذا األثر } َيْهِدى بِِه { وهو لطفه ، فسماه هدى ألنه حاصل باهلدى ، 

: } َوَمن ُيْضِللِ اهللا { أولئك ورآهم خاشني راجني ، فكان ذلك مرغباً هلم يف االقتداء بسريهتم وسلوك طريقتهم 
  .من مؤثر فيه بشىء قط } فََما لَُه ِمْن َهاٍد { فيه ألطافه لقسوة قلبه وإصراره على فجوره ،  ومن مل يؤثر

كَذََّب الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم ) ٢٤(أَفََمْن َيتَِّقي بَِوْجهِِه ُسوَء الَْعذَابِ َيْوَم الِْقَياَمِة َوِقيلَ ِللظَّاِلِمَني ذُوقُوا َما كُنُْتْم َتكِْسُبونَ 
فَأَذَاقَُهُم اللَُّه الِْخْزَي ِفي الَْحيَاِة الدُّْنَيا َولََعذَابُ الْآخَِرِة أَكَْبرُ لَْو كَانُوا ) ٢٥(َتاُهُم الَْعذَاُب ِمْن حَْيثُ لَا َيْشُعُرونَ فَأَ

  ) ٢٦(َيْعلَُمونَ 

} َمن َيتَِّقى بَِوْجهِِه ُسوء العذاب أَفَ{ : وتقديره . استقبله هبا فوقي هبا نفسه إياه واتقاه بيده : اتقاه بدرقته : يقال 
أن اإلنسان إذا لقي خموفاً : ومعناه . شّدته : } ُسوء العذاب { كمن أمن العذاب ، فحذف كما حذف يف نظائره و 

مغلولة : من املخاوف استقبله بيده ، وطلب أن يقي هبا وجهه ، ألنه أعّز أعضائه عليه والذي يلقى يف النار يلقى 
: وقيل . نقه ، فال يتهيأ له أن يتقي النار إالّ بوجهه الذي كان يتقي املخاوف بغريه ، وقاية له وحماماة عليه يداه إىل ع

. . . . َما كُنُتْم َتكِْسُبونَ { وبال } ذُوقُواْ { وقال هلم خزنة النار . نزلت يف أيب جهل : املراد بالوجه اجلملة ، وقيل 
من اجلهة اليت ال حيتسبون ، وال خيطر بباهلم أن الشر يأتيهم منها ، بينا هم آمنون }  ِمْن َحْيثُ الَ َيشُْعُرونَ. . 

الذلّ والصغار ، كاملسح واخلسف والقتل واجلالء ، وما أشبه ذلك من : واخلزي . رافهون إذ فوجئوا من مأمنهم 
  .نكال اهللا 

قُْرآًنا َعرَبِيا غَْيَر ِذي ِعَوجٍ لََعلَُّهْم َيتَّقُونَ ) ٢٧(مَثَلٍ لََعلَُّهمْ َيَتذَكَُّرونَ َولَقَْد َضَربَْنا ِللنَّاسِ ِفي َهذَا الْقُْرآِن ِمْن كُلِّ 
)٢٨ (  



{ جاءين زيد رجالً صاحلاً وإنساناً عاقالً ، وجيوز أن ينتصب على املدح : حال مؤكدة كقولك } قُْرءاناً عََربِّياً { 
: أو غري معوج؟ قلت : مستقيماً : فهال قيل : فإن قلت . التناقض واالختالف مستقيماً بريئاً من } غَْيَر ِذى ِعَوجٍ 

والثانية ]  ١: الكهف [ } َولَْم َيْجَعل لَُّه ِعَوَجا { : نفي أن يكون فيه عوج قط ، كما قال : فيه فائدتان ، إحدامها 
  :وأنشد . واللبس  الشّك: املراد بالعوج : أن لفظ العوج خمتص باملعاين دون األعيان ، وقيل : 

  ِمَن اإلله َوقَْولٌ غَْيُر َمكْذُوبِ... َوقَْد أََتاكَ َيِقٌني غَْيُر ِذي ِعَوجٍ 

َيْعلَُمونَ  ِللَِّه َبلْ أَكْثَُرُهمْ لَا ضََرَب اللَُّه َمثَلًا َرُجلًا ِفيِه ُشَركَاُء ُمَتَشاِكُسونَ َوَرُجلًا َسلًَما ِلَرُجلٍ َهلْ َيْستَوَِياِن َمثَلًا الَْحْمُد
  ) ٣٠(إِنََّك َميٌِّت وَإِنَُّهْم مَيُِّتونَ ) ٢٩(

: ما تقولون يف رجل من املماليك قد اشترك فيه شركاء بينهم اختالف وتنازع : واضرب لقومك مثالً ، وقل هلم 
افعوه ، كل واحد منهم يدعي أنه عبده ، فهم يتجاذبونه ويتعاورونه يف مهن شىت ومشادة ، وإذا عنت له حاجة تد

فهو متحري يف أمره سادر قد تشعبت اهلموم قلبه وتوزعت أفكاره ، ال يدري أيهم يرضى خبدمته؟ وعلى أيهم يعتمد 
قد سلم ملالك واحد وخلص له ، فهو معتنق ملا لزمه من خدمته ، معتمد عليه فيما يصلحه : ويف آخر . يف حاجاته 

متثيل حال من يثبت آهلة شىت ، : أحسن حاالً وأمجل شأناً؟ واملراد ، فهمه واحد وقلبه جمتمع ، أيُّ هذين العبدين 
وما يلزمه على قضية مذهبه من أن يدعي كل واحد منهم عبوديته ، ويتشاكسوا يف ذلك ويتغالبوا ، كما قال تعاىل 

م يعبد؟ وعلى ربوبية أيهم ويبقى هو متحرياً ضائعاً ال يدري أيه]  ٩١: املؤمنون [ } َولََعالَ َبْعُضُهْم على َبْعضٍ { : 
يعتمد؟ وممن يطلب رزقه؟ وممن يلتمس رفقه؟ فهمه شعاع وقلبه أو زاع ، وحال من مل يثبت إال إهلا واحداً ، فهو 

صلة } ِفيِه { و . قائم مبا كلفه ، عارف مبا أرضاه وما أسخطه ، متفضل عليه يف عاجله ، مؤمل للثواب من آجله 
تشاكست أحواله ، وتشاخست : االختالف ، تقول : والتشاكس والتشاخس . ا فيه اشتركو: شركاء ، كما تقول 

بفتح الفاء والعني ، وفتح الفاء وكسرها مع سكون العني ، وهي » سلماً«: وقرىء . أسنانه ، ساملاً لرجل خالصاً 
وقرىء . له الضيعة سلمت : ذا خلوص له من الشركة ، من قوهلم : ذا سالمة لرجل ، أي : واملعىن . مصادر سلم 

وهناك رجل سامل لرجل ، وإمنا جعله رجالً ليكون أفطن ملا شقي به أو سعد ، فإن املرأة : بالرفع على االبتداء ، أي 
هل يستوي صفتامها : صفة على التمييز ، واملعىن : هل يستويان } َهلْ َيْستَوَِياِن مَثَالً { والصيب قد يغفالن عن ذلك 

َوأَكْثََر أمواال { : كقوله تعاىل » مثلني«: وقرىء . اقتصر يف التمييز على الواحد لبيان اجلنس وحاالمها ، وإمنا 
{ مثلني ، أن يكون الضمري يف : وجيوز فيمن قرأ } أََشدَّ ِمنُْهْم قُوَّةً { : مع قوله ]  ٦٩: التوبة [ } وأوالدا 
هل يستويان فيما يرجع إىل الوصفية ، كما : واملعىن . ل مثل رجل ومثل رج: للمثلني ، ألن التقدير } َيْستَوِياِن 

جيب أن يكون : الواحد الذي ال شريك له دون كل معبود سواه ، أي } احلمد للَِّه { كفى هبما رجلني : تقول 
  .كون به غريه فيشر} َبلْ أَكْثَُرُهمْ الَ َيْعلَُمونَ { احلمد متوجهاً إليه وحده والعبادة ، فقد ثبت أنه ال إله إالّ هو 

فََمْن أَظْلَُم ِممَّْن كَذََب َعلَى اللَِّه َوكَذََّب بِالصِّْدقِ إِذْ َجاَءُه أَلَْيسَ ) ٣١(ثُمَّ إِنَّكُْم َيْوَم الِْقَياَمِة ِعْنَد َربِّكُْم َتخَْتِصُمونَ 
  ) ٣٢(ِفي َجَهنََّم َمثًْوى ِللْكَافِرِيَن 

وسلم موته ، فأخرب أن املوت يعمهم ، فال معىن للتربص ، ومشاتة الباقي  كانوا يتربصون برسول اهللا صلى اهللا عليه
والفرق بني امليت » مائت ومائتون«: وقرىء . نعى إىل نبيه نفسه ، ونعى إليكم أنفسكم : وعن قتادة . بالفاين 

سائد غداً : كما تقول  زيد مائت غداً ،: وأما املائت ، فصفة حادثة تقول . أنّ امليت صفة الزمة كالسيد : واملائت 



. حي يف نقيضه ، فيما يرجع إىل اللزوم والثبوت : زيد ميت ، فكما تقول : وإذا قلت . ، أي سيموت وسيسود 
إنك وإياهم ، وإن كنتم أحياء فأنتم يف عداد املوتى؛ ألنّ ما هو كائن } إِنََّك َمّيٌت َوإِنَُّهْم مَّّيُتونَ { : واملعىن يف قوله 
فتحتج أنت } َتْخَتِصُمونَ { مث إنك وإياهم ، فغلب ضمري املخاطب على ضمري الغيب } ثُمَّ إِنَّكُمْ { ن فكأن قد كا

: عليهم بأنك بلغت فكذبوا ، فاجتهدت يف الدعوة فلجوا يف العناد ، ويعتذرون مبا ال طائل حتته ، تقول األتباع 
ني وآباؤنا األقدمون؛ وقد محل على اختصام اجلميع وأنّ أغوتنا الشياط: أطعنا سادتنا وكرباءنا ، وتقول السادات 

واملؤمنون الكافرين يبكتوهنم ]  ٢٨: ق [ } الَ َتخَْتِصُمواْ لََدىَّ { : الكفار خياصم بعضهم بعضاً ، حىت يقال هلم 
  :قال عبد اهللا بن عمر . باحلجج ، وأهل القبلة يكون بينهم اخلصام 

كيف : وديننا وحنن نرى أنّ هذه اآلية أنزلت فينا ويف أهل الكتاب؟ قلنا  لقد عشنا برهة من دهرنا)  ٩٦٧( 
ختتصم ونبينا واحد وديننا واحد وكتابنا واحد؟ حىت رأيت بعضنا يضرب وجوه بعض بالسيف ، فعرفت أهنا أنزلت 

صومة؟ فلما كان يوم ربنا واحد ونبينا واحد وديننا واحد ، فما هذه اخل: كنا نقول : وقال أبو سعيد اخلدري . فينا 
ما خصومتنا : وعن إبراهيم النخعي قالت الصحابة . نعم هو هذا : صفّني وشّد بعضنا على بعض بالسيوف ، قلنا 

. نزلت يف أهل القبلة : وعن أيب العالية . هذه خصومتنا : وحنن إخوان؟ فلما قتل عثمان رضي اهللا عنه قالوا 
} فََمْن أَظْلَُم ِممَّن كَذََب علَى اهللا { : أال ترى إىل قوله تعاىل . ا قدمت أوالً والوجه الذي يدلّ عليه كالم اهللا هو م

وما هو إال بيان وتفسري للذين يكون بينهم ]  ٣٣: الزمر [ } والذى َجاء بالصدق َوَصدََّق بِهِ { : وقوله تعاىل 
باألمر الذي هو الصدق } َوكَذََّب بالصدق { افترى عليه بإضافة الولد والشريك إليه } كَذََب علَى اهللا { اخلصومة 

فاجأه بالتكذيب ملا مسع به من غري وقفة ، إلعمال } إِذْ َجاءهُ { بعينه ، وهو ماء جاء به حممد صلى اهللا عليه وسلم 
ن هلؤالء الذي: أي } َمثًْوى للكافرين { روية واهتمام بتمييز بني حق وباطل ، كما يفعل أهل النصفة فيما يسمعون 

  .إشارة إليهم } للكافرين { كذبوا على اهللا وكذبوا بالصدق ، والالم يف 

) ٣٤(لَُهْم َما َيَشاُءونَ ِعْنَد َربِّهِْم ذَِلكَ َجَزاُء الُْمْحِسنَِني ) ٣٣(َوالَِّذي َجاَء بِالصِّْدقِ َوَصدَّقَ بِِه أُولَِئَك ُهمُ الُْمتَّقُونَ 
  ) ٣٥(أَ الَِّذي َعِملُوا وََيْجزَِيُهْم أَْجرَُهْم بِأَْحَسنِ الَِّذي كَاُنوا َيْعَملُونَ ِلُيكَفِّرَ اللَُّه َعْنُهمْ أَسَْو

جاء بالصدق وآمن به ، وأراد به إياه ومن : هو رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم } والذى َجاء باحلق َوَصدََّق بِهِ { 
]  ٤٩: املؤمنون [ } َتْيَنا موسى الكتاب لََعلَُّهْم يَْهَتُدونَ َولَقَْد ءا{ : تبعه ، كما أراد مبوسى إياه وقومه يف قوله 

والفوج أو الفريق : وجيوز أن يريد . إال أنّ هذا يف الصفة وذاك يف االسم } أُْولَِئَك ُهُم املتقون { : فلذلك قال 
قراءة ابن  ويف. الذي جاء بالصدق وصدق به ، وهم الرسول الذي جاء بالصدق ، وصحابته الذي صدقوا به 

صدق به الناس ومل : بالتخفيف ، أي » وصدق به«: وقرىء » والذين جاؤوا بالصدق وصدقوا به«: مسعود 
بسببه؛ ألنّ القرآن : صار صادقاً به ، أي : وقيل . أداه إليهم كما نزل عليه من غري حتريف : يكذهبم به ، يعين 

بيح ملن جيريها على يده ، وال جيوز أن يصدق إالّ الصادق ، معجزة ، واملعجزة تصديق من احلكيم الذي ال يفعل الق
ما معىن إضافة األسوأ واألحسن إىل الذي عملوا : فإن قلت » وصّدق به«: فيصري لذلك صادقاً باملعجزة ، وقرىء 

من  أما اإلضافة فما هي من إضافة أفعل إىل اجلملة اليت يفضل عليها ، ولكن: ، وما معىن التفضيل فيهما؟ قلت 
وأما التفضيل فإيذان بأن . األشج أعدل بين مروان : إضافة الشيء إىل ما هو بعضه من غري تفضيل ، كقولك 

السيء الذي يفرط منهم من الصغائر والزالّت املكفرة ، هو عندهم األسوأ الستعظامهم املعصية ، واحلسن الذي 



: وقرىء . ر سيئهم باألسوأ وحسنهم باألحسن يعلمونه هو عند اهللا األحسن ، حلسن إخالصهم فيه؛ فلذلك ذك
  .الذي عملوا مجع سوء » أسوأ«

َوَمْن َيْهِد اللَُّه فََما لَُه ِمْن ) ٣٦(أَلَْيَس اللَُّه بِكَاٍف عَْبَدُه وَُيَخوِّفُوَنَك بِالَِّذيَن ِمْن ُدونِِه َوَمْن ُيْضِللِ اللَُّه فََما لَُه ِمْن َهاٍد 
  ) ٣٧(ُه بَِعزِيزٍ ِذي اْنتِقَامٍ ُمِضلٍّ أَلَْيَس اللَّ

: وقرىء . أدخلت مهزة اإلنكار على كلمة النفي ، فأفيد معىن إثبات الكفاية وتقريرها } أَلَْيَس اهللا بِكَاٍف عَْبَدُه { 
  :وهم األنبياء؛ وذلك » بكاف عباده«وهو رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، و » بكاف عبده«
إنا خناف أن ختبلك آهلتنا ، وإنا خنشى عليك معرهتا : لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنّ قريشاً قالت )  ٩٦٨( 

  :ويروى . لعيبك إياها 
أحذركها يا خالد ، إنّ هلا لشّدة ال يقوم هلا شيء : أنه بعث خالداً إىل العّزى ليكسرها ، فقال له سادهنا )  ٩٦٩( 

أليس اهللا بكاف نبيه أن يعصمه من كل سوى ويدفع عنه كل : وجلّ  فقال اهللا عّز. ، فعمد خالد إليها فهشم أنفها 
أو أليس اهللا بكاف أنبياءه . ويف هذا هتكم هبم؛ ألّنهم خّوفوه ما ال يقدر على نفع وال ضّر . بالء يف مواطن اخلوف 

هود [ } ْعُض ءاِلهَِتَنا بُِسوء إِن نَّقُولُ إِالَّ اعتراك َب{ : ولقد قالت أممهم حنو ذلك ، فكفاهم اهللا وذلك قول قوم هود 
: وقرىء . العبد والعباد على اإلطالق ، ألنه كافيهم يف الشدائد وكافل مصاحلهم : وجيوز أن يريد ]  ٥٤: 
حيتمل أن يكون غري مهموز مفاعله من الكفاية ، : ويكايف . » يكايف عباده«و. على اإلضافة » بكايف عباده«

أن يكون مهموزاً ، من املكافأة : واملباراة . أبلغ من كفى ، لبنائه على لفظ املبالغة  جيازي يف جيزى ، وهو: كقولك 
األوثان اليت اختذوها آهلة من : أراد } بالذين ِمن ُدونِِه { ، ) وجيزيهم أجرهم : ( وهي اجملازاة ، ملا تقدم من قوله 

، وفيه وعيد لقريش ووعد للمؤمنني بأنه ينتقم هلم  ينتقم من أعدائه} ِذى انتقام { بغالب منيع } بَِعزِيزٍ { دونه 
  .منهم ، وينصرهم عليهم 

اللَِّه إِنْ أََراَدنَِي اللَُّه بُِضرٍّ َهلْ  َولَِئْن َسأَلَْتُهْم َمْن َخلََق السََّماوَاِت َوالْأَْرَض لََيقُولُنَّ اللَُّه قُلْ أَفََرأَْيُتْم َما َتْدُعونَ ِمْن ُدوِن
  ) ٣٨(كِّلُونَ اُت ُضرِِّه أَْو أَرَادَنِي بَِرْحَمٍة َهلْ ُهنَّ ُمْمِسكَاتُ َرْحَمِتِه قُلْ َحسْبَِي اللَُّه َعلَْيِه َيَتَوكَّلُ الُْمَتَوُهنَّ كَاِشفَ

مل فرض : فإن قلت . بالتنوين على األصل ، وباإلضافة للتخفيف » ممسكاٌت رمحَته«و» كاشفاٌت ضرَّه«: قرىء 
ألهنم خّوفوه معّرة األوثان وختبيلها ، فأمر بأن يقّررهم أّوالً بأن خالق العامل هو اهللا : وهنم؟ قلت املسألة يف نفسه د

فإذا أرادين خالق العامل الذي أقررمت به بضّر من مرض أو فقر أو غري ذلك من : مث يقول هلم بعد التقرير . وحده 
الاليت خّوفتموين إياهن كاشفات عين ضّره أو ممسكات  هل هؤالء. أو برمحة من صحة أو غىن أو حنومها . النوازل 

َعلَْيِه { كافياً ملعّرة أوثانكم } َحْسبِىَ اهللا { : رمحته ، حىت إذا ألقمهم احلجر وقطعهم حىت ال حيريوا ببنت شفه قال 
} قُلْ َحْسبَِى اهللا { ل ويروى أنّ النّيب صلى اهللا عليه وسلم سأهلم فسكتوا ، فنز. وفيه هتكم } َيَتَوكَّلُ املتوكلون 

: ؟ قلت ) وخيوفونك بالذين من دونه : ( كاشفات ، وممسكات ، على التأنيث بعد قوله تعاىل : مل قيل : فإن قلت 
أَفَرَءْيُتمُ الالت والعزى ومناة الثالثة األخرى أَلَكُمُ { : أنثهن وكن إناثاً وهن الالت والعّزى ومناة ، قال اهللا تعاىل 

ليضعفها ويعجزها زيادة تضعيف وتعجيز عما طالبهم به من كشف ]  ٢١ - ١٩: النجم [ } ُه االنثى الذكر َولَ
الضّر وإمساك الرمحة؛ ألنّ األنوثة من باب اللني والرخاوة ، كما أنّ الذكورة من باب الشّدة والصالبة ، كأنه قال 

  .وفيه هتكم أيضاً . وأعجز  األناث الاليت هن الالّت والعّزى ومناة أضعف مما تدعون هلّن: 



َمْن َيأِْتيِه َعذَاٌب ُيخْزِيِه وََيِحلُّ َعلَْيِه َعذَاٌب ُمِقيمٌ ) ٣٩(قُلْ َيا قَْومِ اْعَملُوا َعلَى َمكَاَنِتكُْم إِنِّي َعاِملٌ فَسَْوَف َتْعلَُمونَ 
)٤٠ (  

. واملكانة مبعىن املكان . يت متكنتم منها على حالكم اليت أنتم عليها وجهتكم من العداوة ال} على َمكَانَِتكُْم { 
فإين : حق الكالم : فإن قلت . للزمان ، ومها للمكان  -وحيث . فاستعريت عن العني للمعىن كما يستعار هنا 

لالختصار ، وملا فيه من زيادة الوعيد ، واإليذان بأنّ حاله ال تقف ، وتزداد : عامل على مكانيت ، فلم حذف؟ قلت 
فََسْوفَ َتْعلَُمونَ َمن { : أال ترى إىل قوله . ة وشّدة ، ألنّ اهللا ناصره ومعينه ومظهره على الدين كله كل يوم قّو

كيف توعدهم بكونه منصوراً عليهم غالباً عليهم يف الدنيا واآلخرة ، ألهنم إذا أتاهم اخلزي والعذاب فذاك } َيأِْتيهِ 
مثل مقيم يف } ُيخْزِيِه { زيز من أوليائه ، وبذل ذليل من أعدائه عّزه وغلبته ، من حيث إن الغلبة تتم له بعز ع

» مكاناتكم«: وقرىء . عذاب خمزٍ له ، وهويوم بدر ، وعذاب دائم وهو عذاب النار : وقوعه صفة للعذاب ، أي 
.  

  ) ٤١(ْن َضلَّ فَإِنََّما َيِضلُّ َعلَْيَها َوَما أَْنَت َعلَْيهِْم بَِوكِيلٍ إِنَّا أَنَْزلَْنا َعلَْيَك الْكَِتاَب ِللنَّاسِ بِالَْحقِّ فََمنِ اْهَتَدى فَِلَنفِْسِه َوَم

وال . ألجلهم وألجل حاجتهم إليه؛ ليبشروا وينذروا ، فتقوى دواعيهم إىل اختيار الطاعة على املعصية } ِللنَّاسِ { 
وما وكلت عليهم . ضاللة فقد ضّرها حاجة إىل ذلك فأنا الغين ، فمن اختار اهلدي فقد نفع نفسه ، ومن اختار ال

  .لتجربهم على اهلدى ، فإنّ التكليف مبين على االختيار دون اإلجبار 

َجلٍ َت َويُْرِسلُ الْأُْخَرى إِلَى أَاللَُّه َيَتَوفَّى الْأَْنفُسَ ِحَني َمْوِتَها َوالَِّتي لَْم َتُمْت ِفي َمَناِمَها فَُيْمِسُك الَِّتي قََضى َعلَْيَها الْمَْو
  ) ٤٢(ُمَسمى إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآيَاٍت ِلقَْومٍ َيتَفَكَُّرونَ 

من صحة أجزائها : إماتتها ، وهو أن تسلب ما هي به حية حساسة دّراكة : وتوفيها . اجلمل كما هي } األنفس { 
يريد ويتويف األنفس اليت مل  }والىت لَْم َتُمْت ِفى َمَنامَِها { وسالمتها؛ ألهنا عند سلب الصحة كأن ذاهتا قد سلبت 

[ } َوُهَو الذى يتوفاكم باليل { : ومنه قوله تعاىل . يتوفاها حني تنام ، تشبيهاً للنائمني باملوتى : متت يف منامها ، أي 
الىت قضى َعلَْيَها املوت { األنفس } فَُيْمِسُك { حيث ال مييزون وال يتصرفون ، كما أنّ املوتى كذلك ]  ٦: األنعام 

وقيل . النائمة إىل أجل مسمى إىل وقت ضربه ملوهتا } َويُْرِسلُ األخرى { ال يرّدها يف وقتها حية : احلقيقي ، أي } 
يتوىف األنفس يستوفيها ويقضيها ، وهي األنفس اليت تكون معها احلياة واحلركة ، ويتوىف األنفس اليت مل متت يف : 

 تتوىف يف النوم هي نفس التمييز ال نفس احلياة؛ ألنّ نفس احلياة إذا زالت فاليت: قالوا . منامها ، وهي أنفس التمييز 
يف ابن آدم نفس وروح بينهما مثل : ورووا عن ابن عباس رضي اهللا عنهما . زال معها النفس ، والنائم يتنفس 

العبد قبض اهللا نفسه ومل شعاع الشمس ، فالنفس اليت هبا العقل والتمييز والروح اليت هبا النفس والتحرك ، فإذا نام 
يقبض روحه والصحيح ما ذكرت أّوالً ، ألنّ اهللا عّز وعال علق التويف واملوت واملنام مجيعاً باألنفس ، وما عنوا 

{ بنفس احلياة واحلركة ونفس العقل والتمييز غري متصف باملوت والنوم ، وإمنا اجلملة هي اليت متوت وهي اليت تنام 
إنّ يف تويف األنفس مائتة ونائمة وإمساكها وإرساهلا إىل أجل آليات على قدرة اهللا وعلمه لقوم } إِنَّ ِفى ذَِلكَ 

  .على البناء للمفعول » قُِضَي عليها املوُت«: وقرىء . يتفكرون ، لقوم جييلون فيه أفكارهم ويعتربون 



قُلْ ِللَِّه الشَّفَاَعةُ َجِميًعا لَُه ُملْكُ ) ٤٣(َيْمِلكُونَ َشْيئًا َولَا َيْعِقلُونَ أَمِ اتََّخذُوا ِمْن ُدوِن اللَِّه ُشفََعاَء قُلْ أََولَْو كَانُوا لَا 
  ) ٤٤(السََّماَواِت َوالْأَْرضِ ثُمَّ إِلَْيهِ ُتْرَجُعونَ 

ُؤالء َه{ : حني قالوا } ُشفََعاء { من دون إذنه } ِمن ُدوِن اهللا { بل اختذ قريش ، واهلمزة لإلنكار } أَمِ اختذوا { 
قُل ِللَِّه الشفاعة { أال ترى إىل قوله تعاىل . وال يشفع عنده أحد إال بإذنه ]  ١٨: يونس [ } شفعاؤنا عِنَد اهللا 

أن يكون املشفوع له مرتضى ، وأن يكون : هو مالكها ، فال يستطيع أحد شفاعة إالّ بشرطني : أي } َجِميعاً 
الَ َيْمِلكُونَ شَْيئاً { أيشفعون ولو كانوا : معناه } أََولَْو كَانُواْ { مجيعاً  وههنا الشرطان مفقودان. الشفيع مأذوناً له 

لَُّه ُملْكُ { ولو كانوا على هذه الصفة ال ميلكون شيئاً قطّ ، حىت ميلكوا الشفاعة وال عقل هلم : أي } َوالَ َيْعِقلُونَ 
ألنه إذا كان له امللك كله والشفاعة من امللك ، } ِميعاً ِللَِّه الشفاعة َج{ : تقرير لقوله تعاىل } السماوات واألرض 

له ملك السموات : مبا يليه ، معناه : ؟ قلت } ثُمَّ إِلَْيِه تُْرَجُعونَ { : مب يتصل قوله : فإن قلت . كان مالكاً هلا 
  .لك الدنيا واآلخرة فله م. واألرض اليوم مث إليه ترجعون يوم القيامة ، فال يكون امللك يف ذلك اليوم إالّ له 

  ) ٤٥(نِِه إِذَا ُهْم َيْستَْبِشُرونَ َوإِذَا ذُِكَر اللَُّه َوْحَدُه اْشَمأَزَّْت قُلُوُب الَِّذيَن لَا ُيؤِْمُنونَ بِالْآِخَرِة وَإِذَا ذُِكرَ الَِّذيَن ِمْن ُدو

{ نفروا وانقبضوا : ، أي » م امشأزواإذا أفرد اهللا بالذكر ومل يذكر معه آهلته: ، أي » مدار املعىن على قوله وحده
وهم آهلتهم ذكر اهللا معهم أو مل يذكر استبشروا ، الفتتاهنم هبا ونسياهنم حق اهللا إىل } َوإِذَا ذُِكَر الذين ِمن ُدونِِه 

استبشارهم أراد : وقيل . إذا قيل ال إله إال اهللا وحده ال شريك له نفروا؛ ألنّ فيه نفياً آلهلتهم : وقيل . هواهم فيها 
عند باب الكعبة ، فسجدوا ) والنجم ( مبا سبق إليه لسان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من ذكر آهلتهم حني قرأ 

معه لفرحهم ، ولقد تقابل االستبشار واالمشئزاز؛ إذ كل واحد منهما غاية يف بابه؛ ألنّ االستبشار أن ميتلىء قلبه 
. أن ميتلىء غماً وغيظاً حىت يظهر االنقباض يف أدمي وجهه : واالمشئزاز . ل سروراً حىت تنبسط له بشرة وجهه ويتهلّ

العامل يف إذا املفاجأة ، تقديره وقت ذكر الذين من دونه ، فاجأوا : ؟ قلت } إِذَا ذُِكَر { ما العامل يف : فإن قلت 
  .وقت االستبشار 

  ) ٤٦(الَْغْيبِ وَالشََّهاَدِة أَْنَت َتْحكُُم َبْيَن ِعَباِدَك ِفي َما كَانُوا ِفيِه َيْخَتِلفُونَ  قُلِ اللَُّهمَّ فَاِطَر السََّماوَاِت وَالْأَْرضِ َعاِلَم

ادع اهللا بأمسائه العظمى ، : َبِعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هبم ، وبشدة شكيمتهم يف الكفر والعناد ، فقيل له 
وفيه وصف حلاهلم وإعذار لرسول اهللا . وال حيلة لغريك فيهم أنت وحدك تقدر على احلكم بيين وبينهم ، : وقل 

 -أنه أخرب بقتل احلسني . وعن الربيع بن خثيم وكان قليل الكالم . صلى اهللا عليه وسلم وتسلية له ووعيد هلم 
ه اآلية آه أو قد فعلوا؟ وقرأ هذ: اآلن يتكلم ، فما زاد على أن قال : وقالوا  -رضي اهللا عنه ، وسخط على قاتله 

  .قتل من كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جيلسه يف حجره ويضع فاه على فيه : وروى أنه قال على أثره . 

ْم ِمَن اللَِّه َما لَمْ الْقَِياَمِة َوَبَدا لَُهَولَْو أَنَّ ِللَِّذيَن ظَلَُموا َما ِفي الْأَْرضِ َجِميًعا َوِمثْلَُه َمَعُه لَافَْتدَْوا بِِه ِمْن ُسوِء الَْعذَابِ َيْوَم 
  ) ٤٨(وََبَدا لَُهمْ َسيِّئَاُت َما كََسبُوا َوحَاَق بِهِْم َما كَانُوا بِِه َيْسَتهْزِئُونَ ) ٤٧(َيكُوُنوا َيحَْتِسُبونَ 



نَفٌْس ما أُخِْفىَ  فَالَ َتْعلَُم{ : وعيد هلم ال كنه لفظاعته وشّدته ، وهو نظري قوله تعاىل يف الوعد } َوَبَدا لَُهْم ّمَن اهللا { 
وظهر هلم من سخط اهللا وعذابه ما مل يكن قط يف حساهبم ومل حيدثوا به نفوسهم : واملعىن ]  ١٧: السجدة [ } لَُهم 

ويل ألهل الرياء : وعن سفيان الثوري أنه قرأها فقال . عملوا أعماالً حسبوها حسنات ، فإذا هي سيئات : وقيل . 
أخشى آية من كتاب اهللا ، وتالها ، فأنا : حممد بن املنكدر عند موته فقيل له ، فقال وجزع . ، ويل ألهل الرياء 

أو . أي سيئات أعماهلم اليت كسبوها } َوَبَدا لَُهْم سَّيئَاُت َما كََسُبواْ { أخشى أن يبدو يل من اهللا ما مل أحتسبه 
: اجملادلة [ } أحصاه اهللا َوَنسُوُه { : ىل سيئات كسبهم ، حني تعرض صحائفهم ، وكانت خافية عليهم ، كقوله تعا

َوَجَزاء سَّيئٍَة { : أنواع العذاب اليت جيازون هبا على ما كسبوا ، فسماها سيئات ، كما قال : وأراد بالسيئات ]  ٦
  .ونزل هبم وأحاط جزاء هزئهم } َوحَاَق بِهِم { ]  ٤٠: الشورى [ } َسّيئَةٌ ّمثْلَُها 

نَّ أَكْثَرَُهْم لَا َيْعلَُمونَ َسانَ ُضرٌّ َدَعاَنا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاُه نِْعَمةً ِمنَّا قَالَ إِنََّما أُوتِيُتُه َعلَى ِعلْمٍ َبلْ ِهَي ِفْتَنةٌ وَلَِكفَإِذَا َمسَّ الْإِْن
)٤٩ (  

مين أين أي على علم } على ِعلْمٍ { خولين ، إذا أعطاك على غري جزاء : ويقال . خمتص بالتفضل : التخويل 
أو على علم من اهللا يب وباستحقاقي أو على علم مين بوجوه الكسب ، كما . سأعطاه ، ملا يفّ من فضل واستحقاق 

وهو للنعمة؟ } أُوِتيُتُه { مل ذكر الضمري يف : فإن قلت ] .  ٧٨: القصص [ } على علم عندي { : قال قارون 
يف إمنا ) ما ( وحيتمل أن تكون . شيئاً من النعم وقسماً منها } ةً ّمنَّا نِْعَم{ : ذهاباً به إىل املعىن؛ ألنّ قوله : قلت 

إنكار لقوله كأنه قال } َبلْ ِهَى ِفْتَنةٌ { أن الذي أوتيته على علم : على معىن . موصولة ال كافة ، فريجع إليها املضري 
وامتحان لك ، أتشكر أم تكفر؟ فإن قلت  ابتالء: ما خّولناك من خولناك من النعمة ملا تقول ، بل هي فتنة ، أي : 
ِفْتَنةً { محالً على املعىن أّوالً ، وعلى اللفظ آخراً؛ وألنّ اخلرب ملا كان مؤنثاً أعين : كيف ذكر الضمري مث أنثه؟ قلت : 
نََّما إِ{ على وفق »بل هو فتنة«: وقرىء . ما جاءت حاجتك : ساغ تأنيث املبتدأ ألجله ألنه يف معناه ، كقوهلم : } 

السبب يف : ما السبب يف عطف هذه اآلية بالفاء وعطف مثلها يف أّول السورة بالواو؟ قلت : فإن قلت . } أُوِتيُتهُ 
على معىن أهنم يشمئزون ]  ٤٥: الزمر [ } َوإِذَا ذُِكَر اهللا َوْحَدُه امشأزت { : ذلك أنّ هذه وقعت مسببة عن قوله 
ة ، فإذا مّس أحدهم ضّر دعا من امشأّز من ذكره ، دون من استبشر بذكره ، عن ذكر اهللا ويستبشرون بذكر اآلهل

ما يف االعتراض من : قلت . حق االعتراض أن يؤكد املعترض بينه وبينه : فإن قلت . وما بينهما من اآلي اعتراض 
: مث ما عقبه من الوعيد العظيم أَنَت َتْحكُُم َبْيَن عبادك : دعاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ربه بأمر منه وقوله 

يا رب ال حيكم بيين : تأكيد إلنكار امشئزازهم واستبشارهم ورجوعهم إىل اهللا يف الشدائد دون آهلتهم ، كأنه قيل 
َولَْو أَنَّ ِللَِّذينَ { : وقوله . وبني هؤالء الذين جيترؤن عليك مثل هذه اجلراءة ، ويرتكبون مثل هذا املنكر إال أنت 

ولو أنّ : متناول هلم ولكل ظامل إن جعل مطلقاً ، وإياهم خاصة إن عنيتهم به ، كأنه قيل ]  ٤٧: الزمر [ } واْ ظَلَُم
حني أحكم عليهم بسوء العذاب ، وهذه األسرار والنكت . هلؤالء الظاملني ما يف األرض مجيعاً ومثله معه الفتدوا به 

وأما اآلية األوىل فلم تقع مسببة وما هي إالّ مجلة ناسبت . أكمامها  ال يربزها إال علم النظم ، وإال بقيت حمتجبة يف
من أي وجه وقعت مسببة؟ : فإن قلت . قام زيد وقعد عمرو : مجلة قبلها فعطفت عليها بالواو ، كقولك 

ف ، يف هذا التسبيب لط: قلت . واالمشئزاز عن ذكر اهللا ليس مبقتض اللتجائهم إليه ، بل هو مقتض لصدوفهم عنه 
زيد كافر : زيد مؤمن باهللا ، فإذا مّسه ضرّ التجأ إليه ، فهذا تسبيب ظاهر ال لبس فيه ، مث تقول : وبيانه أنك تقول 

باهللا ، فإذا مّسه ضّر التجأ إليه ، فتجيء بالفاء جميئك به مثة ، كأنّ الكافر حني التجأ إىل اهللا التجاء املؤمن إليه ، 



أال ترى أنك . ريه جمراه يف جعله سبباً يف االلتجاء ، فأنت حتكي ما عكس فيه الكافر مقيم كفره مقام اإلميان ، وجم
  ؟. تقصد هبذا الكالم اإلنكار والتعجب من فعله 

وَالَِّذيَن ظَلَُموا ِمْن فَأََصابَُهْم سَيِّئَاُت َما كََسُبوا ) ٥٠(قَْد قَالََها الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم فََما أَغَْنى َعْنُهْم َما كَاُنوا َيكِْسُبونَ 
أَوَلَْم َيْعلَُموا أَنَّ اللََّه َيْبُسطُ الرِّْزَق ِلَمْن َيَشاُء َويَقِْدرُ إِنَّ ) ٥١(َهُؤلَاِء َسُيِصيبُُهْم َسيِّئَاُت َما كََسبُوا َوَما ُهْم بِمُْعجِزِيَن 

  ) ٥٢(ِفي ذَِلَك لَآَياٍت ِلقَْومٍ ُيؤِْمُنونَ 

» قد قاله«: وقرىء . ألهنا كلمة أو مجلة من القول } إِنََّما أُوِتيُتُه على ِعلْمٍ { : راجع إىل قوله }  قَالََها{ الضمري يف 
إمنا أوتيته على علم عندي { : هم قارون وقومه ، حيث قال : على معىن القول والكالم ، وذلك والذين من قبلهم 

{ جيوز أن يكون يف األمم اخلالية آخرون قائلون مثلها و. وقومه راضون هبا ، فكأهنم قالوها ]  ٧٨: القصص [ } 
{ من مشركي قومك } ِمْن ها ا ؤال ِء { من متاع الدنيا وجيمعون منه } فََمآ أغىن َعْنُهْم مَّا كَاُنواْ َيكِْسُبونَ 

مث بسط مثل ما أصاب أولئك ، فقتل صناديدهم ببدر ، وحبس عنهم الرزق ، فقحطوا سبع سنني ، } َسُيِصيُبُهمْ 
  .أنه ال قابض وال باسط إالّ اهللا عّز وجلّ } أََولَْم يعلموا اْ { : هلم فمطروا سبع سنني ، فقيل هلم 

الَْغفُوُر الرَّحِيمُ  وَب َجِميًعا إِنَُّه ُهَوقُلْ َيا ِعَباِدَي الَِّذيَن أَْسَرفُوا َعلَى أَنْفُسِهِْم لَا َتقَْنطُوا ِمْن َرْحَمِة اللَِّه إِنَّ اللََّه َيْغِفرُ الذُُّن
)٥٣ (  

بفتح النون وكسرها : قرىء } الَ تَقَْنطُواْ { جنوا عليها باإلسراف يف املعاصي والغلّو فيها } أَْسَرفُواْ على أَنفُسِهِْم { 
ذكره يعين بشرط التوبة ، وقد تكّرر ذكر هذا الشرط يف القرآن ، فكان } إِنَّ اهللا َيْغِفُر الذنوب َجِميعاً { وضمها 

ويف قراءة ابن . فيما ذكر فيه ذكراً له فيما مل يذكر فيه؛ ألنّ القرآن يف حكم كالم واحد ، وال جيوز فيه التناقض 
من تاب؛ ألنّ مشيئة اهللا تابعة حلكمته : واملراد مبن يشاء . » يغفر الذنوب مجيعاً ملن يشاء«: عباس وابن مسعود 

يغفر الذنوب «: قراءة النيبّ صلى اهللا عليه وسلم وفاطمة رضي اهللا عنها يف : وقيل . وعدله ، ال مللكه وجربوته 
: وقيل ]  ١٥: الشمس [ } َوالَ َيَخاُف عقباها { : ونظري نفي املباالة نفي اخلوف يف قوله تعاىل » مجيعاً وال يبايل
فكيف ومل هناجر وقد عبدنا  يزعم حممد أنّ من عبد األوثان وقتل النفس اليت حرم اهللا مل يغفر له: قال أهل مكة 

وروى أنه أسلم عياش بن أيب ربيعة والوليد ابن الوليد ونفر معهما ، مث . األوثان وقتلنا النفس اليت حّرم اهللا فنزلت 
فكتب هبا عمر رضي اهللا عنه . ال يقبل اهللا هلم صرفاً وال عدالً أبداً ، فنزلت : فتنوا وعذبوا ، فافتتنوا ، فكنا نقول 

وعن رسول اهللا صلى اهللا عليه . نزلت يف وحشي قاتل محزة رضي اهللا عنه : ، فأسلموا وهاجروا ، وقيل إليهم 
  :وسلم 

يا رسول اهللا ، ومن أشرك؟ فسكت ساعة مث : فقال رجل " ما أحب أنّ يل الدنيا وما فيها هبذه اآلية ) "  ٩٧٠( 
  .ثالث مّرات " إالمن أشرك : " قال 

وَاتَّبُِعوا أَْحَسَن َما أُنْزِلَ إِلَْيكُْم ِمْن ) ٥٤(بِّكُْم وَأَْسِلُموا لَُه ِمْن قَْبلِ أَنْ يَأْتَِيكُُم الَْعذَاُب ثُمَّ لَا ُتْنَصُرونَ َوأَنِيبُوا إِلَى َر
َيا َحْسرََتا َعلَى َما فَرَّطُْت ِفي َجْنبِ  أَنْ َتقُولَ نَفٌْس) ٥٥(رَبِّكُْم ِمْن قَْبلِ أَنْ يَأْتَِيكُُم الَْعذَابُ َبْغَتةً وَأَْنُتْم لَا َتشُْعُرونَ 

أَْو َتقُولَ ِحَني تََرى ) ٥٧(أَْو َتقُولَ لَْو أَنَّ اللََّه َهدَانِي لَكُْنُت ِمَن الُْمتَِّقَني ) ٥٦(اللَِّه َوإِنْ كُْنُت لَِمَن السَّاخِرِيَن 



بَلَى قَْد َجاءَْتَك آيَاِتي فَكَذَّْبتَ بَِها وَاسَْتكْبَْرَت َوكُْنَت ِمَن ) ٥٨( الَْعذَاَب لَْو أَنَّ ِلي كَرَّةً فَأَكُونَ ِمَن الُْمْحِسنَِني
  ) ٥٩(الْكَاِفرِيَن 

وأخلصوا له العمل ، إمنا ذكر اإلنابة على أثر املغفرة لئال يطمع } وَأَْسِلُمواْ لَهُ { وتوبوا إليه } َوأَنِيُبواْ إىل رَّبكُمْ { 
واتبعوا أَْحَسَن مآ أُنزِلَ إِلَْيكُم مِّن { وللداللة على أهنا شرط فيها الزم ال حتصل بدونه  طامع يف حصوهلا بغري توبة ،

أي } َوأَنُتْم الَ َتْشُعُرونَ { ] .  ١٨: الزمر [ } الذين َيْسَتِمُعونَ القول فََيتَّبُِعونَ أَْحَسَنهُ { : مثل قوله } رَّبِّكُم 
فإن . كراهة أن تقول } أَن َتقُولَ َنفْسٌ { ن شيئاً لفرط غفلتكم وسهوكم يفجؤكم وأنتم غافلون ، كأنكم ال ختشو

نفس متميزة من : وجيوز أن يراد . ألنّ املراد هبا بعض األنفس ، وهي نفس الكافر : مل نكرت؟ قلت : قلت 
  : وجيوز أن يراد التكثري ، كما قال األعشى. أو بعذاب عظيم . إما بلجاج يف الكفر شديد : األنفس 

  أََتانِي كَرٌِمي َينْفُُض الرَّأَْس ُمْغضَبَا... َوَربَّ َبقِيعٍ لَْو َهَتفُْت بَِحوِِّه 
وقد . ربّ بلد قطعت ، ورب بطل قارعت : ونظريه . أفواجاً من الكرام ينصرونه ، ال كرمياً واحداً : وهو يريد 

ويا حسرتاي ، على اجلمع بني العوض . ألصل على ا» يا حسريت«: وقرىء . اختلس الطعنة وال يقصد إالّ التكثري 
أنا يف جنب فالن وجانبه وناحيته ، وفالن لني اجلنب واجلانب ، مث قالوا : اجلانب ، يقال : واجلنب . واملعّوض منه 

  :قال سابق الرببري . فّرط يف جنبه ويف جانبه ، يريدون يف حقه : 
  لَُه كَبِدٌ َحرَّى َعلَْيَك َتقَطَُّع. ..أََما َتتَِّقَني اللََّه ِفي َجْنبِ َواِمقٍ 

  :أال ترى إىل قوله . وهذا من باب الكناية؛ ألنك إذا أثبت األمر يف مكان الرجل وحيزه ، فقد أثبته فيه 
  ِفي قُبٍَّة ُضرَِبْت َعلَى اْبنِ الَْحْشَرجِ... إنَّ السََّماَحةَ وَالُْمُروَءة وَالنََّدى 

  :ويف احلديث . ألجلك : لت كذا ، يريدون ملكانك فع: ومنه قول الناس 
فمن حيث مل يبق . فعلت هذا من جهتك : وكذلك " من الشرك اخلفّي أن يصلي الرجل ملكان الرجل ) "  ٩٧١( 

فرطُت يف : على معىن } فَرَّطَُت ِفى َجنبِ اهللا { : فرق فيما يرجع إىل أداء الغرض بني ذكر املكان وتركه ، قيل 
فمرجع كالمك إىل أن ذكر اجلنب كال ذكر سوى ما يعطى من حسن الكناية وبالغتها ، : قلت  فإن. ذات اهللا 

ال بّد من تقدير مضاف حمذوف ، سواء ذكر اجلنب أو : فما معىن فرطت يف اهللا؟ قلت . فرطت يف اهللا : فكأنه قيل 
« . يف ذكر اهللا : حرف عبد اهللا وحفصة ويف . فرطت يف طاعة اهللا وعبادة اهللا ، وما أشبه ذلك : واملعىن . مل يذكر 

َوإِن كُنتُ لَِمَن { ، ]  ١١٨: التوبة [ ، ]  ٢٥: التوبة [ } بَِما َرُحَبْت { مصدرية مثلها يف » ما فرطت« يف» وما 
على النصب على } َوإِن كُنُت { مل يكفه أن ضيع طاعة اهللا حىت سخر من أهلها ، وحمل : قال قتادة } الساخرين 

أنه كان يف بين إسرائيل عامل ترك : وروى . فرطت يف حال سخرييت : فرطت وأنا ساخر ، أي : ، كأنه قال  احلال
  .علمه وفسق 

متتع من الدنيا مث تب ، فأطاعه ، وكان له مال فأنفقه يف الفجوز ، فأتاه ملك املوت يف ألذّ ما : وأتاه إبليس فقال له 
جنب اهللا ، ذهب عمري يف طاعة الشيطان ، وأسخطت ريب فندم حني مل يا حسرتاه على ما فرطت يف : كان فقال 

إما أن يريد به اهلداية باإلجلاء أو باإللطاف أو : ال خيلو } لَْو أَنَّ اهللا هداىن { ينفعه الندم ، فأنزل اهللا خربه يف القرآن 
ما الوحي فقد كان ، ولكنه عرض وأ. بالوحي ، فاإلجلاء خارج عن احلكمة ، ومل يكن من أهل اإللطاف فليلطف به 

ولن يتبعه حىت يهتدي ، وإمنا يقول هذا حترياً يف أمره وتعلالً مبا ال جيدي عليه ، كما حكى عنهم التعلل بإغواء 
بلى قَْد َجآءَْتَك { : وقوله ]  ٢١: إبراهيم [ } لَْو َهَداَنا اهللا لََهَدْيَناكُْم { الرؤوساء والشياطني وحنو ذلك وحنوه 



بلى قد هديت بالوحي فكذبت به واستكربت عن قبوله ، وآثرت الكفر على : رّد من اهللا عليه ، معناه } ياتى ءا
فهال قرن اجلواب مبا هو : فإن قلت . بكسر التاء على خماطبة النفس : وقرىء . اإلميان ، والضاللة على اهلدى 

إما أن يقّدم على أخرى : ألنه ال خيلو : بينهما بآية؟ قلت ومل يفصل } لَْو أَنَّ اهللا هداىن { : جواب له ، وهو قوله 
وإما أن تؤخر القرينة الوسطى ، فلم حيسن األّول ملا فيه من تبتري النظم باجلمع بني . القرائن الثالث فيفرق بينهن 

ل بفقد اهلداية ، مث فلما فيه من نقص الترتيب وهو التحسر على التفريط يف الطاعة ، مث التعل: وأما الثاين . القرائن 
متين الرجعة فكان الصواب ما جاء عليه ، وهو أنه حكى أقوال النفس على ترتيبها ونظمها ، مث أجاب من بينها عما 

ما : فيه معىن } لَْو أَنَّ اهللا هداىن { : كيف صّح أن تقع بلى جواباً لغري منفي؟ قلت : فإن قلت . اقتضى اجلواب 
  .ُهديت 

  ) ٦٠(اَمةِ َتَرى الَِّذيَن كَذَبُوا َعلَى اللَِّه ُوُجوهُُهْم ُمْسوَدَّةٌ أَلَْيَس ِفي َجَهنََّم َمثًْوى ِللُْمَتكَبِّرِيَن َوَيْوَم الِْقَي

: أي وصفوه مبا ال جيوز عليه تعاىل ، وهو متعال عنه ، فأضافوا إليه الولد والشريك ، وقالوا } كَذَبُواْ َعلَى اهللا { 
وال ]  ٢٨: األعراف [ } واهللا أََمَرَنا بَِها { : ، وقالوا } لَْو َشاء الرمحن َما عبدناهم { : الوا هؤالء شفعاؤنا ، وق

يبعد عنهم قوم يسفهونه بفعل القبائح ، وجتويز أن خيلق خلقاً ال لغرض ، ويؤمل ال لعوض ، ويظلمونه بتكليف ما ال 
، ويثبتون له يداً وقدماً وجنباً متسترين بالبلكفة ، وجيعلون له يطاق ، وجيسمونه بكونه مرئياً معايناً مدركاً باحلاسة 

من رؤية البصر ، ومفعول ) ترى ( مجلة يف موضع احلال إن كان } ُوُجوهُُهم مُّْسَودَّةٌ { أنداداً بإثباهتم معه قدماء 
  .ثاٍن إن كان من رؤية القلب 

  ) ٦١(لَا َيَمسُُّهُم السُّوُء َولَا ُهمْ َيْحَزُنونَ  َويَُنجِّي اللَُّه الَِّذيَن اتَّقَْوا بَِمفَازَِتهِْم

وتفسري املفازة . فاز بكذا إذا أفلح به وظفر مبراده منه : بفالحهم ، يقال } بَِمفَاَزتِهِْم { » ينجي«و» ينجي«: قرىء 
 ميسهم السوء ، أي ينجيهم بنفي ال: ما مفازهتم؟ فقيل : كأنه قيل } الَ َيَمسُُّهُم السواء َوالَ ُهْم َيحَْزُنونَ { : قوله 

: آل عمران [ } فَالَ َتْحَسَبنَُّهْم بَِمفَاَزٍة ّمَن العذاب { : أو بسبب منجاهتم ، من قوله تعاىل . السوء واحلزن عنهم 
أي مبنجاة منه؛ ألنّ النجاة من أعظم الفالح ، وسبب منجاهتم العمل الصاحل وهلذا فسر ابن عباس رضي ]  ١٨٨

. بسبب فالحهم؛ ألنّ العمل الصاحل سبب الفالح وهو دخول اجلنة : ا املفازة باألعمال احلسنة ، وجيوز اهللا عنهم
فإن . على أن لكل مّتق مفازة » مبفازاهتم«: وقرىء . مفازة؛ ألنه سببها : وجيوز أن يسمى العمل الصاحل يف نفسه 

أما على التفسري األّول فال حمل له؛ ألنه كالم : ين؟ قلت ما حمله من اإلعراب على التفسري} الَ َيَمسُُّهمُ { : قلت 
  .وأما على الثاين فمحله النصب على احلال . مستأنف 

لَُه َمقَالِيُد السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ وَالَِّذيَن كَفَُروا بِآيَاِت اللَِّه ) ٦٢(اللَُّه خَاِلُق كُلِّ َشْيٍء َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء َوِكيلٌ 
  ) ٦٣(ِئَك ُهُم الَْخاِسُرونَ أُولَ

أي هو مالك أمرها وحافظها ، وهو من باب الكناية؛ ألنّ حافظ اخلزائن مدبر } لَُّه َمقَالِيُد السماوات واألرض { 
فالن ألقيت إليه مقاليد امللك وهي مفاتيح ، وال واحد هلا من : أمرها هو الذي الذي ميلك مقاليدها ، ومنه قوهلم 

ما للكتاب العريب املبني : فإن قلت . إقليد وأقاليد ، والكلمة أصلها فارسية : ويقال . مقليد :  وقيل. لفظها 



مبا اتصل : فإن قلت . التعريب أحاهلا عربية ، كما أخرج االستعمال املهمل من كونه مهمالً : وللفارسية؟ قلت 
أي ينجي اهللا املتقني مبفازهتم ، والذين كفروا } ذين اتقوا َويَُنجِّى اهللا ال{ : بقوله : قلت } والذين كَفَرُواْ { : قوله 

وهو مهيمن عليها فال خيفى عليه شيء من أعمال . واعتراض بينهما بأنه خالق األشياء كلها . هم اخلاسرون 
املكلفني فيها وما يستحقون عليها من اجلزاء ، وقد جعل متصالً مبا يليه على أن كل شيء يف السموات واألرض 

  :هللا خالقه وفاتح بابه والذين كفروا وجحدوا أن يكون األمر كذلك أولئك هم اخلاسرون وقيل فا
لَُّه َمقَاِليدُ السماوات { : سأل عثمان رضي اهللا عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن تفسري قوله تعاىل )  ٩٧٢( 

ال إله إالّ اهللا واهللا أكرب ، وسبحان اهللا : ها يا عثمان ، ما سألين عنها أحد قبلك ، تفسري« : ، فقال } واألرض 
وحبمده ، وأستغفر اهللا وال حول وال قّوة إالّ باهللا ، هو األّول واآلخر والظاهر والباطن بيده اخلري حييي ومييت وهو 

وتأويله على هذا؛ أن هللا هذه الكلمات يوحد هبا وميجد ، وهي مفاتيح خري السموات » على كل شيء قدير 
رض ، من تكلم هبا من املتقني أصابه ، والذين كفروا بآيات اهللا وبكلمات توحيده ومتجيده ، أولئك هم واأل

  .اخلاسرون 

  ) ٦٤(قُلْ أَفََغْيَر اللَِّه َتأُْمُرونِّي أَعُْبُد أَيَُّها الَْجاِهلُونَ 

 أعبد بأمركم ، وذلك حني قال له أفغري اهللا: ومعناه . اعتراض } تأمرواىن { و . منصوب بأعبد } أَفََغْيَر اهللا { 
ألنه يف معىن } تأمرواىن أَعُْبُد { : أو ينصب مبا يدل عليه مجلة قوله . استلم بعض آهلتنا ونؤمن بإهلك : املشركون 

  :ورفع الفعل ، كما يف قوله » أن«تأمرونين أن أعبد ، فحذف : اعبد ، واألصل : تعبدونين وتقولون يل 
أفغري اهللا تقولون يل أعبده ، وأفغري اهللا تقولون يل أعبد ، : أال تراك تقول ... رِي أَْحُضُر الَْوغَى أَالَ أيهذا الزَّاجِ

قراءة من قرأ : وأفغري اهللا تأمرونين أن أعبد ، والدليل على صحة هذا الوجه . فكذلك أفغري اهللا تأمرونين أن أعبده 
  .وتأمروين ، على إدغام النون أو حذفها .  على األصل» تأمرونين«: وقرىء . بالنصب ) أعبد ( 

َبلِ اللََّه فَاْعُبدْ ) ٦٥(سِرِيَن َولَقَْد أُوِحَي إِلَْيَك َوإِلَى الَِّذيَن ِمْن قَْبِلَك لَِئْن أَْشَركَْت لََيْحَبطَنَّ َعَملَُك َولََتكُوَننَّ ِمَن الْخَا
  ) ٦٦(َوكُْن ِمَن الشَّاِكرِيَن 

أو . ليحبطّن اهللا : ولنحبطّن ، بالنون والياء ، أي . على البناء للمفعول : ليحبطّن و» ليحبطن عملك«: قرىء 
معناه أوحى إليك : على التوحيد؟ قلت } لَِئْن أَْشرَكَْت { : املوحى إليهم مجاعة ، فكيف قال : فإن قلت . الشرك 

لئن أشركت كما : كل واحد منهم لئن أشركت ليحبطن عملك ، وإىل الذين من قبلك مثله ، أو أوحى إليك وإىل 
األوىل موطئة للقسم احملذوف : ما الفرق بني الالمني؟ قلت : فإن قلت : كل واحد مّنا : كسانا حلة ، أي : تقول 

كيف صحّ : جوايب القسم والشرط ، فإن قلت : ، والثاين الم اجلواب ، وهذاجلواب ساّد مسّد اجلوابني ، أعين 
هو على سبيل الفرض ، واحملاالت يصحّ : أنّ رسله ال يشركون وال حتبط أعماهلم؟ قلت هذا الكالم مع علم اهللا 

} َولَْو َشاء رَبَُّك آلَمَن َمن ِفى األرض كُلُُّهْم َجِميًعا { : أال ترى إىل قوله . فرضها ألغراض ، فكيف مبا ليس مبحال 
: فإن قلت . الداعي إليه ووجود الصارف عنه يعين على سبيل اإلجلاء ، ولن يكون ذلك المتناع ]  ٩٩: يونس [ 

: وحيتمل . حيتمل ولتكونن من اخلاسرين بسبب حبوط العمل : ؟ قلت } َولََتكُوَننَّ ِمَن اخلاسرين { : ما معىن قوله 
وجيوز أن يكون غضب اهللا على . ولتكونن يف اآلخرة من مجلة اخلاسرين الذين خسروا أنفسهم إن مت على الردة 

[ } إِذًا ألذقناك ِضْعَف احلياة َوِضْعَف املمات { : أال ترى إىل قوله تعاىل : أشّد ، فال ميهله بعد الردة الرسول 



ال تعبد ما أمروك بعبادته : رد ملا أمروه به من استالم بعض آهلتهم ، كأنه قال } َبلِ اهللا فاعبد { ، ]  ٧٥: اإلسراء 
على ما } َوكُن مَِّن الشاكرين { رط وجعل تقدمي املفعول عوضاً منه ، بل إن كنت عاقالً فاعبد اهللا ، فحذف الش
بل اهللا : وجّوز الفراء نصبه بفعل مضمر هذا معطوف عليه ، تقديره . أنعم به عليك ، من أن جعلك سيد ولد آدم 

  .فأعبد فاعبد 

الِْقَياَمِة َوالسََّماوَاُت َمطْوِيَّاٌت بَِيِمينِهِ سُْبَحاَنُه َوتََعالَى َعمَّا  َوَما قََدُروا اللََّه َحقَّ قَْدرِِه َوالْأَْرُض َجِميًعا قَْبَضُتهُ َيْوَم
  ) ٦٧(ُيْشرِكُونَ 

َوَما { ملا كان العظيم من األشياء إذا عرفه اإلنسان حق معرفته وقدره يف نفسه حّق تقديره وعظمه حق تعظيمه قيل 
وما عظموه كنه تعظيمه ، مث نبههم على عظمته وجاللة شأنه : على معىن وقرىء بالتشديد } قََدُرواْ اهللا َحقَّ قَْدرِِه 

والغرض من هذا } واألرض َجِميعاً قَْبَضُتُه َيْوَم القيامة والسماوات مطويات بَِيِمينِِه { : على طريقة التخييل فقال 
غري ، من غري ذهاب بالقبضة الكالم إذا أخذته كما هو جبملته وجمموعه تصوير عظمته والتوقيف على كنه جالله ال 

  :وال باليمني إىل جهة حقيقة أو جهة جماز ، وكذلك حكم ما يروى 
يا أبا القاسم ، إن اهللا ميسك السموات يوم : أن جربيل جاء إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقال )  ٩٧٣( 

ع و الثرى على أصبع وسائر اخللق القيامة على أصبع واألرضني على أصبع واجلبال على أصبع والشجر على أصب
{ على أصبع ، مث يهزهن فيقول أنا امللك فضحك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تعجباً مما قال مث قرأ تصديقاً له 

أفصح العرب صلى اهللا عليه وسلم وتعجب ألنه مل يفهم منه : اآلية ، وإمنا ضحك . . . } َوَما قََدُرواْ اهللا َحقَّ قَْدرِِه 
ما يفهمه علماء البيان من غري تصّور إمساك وال أصبع وال هّز وال شيء من ذلك ، ولكن فهمه وقع أّول شيء  إالّ

وآخره على الزبدة واخلالصة اليت هي الداللة على القدرة الباهرة ، وأن األفعال العظام اليت تتحري فيها األفهام 
وصل السامع إىل الوقوف عليه ، إال إجراء العبارة يف مثل هذه واألذهان وال تكتنهها األوهام هينة عليه هواناً ال ي

الطريقة من التخييل ، وال ترى باباً يف علم البيان أدّق وال أرّق وال ألطف من هذا الباب ، وال أنفع وأعون على 
أكثره وعليته  تعاطي تأويل املشتبهات من كالم اهللا تعاىل يف القرآن وسائر الكتب السماوية وكالم األنبياء ، فإنّ

ختييالت قد زلت فيها األقدام قدمياً ، وما أويت الزالون إالّ من قلة عنايتهم بالبحث والتنقري ، حىت يعلموا أن يف 
عداد العلوم الدقيقة علماً لو قدره حق قدره ، ملا خفي عليهم أنّ العلوم كلها مفتقرة إليه وعيال عليه ، إذ ال حيل 

يودها املكربة إال هو ، وكم آية من آيات التنزيل وحديث من أحاديث الرسول ، وقد عقدها املوربة وال يفك ق
ضيم وسيم اخلسف بالتأويالت الغثة ، والوجوه الرثة ، ألنّ من تأول ليس من هذا العلم يف عري وال نفري ، وال 

{ : وقوله } َجِميعاً { : له األرضون السبع ، يشهد لذلك شاهدان ، قو: يعرف قبيالً منه من دبري واملراد واألرض 
وألنّ املوضع موضع تفخيم وتعظيم ، فهو مقتض للمبالغة ، ومع القصد إىل اجلمع وتأكيده باجلميع } والسماوات 

اتبع اجلميع مؤكدة قبل جميء اخلرب ، ليعلم أّول األمر أن اخلرب الذي يرد ال يقع عن أرض واحدة ، ولكن عن 
  .األراضي كلهن 

املقدار :  -بالضم  -والقبضة ]  ٩٦: طه [ } فَقََبْضُت قَْبَضةً مِّْن أَثَرِ الرسول { رة من القبض امل: والقبضة 
  :تريد معىن القبضة تسمية باملصدر ، كما روى : أعطين قبضة من كذا : املقبوض بالكف ، ويقال أيضاً 

ذوات قبضته : ضون مجيعاً قبضته ، أي األر: واملعىن . أنه هنى عن خطفة السبع وكال املعنيني حمتمل )  ٩٧٤( 



يقبضهن قبضة واحدة ، يعين أنّ األرضني مع عظمهن وبسطهن ال يبلغن إالّ قبضة واحدة من قبضاته ، كأنه يقبضها 
: ذات أكلته وذات جرعته؛ تريد : اجلزور أكلة لقمان ، والقلة جرعته ، أي : قبضة بكف واحدة ، كما تقول 

أنّ : وإذا أريد معىن القبضة فظاهر ، ألنّ املعىن . لة فذة من أكالته ، وجرعة فردة من جرعاته أهنما ال يفيان إال بأك
: بالنصب؟ قلت » قبضته«ما وجه قراءة من قرأ : فإن قلت . األرضني جبملتها مقدار ما يقبضه بكف واحدة 

َيْوَم َنطْوِى { : ر ، كما قال تعاىل من الطي الذي هو ضّد النش} مطويات { : جعلها ظرفاً مشبهاً للمؤقت باملبهم 
ملكه : قبضته : وعادة طاوي السجل أن يطويه بيمينه ، وقيل ]  ١٠٤: األنبياء [ } السماء كَطَىّ السجل ِللْكُُتبِ 

مطويات بيمينه مفنيات بقسمه؛ ألنه أقسم أن يفنيها ، ومن اشتم : وقيل . بقدرته : بال مدافع وال منازع ، وبيمينه 
من علمنا هذا فليعرض عليه هذا التأويل ليتلهى بالتعجب منه ومن قائله ، مث يبكي محية لكالم اهللا املعجز  رائحة

بفصاحته ، وما مين به من أمثاله؛ وأثقل منه على الروح ، وأصدع للكبد تدوين العلماء قوله ، واستحساهنم له ، 
على نظم السموات يف » مطويات«: وقرىء . سامعني وحكايته على فروع املنابر ، واستجالب االهتزاز به من ال

ما أبعد من هذه قدرته } سبحانه وتعاىل { حكم األرض ، ودخوهلا حتت القبضة ، ونصب مطويات على احلال 
  .وعظمته ، وما أعاله عما يضاف إليه من الشركاء 

ضِ إِلَّا َمْن َشاَء اللَُّه ثُمَّ نُِفَخ ِفيِه أُخَْرى فَإِذَا ُهْم ِقَياٌم َينْظُُرونَ َوُنِفَخ ِفي الصُّورِ فََصِعَق َمْن ِفي السََّماَواِت َوَمْن ِفي الْأَْر
)٦٨ (  

فَإِذَا نُِفَخ ِفى { : أما الرفع فعلى قوله : حيتمل الرفع والنصب : ما حملها من اإلعراب؟ قلت } أخرى { : فإن قلت 
]  ١٣: احلاقة [ } نَفَْخةٌ واحدة { : فعلى قراءة من قرأ وأما النصب ]  ١٣: احلاقة [ } الصور نَفَْخةٌ واحدة 

وإمنا حذفت لداللة أخرى عليها ، ولكوهنا معلومة . ونفخ يف الصور نفخة واحدة ، مث نفخ فيه أخرى : واملعىن 
. يقلبون أبصارهم يف اجلهات نظر املبهوت إذا فاجأه خطب : » قياماً ينظرون«: وقرىء . بذكرها يف غري مكان 

  .وجيوز أن يكون القيام مبعىن الوقوف واجلمود يف مكان لتحريهم . ينظرون ماذا يفعل هبم : وقيل 
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) ٦٩(قِّ َوُهْم لَا ُيظْلَُمونَ َوأَْشَرقَتِ الْأَْرضُ بُِنورِ َربَِّها َوُوِضعَ الِْكتَاُب َوجِيَء بِالنَّبِيَِّني َوالشَُّهَداِء َوقُِضيَ َبْينَُهْم بِالَْح
  ) ٧٠(لَْت َوُهَو أَْعلَُم بَِما َيفَْعلُونَ َوُوفَِّيْت كُلُّ َنفْسٍ َما َعِم

وَأَْشَرقَتِ { : واملعىن . قد استعار اهللا عّز وجلّ النور للحق والقرآن والربهان يف مواضع من التنزيل ، وهذا من ذاك 
مبا يقيمه فيها من احلق والعدل ، ويبسطه من القسط يف احلساب ووزن احلسنات والسيئات ، وينادي } األرض 

وإضافة امسه إىل األرض؛ ألنه يزينها حيث ينشر فيها عدله . عليه بأنه مستعار إضافته إىل امسه؛ ألنه هو احلق العدل 
ويف . ، وينصب فيها موازين قسطه ، وحيكم باحلق بني أهلها ، وال ترى أزين للبقاع من العدل ، وال أعمر هلا منه 

يها ، وإمنا جيوز فيها غري رهبا ، مث ما عطف على إشراق األرض من هذه اإلضافة أن رهبا وخالقها هو الذي يعدل ف
: وترى الناس يقولون للملك العادل . وضع الكتاب واجمليء بالنبيني والشهداء والقضاء باحلق وهو النور املذكور 

 صلى قال رسول اهللا. أظلمت البالد جبور فالن : أشرقت اآلفاق بعدلك ، وأضاءت الدنيا بقسطك ، كما تقول 
  :اهللا عليه وسلم 

» واشرقت«: وقرىء . وكما فتح اآلية بإثبات العدل ، ختمها بنفي الظلم " الظلم ظلمات يوم القيامة ) "  ٩٧٥( 
مأل : وأشرقها اهللا ، كما تقول . إذا امتألت به واغتصت : على البناء للمفعول ، من شرقت بالضوء تشرق 

اللوح احملفوظ : صحائف األعمال ، ولكنها اكتفى باسم اجلنس ، وقيل } ب الكتا{ األرض عدالً وطبقها عدالً و 
  .املستشهدون يف سبيل اهللا : وقيل . الذين يشهدون لألمم وعليهم من احلفظة واألخيار } والشهدآء { 

َوقَالَ لَُهْم َخَزنَُتَها أَلَْم َيأِْتكُْم ُرُسلٌ مِْنكُمْ َيْتلُونَ َوِسيَق الَِّذيَن كَفَُروا إِلَى َجهَنََّم ُزمًَرا حَتَّى إِذَا َجاُءوَها فُِتَحْت أَْبوَاُبَها 
ِقيلَ ) ٧١(ى الْكَافِرِيَن َعلَْيكُْم آيَاِت رَبِّكُْم َوُيْنِذُروَنكُْم لِقَاَء َيْوِمكُْم َهذَا قَالُوا بَلَى َولَِكْن َحقَّْت كَِلَمةُ الَْعذَابِ َعلَ

  ) ٧٢(اِلِديَن ِفيَها فَبِئَْس َمثَْوى الُْمَتكَبِّرِيَن اْدُخلُوا أَبَْواَب َجَهنَّمَ َخ

  :األفواج املتفرقة بعضها يف أثر بعض ، وقد تزمروا ، قال : الزمر 
الشهداء ، والزهاد ، والعلماء ، : هي الطبقات املختلفة : وقيل يف زمر الذين اتقوا ... َحَتى احزألت ُزَمٌر بَْعَد ُزَمْر 

أرادوا لقاء وقتكم هذا ، وهو : مل أضيف إليهم اليوم؟ قلت : فإن قلت » نذر منكم«: قرىء و. والقّراء وغريهم 
أتونا } قَالُواْ بلى { وقد جاء استعمال اليوم واأليام مستفيضاً يف أوقات الشّدة . وقت دخوهلم النار ال يوم القيامة 

غلبت علينا شقوتنا وكنا : عمالنا ، كما قالوا وتلوا علينا ، ولكن وجبت علينا كلمة اهللا ألمألنّ جهنم ، لسوء أ
{ والالم يف املتكربين للجنس؛ ألنّ . فذكروا عملهم املوجب لكلمة العذاب وهو الكفر والضالل . قوماً ضالني 

أو مضاف إىل مثله ، واملخصوص بالذم . اسم معرف بالم اجلنس : فاعل بئس ، وبئس فاعلها } َمثَْوى املتكربين 
  .فبئس مثوى املتكربين جهنم : ديره حمذوف ، تق



خََزَنتَُها َسلَاٌم َعلَْيكُْم ِطبُْتمْ َوِسيَق الَِّذيَن اتَّقَْوا َربَُّهْم إِلَى الَْجنَِّة ُزمًَرا حَتَّى إِذَا َجاُءوَها َوفُِتَحْت أَبَْواُبَها َوقَالَ لَُهْم 
الَِّذي َصَدقََنا َوْعَدُه َوأَْوَرثََنا الْأَْرَض َنَتبَوَّأُ ِمَن الَْجنَِّة حَْيثُ َنَشاُء فَنِْعَم أَْجرُ  َوقَالُوا الَْحْمُد ِللَِّه) ٧٣(فَاْدُخلُوَها خَاِلِديَن 

  ) ٧٤(الَْعاِمِلَني 

هي اليت حتكى بعدها اجلمل واجلملة احملكية بعدها هي الشرطية ، إالّ أنّ جزاءها حمذوف ، وإمنا حذف } حىت { 
: وقيل . ، فدلّ حبذفه على أنه شيء ال حييط به الوصف ، وحق موقعه ما بعد خالدين  ألنه صفة ثواب أهل اجلنة

أبواب جهنم ال تفتح إالّ عند دخول : وقيل . مع فتح أبواهبا : حىت إذا جاؤوها ، جاؤوها وفتحت أبواهبا ، أي 
]  ٥٠: ص [ } تََّحةً لَُّهُم األبواب جنات َعْدٍن مُّفَ{ : وأما أبواب اجلنة فمتقدم فتحها ، بدليل قوله . أهلها فيها 

كيف عرب عن الذهاب بالفريقني : فإن قلت . حىت إذا جاؤوها وقد فتحت أبواهبا : فلذلك جيء بالواو ، كأنه قيل 
طردهم إليها باهلوان والعنف ، كما يفعل باألسارى واخلارجني : املراد بسوق أهل النار : مجيعاً بلفظ السوق؟ قلت 

سوق مراكبهم ، ألنه ال يذهب هبم إال : واملراد بسوق أهل اجلنة . ن إذا سيقوا إىل حبس أو قتل على السلطا
راكبني ، وحثها إسراعاً هبم إىل دار الكرامة والرضوان ، كما يفعل مبن يشرف ويكّرم من الوافدين على بعض 

جعل دخول } فادخلوها { ن خبث اخلطايا وطهرمت م. من دنس املعاصي } ِطبُْتْم { امللوك ، فشتان ما بني السوقني 
اجلنة مسبباً عن الطيب والطهارة ، فما هي إالّ دار الطيبني ومثوى الطاهرين؛ ألهنا دار طهرها اهللا من كل دنس ، 

وطيبها من كل قذر ، فال يدخلها إالّ مناسب هلا موصوف بصفتها ، فما أبعد أحوالنا من تلك املناسبة ، وما أضعف 
كتساب تلك الصفة ، إالّ أن يهب لنا الوهاب الكرمي توبة نصوحاً ، تنقّي أنفسنا من درن الذنوب ، سعينا يف ا

عبارة عن املكان الذي أقاموا فيه واختذوا مقراً } واألرض { مقدرين اخللود } خالدين { ومتيط وضر هذه القلوب 
كما يشاؤون ، تشبيهاً حبال الوارث وتصرفه ومتبّوأ وقد أورثوها أي ملكوها وجعلوا ملوكها وأطلق تصرفهم فيها 

وهل يتبوأ } َحْيثُ َنَشاُء { : ما معىن قوله : فإن قلت . فيما يرثه واتساعه فيه ، وذهابه يف إنفاقه طوالً وعرضاً 
يكون لكل واحد منهم جنة ال توصف سعة وزيادة على احلاجة ، فيتبوأ من جنته حيث : أحدهم مكان غريه؟ قلت 

  .حيتاج إىل جنة غريه يشاء وال 

الَْحْمدُ ِللَِّه َربِّ الَْعالَِمنيَ  َوَتَرى الَْملَاِئكَةَ َحافَِّني ِمْن َحْولِ الْعَْرشِ ُيسَبُِّحونَ بِحَْمِد َربِّهِْم َوقُِضَي َبْينَُهْم بِالَْحقِّ َوِقيلَ
)٧٥ (  

فإن . سبحان اهللا واحلمد هللا ، متلذذين ال متعبدين : يقولون } ُيَسبُِّحونَ بِحَْمِد رَبِّهِمْ { حمدقني من حوله } َحآفِّنيَ { 
جيوز أن يرجع إىل العباد كلهم ، وأن إدخال بعضهم النار : ؟ قلت } َبْينَُهْم { : إالم يرجع الضمري يف قوله : قلت 

وإن كانوا  - وبعضهم اجلنة ال يكون إالّ قضاء بينهم باحلق والعدل ، وأن يرجع إىل املالئكة ، على أن ثواهبم
ال يكون على سنن واحد ، ولكن يفاضل بني مراتبهم على حسب تفاضلهم يف أعماهلم ، فهو  -معصومني مجيعاً 

املقضي بينهم إما مجيع العباد : من القائل ذلك؟ قلت } َوِقيلَ احلمد ِللَِّه { : قوله : فإن قلت . القضاء بينهم باحلق 
احلمد هللا على قضائه بيننا باحلق ، وإنزال كل منا منزلته : ينهم باحلق ، وقالوا وقضى ب: وإما املالئكة ، كأنه قيل 

  .اليت هي حقه 
من قرأ سورة الزمر مل يقطع اهللا رجاءه يوم القيامة وأعطاه اهللا « عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم )  ٩٧٦( 



  :وعن عائشة رضي اهللا عنها » ثواب اخلائفني الذي خافوا 
  .ن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يقرأ كل ليلة بين إسرائيل والزمر أ)  ٩٧٦( 

غَاِفرِ الذَّْنبِ َوقَابِلِ التَّْوبِ َشدِيِد الْعِقَابِ ِذي الطَّْولِ لَا إِلََه إِلَّا ُهَو ) ٢(َتْنزِيلُ الْكَِتابِ ِمَن اللَِّه الْعَزِيزِ الَْعلِيمِ ) ١(حم 
  ) ٣(إِلَْيِه الَْمِصُري 

التحريك اللتقاء الساكنني ، وإيثار : ووجه الفتح . وتفخيمها ، وبتسكني امليم وفتحها » حا«رىء بإمالة ألف ق
أخف احلركات ، حنو أين وكيف أو النصب بإضمار اقرأ ومنع الصرف للتأنيث والتعريف أو للتعريف وأهنا على 

. الفضل والزيادة :  معىن الرجوع والطول أخوات يف: التوب والثوب واألوب . زنة أعجمي حنو قابيل وهابيل 
كيف اختلفت هذه : فإن قلت . طال عليه وتطّول ، إذا تفضل : يقال . لفالن على فالن طول ، واإلفضال : يقال 

أّما غافر الذنب وقابل التوب { : الصفات تعريفاً وتنكرياً ، واملوصوف معرفة يقتضي أن يكون مثله معارف؟ قلت 
أو غداً حىت يكونا يف تقدير . نه مل يرد هبما حدوث الفعلني ، وأنه يغفر الذنب ويقبل التوب اآلن فمعرفتان؛ أل} 

االنفصال ، فتكون إضافتهما غري حقيقية؛ وإمنا أريد ثبوت ذلك ودوامه ، فكان حكمهما حكم إله اخللق ورب 
 ينفك من هذا التقدير ، وقد جعله شديد عقابه ال: وأما شديد العقاب فأمره مشكل ، ألنه يف تقدير . العرش 

ملا صودف بني هؤالء املعارف هذه : ويف كونه بدالً وحده بني الصفات نبّو ظاهر ، والوجه أن يقال . الزجاج بدالً 
النكرة الواحدة ، فقد آذنت بأنّ كلها أبدال غري أوصاف ، ومثال ذلك قصيدة جاءت تفاعيلها كلها على 

ا بأهنا من حبر الرجز ، فإن وقع فيها جزء واحد على متفاعلن كانت من الكامل ولقائل مستفعلن ، فهي حمكوم عليه
هي صفات ، وإمنا األلف والالم من شديد العقاب ليزاوج ما قبله وما بعده لفظاً ، فقد غريوا كثرياً من : أن يقول 

ليه ، فثنوا ما هو وتر ألجل ما هو ما يعرف سحادليه ، من عناد: كالمهم عن قوانينه ألجل االزدواج ، حىت قالوا 
شفع؛ على أنّ اخلليل قال يف قوهلم ما حيسن بالرجل مثلك أن يفعل ذلك ، وما حيسن بالرجل خري منك أن يفعل 

كذا أنه على نية األلف والالم كما كان اجلماء الغفري على نية طرح األلف والالم ، ومما سهل ذلك األمن من 
قد تعمد تنكريه ، وإهبامه للداللة على فرط الشدة وعلى ما ال شيء : جيوز أن يقال و. اللبس وجهالة املوصوف 

هذه النكتة هي الداعية إىل اختيار البدل على الوصف إذا سلكت : وجيوز أن يقال . أدهى منه وأمر لزيادة اإلنذار 
يها نكتة جليلة ، وهي إفادة اجلمع ف: ؟ قلت ) وقابل التوب : ( ما بال الواو يف قوله : فإن قلت . طريقة اإلبدال 

وأن جيعلها حماءة للذنوب ، كأن مل . بني أن يقبل توبته فيكتبها له طاعة من الطاعات : للمذنب التائب بني رمحتني 
وروى أنّ عمر رضي اهللا عنه افتقد رجالً ذا بأس شديد من أهل الشام . جامع املغفرة والقبول : يذنب ، كأنه قال 

سالم عليك ، وأنا أمحد إليك : اكتب ، من عمر إىل فالن : تتابع يف هذا الشراب ، فقال عمر لكاتبه : ، فقيل له 
ال تدفعه : وختم الكتاب وقال لرسوله . حم إىل قوله إليه املصري : بسم اهللا الرمحن الرحيم : اهللا الذي ال إله إالّ هو 

قد وعدين اهللا : فلما أتته الصحيفة جعل يقرؤها ويقول . لتوبة إليه حىت جتده صاحياً ، مث أمر من عنده بالدعاء له با
أن يغفر يل ، وحذرين عقابه ، فلم يربح يرّددها حىت بكى مث نزع فأحسن النزوع وحسنت توبته ، فلما بلغ عمر 

ه ، وال هكذا فاصنعوا ، إذا رأيتم أخاكم قد زلّ زلّة فسّددوه ووقفوه ، وادعوا له اهللا أن يتوب علي: أمره قال 
  .تكونوا أعواناً للشياطني عليه 

  ) ٤(َما ُيجَاِدلُ ِفي آيَاِت اللَِّه إِلَّا الَِّذيَن كَفَُروا فَلَا َيغُْرْرَك َتقَلُّبُُهْم ِفي الْبِلَاِد 



اجلدال بالباطل ، من الطعن فيها ، والقصد إىل إدحاض احلق : واملراد : سجل على اجملادلني يف آيات اهللا بالكفر 
فأما اجلدال فيها إليضاح } وجادلوا بالباطل ِلُيْدِحضُواْ بِِه احلق { طفاء نور اهللا ، وقد دلَّ على ذلك يف قوله وإ

ملتبسها وحلّ مشكلها ، ومقادحة أهل العلم يف استنباط معانيها ورد أهل الزيغ هبا وعنها ، فأعظم جهاد يف سبيل 
  :اهللا ، وقوله صلى اهللا عليه وسلم 

. إنّ اجلدال ، متييز منه بني جدال وجدال : وإيراده منكراً ، وإن مل يقل " إنّ جداالً يف القرآن كفر  ) " ٩٧٧( 
من حيث إهنم ملا كانوا مشهوداً عليهم من قبل : ما قبله؟ قلت } فَالَ َيغُْرْرَك { : من أين تسبب لقوله : فإن قلت 

وجب على من حتقق ذلك أن ال ترجح أحواهلم يف عينه ، وال : اهللا بالكفر ، والكافر ال أحد أشقى منه عند اهللا 
يغره إقباهلم يف دنياهم وتقلبهم يف البالد بالتجارات النافقة واملكاسب املرحبة ، وكانت قريش كذلك يتقلبون يف 

شقاوة بالد الشام واليمن ، وهلم األموال يتجرون فيها ويترحبون ، فإنّ مصري ذلك وعاقبته إىل الزوال ، ووراءه 
ما كان من حنو : مث ضرب لتكذيبهم وعداوهتم للرسل وجداهلم بالباطل وما اّدخر هلم من سوء العاقبة مثالً . األبد 

  .» فال يغّرك«: وقرىء . ذلك من األمم ، وما أخذهم به من عقابه وأحله بساحتهم من انتقامه 

دِِهْم َوَهمَّْت كُلُّ أُمٍَّة بَِرسُوِلهِمْ ِليَأُْخذُوُه َوَجاَدلُوا بِالْبَاِطلِ ِلُيْدِحضُوا بِِه الَْحقَّ كَذََّبْت قَْبلَُهْم قَْوُم ُنوحٍ َوالْأَحَْزاُب ِمْن َبْع
  ) ٥(فَأََخذُْتُهْم فَكَْيَف كَانَ ِعقَابِ 

ن هذه م} َوَهمَّْت كُلُّ أُمٍَّة { الذين حتزبوا على الرسل وناصبوهم وهم عاد ومثود وفرعون وغريهم } واألحزاب { 
ليتمكنوا منه ، ومن اإليقاع به } ِليَأُْخذُوهُ { » برسوهلا«: وقرىء } بَِرسُولِهِْم { األمم اليت هي قوم نوح واألحزاب 

يعين أهنم قصدوا أخذه ، فجعلت } فَأََخذَْتُهمْ { أخيذ : ويقال لألسري . وإصابته مبا أرادوا من تعذيب أو قتل 
فإنكم مترون على بالدهم ومساكنهم فتعاينو أثر ذلك } فَكَْيَف كَانَ ِعقَابِ { م جزاءهم على إرادة أخذه أن أخذهت

  .وهذا تقرير فيه معىن التعجيب . 

  ) ٦(َوكَذَِلَك َحقَّْت كَِلَمُت رَبَِّك َعلَى الَِّذيَن كَفَُروا أَنَُّهْم أَْصَحابُ النَّارِ 

مثل ذلك الوجوب وجب على الكفرة كوهنم : أي } َمةُ رَبَِّك كَِل{ يف حمل الرفع بدل من } أَنَُّهْم أصحاب النار { 
كما وجب إهالكهم يف الدنيا بالعذاب املستأصل ، كذلك وجب هالكهم بعذاب : ومعناه . من أصحاب النار 

قريش ، ومعناه ، كما : والذين كفروا . النار يف اآلخرة ، أو يف حمل النصب حبذف الم التعليل وإيصال الفعل 
: وقرىء . الك أولئك األمم ، كذلك وجب إهالك هؤالء؛ ألن علة واحدة جتمعهم أهنم من أصحاب النار وجب إه

  .» كلمات«

لَّ َشْيءٍ َن آَمنُوا رَبََّنا َوِسْعَت كُالَِّذيَن َيْحِملُونَ الْعَْرَش َوَمْن َحْولَُه ُيسَبُِّحونَ بَِحْمِد َربِّهِْم َوُيْؤِمُنونَ بِِه َوَيْسَتْغفُِرونَ ِللَِّذي
َربََّنا َوأَْدِخلُْهْم َجنَّاِت َعْدٍن الَِّتي َوَعْدتَُهمْ ) ٧(َرْحَمةً َوِعلًْما فَاغِْفْر ِللَِّذيَن َتابُوا َواتََّبُعوا َسبِيلََك َوِقهِْم َعذَابَ الَْجِحيمِ 

َوِقهُِم السَّيِّئَاِت َوَمْن َتقِ السَّيِّئَاِت َيْومَِئذٍ ) ٨(لَْعزِيُز الَْحِكيُم َوَمْن َصلََح ِمْن آَبائِهِْم َوأَزْوَاجِهِْم وَذُرِّيَّاتِهِْم إِنََّك أَْنَت ا
  ) ٩(فَقَْد َرِحْمَتُه َوذَِلَك ُهَو الْفَْوُز الَْعِظيُم 



. أن محلة العرش أرجلهم يف األرض السفلى ورؤوسهم قد خرقت العرش وهم خشوع ال يرفعون طرفهم : روي 
  :يه وسلم وعن النيب صلى اهللا عل

ال تتفكروا يف عظم ربكم ولكن تفكروا فيما خلق اهللا من املالئكة ، فإن خلقاً من املالئكة يقال له ) "  ٩٧٨( 
زاوية من زوايا العرش على كاهله وقدماه يف األرض السفلى ، وقد مرق رأسه من سبع مسوات ، وأنه : إسرافيل 

  :يف احلديث و" ليتضاءل من عظمة اهللا حىت يصري كأنه الوصع 
إن اهللا تعاىل أمر مجيع املالئكة أن يغدوا يروحوا بالسالم على محلة العرش تفضيالً هلم على سائر املالئكة ) "  ٩٧٩( 
. خلق اهللا العرش من جوهرة خضراء ، وبني القائمتني من قوائمه خفقان الطري املسرع مثانني ألف عام : وقيل " 

من املالئكة ، يطوفون به مهللني مكربين ، ومن ورائهم سبعون ألف صف حول العرش سبعون ألف صنف : وقيل 
قيام ، قد وضعوا أيديهم على عواتقهم رافعني أصواهتم بالتهليل والتكبري ، ومن ورائهم مائة ألف صف قد وضعوا 

. بضم العني » رشالع«: وقرأ ابن عباس . األميان على الشمائل ، ما منهم أحد إال وهو يسبح مبا ال يسبح به اآلخر 
وال خيفى على أحد أنّ محلة العرش ومن حوله من املالئكة الذين } َوُيْؤِمُنونَ بِهِ { : ما فائدة قوله : فإن قلت 

فائدته إظهار شرف اإلميان وفضله ، والترغيب فيه كما وصف األنبياء يف غري : يسبحون حبمد رهبم مؤمنون؟ قلت 
: البلد [ } ثُمَّ كَانَ ِمَن الذين ءاَمُنواْ { : ما عقب أعمال اخلري بقوله تعاىل موضع من كتابه بالصالح لذلك ، وك

وهي التنبيه على أن األمر لو كان كما تقول اجملسمة ، لكان محلة : وفائدة أخرى . فأبان بذلك فضل اإلميان ]  ١٧
إلميان ، الغائب فلما وصفوا به على العرش ومن حوله مشاهدين معاينني ، وملا وصفوا باإلميان؛ ألنه إمنا يوصف با

يف أنّ إميان اجلميع : سبيل الثناء عليهم ، علم أنّ إمياهنم وإميان من يف األرض وكل من غاب عن ذلك املقام سواء 
وقد روعي . بطريق النظر واالستدالل ال غري ، وأنه ال طريق إىل معرفته إالّ هذا ، وهو منزه عن صفات اإلجرام 

ويؤمنون ويستغفرون ملن يف مثل : كأنه قيل } َوَيْسَتغِْفُرونَ ِللَِّذيَن ءاَمُنواْ { ، } َوُيؤِْمُنونَ بِِه { : وله التناسب يف ق
وفيه تنبيه على أنّ االشتراك يف اإلميان جيب أن يكون أدعى شيء إىل النصيحة ، وأبعثه على . حاهلم وصفتهم 

فإنه ال جتالس بني ملك وإنسان ، وال بني مساوي وأرضي . ماكن إحماض الشفقة وإن تفاوتت األجناس وتباعدت األ
قط ، مث ملا جاء اإلميان جاء معه التجانس الكلي والتناسب احلقيقي ، حىت استغفر من حول العرش ملن فوق األرض 

وهذا املضمر حيتمل } َنا َربَّ{ : يقولون : أي ] .  ٥: الشورى [ } وََيْسَتْغِفُرونَ ِلَمن ِفى االرض { : قال اهللا تعاىل . 
  .أن يكون بياناً ليستغفرون مرفوع احملل مثله ، وأن يكون حاالً 

الرمحة والعلم مها اللذان وسعا كل : وسع كل شيء؟ قلت : تعاىل اهللا عن املكان ، فكيف صّح أن يقال : فإن قلت 
عن أصله بأن أسند الفعل إىل وسع كل شيء رمحتك وعلمك ، ولكن أزيل الكالم : واألصل . شيء يف املعىن 

صاحب الرمحة والعلم ، وأخرجا منصوبني على التمييز لإلغراق يف وصفه بالرمحة والعلم ، كأن ذاته رمحة وعلم 
قد ذكر الرمحة والعلم فوجب أن يكون ما بعد الفاء مشتمالً على حديثهما مجيعاً ، : فإن قلت . واسعان كل شيء 

سبيل احلق : وسبيل اهللا . معناه فاغفر للذين علمت منهم التوبة واتباع سبيلك : قلت وما ذكر إالّ الغفران وحده؟ 
امللك الذي ال يغلب ، وأنت مع ملكك وعزتك ال : أي } إِنََّك أَنَت العزيز احلكيم { اليت هنجها لعباده ودعا إليها 

أو جزاء . العقوبات : أي } يئات َوِقهُِم الس{ تفعل شيئاً إالّ بداعي احلكمة وموجب حكمتك أن تفي بوعدك 
التكفري أو قبول : والوقاية منها . فحذف املضاف على أن السيئات هي الصغائر أو الكبائر املتوب عنها . السيئات 

: ما الفائدة يف استغفارهم هلم وهم تائبون صاحلون موعودون املغفرة واهللا ال خيلف امليعاد؟ قلت : فإن قلت . التوبة 



، بضم الالم ، والفتح » وصلَح» «جنة عدن«: وقرىء . الشفاعة ، وفائدته زيادة الكرامة والثواب  هذا مبنزلة
  .» ذريتهم«صلح فهو صاحل ، وصلح فهو صليح ، و: يقال . أفصح 

قَالُوا رَبََّنا أََمتََّنا ) ١٠(لَى الْإَِمياِن فََتكْفُُرونَ إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا ُيَناَدْونَ لََمقُْت اللَِّه أَكَْبُر ِمْن َمقِْتكُْم أَْنفَُسكُمْ إِذْ ُتْدَعْونَ إِ
ذَِلكُْم بِأَنَُّه إِذَا ُدِعَي اللَُّه َوْحَدُه كَفَْرُتْم َوإِنْ ) ١١(اثْنََتْينِ َوأَحَْيْيَتَنا اثْنََتْينِ فَاْعَتَرفَْنا بِذُُنوبَِنا فََهلْ إِلَى ُخُروجٍ ِمْن َسبِيلٍ 

  ) ١٢(ِمنُوا فَالُْحكُْم ِللَِّه الَْعِليِّ الْكَبِريِ ُيشَْرْك بِِه ُتْؤ

ملقت اهللا أنفسكم أكرب من مقتكم أنفسكم ، : والتقدير } لََمقُْت اهللا أَكَْبُر { : ينادون يوم القيامة ، فيقال هلم : أي 
كان اهللا ميقت : م يوم القيامة أنه يقال هل: واملعىن . منصوب باملقت األّول } إِذْ ُتْدَعْونَ { و . فاستغىن بذكرها مرة 

أنفسكم األمارة بالسوء والكفر ، حني كان األنبياء يدعونكم إىل اإلميان ، فتأبون قبوله وختتارون عليه الكفر أشّد 
ملا رأوا أعماهلم اخلبيثة مقتوا : وعن احلسن . مما متقتوهنن اليوم وأنتم يف النار إذا أوقعتكم فيها باتباعكم هواهّن 

{ : معناه ملقت اهللا إياكم اآلن أكرب من مقت بعضكم لبعض ، كقوله تعاىل : وقيل . م ، فنودوا ملقت اهللا أنفسه
أشّد البغض : تعليل ، واملقت : } إِذْ ُتْدَعْونَ { و ]  ٢٥: العنكبوت [ } َيكْفُُر بَْعُضكُْم بِبَْعضٍ َوَيلَْعُن َبْعُضكُمْ َبْعضاً 

خلقهم : وأراد باإلماتتني . أو موتتني وحياتني . إماتتني وإحياءتني } اثنتني { وأشّده  ، فوضع يف موضع أبلغ اإلنكار
وناهيك تفسرياً لذلك . أمواتاً أّوالً ، وإماتتهم عند انقضاء آجاهلم ، وباإلحيائتني اإلحياءة األوىل وإحياءة البعث 

وكذا عن ابن عباس رضي اهللا ]  ٢٨: البقرة [ } ُيحْيِيكُْم  َوكُنُتْم أمواتا فأحياكم ثُمَّ ُيِميُتكُمْ ثُمَّ{ : قوله تعاىل 
سبحان من صغر : كما صّح أن تقول : إماتة؟ قلت : كيف صّح أن يسمى خلقهم أمواتاً : فإن قلت . عنهما 

ضيق فم الركية ووسع أسفلها ، وليس مث نقل من كرب إىل : وقولك للحفار ! جسم البعوضة وكرب جسم الفيل 
من صغر إىل كرب ، وال من ضيق إىل سعة ، وال من سعة إىل ضيق ، وإمنا أردت اإلنشاء على تلك صغر وال 

الصفات ، والسبب يف صحته أن الصغر والكرب جائزان معاً على املصنوع الواحد ، من غري ترجح ألحدمها ، 
واء فقد صرف املصنوع عن فإذا اختار الصانع أحد اجلائزين وهو متمكن منهما على الس. وكذلك الضيق والسعة 

اجلائز اآلخر ، فجعل صرفه عنه كنقله منه ، ومن جعل اإلماتتني اليت بعد حياة الدنيا واليت بعد حياة القرب لزمه 
ثالث إثبات إحياءات ، وهو خالف ما يف القرآن ، إالّ أن يتمحل فيجعل إحداها غري معتّد هبا ، أو يزعم أن اهللا 

{ ، وتستمّر هبم تلك احلياة فال ميوتون بعدها ، ويعّدهم يف املستثنيني من الصعقة يف قوله تعاىل تعاىل حيييهم يف القبور 
قد : ؟ قلت } فاعترفنا بِذُنُوبَِنا { : كيف تسبب هذا لقوله تعاىل : فإن قلت ] .  ٧٨: النمل [ } إِالَّ َمن َشاء اهللا 

ى؛ ألن من مل خيش العاقبة خترق يف املعاصي ، فلما رأوا أنكروا البعث فكفروا ، وتبع ذلك من الذنوب ما ال حيص
اإلماتة واإلحياء قد تكّررا عليهم ، علموا بأن اهللا قادر على اإلعادة قدرته على اإلنشاء ، فاعترفوا بذنوهبم اليت 

{ أو بطىء  إىل نوع من اخلروج سريع: أي } فََهلْ إىل ُخرُوجٍ { اقترفوها من إنكار البعث وما تبعه من معاصيهم 
وهذا كالم من غلب عليه اليأس والقنوط . قط ، أم اليأس واقع دون ذلك ، فال خروج وال سبيل إليه } ّمن َسبِيلٍ 

أي؛ ذلكم الذي } ذَِلكُم { : ، وإمنا يقولون ذلك تعلالً وحترياً؛ وهلذا جاء اجلواب على حسب ذلك ، وهو قوله 
حيث } فاحلكم للَِّه { بسبب كفركم بتوحيد اهللا وإميانكم باإلشراك به  أنتم فيه ، وأن ال سبيل لكم إىل خروج قط

داللة على الكربياء والعظمة ، وعلى أن عقاب مثله ال } العلى الكبري { : وقوله : حكم عليكم بالعذاب السرمد 
ال حكم إالّ :  كأن احلرورية أخذوا قوهلم: وقيل . يكون إالّ كذلك ، وهو الذي يطابق كربياءه ويناسب جربوته 

  .هللا ، من هذا 



فَاْدعُوا اللََّه ُمخِْلِصَني لَُه الدِّيَن َولَْو ) ١٣(ُهَو الَِّذي ُيرِيكُْم آَياِتِه َوُينَزِّلُ لَكُْم ِمَن السََّماِء رِْزقًا َوَما يََتذَكَُّر إِلَّا َمْن ُينِيُب 
شِ ُيلِْقي الرُّوَح ِمْن أَْمرِِه َعلَى َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه لُِيْنِذَر َيْوَم التَّلَاقِ َرفِيُع الدََّرجَاِت ذُو الَْعْر) ١٤(كَرَِه الْكَاِفُرونَ 

  ) ١٦(َيْوَم ُهْم بَارُِزونَ لَا َيْخفَى َعلَى اللَِّه ِمنُْهْم َشْيٌء ِلَمنِ الُْملُْك الَْيْوَم ِللَِّه الَْواِحِد الْقَهَّارِ ) ١٥(

َوَما { املطر ، ألنه سببه : والرزق . الريح والسحاب والرعد والربق والصواعق وحنوها من } يُرِيكُْم ءاياته { 
وما يتعظ وما يعترب بآيات اهللا إالّ من يتوب من الشرك ويرجع إىل اهللا ، فإن املعاند ال سبيل } َيَتذَكَُّر إِالَّ َمن ُينِيُب 

من الشرك ، وإن غاظ } ُمْخِلِصنيَ لَُه الدين { اعبدوه : ي أ} فادعوا اهللا { إىل تذكره واتعاظه ، مث قال للمنيبني 
» هو«: ثالثة أخبار ، لقوله } َرفِيُع الدرجات ذُو العرش ُيلِْقى الروح { . ذلك أعداءكم ممن ليس على دينكم 

رفيع «: وقرىء . أو أخبار مبتدأ حمذوف ، وهي خمتلفة تعريفاً وتنكرياً } الذى يُرِيكُُم { : مترتبة على قوله 
وهي مصاعد ]  ٣: املعارج [ } ِذي املعارج { : ورفيع الدرجات ، كقوله تعاىل . بالنصب على املدح » الدرجات

. والعرش فوقهن . مساء فوق مساء : وعن ابن جبري . املالئكة إىل أن تبلغ العرش ، وهي دليل على عّزته وملكوته 
هي درجات ثوابه : وقيل . ه ، كما أنّ ذا العرش عبارة عن ملكه وجيوز أن يكون عبارة عن رفعة شأنه وعلّو سلطان

الوحي الذي هو أمر باخلري : الذي هو سبب احلياة من أمره ، يريد } الروح ِمْن أَْمرِهِ { اليت ينزهلا أولياءه يف اجلنة 
اهللا } لُّينِذَر { ]  ١٢٢: األنعام [ } أََو َمن كَانَ َمْيًتا فأحييناه { : وبعث عليه ، فاستعار له الروح ، كما قال تعاىل 

لتنذر الروح ألهنا تؤنث ، أو على خطاب : أي » لتنذر«: وقرىء . وهو الرسول أو الروح : أو امللقى عليه . 
. يوم القيامة ، ألن اخلالئق تلتقي فيه } َيْوَم التالق { على البناء للمفعول » لينذر يوم التالق«: وقرىء . الرسول 

ظاهرون ال يسترهم شيء } َيْوَم ُهم بارزون { املعبود والعابد : وقيل . تقي فيه أهل السماء وأهل األرض يل: وقيل 
من جبل أو أكمة أو بناء ، ألنّ األرض بارزة قاع صفصف ، وال عليهم ثياب ، إمنا هم عراة مكشوفون ، كما جاء 

  :يف احلديث 
وعن ابن . من أعماهلم وأحواهلم : أي . } َعلَى اهللا ِمنُْهْم َشْىٌء  الَ خيفى{ " حتشرون عراة حفاة غرالً ) "  ٩٨٠( 

بيان وتقرير } الَ خيفى َعلَى اهللا ِمنُْهْم َشْىٌء { : قوله : فإن قلت . ال خيفى عليه منهم شيء : مسعود رضي اهللا عنه 
معناه أهنم كانوا يتومهون يف : قلت  لربوزهم ، واهللا تعاىل ال خيفى عليه منهم شيء برزوا أو مل يربزوا ، فما معناه؟

أنّ اهللا ال يراهم وخيفى عليه أعماهلم ، فهم اليوم صائرون من الربوز : الدنيا إذا استتروا باحليطان واحلجب 
ولكن ظننتم أن اهللا ال يعلم كثرياً { : قال اهللا تعاىل . واالنكشاف إىل حال ال يتومهون فيها مثل ما كانوا يتومهونه 

]  ١٠٨: النساء [ } َيْسَتْخفُونَ ِمَن الناس َوالَ َيسَْتْخفُونَ ِمَن اهللا { : وقال تعاىل ] .  ٢٢: فصلت [ } لون مما تعم
[ } َوبََرُزواْ للَِّه الواحد الْقَهَّارِ { : وذلك لعلمهم أنّ الناس يبصروهنم؛ وظنهم أنّ اهللا ال يبصرهم ، وهو معىن قوله 

ومعناه . حكاية ملا يسئل عنه يف ذلك اليوم وملا جياب به } امللك اليوم ِللَِّه الواحد القهار لَّمنِ { ، ]  ٤٨: إبراهيم 
جيمع اهللا اخلالئق يوم : وقيل . هللا الواحد القهار : ملن امللك اليوم؟ فيجيبه أهل احملشر : أنه ينادي مناد فيقول : 

: ( فأّول ما يتكلم به أن ينادي مناٍد «صَ اُهللا فيها قط القيامة يف صعيد واحد بأرض بيضاء كأهنا سبيكة فضة مل ُيْع
  .فهذا يقتضي أن يكون املنادي هو اجمليب . اآلية . . . ) اليوم جتزى كل نفس . ملن امللك اليوم؟ هللا الواحد القهار 

  ) ١٧(ِحَسابِ الَْيْوَم ُتْجَزى كُلُّ نَفْسٍ بَِما كََسَبتْ لَا ظُلَْم الَْيْوَم إِنَّ اللََّه َسرِيُع الْ



ملا قّرر أن امللك هللا وحده يف ذلك اليوم عّدد نتائج ذلك ، وهي أنّ كل نفس جتزى ما كسبت وأن الظلم مأمون ، 
ألن اهللا ليس بظالم للعبيد ، وأن احلساب ال يبطىء ، ألن اهللا ال يشغله حساب على حساب ، فيحاسب اخللق كله 

إذا أخذ يف حساهبم مل َيِقلْ أهل اجلنة إالّ : بن عباس رضي اهللا عنهما وعن ا. يف وقت واحد وهو أسرع احلاسبني 
  .فيها وال أهل النار إالّ فيها 

  ) ١٨(ُيطَاُع َوأَْنِذرُْهْم َيْوَم الْآزِفَِة إِذِ الْقُلُوبُ لََدى الَْحنَاجِرِ كَاِظِمَني َما ِللظَّاِلِمَني ِمْن َحِميمٍ َولَا َشفِيعٍ 

وقت اخلطة اآلزفة ، وهي : وجيوز أن يريد بيوم اآلزفة . لقرهبا : مسيت بذلك ألزوفها ، أي  القيامة ،: اآلزفة 
مشارفتهم دخول النار ، فعند ذلك ترتفع قلوهبم عن مقاّرها فتلصق حبناجرهم ، فال هي خترج فيموتوا ، وال ترجع 

فَلَمَّا َرأَْوُه ُزلْفَةً ِسيئَْت ُوُجوُه الذين { : ىل إىل مواضعها فيتنفسوا ويترّوحوا ، ولكنها معترضة كالشجا ، كما قال تعا
هو حال عن أصحاب القلوب على املعىن : مبا انتصب؟ قلت } كاظمني { : فإن قلت ] .  ٢٧: امللك [ } كَفَُرواْ 

ة وجيوز أن يكون حاالً عن القلوب ، وأن القلوب كاظم. إذ قلوهبم لدى حناجرهم كاظمني عليها : ، ألن املعىن 
على غّم وكرب فيها مع بلوغها احلناجر ، وإمنا مجع الكاظم مجع السالمة ، ألنه وصفها بالكظم الذي هو من أفعال 

[ } فَظَلَّْت أعناقهم لََها َخِضِعنيَ { : وقال ]  ٤: يوسف [ } َرأَيُْتُهْم ِلى سَاجِِديَن { : العقالء ، كما قال تعاىل 
وأنذرهم : وأنذرهم ، أي : وجيوز أن يكون حاالً عن قوله » كاظمون«: أ وتعضده قراءة من قر]  ٤: الشعراء 

. احملب املشفق : احلميم ]  ٧٣: الزمر [ } فادخلوها خالدين { : مقّدرين أو مشارفني الكظم ، كقوله تعاىل 
ما معىن : فإن قلت .  جماز يف املشفع ، ألنّ حقيقة الطاعة حنو حقيقة األمر يف أهنا ال تكون إالّ ملن فوقك: واملطاع 

حيتمل أن يتناول النفي الشفاعة والطاعة معاً ، وأن يتناول الطاعة دون : ؟ قلت } َوالَ شَِفيعٍ ُيطَاُع { : قوله تعاىل 
ما عندي كتاب يباع ، فهو حمتمل نفي البيع وحده ، وأن عندك كتاباً إال أنك ال تبيعه ، : الشفاعة ، كما تقول 

  :وحنوه . أن ال كتاب عندك ، وال كونه مبيعاً ونفيهما مجيعاً ، و
: فعلى أي االحتمالني جيب محله؟ قلت : فإن قلت . نفي الضب واجنحاره : يريد ... َوالَ َتَرى الضَّبَّ بَِها يَْنَجِحُر 

ن أحبه اهللا على نفي األمرين مجيعاً ، من قبل أن الشفعاء هم أولياء اهللا ، وأولياء اهللا ال حيبون وال يرضون إالّ م
َوَما { : قال اهللا تعاىل . ورضيه ، وأنّ اهللا ال حيّب الظاملني ، فال حيبوهنم ، وإذا مل حيبوهم مل ينصروهم ومل يشفعوا هلم 

وألن الشفاعة ]  ٢٨: األنبياء [ } َوالَ َيْشفَُعونَ إِالَّ ِلَمنِ ارتضى { : وقال ]  ٢٧٠: البقرة [ } للظاملني ِمْن أَنصَارٍ 
وََيزِيَدُهم ّمن { : تكون إالّ يف زيادة التفضل ، وأهل التفضل وزيادته إمنا هم أهل الثواب ، بدليل قوله تعاىل ال 

الغرض حاصل : واهللا ما يكون هلم شفيع البتة ، فإن قلت : وعن احلسن رضي اهللا عنه ]  ١٧٤: النساء [ } فَْضِلِه 
يف ذكرها فائدة جليلة ، وهي أهنا ضمت إليه ، : لصفة ونفيها؟ قلت بذكر الشفيع ونفيه ، فما الفائدة يف ذكر هذه ا

ليقام انتفاء املوصوف مقام الشاهد على انتفاء الصفة ، ألن الصفة ال تتأتى بدون موصوفها ، فيكون ذلك إزالة 
معي سالح ما يل فرس أركبه ، وال : أنك إذا عوتبت على القعود عن الغزو فقلت : لتوهم وجود املوصوف ، بيانه 

كيف يتأتى مين : أحارب به ، فقد جعلت عدم الفرس وفقد السالح علة مانعة من الركوب واحملاربة ، كأنك تقول 
كيف يتأتى التشفيع : معناه } َوالَ شَِفيعٍ ُيطَاُع { : الركوب واحملاربة وال فرس يل وال سالح معي ، فكذلك قوله 

وضعاً النتفاء الشفيع موضع األمر : على عدم تأتيه بعدم الشفيع وال شفيع ، فكان ذكر التشفيع واالستشهاد 
  .املعروف غري املنكر الذي ال ينبغي أن يتوهم خالفه 



  ) ١٩(َيْعلَُم خَاِئَنةَ الْأَْعُينِ َوَما ُتخِْفي الصُُّدوُر 

ستراق النظر إىل ما ال حيل ، كما ا: أو مصدر مبعىن اخليانة ، كالعافية مبعىن املعافاة ، واملراد . صفة للنظرة : اخلائنة 
فإن . ال يساعد عليه } َوَما ُتْخِفى الصدور { : يفعل أهل الريب ، وال حيسن أن تراد اخلائنة من األعني ، ألن قوله 

[ } ُهَو الذى يُرِيكُُم { : هو خرب من أخبار هو يف قوله : ؟ قلت } َيْعلَُم خَاِئَنةَ االعني { : مب اتصل قوله : قلت 
مث استطرد ذكر } ِليُنِذرَ َيْوَم التالق { : ولكن يلقي الروح قد علل بقوله } ُيلِْقى الروح { مثل ]  ١٣: غافر 

  .فبعد لذلك عن أخواته } َوالَ شَِفيعٍ ُيطَاُع { : أحوال يوم التالق إىل قوله 

  ) ٢٠(ونَ بَِشْيٍء إِنَّ اللََّه ُهَو السَِّميُع الَْبِصُري َواللَُّه َيقِْضي بِالَْحقِّ َوالَِّذيَن َيْدُعونَ ِمْن ُدونِِه لَا َيقُْض

. الستغنائه عن الظلم . والذي هذه صفاته وأحواله ال يقضي إالّ باحلق والعدل : يعين } واهللا َيقِْضى باحلق { 
إِنَّ اهللا { قضي يقضي ، أو ال ي: وهذا هتكم هبم ، ألن ما ال يوصف بالقدرة ال يقال فيه . وآهلتكم ال يقضون بشيء 

ووعيد هلم بأنه يسمع ما يقولون } َيْعلَُم َخاِئَنةَ االعني َوَما ُتْخِفى الصدور { : تقرير لقوله } ُهَو السميع البصري 
: ويبصر ما يعملون ، وأنه يعاقبهم عليه وتعريض مبا يدعون من دون اهللا ، وأهنا ال تسمع وال تبصر ، وقرىء 

  .بالتاء والياء » يدعون«

ْنُهْم قُوَّةً َوآثَاًرا ِفي الْأَْرضِ أَوَلَْم َيِسريُوا ِفي الْأَْرضِ فََيْنظُرُوا كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الَِّذيَن كَانُوا ِمْن قَْبِلهِْم كَاُنوا ُهمْ أََشدَّ ِم
بِأَنَُّهْم كَاَنْت تَأِْتيهِْم ُرُسلُُهْم بِالْبَيَِّناِت فَكَفَُروا ذَِلَك ) ٢١(فَأََخذَُهمُ اللَُّه بِذُنُوبِهِْم َوَما كَانَ لَُهْم ِمَن اللَِّه ِمْن وَاقٍ 

  ) ٢٢(فَأََخذَُهمُ اللَُّه إِنَُّه قَوِيٌّ َشِديُد الِْعقَابِ 

من حق الفصل أن ال يقع إالّ بني معرفتني فما باله واقعاً بني : فإن قلت . فصل } كَاُنواْ ُهمْ أََشدَّ ِمْنُهمْ { يف ) هم ( 
. قد ضارع املعرفة يف أنه ال تدخله األلف والالم ، فأجري جمراها : قلت . ة وغري معرفة؟ وهو أشّد منهم معرف

يريد حصوهنم وقصورهم وعددهم ، وما يوصف } َوَءاثَاراً { وهي يف مصاحف أهل الشام » منكم«: وقرىء 
  :أراد وأكثر آثاراً ، كقوله : أو . بالشّدة من آثارهم 

  ...َسيْفاً َورُْمحاً ُمَتقَلِّداً 

فَلَمَّا َجاَءُهمْ ) ٢٤(إِلَى ِفْرَعْونَ َوَهاَمانَ َوقَاُرونَ فَقَالُوا سَاِحٌر كَذَّاٌب ) ٢٣(َولَقَْد أَْرَسلَْنا مُوَسى بِآَياِتَنا َوُسلْطَاٍن ُمبِنيٍ 
  ) ٢٥(َواْسَتْحُيوا نَِساَءُهْم َوَما كَْيُد الْكَافِرِيَن إِلَّا ِفي َضلَالٍ بِالَْحقِّ ِمْن ِعْنِدَنا قَالُوا اقُْتلُوا أَْبَناَء الَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه 

هو ساحر كذاب ، فسموا السلطان املبني سحراً وكذباً : وحجة ظاهرة وهي املعجزات ، فقالوا } وسلطان مُّبِنيٍ { 
ياء النساء من قبل خيفة أو يولد املولود أما كان قتل األبناء واستح: بالنبّوة ، فإن قلت } فَلَمَّا َجاءُهْم باحلق { 

وعن ابن . قد كان ذلك القتل حينئذ ، وهذا قتل آخر : الذي أنذرته الكهنة بظهوره وزوال ملكه على يده؟ قلت 
أن هذا قتل غري : أعيدوا عليهم القتل كالذي كان أوالً ، يريد } قَالُواْ اقتلوا { : عباس رضي اهللا عنهما يف قوله 

أهنم باشروا قتلهم أوالً فما أغىن عنهم : يف ضياع وذهاب ، باطالً مل جيد عليهم ، يعين } ِفى ضالل { ول القتل األ
، ونفذ قضاء اهللا بإظهار من خافوه ، فما يغين عنهم هذا القتل الثاين ، وكان فرعون قد كّف عن قتل الولدان ، 



حنقاً ، وظناً منه أنه يصدهم بذلك عن مظاهرة موسى ، أعاده عليهم غيظاً و: فلما بعث موسى وأحّس بأنه قد وقع 
  .وما علم أنّ كيده ضائع يف الكرتني مجيعاً 

  ) ٢٦(الْأَْرضِ الْفََساَد  َوقَالَ ِفْرَعْونُ ذَُرونِي أَقُْتلْ مُوَسى وَلَْيْدُع َربَّهُ إِنِّي أََخاُف أَنْ ُيَبدِّلَ ِديَنكُْم أَوْ أَنْ ُيظْهَِر ِفي

ليس بالذي ختافه ، وهو أقل من ذلك وأضعف ، وما هو : كانوا إذا هم بقتله كفوه بقوهلم } أَقُْتلْ موسى ذَرُونِى { 
إذا قتلته أدخلت الشبهة على الناس ، واعتقدوا : إال بعض السحرة ، ومثله ال يقاوم إالّ ساحراً مثله ، ويقولون 
اهللا كان قد استيقن أنه نّيب ، وأن ما جاء به آيات  أنك قد عجزت عن معارضته باحلجة ، والظاهر أنّ فرعون لعنه

وما هو بسحر ، ولكن الرجل كان فيه خب وجربزة ، وكان قتاالً سفاكاً للدماء يف أهون شيء ، فكيف ال يقتل 
{ : وقوله . من أحس منه بأنه هو الذي يثل عرشه ويهدم ملكه ، ولكنه كان خياف إن هّم بقتله أن يعاجل باهلالك 

متويهاً على } ذَرُونِى أَقُْتلْ موسى { : شاهد صدق على فرط خوفه منه ومن دعوته ربه ، وكان قوله } ْدُع َربَُّه َولَْي
أن يغري } أَن يَُبدِّلَ ِديَنكُمْ { قومه ، وإيهاماً أهنم هم الذين يكفونه ، وما كان يكفه إالّ ما يف نفسه من هول الفزع 

]  ١٢٧: األعراف [ } َوَيذََرَك َوءاِلَهَتكَ { : ويعبدون األصنام ، بدليل قوله ما أنتم عليه ، وكانوا يعبدونه 
التفاتن والتهارج الذي يذهب معه األمن وتتعطل املزارع واملكاسب واملعايش ، ويهلك الناس : والفساد يف األرض 

و يفسد عليكم دنياكم مبا يظهر أ. إين أخاف أن يفسد عليكم دينكم بدعوتكم إىل دينه : قتالً وضياعاً ، كأنه قال 
. إين أخاف فساد دينكم ودنياكم معاً . بالواو ، ومعناه » وأن يظهر«ويف مصاحف أهل احلجاز . من الفنت بسببه 

بتشديد الظاء » َيظَّهَّر«: وقرىء . يظهر موسى الفساد : أي : من أظهر ، والفساد منصوب » ُيظْهُِر«: وقرىء 
  .تتابع وتعاون : تظاهر ، أي واهلاء ، من تظهر مبعىن 

  ) ٢٧(َوقَالَ ُموَسى إِنِّي ُعذُْت بَِربِّي َورَبِّكُْم ِمْن كُلِّ ُمَتكَبِّرٍ لَا ُيْؤِمُن بَِيْومِ الِْحَسابِ 

باهللا الذي هو ريب وربكم ، } إِّنى ُعذُْت { قال لقومه : ملا مسع موسى عليه السالم مبا أجراه فرعون من حديث قتله 
فيه بعث هلم على أن يقتدوا به ، فيعوذوا باهللا عياذه ، ويعتصموا بالتوكل عليه اعتصامه ، } َورَبِّكُمْ {  :وقوله 
لتشمل استعاذته فرعون وغريه من اجلبابرة ، وليكون على طريقة التعريض؛ فيكون أبلغ } ّمن كُلِّ ُمَتكَّبرٍ { : وقال 

، وهو أقبح استكبار وأدله على دناءة صاحبه ومهانة نفسه ، وعلى االستكبار عن اإلذعان للحق : ، وأراد بالتكرب 
ألنه إذا اجتمع يف الرجل التجرب والتكذيب باجلزاء وقلة } الَّ ُيْؤِمُن بَِيْومِ احلساب { : فرط ظلمه وعسفه ، وقال 

وعذت : إالّ ارتكبها  املباالة بالعاقبة ، فقد استكمل أسباب القسوة واجلراءة على اهللا وعباده ، ومل يترك عظيمة
  .باإلدغام » عت«: وقرىء . أخوان : ولذت 

َءكُْم بِالَْبيَِّناِت ِمْن رَبِّكُْم َوإِنْ َوقَالَ َرُجلٌ ُمْؤِمٌن ِمْن آلِ ِفْرَعْونَ َيكُْتُم إَِمياَنُه أََتقُْتلُونَ َرُجلًا أَنْ َيقُولَ رَبَِّي اللَُّه َوقَْد َجا
  ) ٢٨(ِذُبُه َوإِنْ َيُك َصاِدقًا ُيِصْبكُْم بَْعُض الَِّذي يَِعُدكُْم إِنَّ اللََّه لَا َيْهِدي َمْن ُهَو ُمْسرٌِف كَذَّاٌب َيُك كَاِذًبا فََعلَْيِه كَ

آمن : عضد ، يف عضد وكان قبطيا ابن عم لفرعون : بسكون اجليم كما يقال » رجل«: وقرىء } َرُجلٌ مُّْؤِمٌن { 
يكتم إميانه من آل : و صلة ليكتم ، أي . صفة لرجل } ّمْن ءالِ ِفْرَعْونَ { لياً و كان إسرائي: مبوسى سراً وقيل 

فرعون ، وامسه مسعان أو حبيب وقيل خربيل أو حزبيل والظاهر أنه كان من آل فرعون فإنّ املؤمنني من بين 



وقول املؤمن ] .  ٢٥: غافر [ } ه أبناء الذين آمنوا مع{ : والدليل عليه قول فرعون . إسرائيل مل يقلّوا ومل يعزُّوا 
ألن يقول } أَن َيقُولَ { دليل ظاهر على أنه يتنصَّح لقومه ]  ٢٩: غافر [ } فََمن َينُصرَُنا ِمن َبأْسِ اهللا إِن َجاءَنا { : 

 أترتكبون الفعلة الشنعاء اليت هي قتل نفس حمرمة ، وما لكم: ، وهذا إنكار منه عظيم وتبكيت شديد ، كأنه قال 
مع أنه مل حيضر لتصحيح قوله بينة واحدة ، } رَّبَى اهللا { : علة قط يف ارتكاهبا إالّ كلمة احلق اليت نطق هبا وهي قوله 

ولكن بينات عّدة من عند من نسب إليه الربوبية ، وهو ربكم ال ربه وحده ، وهو استدراج هلم إىل االعتراف به ، 
أتقتلونه : واملعىن . وقت أن يقول : لك أن تقدر مضافاً حمذوفاً ، أي وليلني بذلك مجاحهم ويكسر من سورهتم ، و

بالبينات العظيمة اليت : يريد } بالبينات { : وقوله . ساعة مسعتم منه هذالقول من غري روية وال فكر يف أمره 
{ باً أو صادقاً ، ال خيلو من أن يكون كاذ: عهدمتوها وشهدمتوها ، مث أخذهم باالحتجاج على طريقة التقسيم فقال 

ما } َوإِن َيُك صادقا ُيِصْبكُْم َبْعضُ { يعود عليه كذبه وال يتخطاه ضرره ، : أي } فإِن َيُك كاذبا فََعلَْيِه كَِذُبُه 
وهو نّيب صادق ، ال بد ملا يعدهم أن يصيبهم } الذى يَِعُدكُمْ { بعض : مل قال : فإن قلت . يعدكم إن تعّرضتم له 

ألنه احتاج يف مقاولة خصوم موسى ومنا كريه إىل أن يالوصهم ويداريهم ، ويسلك معهم : لت كله ال بعضه ق
طريق اإلنصاف يف القول ، ويأتيهم من وجهة املناصحة ، فجاء مبا علم أنه أقرب إىل تسليمهم لقوله ، وأدخل يف 

وهو كالم املنصف يف مقاله غري } ذى يَِعُدكُْم َوإِن َيُك صادقا ُيِصْبكُْم َبْعضُ ال{ : تصديقهم له وقبوهلم منه ، فقال 
املشتط فيه ، ليسمعوا منه وال يرّدوا عليه ، وذلك أنه حني فرضه صادقاً فقد أثبت أنه صادق يف مجيع ما يعد ، 

طاه ليهضمه بعض حقه يف ظاهر الكالم ، فرييهم أنه ليس بكالم من أع} ُيصِْبكُمْ َبْعُض الذى َيِعدُكُْم { ولكنه أردفه 
حقه وافياً ، فضالً أن يتعصب له ، أو يرمي باحلصا من ورائه ، وتقدمي الكاذب على الصادق أيضاً من هذا القبيل ، 

فعن أيب عبيدة أنه فسر البعض بالكل ، : فإن قلت . } إِنَّ اهللا يَْهِدى َمْن ُهَو ُمْسرٌِف كَذَّابٌ { : وكذلك قوله 
  :وأنشد بيت لبيد 

  أَْو يَْرَتبِطْ بَْعُض النُّفُوسِ ِحَماَمهَا... إذَا لَْم أَْرَضَها  َترَّاُك اْمِكَنٍة

{ : كان أجفى من أن يفقه ما أقول له : إن صحت الرواية عنه ، فقد حق فيه قول املازين يف مسألة العلقي : قلت 
 وأهلكه ومل يستقم له أمر ، فيتخلصون حيتمل أنه إن كان مسرفاً كذاباً خذله اهللا} إِنَّ اهللا الَ يَْهِدى َمْن ُهَو ُمْسرٌِف 

ما توىل أبو بكر من رسول اهللا : وقيل . منه ، وأنه لو كان مسرفاً كذاباً ملا هداه اهللا للنبّوة ، وملا عضده بالبينات 
  :صلى اهللا عليه وسلم كان أشّد من ذلك 

أنت الذي تنهانا : ع ردائه فقالوا له طاف صلى اهللا عليه وسلم بالبيت ، فلقوه حني فرغ ، فأخذوا مبجام)  ٩٨١( 
وقال أتقتلون رجالً : أنا ذاك ، فقام أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه فالتزمه من ورائه : عما كان يعبد آباؤنا ، فقال 

وعن . أن يقول ريب اهللا ، وقد جاءكم بالبينات من ربكم ، رافعاً صوته بذلك ، وعيناه تسفحان ، حىت أرسلوه 
  .إنّ مؤمن آل فرعون قال ذلك سراً ، وأبو بكر قاله ظاهراً : ق جعفر الصاد

َعْونُ َما أُرِيكُْم إِلَّا َما أََرى َوَما َيا قَْومِ لَكُُم الُْملُْك الَْيْوَم ظَاِهرِيَن ِفي الْأَْرضِ فََمْن َيْنُصُرَنا ِمْن بَأْسِ اللَِّه إِنْ َجاَءَنا قَالَ ِفْر
  ) ٢٩(الرَّشَاِد  أَْهِديكُْم إِلَّا َسبِيلَ

أنّ لكم ملك مصر ، وقد علومت الناس : يف أرض مصر عالني فيها على بين إسرائيل ، يعين } ظاهرين ِفى األرض { 
، وقهرمتوهم ، فال تفسدوا أمركم على أنفسكم ، وال تتعرضوا لبأس اهللا وعذابه ، فإنه ال قبل لكم به إن جاءكم ، 



ألنه منهم يف القرابة ، وليعلمهم بأنّ الذي ينصحهم به هو } جاءنا { و } نُصرَُنا َي{ : وقال . وال مينعكم منه أحد 
ال أستصوب إالّ : ما أشري عليكم برأي إالّ مبا أرى من قتله ، يعين : أي } َما أُرِيكُْم إِالَّ َما أرى { مساهم هلم فيه 

سبيل الصواب : يريد } إِالَّ َسبِيلَ الرشاد { الرأي هبذا } َوَما أَْهِديكُْم { قتله ، وهذا الذي تقولونه غري صواب 
أو ما أعلمكم إال ما أعلم من الصواب ، وال أّدخر منه شيئاً ، وال أسّر عنكم خالف ما أظهر يعين أنّ . والصالح 

لسانه وقلبه متواطئان على ما يقول ، وقد كذب؛ فقد كان مستشعراً للخوف الشديد من جهة موسى ، ولكنه كان 
فعال من رشد بالكسر » الرشاد«: وقرىء . جلد ، ولوال استشعاره مل يستشر أحداً ومل يقف األمر على اإلشارة يت

هو من أرشد كجبار من أجرب ، وليس بذلك؛ ألنّ فعاالً من أفعل مل : أو من رشد بالفتح كعباد ، وقيل . ، كعالم 
وجيوز أن يكون نسبة . ار ، وال يصّح القياس على القليل دّراك وسآرا وقصار وحّب: جييء إالّ يف عّدة أحرف ، حنو 

  .إىل الرشد ، كعّواج وبتات ، غري منظور فيه إىل فعل 

 مِثْلَ دَأْبِ قَْومِ ُنوحٍ َوَعاٍد َوثَُموَد وَالَِّذيَن ِمْن) ٣٠(َوقَالَ الَِّذي آَمَن َيا قَْومِ إِنِّي أََخاُف َعلَْيكُْم ِمثْلَ َيْومِ الْأَْحزَابِ 
  ) ٣١(َبْعدِِهْم َوَما اللَُّه يُرِيُد ظُلًْما ِللِْعبَاِد 

مثل أيامهم ، ألنه ملا أضافه إىل األحزاب وفسرهم بقوم نوح وعاد ومثود ، ومل يلبس أنّ كلّ } مِّثْلَ َيْومِ االحزاب { 
  :كقوله حزب منهم كان له يوم دمار ، اقتصر على الواحد من اجلمع؛ ألنّ املضاف إليه أغىن عن ذلك 

دؤهبم يف عملهم من : مثل يوم حزب حزب ، ودأب هؤالء : وقال الزجاج ... كُلُوا ِفي َبْعضِ َبطْنِكُُمو َتِعفُّوا 
: الكفر والتكذيب وسائر املعاصي ، وكون ذلك دائباً دائماً منهم ال يفترون عنه ، وال بدَّ من حذف مضاف ، يريد 

بأنه عطف بيان ملثل األّول؛ ألنّ آخر ما تناوله اإلضافة : مثل الثاين؟ قلت مب انتصب : فإن قلت . مثل جزاء دأهبم 
قوم نوح وعاد ومثود ، مل يكن إالّ عطف بيان إلضافة قوم إىل أعالم ، : قوم نوح ، ولو قلت أهلك اهللا األحزاب 

أن تدمريهم كان عدالً وقسطاً ، : يعين } ِد َوَما اهللا يُرِيُد ظُلْماً لّلِْعبَا{ فسرى ذلك احلكم إىل أّول ما تناولته اإلضافة 
حيث جعل ]  ٤٦: فصلت [ } َوَما رَبَُّك بظالم لّلَْعبِيدِ { : ألهنم استوجبوه بأعماهلم ، وهو أبلغ من قوله تعاىل 

وحيث نكر الظلم ، كأنه نفى أن . املنفى إرادة الظلم؛ ألنّ من كان عن أرادة الظلم بعيداً ، كان عن الظلم أبعد 
: أي ]  ٧: الزمر [ } َوالَ يرضى لِِعَباِدِه الكفر { : وجيوز أن يكون معناه كمعىن قوله تعاىل . يريد ظلماً ما لعباده 

  .ال يريد هلم أن يظلموا؛ يعين أنه دّمرهم ألهنم كانوا ظاملني 

ْدبِرِيَن َما لَكُْم ِمَن اللَِّه ِمْن َعاِصمٍ َوَمْن ُيْضِللِ اللَُّه فََما لَُه ِمْن َيْوَم ُتَولُّونَ ُم) ٣٢(َوَيا قَْومِ إِنِّي أََخاُف َعلَْيكُْم َيْوَم التََّناِد 
  ) ٣٣(َهاٍد 

: األعراف [ } َوَناَدى أصحاب اجلنة أصحاب النار { : ما حكى اهللا تعاىل يف سورة األعراف من قوله » التنادي«
. وجيوز أن يكون تصاحيهم بالويل والثبور ]  ٥٠: األعراف [ } ونادى أصحاب النار أصحاب اجلنة { ]  ٤٤

وعن ]  ٣٤: عبس [ } َيْوَم َيِفرُّ املرء ِمْن أَِخيِه { : وهو أن ينّد بعضهم من بعض؛ كقوله تعاىل : وقرىء بالتشديد 
هم ميوج إذا مسعوا زفري النار ندّوا هرباً ، فال يأتون قطراً من األقطار إالّ وجدوا مالئكة صفوفاً ، فبينا: الضحاك 

عن قتادة منصرفني عن موقف احلساب } تَُولُّونَ ُمْدبِرِيَن { أقبلوا إىل احلساب : بعضهم يف بعض ، إذ مسعوا منادياً 
  .فاّرين عن النار غري معجزين : وعن جماهد . إىل النار 



ا َجاَءكُمْ بِِه حَتَّى إِذَا َهلََك قُلُْتْم لَْن َيْبَعثَ اللَُّه ِمْن َبْعِدهِ َولَقَْد َجاءَكُْم ُيوُسُف ِمْن قَْبلُ بِالَْبيِّنَاِت فََما زِلُْتْم ِفي َشكٍّ ِممَّ
الَِّذيَن ُيَجاِدلُونَ ِفي آَياِت اللَِّه بَِغْيرِ ُسلْطَاٍن أََتاُهْم كَُبَر َمقًْتا ) ٣٤(َرسُولًا كَذَِلَك ُيِضلُّ اللَُّه َمْن ُهَو ُمْسرٌِف ُمْرتَاٌب 

  ) ٣٥(ْنَد الَِّذيَن آَمُنوا كَذَِلَك يَطَْبُع اللَُّه َعلَى كُلِّ قَلْبِ ُمَتكَبِّرٍ َجبَّارٍ ِعْنَد اللَِّه َوِع

أقام فيهم نبياً عشرين : هو يوسف بن إبراهيم بن يوسف بن يعقوب : وقيل . هو يوسف بن يعقوب عليهما السالم 
وخبهم بأن يوسف . هو فرعون آخر : ل إن فرعون موسى هو فرعون يوسف ، عمر إىل زمنه ، وقي: وقيل . سنة 

} قُلُْتْم لَن َيْبَعثَ اهللا ِمن َبْعِدِه َرسُوالً { قبض } حىت إِذَا { أتاكم باملعجزات فشككتم فيها ومل تزالوا شاكني كافرين 
حكماً من عند أنفسكم من غري برهان وتقدمة عزم منكم على تكذيب الرسل ، فإذا جاءكم رسول جحدمت وكذبتم 

بتصديق لرسالة } لَن َيْبَعثَ اهللا ِمن َبْعِدهِ َرسُوالً { : ء على حكمكم الباطل الذي أستسموه ، وليس قوهلم بنا
. يوسف ، وكيف وقد شكوا فيها وكفروا هبا ، وإمنا هو تكذيب لرسالة من بعده مضموم إىل تكذيب رسالته 

مث . النفي ، كأن بعضهم يقّرر بعضاً بنفي البعث على إدخال مهزة االستفهام على حرف » ألن يبعث اهللا«: وقرىء 
الذين { أي مثل هذا اخلذالن املبني خيذل اهللا كل مسرف يف عصيانه مرتاب يف دينه } كَذَِلَك ُيِضلُّ اهللا { : قال 

يريد ألنه ال : كيف جاز إبداله منه وهو مجع وذاك موحد؟ قلت : فإن قلت } َمْن ُهَو ُمْسرٌِف { بدل من } جيادلون 
فإن . ضمري من هو مسرف : ؟ قلت } كَُبَر { فما فاعل : فإن قلت . كل مسرف : مسرفاً واحداً ، فكأنه قال 

وأما اللفظ فموحد ، . بلى هو مجع يف املعىن : أما قلت هو مجع ، وهلذا أبدلت منه الذين جيادلون؟ قلت : قلت 
، وليس ببدع أن حيمل على اللفظ تارة وعلى املعىن  فحمل البدل على معناه ، والضمري الراجع إليه على لفظه

أخرى ، وله نظائر ، وجيوز أن يرفع الذين جيادلون على االبتداء ، وال بّد يف هذا الوجه من حذف مضاف يرجع 
{ مبتدأ؛ و } الذين جيادلون { جدال الذين جيادلون كرب مقتاً ، وحيتمل أن يكون : إليه الضمري يف كرب ، تقديره 

كالم } يَطَْبُع اهللا { أي كرب مقتاً مثل ذلك اجلدال ، و } وكذلك { : خرباً ، وفاعل كرب قوله } ْيرِ سلطان أتاهم بَِغ
: } كَُبَر َمقْتاً { ويف . كرب مقتاً عند اهللا جداهلم ، فقد حذف الفاعل والفاعل ال يصحّ حذفه : مستأنف ، ومن قال 

» سلطان«: وقرىء . الشهادة على خروجه من حدِّ إشكاله من الكبائر ضرب من التعجب واالستعظام جلداهلم ، و
: بالتنوين ، ووصف القلب بالتكرب والتجرب ، ألنه مركزمها ومنبعهما ، كما تقول » قلب«: وقرىء . بضم الالم 

. هو اجلملة  وإن كان اآلمث]  ٢٨٣: البقرة [ } فإنه آمث قلبه { وحنوه قوله عّز وجل . رأت العني ، ومسعت األذن 
  .على كل ذي قلب متكرب ، جتعل الصفة لصاحب القلب : وجيوز أن يكون على حذف املضاف ، أي 

هُ أَْسَبابَ السََّماوَاِت فَأَطَِّلَع إِلَى إِلَِه مُوَسى وَإِنِّي لَأَظُنُّ) ٣٦(َوقَالَ ِفْرَعْونُ َيا َهاَمانُ اْبنِ ِلي صَْرًحا لَعَلِّي أَْبلُغُ الْأَْسبَاَب 
  ) ٣٧(كَاِذًبا َوكَذَِلكَ ُزيَِّن ِلِفْرَعْونَ ُسوُء َعَمِلِه َوُصدَّ َعنِ السَّبِيلِ َوَما كَْيُد ِفْرَعْونَ إِلَّا ِفي َتبَابٍ 

أسباب { البناء الظاهر الذي ال خيفى على الناظر وإن بعد ، اشتقوه من صرح الشيء إذا ظهر ، و : الصرح : قيل 
: هبا وما يؤدي إليها ، وكل ما أداك إىل شيء فهو سبب إليه ، كالرشاء وحنوه ، فإن قلت طرقها وأبوا} السماوات 

إذا أهبم الشيء مث أوضح كان تفخيماً : لعلي أبلغ أسباب السموات ألجزأ؟ قلت : ما فائدة هذا التكرير؟ ولو قيل 
، وألنه ملا كان بلوغها أمراً عجيباً  لشأنه ، فلما أراد تفخيم ما أمل بلوغه من أسباب السموات أهبمها مث أوضحها

أراد أن يورده على نفس متشوفة إليه ، ليعطيه السامع حقه من التعجب ، فأهبمه ليشوف إليه نفس هامان ، مث 
ومثل ذلك التزيني وذلك . بالنصب على جواب الترجي ، تشبيهاً للترجي بالتمين » فأطلع«: وقرىء . أوضحه 



َوَزيََّن لَُهمُ { : إما الشيطان بوسوسته ، كقوله تعاىل : واملزين } نَ ُسوُء َعَمِلِه َوُصدَّ َعنِ السبيل ُزّيَن ِلِفْرَعْو{ الصّد 
أو اهللا تعاىل على وجه التسبيب ، ألنه مكن الشيطان ]  ٣٤: النمل [ } الشيطان أعماهلم فََصدَُّهْم َعنِ السبيل 

على البناء » وزين هلم سوء عمله«: وقرىء ] .  ٤: النمل [ } فَُهمْ َيْعَمُهونَ َزيَّنَّا لَُهمْ أعماهلم { : ومثله . وأمهله 
وصّد ، بفتح الصاد وضمها وكسرها ، على نقل } إىل إله موسى { : للفاعل والفعل هللا عّز وجلّ ، دلّ عليه قوله 

ر معطوف على سوء عمله مصد: وصّد . اخلسران واهلالك : والتباب . قيل : حركة العني إىل الفاء ، كما قيل 
  .وصدّوا هو وقومه 

َيا قَْومِ إِنََّما َهِذهِ الَْحَياةُ الدُّنَْيا َمتَاٌع َوإِنَّ الْآِخَرةَ ِهَي َدارُ ) ٣٨(َوقَالَ الَِّذي آَمَن َيا قَْومِ اتَّبُِعوِن أَْهِدكُْم َسبِيلَ الرََّشاِد 
  ) ٣٩(الْقََرارِ 

فأمجل هلم ، مث فسر فافتتح بذم الدنيا وتصغري شأهنا؛ ألنّ اإلخالد إليها هو أصل }  أَْهِدكُْم سَبِيلَ الرشاد{ : قال 
وثىن بتعظيم اآلخرة واالطالع . الشّر كله ، ومنه يتشعب مجيع ما يؤدي إىل سخط اهللا وجيلب الشقاوة يف العاقبة 

ة كل منهما ، ليثبط عما يتلف وذكر األعمال سيئها وحسنها وعاقب. على حقيقتها ، وأهنا هي الوطن واملستقّر 
دعوته إىل دين اهللا الذي مثرته النجاة ، ودعوهتم إىل اختاذ األنداد الذي : وينشط ملا يزلف ، مث وازن بني الدعوتني 

عاقبته النار ، وحذر ، وأنذر ، واجتهد يف ذلك واحتشد ، ال جرم أن اهللا استثناه من آل فرعون ، وجعله حجة 
ويف } فَوقَاُه اهللا َسيّئَاِت َما َمكَرُواْ َوحَاَق بِآلِ ِفْرَعْونَ ُسوء العذاب { : ين ، وهو قوله تعاىل عليهم وعربة للمعترب

وفيه تعريض شبيه بالتصريح أنّ ما . والرشاد نقيض الغي . هذا أيضاً دليل بّين على أن الرجل كان من آل فرعون 
  .عليه فرعون وقومه هو سبيل الغي 

لَْجنَّةَ يُْرَزقُونَ ئَةً فَلَا ُيْجَزى إِلَّا ِمثْلََها َوَمْن َعِملَ صَاِلًحا ِمْن ذَكَرٍ أَْو أُنْثَى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَأُولَِئَك َيْدُخلُونَ اَمْن َعِملَ َسيِّ
  ) ٤٠(ِفيَها بَِغْيرِ ِحسَابٍ 

وأما الزيادة على مقدار جزاء . هنا ظلم ألنّ الزيادة على مقدار جزاء السيئة قبيحة ، أل} فَالَ جيزى إِالَّ ِمثْلََها { 
: واقع يف مقابلة إالّ مثلها ، يعين } بَِغْيرِ ِحَسابٍ { » يدخلون«و» يدخلون«: قرىء . احلسنة فحسنة؛ ألهنا فضل 

أن جزاء السيئة هلا حساب وتقدير ، لئال يزيد على االستحقاق ، فأما جزاء العمل الصاحل فبغري تقدير وحساب ، 
  .ت من الزيادة على احلق والكثرة والسعة بل ما شئ

َتْدعُوَننِي ِلأَكْفَُر بِاللَِّه َوأُْشرَِك بِِه َما لَْيَس ِلي بِِه ِعلٌْم َوأَنَا ) ٤١(َوَيا قَْومِ َما ِلي أَْدُعوكُمْ إِلَى النَّجَاِة َوَتْدعُوَننِي إِلَى النَّارِ 
  ) ٤٢(أَْدُعوكُْم إِلَى الْعَزِيزِ الَْغفَّارِ 

أما تكرير النداء ففيه زيادة تنبيه : مل كرر نداء قومه؟ ومل جاء بالواو يف النداء الثالث دون الثاين؟ قلت : فإن قلت 
أهنم قومه وعشريته وهم فيما يوبقهم ، وهو يعلم وجه خالصهم ، ونصيحتهم : وفيه . هلم وإيقاظ عن سنة الغفلة 

تدعي بذلك ، أن ال يتهموه ، فإنّ سرورهم سروره ، وغمهم غمه عليه واجبة ، فهو يتحزن هلم ويتلطف هبم ، ويس
وأما اجمليء بالواو . } يا أبت { : ، وينزلوا على تنصيحه هلم ، كما كرر إبراهيم عليه السالم يف نصيحة أبيه 

دخول  العاطفة ، فألن الثاين داخل على كالم وهو بيان للمجمل وتفسري له ، فأعطى الداخل عليه حكمه يف امتناع



هداه إىل : دعاه إىل كذا ودعاه له ، كما تقول : يقال . فداخل على كالم ليس بتلك املثابة : الواو ، وأما الثالث 
وأشرك به ما : نفي املعلوم ، كأنه قال : بربوبيته ، واملراد بنفي العلم : أي } َما لَْيَس ِلى بِِه ِعلٌْم { الطريق وهداه له 

  .ه كيف يصحّ أن يعلم إهلا ليس بإله ، وما ليس بإل

للَِّه َوأَنَّ الُْمْسرِِفَني ُهمْ أَْصحَابُ لَا َجَرَم أَنََّما َتْدعُوَننِي إِلَْيِه لَْيسَ لَُه َدْعَوةٌ ِفي الدُّنَْيا َولَا ِفي الْآِخَرِة َوأَنَّ مََردََّنا إِلَى ا
  ) ٤٤(أَْمرِي إِلَى اللَِّه إِنَّ اللََّه َبِصريٌ بِالْعَِباِد  فَسََتذْكُُرونَ َما أَقُولُ لَكُْم َوأُفَوُِّض) ٤٣(النَّارِ 

فعل مبعىن حق ، وأنّ مع : وجرم . رّداً ملا دعاه إليه قومه ) ال ( أن جيعل : سياقه على مذهب البصريني } الَ َجَرَم { 
َوالَ َيْجرِمَنَّكُمْ َشنئَانُ { : كسب ، من قوله تعاىل : أو مبعىن . حق ووجب بطالن دعوته : ما يف حيزه فاعله ، أي 

كسب ذلك الدعاء إليه بطالن دعوته ، على : أي ]  ٢: املائدة [ } قَْومٍ أَن َصدُّوكُْم َعنِ املسجد احلرام أَن تَْعَتدُواْ 
، ال بّد ، فعل من ا جلرم : أن ال جرم ، نظري : وجيوز أن يقال . معىن أنه ما حصل من ذلك إالّ ظهور بطالن دعوته 

ال بعد لك : ال بد أنك تفعل كذا ، مبعىن : وهو القطع ، كما أن بّداً فعل من التبديد وهو التفريق ، فكما أن معىن 
ال قطع لذلك ، مبعىن أهنم أبداً يستحقون النار ال انقطاع : من فعله ، فكذلك ال جرم أن هلم النار ، أي 

وروي عن . ال تزال باطلة ال ينقطع ذلك فينقلب حقاً : الستحقاقهم وال قطع ، لبطالن دعوة األصنام ، أي 
كرشد ورشد ، وعدم وعدم . أخوان : ال جرم أنه يفعل بضم اجليم وسكون الراء ، بزنة بد ، وفعل وفعل : العرب 

دعو من حق املعبود باحلق أن ي: أن ما تدعونين إليه ليس له دعوة إىل نفسه قط ، أي : معناه } لَْيَس لَُه َدْعَوةٌ { 
العباد إىل طاعته ، مث يدعو العباد إليها إظهاراً لدعوة رهبم وما تدعون إليه وإىل عبادته ، ال يدعو هو إىل ذلك وال 

يعين أنه يف الدنيا } ِفى الدنيا َوالَ ِفى االخرة { : وقوله . يّدعي الربوبية ، ولو كان حيواناً ناطقاً لضّج من دعائكم 
: وقيل . إذا أنشأه اهللا حيواناً ، تربأ من الدعاة إليه ومن عبدته : عاء غريه ، ويف اآلخرة مجاد ال يستطيع شيئاً من د

أو دعوة مستجابة ، جعلت الدعوة اليت ال استجابة هلا . معناه ليس له استجابة دعوة تنفع يف الدنيا وال يف اآلخرة 
: مسى الفعل اجملازي عليه باسم اجلزاء يف قوهلم  أو مسيت االستجابة باسم الدعوة ، كما. وال منفعة فيها كال دعوة 

: الرعد [ } لَُه َدْعَوةُ احلق والذين َيْدُعونَ ِمن ُدونِِه الَ َيسَْتجِيُبونَ لَُهم بَِشْىء { : قال اهللا تعاىل . كما تدين تدان 
الذين غلب : وقيل  .السفاكني للدماء بغري حلها : وعن جماهد . املشركني : عن قتادة } املسرفني { ] .  ١٤

} َوأُفَوُِّض أَْمرِى إِلَى اهللا { فسيذكر بعضكم بعضاً : أي . » فستذكرون«: وقرىء . شرهم خريهم هم املسرفون 
  .ألهنم توعدوه 

ا غُُدوا َوَعِشيا َوَيْوَم َتقُوُم النَّاُر ُيعَْرُضونَ َعلَْيَه) ٤٥(فََوقَاُه اللَُّه َسيِّئَاِت َما َمكَرُوا َوحَاَق بِآلِ ِفْرَعْونَ ُسوُء الَْعذَابِ 
  ) ٤٦(السَّاَعةُ أَْدِخلُوا آلَ ِفْرَعْونَ أََشدَّ الَْعذَابِ 

جنا مع : وقيل . شدائد مكرهم وما مهوا به من إحلاق أنواع العذاب مبن خالفهم } فَوقَاُه اهللا َسّيئَاِت َما َمكَرُواْ { 
بدل من سوء } النار { وا به من تعذيب املسلمني ، ورجع عليهم كيدهم ما مه} َوحَاَق بِئَالِ ِفْرَعْونَ { موسى 

يُْعَرُضونَ { أو مبتدأ خربه . هو النار : ما سوء العذاب؟ فقيل : أو خرب مبتدأ حمذوف ، كأن قائالً قال . العذاب 
عرض اإلمام : يقال .  إحراقهم هبا: ويف هذا الوجه تعظيم للنار وهتويل من عذاهبا ، وعرضهم عليها } َعلَْيَها 

يدخلون : وتقديره . بالنصب ، وهي تعضد الوجه األخري » النار«: األسارى على السيف إذا قتلهم به ، وقرىء 
يف هذين الوقتني يعذبون بالنار ، وفيما } غُدُّواً َوَعِشّياً { النار يعرضون عليها ، وجيوز أن ينتصب على االختصاص 



غُُدّواً َوَعِشيّاً { وجيوز أن يكون . ، فأّما أن يعذبوا جبنس آخر من العذاب ، أو ينفس عنهم بني ذلك اهللا أعلم حباهلم 
} ءَالَ ِفْرَعْونَ أََشدَّ { يا } أَْدِخلُواْ { : عبارة عن الدوام ، هذا ما دامت الدنيا ، فإذا قامت الساعة قيل هلم : } 

وحاق : ( قوله : فإن قلت . أدخلوهم : خلزنة جهنم يقال : أي » أدخلوا آل فرعون«: وقرىء . عذاب جهنم 
من حفر ألخيه : أنه رجع عليهم ما مهوا به من املكر باملسلمني ، كقول العرب : معناه ) بآل فرعون سوء العذاب 

. مل يكن مكرهم راجعاً عليهم ، ألهنم ال يعذبون جبهنم : جباً وقع فيه منكباً ، فإذا فسر سوء العذاب بنار جهنم 
جيوز أن يهم اإلنسان بأن يغرق قوماً فيحرق بالنار ، ويسمى ذلك حيقاً؛ ألنه همّ بسوء فأصابه ما يقع عليه : قلت 

ملا مسع إنذار  -وال يشترط يف احليق أن يكون احلائق ذلك السوء بعينه ، وجيوز أن يهّم فرعون . اسم السوء 
فيفعل حنو ما فعل منرود  -]  ٤٣: غافر [ } ُهْم أصحاب النار  َوأَنَّ املسرفني{ : املسلمني بالنار ، وقول املؤمن 

  .ويستدلّ هبذه اآلية على إثبات عذاب القرب . ويعذهبم بالنار ، فحاق به مثل ما أضمره وهمَّ بفعله 

  ) ٤٧(َتَبًعا فََهلْ أَنُْتْم ُمْغُنونَ َعنَّا َنصِيًبا ِمَن النَّارِ َوإِذْ يََتحَاجُّونَ ِفي النَّارِ فََيقُولُ الضَُّعفَاُء ِللَِّذيَن اسَْتكَْبرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُْم 

  .أتباع ، أو وصفاً باملصدر : أو ذوي تبع ، أي . تباعاً ، كخدم يف مجع خادم } َتَبًعا { واذكر وقت يتحاجون 

  ) ٤٨(الِْعَباِد قَالَ الَِّذيَن اْسَتكَْبُروا إِنَّا كُلٌّ ِفيَها إِنَّ اللََّه قَْد َحكََم َبْيَن 

إنا كلنا ، أو كلنا : على التأكيد السم إن ، وهو معرفة ، والتنوين عوض من املضاف إليه ، يريد » كال«: وقرىء 
ال ألن الظرف ال يعمل يف احلال : فيها؟ قلت ) فيها ( حاالً قد عمل » كال«هل جيوز أن يكون : فإن قلت . فيها 

} قَْد َحكَمَ َبْيَن العباد { تقول كل يوم لك ثوب وال تقول قائماً يف الدار زيد  متقدمة كما يعمل يف الظرف متقدماً
  .قضى بينهم وفصل بأن أدخل أهل اجلنة اجلنة وأهل النار النار 

الُوا أََولَْم َتُك تَأِْتيكُْم ُرُسلُكُمْ قَ) ٤٩(َوقَالَ الَِّذيَن ِفي النَّارِ ِلَخَزَنةِ َجَهنَّمَ اْدُعوا َربَّكُْم ُيَخفِّْف َعنَّا َيْوًما ِمَن الَْعذَابِ 
  ) ٥٠(بِالَْبيِّنَاِت قَالُوا بَلَى قَالُوا فَاْدعُوا َوَما ُدَعاُء الْكَاِفرِيَن إِلَّا ِفي َضلَالٍ 

م ألن يف ذكر جهن: الذين يف النار خلزنتها؟ قلت : هال قيل : فإن قلت . للقّوام بتعذيب أهلها } ِلَخَزَنةِ َجهَنََّم { 
جهنام : بئر جهنام بعيدة القعر ، وقوهلم يف النابغة : هتويالً وتفظيعاً وحيتمل أن جهنم هي أبعد النار قعراً ، من قوهلم 

، تسمية هبا ، لزعمهم أنه يلقي الشعر على لسان املنتسب إليه ، فهو بعيد الغور يف علمه بالشعر ، كما قال أبو 
  :نواس يف خلف األمحر 

وفيها أعىت الكفار وأطغاهم ، فلعل املالئكة املوكلني بعذاب أولئك أجوب دعوة ... الَْعَيالِيمِ الُْخُسْف  قُلَْيذٌَم ِمَن
إلزام للحجة وتوبيخ } أََو لَْم َتُك تَأْتِيكُمْ { لزيادة قرهبم من اهللا تعاىل ، فلهذا تعمدهم أهل النار بطلب الدعوة منهم 

} قَالُواْ فادعوا { والتضرع ، وعطلوا األسباب اليت يستجيب اهللا هلا الدعوات ، وأهنم خلفوا وراءهم أوقات الدعاء 
كون املشفوع له غري ظامل ، واإلذن يف الشفاعة مع مراعاة : أنتم ، فإنا ال جنترىء على ذلك وال نشفع إالّ بشرطني 

نفعة ، ولكن للداللة على اخليبة؛ لرجاء امل} فادعوا { وقتها ، وذلك قبل احلكم الفاصل بني الفريقني ، وليس قوهلم 
  .فإن امللك املقّرب إذا مل يسمع دعاؤه ، فكيف يسمع دعاء الكافر 



ُهُم اللَّْعَنةُ َيْوَم لَا َيْنفَُع الظَّاِلِمَني َمْعِذرَُتُهْم وَلَ) ٥١(إِنَّا لََنْنُصُر ُرُسلََنا َوالَِّذيَن آَمُنوا ِفي الَْحَياةِ الدُّنَْيا َوَيْوَم َيقُوُم الْأَْشهَاُد 
  ) ٥٢(َولَُهْم ُسوُء الدَّارِ 

أنه يغلبهم يف الدارين مجيعاً باحلجة : يف الدنيا واآلخرة ، يعين : أي } ِفى احلياوة الدنيا َوَيْوَم َيقُوُم األشهاد { 
ويتيح اهللا من يقتص والظفر على خمالفيهم ، وإن غلبوا يف الدنيا يف بعض األحايني امتحاناً من اهللا ، فالعاقبة هلم ، 

احلفظة من املالئكة واألنبياء : مجع شاهد ، كصاحب وأصحاب ، يريد : واألشهاد . من أعدائهم ولو بعد حني 
واليوم الثاين بدل ] .  ١٤٣: البقرة [ } لَّتكُونُواْ شَُهَداء َعلَى الناس { واملؤمنني من أّمة حممد صلى اهللا عليه وسلم 

يعتذرون مبعذرة ولكنها ال تنفع ألهنا باطلة ، وأهنم لو جاؤوا مبعذرة مل تكن مقبولة لقوله  من األّول ، حيتمل أهنم
َولَُهْم ُسوء الدار { البعد من رمحة اهللا } َولَُهمُ اللعنة { ، ]  ٣٦: املرسالت [ } َوالَ يُْؤذَنُ لَُهْم فََيْعَتِذُرونَ { : تعاىل 

  .بالتاء والياء » ال تنفع«، و » تقوم«: ىء وقر. سوء دار اآلخرة وهو عذاهبا : أي } 

  ) ٥٤(ُهًدى َوِذكَْرى ِلأُوِلي الْأَلْبَابِ ) ٥٣(َولَقَْد آتَْيَنا ُموَسى الُْهَدى وَأَْوَرثَْنا بَنِي إِْسرَائِيلَ الِْكتَاَب 

وتركنا على بين إسرائيل من  }َوأَْوَرثََنا { مجيع ما آتاه يف باب الدين من املعجزات والتوراة والشرائع : يريد باهلدى 
. إرشاداً وتذكرة ، وانتصاهبما على املفعول له أو على احلال } ُهًدى وذكرى { التوراة : أي } الكتاب { بعده 

  .املؤمنون به العاملون مبا فيه : وأولوا األلباب 

  ) ٥٥(دِ رَبَِّك بِالَْعِشيِّ َوالْإِْبكَارِ فَاْصبِْر إِنَّ َوْعدَ اللَِّه َحقٌّ وَاْسَتْغِفْر ِلذَنْبَِك َوسَبِّْح بَِحْم

يعين أن نصرة الرسل يف ضمان اهللا؛ وضمان اهللا ال خيلف ، واستشهد مبوسى وما آتاه } فاصرب إِنَّ َوْعدَ اهللا َحقٌّ { 
من أسباب اهلدى والنصرة على فرعون وجنوده ، وإبقاء آثار هداه يف بين إسرائيل ، واهللا ناصرك كما نصرهم ، 

ومظهرك على الدين كله ، ومبلغ ملك أّمتك مشارق األرض ومغارهبا ، فاصرب على ما جيّرعك قومك من الغصص 
، فإن العاقبة لك وما سبق به وعدي من نصرتك وإعالء كلمتك حق ، وأقبل على التقوى واستدرك الفرطات 

  .مها صالتا العصر والفجر :  وقيل} بالعشى واإلبكار { باالستغفار؛ ودم على عبادة ربك والثناء عليه 

اِلِغيِه فَاْسَتِعذْ بِاللَِّه إِنَُّه ُهوَ إِنَّ الَِّذيَن ُيَجاِدلُونَ ِفي آيَاِت اللَِّه بَِغْيرِ ُسلْطَاٍن أََتاُهمْ إِنْ ِفي ُصُدورِِهْم إِلَّا ِكْبٌر َما ُهْم بَِب
  ) ٥٦(السَّمِيُع الَْبِصُري 

إال تكرب وتعظم ، وهو إرادة التقّدم والرياسة ، وأن ال يكون أحد فوقهم ، ولذلك } ْبٌر إِن ِفى ُصُدورِِهْم إِالَّ ِك{ 
أو . عادوك ودفعوا آياتك خيفة أن تتقّدمهم ويكونوا حتت يدك وأمرك وهنيك ، ألن النبوة حتتها كل ملك ورياسة 

األحقاف [ } لَْو كَانَ َخيْراً مَّا َسَبقُوَنا إِلَْيِه  {: ويدلّ عليه قوله تعاىل . إرادة أن تكون هلم النبّوة دونك حسداً وبغياً 
ببالغي موجب الكرب ومقتضيه ، وهو متعلق إرادهتم : أي } مَّا ُهم ببالغيه { أو إرادة دفع اآليات باجلدال ]  ١١: 

نا املسيح بن داود خيرج صاحب: اجملادلون هم اليهود ، وكانوا يقولون : وقيل . من الرياسة أو النبّوة أو دفع اآليات 
، يريدون الّدجال ، ويبلغ سلطانه الرب والبحر ، وتسري معه األهنار ، وهو آية من آيات اهللا فريجع إلينا امللك ، 

فالتجيء إليه من كيد من حيسدك ويبغي } فاستعذ باهللا { فسمى اهللا متنيهم ذلك كرباً ، ونفى أن يبلغوا متمناهم 



مبا تعمل ويعملون ، فهو ناصرك عليهم وعاصمك من } البصري { ملا تقول ويقولون } إِنَُّه ُهَو السميع { عليك 
  .شّرهم 

  ) ٥٧(لََخلُْق السََّماوَاِت وَالْأَْرضِ أَكَْبُر ِمْن َخلْقِ النَّاسِ وَلَِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ لَا َيْعلَُمونَ 

إن جمادلتهم يف آيات اهللا كانت : قبله؟ قلت  مبا} لََخلُْق السماوات واالرض { : كيف اتصل قوله : فإن قلت 
مشتملة على إنكار البعث ، وهو أصل اجملادلة ومدارها ، فحجوا خبلق السموات واألرض ألهنم كانوا مقّرين بأن 

اهللا خالقها وبأهنا خلق عظيم ال يقادر قدره ، وخلق الناس بالقياس إليه شيء قليل مهني ، فمن قدر على خلقها مع 
ألهنم ال } الَّ َيْعلَُمونَ { ان على خلق اإلنسان مع مهانته أقدر ، وهو أبلغ من االستشهاد خبلق مثله ، عظمها ك

  .ينظرون وال يتأملون لغلبة الغفلة عليهم واتباعهم أهواءهم 

  ) ٥٨(ُء قَِليلًا َما َتَتذَكَُّرونَ َوَما َيْسَتوِي الْأَْعَمى َوالَْبِصُري وَالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت َولَا الُْمِسي

  .بالياء والتاء ، والتاء أعم » يتذكرون«: وقرىء . ضرب األعمى والبصري مثالً للمحسن واملسىيء 

  ) ٥٩(إِنَّ السَّاَعةَ لَآِتَيةٌ لَا رَْيَب ِفيَها َولَِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ لَا ُيؤِْمُنونَ 

ال يصدقون } الَ ُيْؤِمُنونَ { ئها وال حمالة ، وليس مبرتاب فيها ، ألنه ال بد من جزاء ال بد من جمي} الَ َرْيَب ِفيَها { 
  .هبا 

  ) ٦٠(يَن َوقَالَ رَبُّكُُم اْدُعونِي أَسَْتجِبْ لَكُْم إِنَّ الَِّذيَن َيسَْتكْبُِرونَ َعْن ِعَبادَِتي سََيْدُخلُونَ جََهنََّم َداخِرِ

إِنَّ الذين َيسَْتكْبُِرونَ َعْن { : عىن العبادة كثري يف القرآن ، ويدلّ عليه قوله تعاىل اعبدوين ، والدعاء مب} ادعوىن { 
اعملوا :  -وقد سئل عنها  -وعن احلسن . اعبدوين أثبكم : اإلثابة؛ ويف تفسري جماهد : واالستجابة } ِعَباَدِتى 

وعن الثوري أنه قيل . ت ويزيدهم من فضله وأبشروا ، فإنه حق على اهللا أن يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصاحلا
  :ويف احلديث . إن ترك الذنوب هو الدعاء : ادع اهللا ، فقال : له 
وروى النعمان بن بشري رضي » إذا شغل عبدي طاعيت عن الدعاء ، أعطيته أفضل ما أعطي السائلني « )  ٩٨٢( 

وجيوز أن يريد الدعاء . وقرأ هذه اآلية » لعبادة الدعاء هو ا« : اهللا عنه ، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
دعائي ، ألن الدعاء باب من العبادة ومن أفضل أبواهبا ، يصدقه قول : واالستجابة على ظاهرمها ، ويريد بعباديت 

أعطى اهللا هذه األمة ثالث خالل مل يعطهن إالّ : وعن كعب . أفضل العبادة الدعاء : ابن عباس رضي اهللا عنهما 
[ } لَّتكُونُواْ شَُهَداء َعلَى الناس { : كان يقول لكل نّيب أنت شاهدي على خلقي وقال هلذه األمة : اً مرسالً نبي

املائدة [ } َما يُرِيدُ اهللا لَِيْجَعلَ َعلَْيكُم ّمْن َحَرجٍ { : ما عليك من حرج ، وقال لنا : ؛ وكان يقول ]  ١٤٣: البقرة 
وحدوين أغفر : وعن ابن عباس . } ادعوىن أَسَْتجِْب لَكُْم { : ب لك؛ وقال لنا أدعين أستج: وكان يقول ]  ٦: 

  .صاغرين } داخرين { لكم ، وهذا تفسري للدعاء بالعبادة ، مث للعبادة بالتوحيد 



لٍ َعلَى النَّاسِ وَلَِكنَّ أَكْثََر النَّاسِ لَا َيْشكُُرونَ اللَُّه الَِّذي جََعلَ لَكُُم اللَّْيلَ ِلَتْسكُنُوا ِفيِه َوالنََّهاَر مُْبِصًرا إِنَّ اللََّه لَذُو فَْض
)٦١ (  

. مل قرن الليل باملفعول له : فإن قلت . من اإلسناد اجملازي ، ألن اإلبصار يف احلقيقة ألهل النهار } ُمْبصِراً { 
تقابالن من حيث املعىن ، ألن كل مها م: والنهار باحلال؟ وهال كانا حالني أو مفعوالً هلما فرياعي حق املقابلة؟ قلت 

: لتبصروا فيه ، فاتت الفصاحة اليت يف اإلسناد اجملازي ، ولو قيل : واحد منهما يؤدي مؤدى اآلخر ، ألنه لو قيل 
مل  -ليل ساج ، وساكن ال ريح فيه : والليل جيوز أن يوصف بالسكون على احلقيقة ، أال ترى إىل قوهلم  -ساكناً 

ألن الغرض تنكري الفضل ، وأن جيعل : ملفضل ، أو ملتفضل؟ قلت : فهال قيل : فإن قلت . اجملاز  تتميز احلقيقة من
ولكن أكثرهم ، فال يتكرر ذكر الناس؟ : فلو قيل : فإن قلت . فضالً ال يوازيه فضل ، وذلك إمنا يستوي باإلضافة 

{ : كفرون فضل اهللا وال يشكرونه ، كقوله يف هذا التكرير ختصيص لكفران النعمة هبم ، وأهنم هم الذين ي: قلت 
إِنَّ اإلنسان لَظَلُوٌم { ، ]  ٦: العاديات [ } إِنَّ اإلنسان لَِرّبِه لَكَُنوٌد { ]  ١٥: الزخرف [ } إِنَّ اإلنسان لَكَفُوٌر 

  ] . ٣٤: إبراهيم [ } كَفَّاٌر 

كَذَِلَك ُيْؤفَُك الَِّذيَن كَانُوا بِآيَاِت اللَِّه َيْجَحُدونَ ) ٦٢(ا ُهَو فَأَنَّى ُتْؤفَكُونَ ذَِلكُُم اللَُّه َربُّكُْم خَاِلُق كُلِّ َشْيٍء لَا إِلََه إِلَّ
)٦٣ (  

} اهللا رَبُّكُمْ خالق كُلِ َشْىٍء الَّ إله إِالَّ ُهَو { املعلوم املتميز باألفعال اخلاصة اليت ال يشاركه فيها أحد هو } ذَِلكُُم { 
و اجلامع هلذه األوصاف من اإلهلية والربوبية وخلق كل شيء ، وإنشائه ال ميتنع عليه شيء ، ه: أخبار مترادفة ، أي 

مث ذكر أن . وجه تصرفون عن عبادته إىل عبادة األوثان : فكيف ومن أي } فأىن ُتؤْفَكُونَ { ال ثاين له : والوحدانية 
خالق «: وقرىء . أفك كما أفكوا : ية العاقبة كل من جحد بآيات اهللا ومل يتأملها ومل يكن فيه مهة طلب احلق وخش

  .بالتاء والياء : وتؤفكون . نصباً على االختصاص » كل شيء

كُمْ لطَّيَِّباِت ذَِلكُُم اللَُّه َربُّاللَُّه الَِّذي جََعلَ لَكُُم الْأَْرَض قََراًرا َوالسََّماَء بَِناًء َوصَوَّرَكُْم فَأَْحَسَن صَُوَركُْم َوَرَزقَكُْم ِمَن ا
  ) ٦٥(ُهَو الَْحيُّ لَا إِلََه إِلَّا ُهَو فَاْدُعوُه ُمْخِلِصَني لَُه الدِّيَن الَْحْمُد ِللَِّه َربِّ الَْعالَِمَني ) ٦٤(فََتَباَرَك اللَُّه َربُّ الْعَالَِمَني 

ومنه . قبة : أي } ًء والسمآء بَِنآ{ هذه أيضاً داللة أخرى على متيزه بأفعال خاصة ، وهي أنه جعل األرض مستقراً 
: وقرىء } فَأَْحَسَن صَُوَركُْم { أبنية العرب ملضارهبم؛ ألن السماء يف منظر العني كقبة مضروبة على وجه األرض : 

مل خيلقهم منكوسني كالبهائم : وقيل . مل خيلق حيواناً أحسن صورة من اإلنسان : قيل . بكسر الصاد واملعىن واحد 
الطاعة من : أي } ُمْخِلِصَني لَُه الدين { فاعبدوه } فادعوه { ]  ٤: التني [ } أَْحَسنِ َتقْوِميٍ  ِفى{ : ، كقوله تعاىل 

ال إله إالّ اهللا ، : من قال : وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما } احلمد للَِّه َربِّ العاملني { : الشرك والرياء ، قائلني 
  .احلمد هللا رب العاملني : فليقل على أثرها 

  ) ٦٦(أَنْ أُسِْلَم لَِربِّ الَْعالَِمَني لْ إِنِّي ُنهِيُت أَنْ أَْعُبدَ الَِّذيَن َتْدُعونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه لَمَّا َجاءَنَِي الَْبيِّنَاُت ِمْن َربِّي َوأُِمْرتُ قُ



ينات من ربه؟ قلت أما هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن عبادة األوثان بأدلة العقل حىت جاءته الب: فإن قلت 
أََتْعُبُدونَ َما َتْنِحُتونَ { : بلى ولكن البينات ملا كانت مقوية ألدلة العقل ومؤكدة هلا ومضمنة ذكرها حنو قوله تعاىل : 

وأشباه ذلك من التنبيه على أدلة العقل كان ذكر البينات ]  ٩٦ - ٩٥: الصافات [ } واهللا َخلَقَكُْم َوَما َتْعَملُونَ 
دلة أدلة العقل والسمع مجيعاً ، وإمنا ذكر ما يدلّ على األمرين مجيعاً؛ ألن ذكر تناصر أدلة العقل وأدلة ذكراً أل

  .السمع أقوى يف إبطال مذهبهم وإن كانت أدلة العقل وحدها كافية 

ِطفْلًا ثُمَّ ِلَتْبلُُغوا أَُشدَّكُْم ثُمَّ ِلَتكُوُنوا ُشُيوًخا َوِمْنكُْم  ُهَو الَِّذي َخلَقَكُْم ِمْن تَُرابٍ ثُمَّ ِمْن ُنطْفٍَة ثُمَّ ِمْن َعلَقٍَة ثُمَّ ُيخْرُِجكُْم
  ) ٦٧(َمْن ُيَتَوفَّى ِمْن قَْبلُ َوِلَتْبلُُغوا أََجلًا ُمَسمى َولَعَلَّكُْم َتْعِقلُونَ 

َولَِتْبلُُغواْ أََجالً { وأما . نوا وكذلك لتكو. مث يبقيكم لتبلغوا : متعلق بفعل حمذوف تقديره } ِلَتْبلُغُواْ أَُشدَّكُمْ { 
» شيوخاً«: وقرىء . يوم القيامة : وقيل . ونفعل ذلك لتبلغوا أجالً مسمى ، وهو وقت املوت : فمعناه } مَُّسمى 

أو اقتصر . كل واحد منكم : واملعىن ]  ٥: احلج [ } ِطفْالً { : وشيخاً ، على التوحيد ، كقوله . بكسر الشني 
{ من قبل الشيخوخة أو من قبل هذه األحوال إذا خرج سقطا } ِمن قَْبلُ { ؛ ألنّ الغرض بيان اجلنس على الواحد

  .ما يف ذلك يف العرب واحلجج } َولََعلَّكُْم َتْعِقلُونَ 

  ) ٦٨(ُهَو الَِّذي ُيْحيِي َوُيمِيُت فَإِذَا قََضى أَمًْرا فَإِنََّما َيقُولُ لَُه كُْن فََيكُونُ 

جعل هذا نتيجة من قدرته على اإلحياء واإلماتة ، وسائر . يكّونه من غري كلفة وال معاناة } قضى أَمْراً فَإِنََّما فَإِذَا { 
فلذلك من االقتدار إذا قضى أمراً كان أهون : ما ذكر من أفعاله الدالة على أنّ مقدوراً ال ميتنع عليه ، كأنه قال 

  .شيء وأسرعه 

الَِّذيَن كَذَّبُوا بِالْكَِتابِ َوبَِما أَْرَسلَْنا بِِه ُرُسلََنا فََسْوفَ ) ٦٩(ُيَجاِدلُونَ ِفي آَياتِ اللَِّه أَنَّى ُيْصَرفُونَ  أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذيَن
ثُمَّ ِقيلَ ) ٧٢(ْسَجُرونَ ِفي الَْحمِيمِ ثُمَّ ِفي النَّارِ ُي) ٧١(إِِذ الْأَغْلَالُ ِفي أَْعَناقِهِْم َوالسَّلَاِسلُ ُيْسَحُبونَ ) ٧٠(َيْعلَُمونَ 

ِمْن ُدوِن اللَِّه قَالُوا َضلُّوا َعنَّا َبلْ لَْم َنكُْن َنْدُعو ِمْن قَْبلُ شَْيئًا كَذَِلَك ُيِضلُّ اللَُّه ) ٧٣(لَُهْم أَْيَن َما كُْنُتمْ ُتْشرِكُونَ 
اْدُخلُوا أَبَْوابَ َجهَنََّم ) ٧٥(ْيرِ الَْحقِّ َوبَِما كُْنُتمْ َتْمَرُحونَ ذَِلكُْم بَِما كُنُْتْم َتفَْرحُونَ ِفي الْأَْرضِ بَِغ) ٧٤(الْكَاِفرِيَن 

  ) ٧٦(َخاِلِديَن ِفيَها فَبِئَْس َمثَْوى الُْمَتكَبِّرِيَن 

االغالل فََسْوَف َيْعلَُمونَ إِِذ { : وهل قوله : فإن قلت . من الكتب } َوبَِما أَْرَسلَْنا بِِه ُرُسلََنا { بالقرآن } بالكتاب { 
إال أن األمور املستقبلة ملا كانت يف : املعىن على إذا : سوف أصوم أمس؟ قلت : إىل مثل قولك } ِفى أعناقهم 

: وعن ابن عباس . عرب عنها بلفظ ما كان ووجد ، واملعىن على االستقبال : أخبار اهللا تعاىل متيقنة مقطوعاً هبا 
والسالسل يسحبون جبر : وعنه . طف اجلملة الفعلية على اإلمسية والسالسل يسحبون بالنصب وفتح الياء ، على ع

لكان صحيحاً } إِِذ االغالل ِفى أعناقهم { : إذْ أعناقهم يف األغالل مكان قوله : ووجهه أنه لو قيل . السالسل 
  : ونظريه. على العبارة األخرى } والسالسل { : محل قوله : مستقيماً ، فلما كانتا عبارتني معتقبتني 

  َوالَ َناِعبٍ إالَّ بَِبْينٍ غَُراُبهَا... َمَشائِيُم لَْيُسوا ُمْصِلِحَني َعِشَريةً 
. من سجر التنور إذا مأله بالوقود } ِفى النار ُيْسَجُرونَ { » وبالسالسل يسحبون«: وقرىء . مبصلحني : كأنه قيل 



 النار فهي حميطة هبم ، وهم مسجورون بالنار أهنم يف: ومعناه . ملىء : السجري ، كأنه سجر باحلب ، أي : ومنه 
اللهم أجرنا من ]  ٧: اهلمزة [ } نَاُر اهللا املوقدة الىت َتطَِّلُع َعلَى االفئدة { : ومنه قوله تعاىل . مملوؤة هبا أجوافهم 

أما ذكرت يف : قلت فإن . غابوا عن عيوننا ، فال نراهم وال ننتفع هبم } َضلُّواْ َعنَّا { نارك فإنا عائذون جبوارك 
أهنم مقرونون بآهلتهم ، ] :  ٩٨: األنبياء [ } إِنَّكُْم َوَما َتْعُبُدونَ ِمن ُدوِن اهللا َحَصُب جََهنََّم { : تفسري قوله تعاىل 

إينما كنتم تشركون من : جيوز أن يضلوا عنهم إذا وخبوا وقيل هلم : فكيف يكونون معهم وقد ضلوا عنهم؟ قلت 
ثوكم ويشفعوا لكم ، وأن يكونوا معهم يف سائر األوقات ، وأن يكونوا معهم يف مجيع أوقاهتم؛ إال أهنم دون اهللا فيغي

تبني لنا أهنم مل يكونوا شيئاً ، وما كنا : أي } َبل لَّْم َنكُْن نَّْدُعواْ ِمن قَْبلُ شَْيئاً { ملا مل ينفعوهم فكأهنم ضالون عنهم 
كَذَِلَك { سبت أنّ فالناً شيء فإذا هو ليس بشيء إذا خربته فلم تر عنده خرياً ح: نعبد بعبادهتم شيئاً كما تقول 

، حىت لو طلبوا اآلهلة أو طلبتهم اآلهلة مل . مثل ضالل آهلتهم عنهم يضلهم عن آهلتهم } ُيِضلُّ اهللا الكافرين 
{ وهو الشرك وعبادة األوثان } بَِغْيرِ احلق { اإلضالل بسبب ما كنا لكم من الفرح واملرح } ذلكم { يتصادفوا 

[ } لََها َسْبَعةُ أَْبوَابٍ ِلكُلّ بَابٍ ّمْنُهمْ ُجْزء مَّقُْسوٌم { : قال اهللا تعاىل . السبعة املقسومة لكم } ادخلوا أبواب َجَهنَّمَ 
. واكم أو جهنم عن احلق املستخفني به مث} فَبِئَْس َمثَْوى املتكربين { مقّدرين اخللود } خالدين { ] .  ٤٤: احلجر 

زر بيت اهللا فنعم املزار ، وصل يف : فبئس مدخل املتكربين ، كما تقول : أليس قياس النظم أن يقال : فإن قلت 
  .الدخول املؤقت باخللود يف معىن الثواء : املسجد احلرام فنعم املصلى؟ قلت 

  ) ٧٧(ِذي َنِعدُُهْم أَْو َنَتَوفََّينََّك فَإِلَْيَنا ُيْرَجُعونَ فَاْصبِْر إِنَّ َوْعدَ اللَِّه َحقٌّ فَإِمَّا نُرَِينَّكَ َبْعَض الَّ

مزيدة لتأكيد معىن الشرط ، ولذلك أحلقت النون بالفعل أال تراك ال ) ما ( و . فإن نرك : أصله } فَإِمَّا ُنرَِينَّكَ { 
على } أَْو َنَتَوفََّينَّكَ { أن تعطف ال خيلو إما : فإن قلت . إما تكرمين أكرمك : إن تكرمين أكرمك ، ولكن : تقول 

فإّمانرينك بعض الذي نعدهم فإلينا : فقولك } فَإِلَْيَنا يُْرَجُعونَ { : نرينك وتشركهما يف جزاء واحد وهو قوله تعاىل 
ليه خمتصاً باملعطوف الذي هو نتوفينك ، بقي املعطوف ع} فَإِلَيَْنا يُْرَجُعونَ { غري صحيح ، وإن جعلت : يرجعون 

فإما نرينك بعض : حمذوف ، تقديره } ُنرِيَنََّك { متعلق بنتوفينك ، وجزاء } فَإِلَْيَنا يُْرَجُعونَ { : قلت . بغري جزاء 
أو أن نتوفينك قبل يوم بدر فإلينا يرجعون يوم القيامة . الذي نعدهم من العذاب وهو القتل واألسر يوم بدر فذاك 

فَإِمَّا َنذَْهَبنَّ بَِك فَإِنَّا ِمْنُهم مُّنَتِقُمونَ أَوْ ُنرَِينََّك الذى َوَعدناهم فَإِنَّا { : ه قوله تعاىل فننتقم منهم أشّد االنتقام وحنو
  ] . ٤٢- ٤١: الزخرف [ } َعلَْيهِْم مُّقَْتِدُرونَ 

لَْم نَقُْصْص َعلَْيَك َوَما كَانَ ِلَرسُولٍ أَنْ يَأِْتيَ بِآَيٍة إِلَّا  َولَقَْد أَْرَسلَْنا ُرُسلًا ِمْن قَْبِلَك ِمْنُهْم َمْن قََصْصَنا َعلَْيَك َومِْنُهْم َمْن
  ) ٧٨(بِإِذِْن اللَِّه فَإِذَا َجاَء أَْمرُ اللَِّه قُِضيَ بِالَْحقِّ َوَخِسَر ُهَناِلَك الُْمْبِطلُونَ 

أربعة آالف من بين إسرائيل ، وأربعة آالف من  :بعث اهللا مثانية آالف نّيب : قيل } َوِمْنُهْم مَّن لَّْم َنقُْصْص َعلَْيَك { 
وهذا يف اقتراحهم . إنّ اهللا تعاىل بعث نبياً أسود ، فهو ممن مل يقصص عليه : وعن علّي رضي اهللا عنه . سائر الناس 

{ م إنا قد أرسلنا كثرياً من الرسل وما كان لواحد منه: اآليات على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عناداً ، يعين 
فَإِذَا َجآَء أَْمُر اهللا { فمن يل بأن آيت بآية مما تقترحونه إالّ إن يشاء اهللا ويأذن يف اإلتيان هبا } أن يأيت بآية إال بإذن اهللا 

هم املعاندون الذين اقترحوا اآليات وقد اتتهم } املبطلون { القيامة : وأمر اهللا . وعيد ورّد عقيب اقتراح اآليات } 
  .ها ومسوها سحراً اآليات فأنكرو



وَلَكُْم ِفيَها َمَناِفُع َوِلَتْبلُغُوا َعلَْيَها َحاَجةً ِفي ُصدُورِكُمْ ) ٧٩(اللَُّه الَِّذي جََعلَ لَكُُم الْأَْنَعاَم ِلَترْكَُبوا ِمْنَها َومِْنَها َتأْكُلُونَ 
  ) ٨١(يَّ آَياِت اللَِّه ُتْنِكُرونَ َوُيرِيكُْم آَياِتِه فَأَ) ٨٠(َوَعلَْيَها َوَعلَى الْفُلِْك ُتْحَملُونَ 

ولتبلغوا عليها ، ومل يقل ، لتأكلوا منها ، ولتصلوا إىل } ِلَتْركَبُواْ ِمْنَها { : مل قال : فإن قلت . اإلبل خاصة : األنعام 
وب الرك: يف الركوب : منها تركبون ومنها تأكلون وتبلغون عليها حاجة يف صدوركم؟ قلت : منافع؟ أو هال قال 

اهلجرة من بلد إىل بلد إلقامة دين أو طلب علم ، وهذه أغراض دينية إّما : يف احلج والغزو ، ويف بلوغ احلاجة 
فمن جنس املباح الذي ال يتعلق به : وأما األكل وإصابة املنافع . واجبة أو مندوب إليها مما يتعلق به إرادة احلكيم 

وعلى األنعام وحدها ال حتملون ، ولكن عليها وعلى } ى الفلك ُتْحَملُونَ َوَعلَْيَها َوَعلَ{ : إرادته ، ومعىن قوله 
[ ؟ } قُلَْنا امحل ِفيَها ِمن كُلّ زَْوَجْينِ اثنني { : ويف الفلك ، كما قال : هال قيل : فإن قلت . الفلك يف الرب والبحر 

الفلك وعاء ملن يكون فيها محولة له  كالمها مستقيم؛ ألنّ: معىن اإليعاء ومعىن االستعالء : قلت ]  ٤٠: هود 
} فَأَىَّ ءايات اهللا { ويزاوجه ) وعليها : ( وأيضاً فليطابق قوله . يستعليها ، فلما صّح املعنيان صحت العبارتان 

فأية آيات اهللا قليل ، ألنّ التفرقة بني املذكر واملؤنث يف األمساء غري : وقولك . جاءت على اللغة املستفيضة 
  .أغرب إلهبامه ) أي ( وهي يف . و محار ومحارة غريب الصفات حن

َشدَّ قُوَّةً َوآثَاًرا ِفي الْأَْرضِ فََما أَفَلَْم َيِسريُوا ِفي الْأَْرضِ فََيْنظُرُوا كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم كَاُنوا أَكْثََر ِمنُْهْم َوأَ
فَلَمَّا َجاَءتُْهْم ُرُسلُُهْم بِالَْبيَِّناِت فَرِحُوا بَِما ِعْندَُهْم ِمَن الِْعلْمِ َوَحاَق بِهِْم َما كَاُنوا ) ٨٢(ونَ أَغَْنى َعْنُهْم َما كَاُنوا َيكِْسُب

  ) ٨٣(بِِه َيسَْتْهزِئُونَ 

مضمنة  ما نافية أو} فََما أغىن َعْنُهْم { مشيهم بأرجلهم لعظم أجرامهم : وقيل . قصورهم ومصانعهم } َوَءاثَاراً { 
موصولة أو مصدرية وحملها الرفع ، يعين أي شيء أغىن عنهم : معىن االستفهام ، وحملها النصب ، والثانية 

منها أنه أراد العلم الوارد على طريق التهكم يف : فيه وجوه } فَرُِحواْ بَِما ِعندَُهْم ّمَن العلم { مكسوهبم أو كسبهم 
ال نبعث : وعلمهم يف اآلخرة أهنم كانوا يقولون ] :  ٦٦: النمل [ } ِفى االخرة َبلِ ادارك ِعلُْمُهْم { : قوله تعاىل 

َوَما أَظُنُّ { ، ]  ٥٠: فصلت [ } َوَما أَظُنُّ الساعة قَاِئَمةً َولَِئن رُّجّْعُت إىل رَّبى إِنَّ ِلى ِعنَدهُ للحسىن { وال نعذب ، 
وكانوا يفرحون بذلك ويدفعون ]  ٣٦: الكهف [ } نَّ َخيْراً ّمْنَها ُمْنقَلَباً الساعة قَاِئَمةً َولَِئن رُّدِدتُّ إىل َرّبى الجَِد

أن يريد : ومنها ]  ٣٢: الروم [ } كُلُّ حِْزبٍ بَِما لَدَْيهِْم فَرُِحونَ { : به البينات وعلم األنبياء ، كما قال عّز وجلّ 
وعن . دفعوه وصغروا علم األنبياء إىل علمهم : اهللا  علم الفالسفة والدهريني من بين يونان ، وكانوا إذ مسعوا بوحي

حنن قوم مهذبون فال حاجة : لو هاجرت إليه فقال : أنه مسع مبوسى صلوات اهللا عليه وسالمه ، وقيل له : سقراط 
عندهم البتة ، وال علم ]  ٨٣: غافر [ } فَرُِحواْ بَِما ِعنَدُهْم ّمَن العلم { أن يوضع قوله : ومنها . بنا إىل من يهذبنا 

مل يفرحوا مبا جاءهم من العلم ، مبالغة يف نفي فرحهم بالوحي املوجب ألقصى الفرح واملسرة ، مع : موضع قوله 
فرحوا مبا عند الرسل من العلم فرح ضحك منه : ومنها أن يراد . هتكم بفرط جهلهم وخلوهم من العلماء 

: ويدلّ عليه قوله تعاىل . جاؤوا به من علم الوحي فرحني مرحني  استهزؤوا بالبينات ومبا: واستهزاء به ، كأنه قال 
أن الرسل ملا رأوا جهلهم املتمادي : ومعناه . أن جيعل الفرح للرسل : ومنها } َوحَاَق بِهِم مَّا كَانُواْ بِِه َيْسَتْهزِءونَ { 

فرحوا مبا أوتوا من : تهزائهم واستهزائهم باحلق وعلموا سوء عاقبتهم وما يلحقهم من العقوبة على جهلهم واس
: وجيوز أن يريد مبا فرحوا به من العلم . وحاق بالكافرين جزاء جهلهم واستهزائهم . العلم وشكروا اهللا عليه 



َيْعلَُمونَ ظَاهِراً ّمَن احلياة الدنيا َوُهْم َعنِ االخرة ُهْم { : علمهم بأمور الدنيا ومعرفتهم بتدبريها ، كما قال تعاىل 
 -فلما جاءهم الرسل بعلوم الديانات ]  ٣٠: النجم [ } ذَِلَك َمْبلَُغُهْم ّمَن العلم { ، ]  ٧: الروم [ } ون غافل

مل يلتفتوا إليها وصغروها  -وهي أبعد شيء من علمهم لبعثها على رفض الدنيا والظلف عن املالذ والشهوات 
  .من علمهم ، ففرحوا به واستهزؤا هبا ، واعتقدوا أنه ال علم أنفع وأجلب للفوائد 

فَلَْم َيُك َيْنفَعُُهْم إَِميانُُهْم لَمَّا َرأَْوا َبأَْسَنا ُسنَّتَ ) ٨٤(فَلَمَّا َرأَْوا بَأَْسَنا قَالُوا آَمنَّا بِاللَِّه َوْحَدُه َوكَفَْرَنا بَِما كُنَّا بِِه ُمْشرِِكَني 
  ) ٨٥(َناِلَك الْكَاِفُرونَ اللَِّه الَِّتي قَْد َخلَْت ِفي ِعَباِدِه َوَخِسَر ُه

أي فرق بني قوله : فإن قلت ] .  ١٦٥: األعراف [ } بَِعذَابٍ َبئِيسٍ { : ومنه قوله تعاىل . شّدة العذاب : البأس 
 َما كَانَ{ : هو من كان يف حنو قوله : فلم ينفعهم إمياهنم؟ قلت : وبينه لو قيل } فَلَْم َيكُ َينفَعُُهْم إمياهنم { : تعاىل 

كيف ترادفت : فإن قلت . فلم يصّح ومل يستقم أن ينفعهم إمياهنم : واملعىن ]  ٣٥: مرمي [ } للَِّه أَن يَتَِّخذَ ِمن َولَدٍ 
} كَاُنواْ أَكْثََر ِمنُْهْم { : فهو نتيجة قوله ]  ٨٢: غافر [ } فََما أغىن َعْنُهْم { : أما قوله تعاىل : هذه الفاءات؟ قلت 

فجار جمرى البيان والتفسري ، لقوله ]  ٨٣: غافر [ } فَلَمَّا َجاءْتُهْم ُرُسلُُهم بالبينات { : أما قوله و]  ٨٢: غافر [ 
وقوله . رزق زيد املال فمنع املعروف فلم حيسن إىل الفقراء : كقولك ]  ٨٢: غافر [ } فََما أغىن َعْنُهْم { : تعاىل 

فكفروا فلما رأوا بأسنا آمنوا ، : كأنه قال ]  ٨٣: غافر [ } فَلَمَّا َجاءْتُهمْ {  :تابع لقوله } لَمَّا رَأَْواْ بَأَْسَنا { : 
 ٩٥: النساء [ } َوَعَد اهللا { مبنزلة } ُسنَّةَ اهللا { تابع إلمياهنم ملا رأوا بأس اهللا } فَلَْم َيُك َينفَُعُهمْ إمياهنم { : وكذلك 

وخسروا وقت رؤية البأس ، : مكان مستعار للزمان ، أي }  ُهنَاِلَك{ و . وما أشبهه من املصادر املؤكدة ] 
: غافر [ } فَإِذَا َجاء أَْمُر اهللا قُِضَى باحلق { : بعد قوله ]  ٧٨: غافر [ } َوَخِسَر ُهَناِلَك املبطلون { : وكذلك قوله 

  .وخسروا وقت جميء أمر اهللا ، أو وقت القضاء باحلق : أي ]  ٧٨
  :عليه وسلم عن رسول اهللا صلى اهللا 

  .» من قرأ سورة املؤمن مل يبق روح نيب وال صديق وال شهيد وال مؤمن إالّ صلّى عليه واستغفر له « )  ٩٨٤( 

أَعَْرضَ َبِشًريا َوَنِذيًرا فَ) ٣(ِكتَاٌب فُصِّلَْت آَياُتُه قُْرآًنا َعَربِيا لِقَْومٍ َيْعلَُمونَ ) ٢(َتْنزِيلٌ ِمَن الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ ) ١(حم 
  ) ٤(أَكْثَرُُهْم فَُهْم لَا َيْسَمُعونَ 

{ وإن جعلتها تعديداً للحروف وكان . خربه } َتنزِيلٌ { و . امساً للسورة كانت يف موضع املبتدأ } حم{ إن جعلت 
ز الزجاج أو خرب مبتدأ حمذوف ، وجّو. أو خرب بعد خرب . بدل من تنزيل } ِكَتابٌ { خرباً ملبتدأ حمذوف و } َتنزِيلٌ 

فُّصلَتْ { ووجهه أن تنزيالً ختصص بالصفة فساغ وقوعه مبتدأ . خربه } ِكتَاٌب { مبتدأ ، و } َتنزِيلٌ { أن يكون 
من أحكام وأمثال ومواعظ ، ووعد ووعيد ، وغري ذلك ، وقرىء : ميزت وجعلت تفاصيل يف معان خمتلفة } ءاياته 

فصل من : و فصل بعضها من بعض باختالف معانيها ، من قولك أ. فرقت بني احلق والباطل : ، أي » فصلت«: 
أريد هبذا الكتاب املفصل قرآناً من صفته كيت : نصب على االختصاص واملدح ، أي } قُْرءاناً عََربِّياً { البلد 

لقوم : أي }  ِلقَْومٍ َيْعلَُمونَ{ فصلت آياته يف حال كونه قرآناً عربياً : هو نصب على احلال ، أي : وقيل . وكيت 
فإن قلت . عرب يعلمون ما نزل عليهم من اآليات املفصلة املبينة بلساهنم العريب املبني ، ال يلتبس عليهم شيء منه 

أو . تنزيل من اهللا ألجلهم : جيوز أن يتعلق بتنزيل أو بفصلت ، أي : ؟ قلت } ِلقَْومٍ َيْعلَُمونَ { : مب يتعلق قوله : 
ود أن يكون صفة مثل ما قبله وما بعده ، أي قرآناً عربياً كائناً لقوم عرب ، لئال يفرق بني واألج. فصلت آياته هلم 



ال } فَُهمْ الَ َيْسَمُعونَ { أو خرب مبتدأ حمذوف ) . لكتاب ( صفة ل » بشري ونذير«: وقرىء . الّصالت والصفات 
قد مسعه ولكنه ملا مل يقبله ومل يعمل مبقتضاه تشفعت إىل فالن فلم يسمع قويل ، ول: يقبلون وال يطيعون ، من قولك 

  .، فكأنه مل يسمعه 

  ) ٥(َملْ إِنََّنا َعاِملُونَ َوقَالُوا قُلُوُبَنا ِفي أَِكنٍَّة ِممَّا َتْدُعوَنا إِلَْيِه َوِفي آذَانَِنا َوقٌْر َوِمْن َبْينَِنا َوبَْينَِك ِحجَاٌب فَاْع

وهذه متثيالت لنبّو قلوهبم عن . بالكسر : وقرىء . الثقل  -بالفتح » قرالو«وهو الغطاء و. مجع كنان : واألكنة 
: البقرة [ } َوقَالُواْ قُلُوُبَنا غُلٌْف { : تقبل احلق واعتقاده ، كأهنا يف غلف وأغطية متنع من نفوذه فيها ، كقوله تعاىل 

بينهم وما هم عليه ، وبني رسول اهللا  ومج أمساعهم له كأن هبا صمماً عنه ، ولتباعد املذهبني والدينني كأن]  ٨٨
} فاعمل { حجاباً ساتراً وحاجزاً منيعاً من جبل أو حنوه ، فال تالقي وال ترائي : صلى اهللا عليه وسلم وما هو عليه 

إنا «: وقرىء . على ديننا ، أو فاعمل يف إبطال أمرنا ، إننا عاملون يف إبطال أمرك } إِنََّنا عاملون { على دينك 
: نعم ، ألنه لو قيل : فائدة؟ قلت } َوِمن َبيْنَِنا َوبَْينَِك ِحجَاٌب { : يف قوله ) من ( هل لزيادة : فإن قلت » لونعام

أن حجاباً ابتدأ : فاملعىن ) من ( أن حجاباً حاصل وسط اجلهتني ، وأما بزيادة : لكان املعىن : وبيننا وبينك حجاب 
على : هال قيل : فإن قلت . جلهتنا وجهتك مستوعبة باحلجاب ال فراغ فيها  منا وابتدأ منك ، فاملسافة املتوسطة

هو على منط واحد؛ ألنه ال فرق يف : ويف آذاننا وقر؛ ليكون الكالم على منط واحد؟ قلت : قلوبنا أكنة ، كما قيل 
} إِنَّا َجَعلَْنا على قُلُوبِهِْم أَِكنَّةً { : والدليل عليه قوله تعاىل . وعلى قلوبنا أكنة . قلوبنا يف أكنة : املعىن بني قولك 

مل خيتلف املعىن ، وترى املطابيع منهم ال يراعون الطباق واملالحظة إالّ يف املعاين : إنا جعلنا قلوهبم يف أكنة : ولو قيل 
.  

الَِّذيَن لَا ) ٦(َتِقيمُوا إِلَْيِه َواْسَتغِْفُروُه َووَْيلٌ ِللُْمْشرِِكَني قُلْ إِنََّما أََنا َبَشٌر ِمثْلُكُْم ُيوَحى إِلَيَّ أَنََّما إِلَُهكُْم إِلٌَه َواِحٌد فَاْس
  ) ٧(ُيْؤُتونَ الزَّكَاةَ وَُهْم بِالْآِخَرِة ُهْم كَاِفُرونَ 

من : ؟ قلت } ِكنٍَّة قُلُوُبَنا ِفى أَ{ : جواباً لقوهلم } إِنََّما أََناْ َبَشٌر ّمثْلُكُْم يوحى إِلَىَّ { : من أين كان قوله : فإن قلت 
بالوحي إيلّ وأنا بشر  -إين لست مبلك ، وإمنا أنا بشر مثلكم ، وقد أوحي إيلَّ دونكم فصحت : حيث إنه قال هلم 

} فاستقيموا إِلَْيِه { أن إهلكم إله واحد : وجب عليكم اتباعي ، وفيما يوحى إيلَّ : نبّويت ، وإذا صحت نبّويت  -
إخالص العبادة غري ذاهبني مييناً ومشاالً ، وال ملتفتني إىل ما يسّول لكم الشيطان من اختاذ فاستووا إليه بالتوحيد و

فإن قلت . » قال إمنا أنا بشر«: وقرىء . } واستغفروه { األولياء والشفعاء ، وتوبوا إليه مما سبق لكم من الشرك 
ألن أحّب شيء إىل اإلنسان ماله : رة ، قلت مل خّص من بني أوصاف املشركني منع الزكاة مقروناً بالكفر باآلخ: 

أال . وهو شقيق روحه ، فإذا بذله يف سبيل اهللا فذلك أقوى دليل على ثباته واستقامته وصدق نيته ونصوع طويته 
]  ٢٦٥: البقرة [  }َومَثَلُ الذين ُينِفقُونَ أمواهلم ابتغاء مَْرَضاتِ اهللا َوَتثْبِيًتا ّمْن أَنفُِسهِْم { : ترى إىل قوله عّز وجلّ 

يثبتون أنفسهم ويدلون على ثباهتا بإنفاق األموال ، وما خدع املؤلفة قلوهبم إال بلمظة من الدنيا فقّرت : أي 
عصبيتهم والنت شكيمتهم وأهل الرّدة بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما تظاهروا إالّ مبنع الزكاة ، فنصبت 

لمؤمنني على أداء الزكاة ، وختويف شديد من منعها ، حيث جعل املنع من وفيه بعث ل. هلم احلرب ، وجوهدوا 
كانت قريش يطعمون احلاج ، وحيرمون من آمن منهم برسول : وقيل . أوصاف املشركني ، وقرن بالكفر باآلخرة 

  .ال يفعلون ما يكونون به أزكياء ، وهو اإلميان : وقيل . اهللا صلى اهللا عليه وسلم 



  ) ٨(آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت لَُهْم أَْجٌر غَْيُر َمْمُنوٍن  إِنَّ الَِّذيَن

نزلت يف املرضى : وقيل . فأما األجر فحّق أداؤه . ال ميّن عليهم ألنه إمنا مين التفضل : وقيل . املقطوع : املمنون 
  . إذا عجزوا عن الطاعة كتب هلم األجر ، كأصّح ما كانوا يعملون: والزمىن واهلرمى 

َوجََعلَ ِفيَها َروَاِسَي ِمنْ ) ٩(َني قُلْ أَئِنَّكُمْ لََتكْفُُرونَ بِالَِّذي َخلََق الْأَْرَض ِفي َيوَْمْينِ َوَتْجَعلُونَ لَُه أَْنَداًدا ذَِلَك َربُّ الْعَالَِم
ثُمَّ اْستََوى إِلَى السََّماِء َوِهَي ُدَخانٌ فَقَالَ لََها ) ١٠(ِللسَّاِئِلَني  فَْوِقَها َوَباَرَك ِفيَها َوقَدََّر ِفيَها أَقْوَاَتَها ِفي أَْرَبَعِة أَيَّامٍ سََواًء

فَقََضاُهنَّ َسْبَع َسَماَواٍت ِفي َيوَْمْينِ َوأَْوَحى ِفي كُلِّ َسَماٍء أَْمرََها ) ١١(َوِللْأَْرضِ ائِْتَيا طَْوًعا أَْو كَْرًها قَالََتا أََتْيَنا طَاِئِعَني 
  ) ١٢(السََّماَء الدُّنَْيا بَِمصَابِيَح َوِحفْظًا ذَِلَك تَقْدِيُر الَْعزِيزِ الَْعِليمِ َوَزيَّنَّا 

الذي قدر على خلق األرض يف مدة } ذَِلَك { بألف وبني مهزتني » ءائنكم«و . الثانية بني بني : هبمزتني } أَِئنَّكُْم { 
وهل اقتصر } ِمْن فَْوِقَها { : ما معىن قوله : فإن قلت . ثوابت  جباالً} رََواِسَى . . . } َربُّ العاملني { هو . يومني 

{ ، ]  ٢٧: املرسالت [ } َوَجَعلَْنا ِفيَها رََواِسَى شاخمات { : كقوله تعاىل } َوَجَعلَ ِفيَها رَوَاِسَى { : على قوله 
لو كانت حتتها : ؟ قلت ]  ٦١: النمل [ } اِسىَ َوجََعلَ لََها َرَو{ ، ]  ٣١: األنبياء [ } َوَجَعلَْنا ِفى األرض َروَاِسىَ 

ملنعت من امليدان أيضاً ، وإمنا اختار إرساءها فوق األرض : كاألساطني هلا تستقر عليها ، أو مركوزة فيها كاملسامري 
كلها ، لتكون املنافع يف اجلبال معرضة لطالبيها ، حاضرة حمصليها ، وليبصر أن األرض واجلبال أثقال على أثقال ، 

َوقَدََّر ِفيَها { وأكثر خريها وأمناه } وبارك ِفيَها { مفتقرة إىل ممسك ال بد هلا منه ، وهو ممسكها عّز وعال بقدرته 
} ِفى أَْرَبَعِة أَيَّامٍ سََواء { وقسم فيها أقواهتا . ويف قراءة ابن مسعود . أرزاق أهلها ومعايشهم وما يصلحهم } أقواهتا 

قيل . كل ذلك يف أربعة أيام كاملة مستوية بال زيادة وال نقصان :  األرض وما فيها ، كأنه قال فذلكة ملدة خلق اهللا
يف أربعة أيام يف : وقال الزجاج . خلق اهللا األرض يف يوم األحد ويوم اإلثنني ، وما فيها يوم الثالثاء ويوم األربعاء : 

: اجلر على الوصف والنصب على : باحلركات الثالث » اءسو«: وقرىء . تتمة أربعة أيام ، يريد بالتتمة اليومني 
مبحذوف : ؟ قلت } لّلسَّاِئِلَني { مب تعلق قوله : فإن قلت . هي سواء : والرفع على : استواء : استوت سواء ، أي 

ل قدر فيها األقوات ألج: أي : يف كم خلقت األرض وما فيها؟ أو يقدر : هذا احلصر ألجل من سأل : ، كأنه قيل 
هال قيل : فإن قلت . وهذا الوجه األخري ال يستقيم إال على تفسري الزجاج . الطالبني هلا احملتاجني إليها من املقتاتني 

إذا قال يف أربعة أيام وقد ذكر أن األرض خلقت يف يومني ، علم أن : يف يومني؟ وأي فائدة يف هذه الفذلكة؟ قلت 
بني أن تقول يف يومني وأن تقول يف أربعة أيام سواء ، فكانت يف أربعة أيام  ما فيها خلق يف يومني ، فبقيت املخايرة

يف يومني : ولو قال . سواء فائدة ليست يف يومني ، وهي الداللة على أهنا كانت أياماً كاملة بغري زيادة وال نقصان 
ثُمَّ استوى إِلَى السماء { أكثرمها لكان جيوز أن يريد باليومني األولني واآلخرين -وقد يطلق اليومان على أكثرمها  -
استوى إىل مكان كذا ، إذا توجه إليه توجهاً ال يلوي على شيء ، وهو من االستواء الذي هو ضد : من قولك } 

: واملعىن ]  ٦: فصلت [ } فاستقيموا إِلَْيهِ { : ومنه قوله تعاىل . استقام إليه وامتد إليه : االعوجاج ، وحنوه قوهلم 
كان : قيل . داعي احلكمة إىل خلق السماء بعد خلق األرض وما فيها من غري صارف يصرفه عن ذلك مث دعاه 

عرشه قبل خلق السموات واألرض على املاء ، فأخرج من املاء دخاناً ، فارتفع فوق املاء وعال عليه ، فأيبس املاء 
  .خان املرتفع فجعله أرضاً واحدة ، مث فتقها فجعلها أرضني ، مث خلق السماء من الد



أنه أراد تكوينهما فلم ميتنعا عليه ، ووجدتا كما أرادمها ، وكانتا يف : ومعىن أمر السماء واألرض باإلتيان وامتثاهلما 
وجيوز أن يكون ختييالً . ذلك كاملأمور املطيع إذا ورد عليه فعل األمر املطاع ، وهو من اجملاز الذي يسمى التمثيل 

أتينا على : ائتيا شئتما ذلك أو أبيتماه ، فقالتا : ن اهللا تعاىل كلم السماء واألرض وقال هلما ويبىن األمر فيه على أ
والغرض تصوير أثر قدرته يف املقدورات ال غري؛ من غري أن حيقق شيء من اخلطاب . الطوع ال على الكره 

سأل من يدقين ، فلم يتركين ، ورائي ا: مل تشقين؟ قال الوتد : قال اجلدار للوتد : وحنوه قول القائل . واجلواب 
مل ذكر األرض مع السماء وانتظمها يف األمر باإلتيان ، واألرض خملوقة قبل : فإن قلت . احلجر الذي ورائي 

{ : قد خلق جرم األرض أو ال غري مدحّوة ، مث دحاها بعد خلق السماء ، كما قال تعاىل : السماء بيومني؟ قلت 
: ائتيا على ما ينبغي أن تأتيا عليه من الشكل والوصف : فاملعىن ]  ٣٠: النازعات [ } حاها واألرض َبْعَد ذَِلَك د

احلصول والوقوع ، كما : ومعىن اإلتيان . ائيت يا أرض مدحّوة قراراً ومهاداً ألهلك ، وائيت يا مساء مقببة سقفاً هلم 
لتأت كل واحدة منكما صاحبتها اإلتيان الذي :  وجيوز أن يكون املعىن. أتى عمله مرضياً ، وجاء مقبوالً : تقول 

وتنصره قراءة من . من كون األرض قراراً للسماء ، وكون السماء سقفاً لألرض : أريده وتقتضيه احلكمة والتدبري 
. ا واقفنا وساعدن: قالتا . لتؤات كل واحدة أختها ولتوافقها : أي : من املؤاتاة وهي املوافقة : وآتينا » آتيا«: قرأ 

هو مثل للزوم وتأثري قدرته : ما معىن طوعاً أو كرهاً؟ قلت : فإن قلت . وحيتمل وافقاً أمري ومشيئيت وال متتنعا 
لتفعلن هذا شئت أو أبيت ، ولتفعلنه : فيهما ، وأن امتناعهما من تأثري قدرته حمال؛ كما يقول اجلبار ملن حتت يده 

طائعتني على اللفظ؟ : هال قيل : فإن قلت . طائعتني أو مكرهتني : مبعىن  وانتصاهبما على احلال ،. طوعاً أو كرهاً 
: ملا جعلن خماطبات وجميبات ، ووصفن بالطوع والكره قيل : قلت . أو طائعات على املعىن؟ ألهنا مسوات وأرضون 

ه إىل السماء على جيوز أن يرجع الضمري في} فقضاهن { ) . ساجدين : ( حنو قوله . طائعات : طائعني ، يف موضع 
وجيوز أن يكون ضمرياً مبهماً مفسراً ]  ٧: احلاقة [ } أَْعَجاُز َنْخلٍ َخاوَِيٍة { : وحنوه } طَاِئِعَني { : املعىن كما قال 

خلق اهللا السموات وما : على التمييز ، قيل : بسبع مسوات ، والفرق بني النصبني أن أحدمها على احلال ، والثاين 
يف يوم اخلميس واجلمعة ، وفرغ يف آخر ساعة من يوم اجلمعة ، فخلق فيها آدم وهي الساعة اليت :  فيها يف يومني

يف يومني يف موضع أربعة أيام سواء ، مل : ويف هذا دليل على ما ذكرت لك ، من أنه لو قيل . تقوم فيها القيامة 
رض يف يومني كاملني وقدر فيها أقواهتا يف خلق األ: فلو قيل : فإن قلت . يعلم أهنما يومان كامالن أو ناقصان 

الذي أورده سبحانه أخصر وأفصح وأحسن : تلك أربعة سواء؟ قلت : بعد ذكر اليومني : أو قيل . يومني كاملني 
طباقاً ملا عليه التنزيل من مغاصاة القرائح ومصاك الركب ، ليتميز الفاضل من الناقص ، واملتقدم من الناكص ، 

أو . ما أمر به فيها ودبره من خلق املالئكة والنريات وغري ذلك } أَْمرَِها { ت ، ويتضاعف الثواب ، وترتفع الدرجا
وجيوز أن يكون مفعوالً له على . وحفظناها حفظاً ، يعين من املسترقة بالثواقب } َوِحفْظاً { شأهنا وما يصلحها 
  .وخلقنا املصابيح زينة وحفظاً : املعىن ، كأنه قال 

إِذْ َجاَءتُْهُم الرُُّسلُ ِمْن َبْينِ أَْيِديهِْم َوِمْن َخلِْفهِْم أَلَّا ) ١٣(أَْعَرُضوا فَقُلْ أَْنذَْرُتكُْم َصاِعقَةً مِثْلَ َصاِعقَِة َعاٍد َوثَُموَد  فَإِنْ
  ) ١٤(لُْتْم بِِه كَاِفُرونَ َتْعُبدُوا إِلَّا اللََّه قَالُوا لَْو َشاَء َربَُّنا لَأَنَْزلَ َملَاِئكَةً فَإِنَّا بَِما أُْرِس

: بعد ما تتلو عليهم من هذه احلجج على وحدانيته وقدرته ، فحذرهم أن تصيبهم صاعقة ، أي } فَإِنْ أَْعَرضُواْ { 
. وهي املرة من الصعق أو الصعق : صعقة عاد ومثود ) مثل ( » صعقة«: وقرىء . عذاب شديد الوقع كأنه صاعقة 

: أي } ّمن َبْينِ أَْيدِيهِْم َوِمْن َخلِْفهِمْ { فعلته ففعل : عقاً فصعق صعقاً ، وهو من باب صعقته الصاعقة ص: يقال 



أتوهم من كل جانب ، واجتهدوا هبم وأعملوا فيهم كل حيلة ، فلم يروا منهم إالّ العتّو واإلعراض ، كما حكى اهللا 
يعين آلتينهم من كل جهة ، ]  ١٧: األعراف [ } ِمْن َخلِْفهِْم آلِتَينَُّهم ّمن َبْينِ أَْيِديهِْم َو{ : تعاىل عن الشيطان 

وعن احلسن أنذروهم . استدرت بفالن من كل جانب ، فلم يكن يل فيه حيلة : وألعملن فيهم كل حيلة ، وتقول 
من وقائع اهللا فيمن قبلهم من األمم وعذاب اآلخرة؛ ألهنم إذا حذروهم ذلك فقد جاؤهم بالوعظ من جهة الزمن 

معناه إذ جاءهتم الرسل من : وقيل . املاضي وما جرى فيه على الكفار ، ومن جهة املستقبل وما سيجري عليهم 
الرسل الذين من قبلهم ومن بعدهم كيف يوصفون بأهنم جاؤهم ، وكيف خياطبوهنم : فإن قلت . قبلهم ومن بعدهم 

وصاحل داعيني إىل اإلميان هبما وجبميع الرسل ممن  قد جاءهم هود: ؟ قلت ) إنا مبا أرسلتم به كافرون : ( بقوهلم 
. من بعدهم؛ فكان الرسل مجيعاً قد جاؤهم : من قبلهم وممن جييء من خلفهم ، أي : جاء من بني أيديهم ، أي 

 أن يف. خطاب منهم هلود وصاحل ولسائر األنبياء الذين دعوا إىل اإلميان هبم ) إنا مبا أرسلتم به كافرون : ( وقوهلم 
ال : بأنّ الشأن واحلديث قولنا لكم : بأنه ال تعبدوا ، أي : مبعىن أي ، أو خمففة من الثقيلة ، أصله } أَالَّ َتْعُبدُواْ { 

} َألنَزلَ مالئكة فَإِنَّا بَِما أُْرِسلُْتْم بِِه كافرون { إرسال الرسل } لَوْ َشاء َربَُّنا { : تعبدوا ، ومفعول شاء حمذوف أي 
ليس بإقرار } أُْرِسلُْتْم بِِه { : ذا أنتم بشر ولستم مبالئكة ، فإنا ال نؤمن بكم ومبا جئتم به ، وقوهلم فإ: معناه 

إِنَّ َرُسولَكُُم الذى أُْرِسلَ إِلَْيكُمْ لََمْجُنونٌ { : باإلرسال ، وإمنا هو على كالم الرسل ، وفيه هتكم ، كما قال فرعون 
قد التبس علينا أمر حممد ، فلو : أنّ أبا جهل قال يف مأل من قريش ]  ٩٨٥: [ روى ] .  ٢٧: الشعراء [ } 

واهللا لقد : التمستم لنا رجالً عاملاً بالشعر والكهانة والسحر فكلمه مث أتانا ببيان عن أمره ، فقال عتبة بن ربيعة 
يا حممد خري أم هاشم؟  أنت: مسعت الشعر والكهانة والسحر وعلمت من ذلك علماً ، وما خيفى علّي ، فأتاه فقال 

أنت خري أم عبد املطلب؟ أنت خري أم عبد اهللا؟ فبم تشتم آهلتنا وتضلّلنا ، فإن كنت تريد الرياسة عقدنا لك اللواء 
فكنت رئيسنا ، وإن تك بك الباءة زّوجناك عشر نسوة ختتار من أي بنات قريش شئت ، وإن كان بك املال مجعنا 

{ بسم اهللا الرمحن الرحيم : ، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ساكت؛ فلما فرغ قال لك من أموالنا ما تستغين به 
  :إىل قوله } حم

فأمسك عتبة على فيه وناشده بالرحم ، ورجع إىل أهله ومل ]  ١٣: فصلت [ } صاعقة مّثْلَ صاعقة َعاٍد َوثَُمودَ { 
يا عتبة ما حبسك عنا : صبأ ، فانطلقوا إليه وقالوا  ما نرى عتبة إالّ قد: خيرج إىل قريش فلما احتبس عنهم قالوا 

واهللا لقد كلمته فأجابين بشيء و اهللا ما هو بشعر : إالّ أنك قد صبأت ، فغضب وأقسم ال يكلم حممداً أبداً مث قال 
اً أمسكت بفيه وناشدته بالرحم أن يكف ، وقد علمتم أن حممد: وال كهانة وال سحر ، وملا بلغ صاعقة عاد ومثود 

  .إذا قال شيئاً مل يكذب ، فخفت أن ينزل بكم العذاب 

للََّه الَِّذي َخلَقَُهْم ُهَو أََشدُّ ِمنُْهْم قُوَّةً فَأَمَّا َعاٌد فَاْسَتكْبَُروا ِفي الْأَْرضِ بَِغْيرِ الَْحقِّ َوقَالُوا َمْن أََشدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَْم َيرَْوا أَنَّ ا
فَأَْرَسلَْنا َعلَْيهِْم رًِحيا صَْرصًَرا ِفي أَيَّامٍ َنِحسَاٍت ِلُنِذيقَُهْم َعذَاَب الْخِْزيِ ِفي الْحََياةِ ) ١٥(َيْجَحُدونَ َوكَاُنوا بِآَياتَِنا 

  ) ١٦(الدُّْنَيا َولََعذَاُب الْآِخَرةِ أَخَْزى َوُهْم لَا ُيْنَصُرونَ 

أو .  يستحقون به التعظيم وهو القّوة وعظم اَألجرام تعظموا فيها على أهلها مبا ال: أي } فاستكربوا ِفى األرض { 
كانوا ذوي أجسام طوال وخلق } َمْن أََشدُّ ِمنَّا قُوَّةً { استعلوا يف األرض واستولوا على أهلها بغري استحقاق للوالية 

ي الشّدة القّوة ه: فإن قلت . عظيم ، وبلغ من قّوهتم أن الرجل كان ينزع الصخرة من اجلبل فيقتلعها بيده 



وأما القدرة فما ألجله يصّح الفعل من الفاعل من متيز بذات أو بصحة . والصالبة يف البنية ، وهي نقيضة الضعف 
ُهَو أََشدُّ { : بنيه وهي نقيضة العجز واهللا سبحانه وتعاىل ال يوصف بالقّوة إالّ على معىن القدرة ، فكيف صّح قوله 

القدرة يف اإلنسان هي صحة البنية : أريد بالقّوة يف املوضعني شيء واحد؟ قلت  وإمنا يصحّ إذا} ِمْنُهْم قُوَّةً 
اهللا أقدر منهم ، : زيادة القدرة ، فكما صحّ أن يقال : واالعتدال والقّوة والشّدة والصالبة يف البنية ، وحقيقتها 

} َيْجَحُدونَ { بازدياد قدرهم  أنه يقدر لذاته على ما ال يقدرون عليه: أقوى منهم ، على معىن : جاز أن يقال 
كانوا : كانوا يعرفون أهنا حق ، ولكنهم جحدوها كما جيحد املودع الوديعة ، وهو معطوف على فاستكربوا ، أي 

الباردة اليت حترق بشّدة بردها ، : وقيل . تصّوت يف هبوهبا : العاصفة اليت تصرصر ، أي : الصرصر . كفرة فسقة 
: وحنس حنساً . قرىء بكسر احلاء وسكوهنا » حنسات«جيمع ويقبض : الربد الذي يصر أي تكرير لبناء الصر وهو 

أو وصف . وأما حنس ، فإّما خمفف حنس ، أو صفة على فعل ، كالضخم وشبهه . نقيض سعد سعداً ، وهو حنس 
اخلزي وهو الذل  وأضاف العذاب إىل. على أنّ اإلذاقة للريح أو لأليام النحسات » لتذيقهم«: وقرىء . مبصدر 

الفعل السيء ، : فعل السوء ، تريد : عذاب خزي ، كما تقول : واالستكانة على أنه وصف للعذاب ، كأنه قال 
أبلغ من : وهو من اإلسناد اجملازي ، ووصف العذاب باخلزي } َولََعذَاُب األخرة أخزى { : والدليل عليه قوله تعاىل 

  .هو شاعر ، وله شعر شاعر : وليك أال ترى إىل البون بني ق. وصفهم به 

َوَنجَّْيَنا ) ١٧(انُوا َيكِْسُبونَ َوأَمَّا ثَُموُد فََهَدْيَناُهْم فَاسَْتَحبُّوا الْعََمى َعلَى الُْهَدى فَأََخذَتُْهْم َصاِعقَةُ الَْعذَابِ الُْهوِن بَِما كَ
  ) ١٨(الَِّذيَن آَمُنوا َوكَاُنوا َيتَّقُونَ 

وقرىء بضم الثاء . رفع والنصب منّوناً وغري متنون ، والرفع أفصح لوقوعه بعد حرف االبتداء بال» مثود«: وقرىء 
{ ] .  ١٠: البلد [ } وهديناه النجدين { : فدللناهم على طريق الضاللة والرشد ، كقوله تعاىل } فهديناهم { 

أليس معىن هديته : فإن قلت . الرشد  فاختاروا الدخول يف الضاللة على الدخول يف} فاستحبوا العمى َعلَى اهلدى 
ردعته : حتصيل البغية وحصوهلا ، كما تقول : هديته فاهتدى ، مبعىن : حصلت فيه اهلدى ، والدليل عليه قولك : 

للداللة على أنه مكنهم وأزاح عللهم ومل ُيبق له عذراً وال : فارتدع ، فكيف ساغ استعماله يف الداللة اجملّردة؟ قلت 
و . داهية العذاب وقارعة العذاب } صاعقة العذاب { نه حصل البغية فيهم بتحصيل ما يوجبها ويقتضيها علة ، فكأ

اهلوان ، وصف به العذاب مبالغة ، أو أبدله منه ، ولو مل يكن يف القرآن حجة على القدرية الذين هم } اهلون { 
  .إالّ هذه اآلية ، لكفى هبا حجة  -داً وكفى به شاه -جموس هذه األمة بشهادة نبيها صلى اهللا عليه وسلم 

حَتَّى إِذَا َما َجاُءوَها َشهَِد َعلَْيهِمْ َسْمُعُهْم وَأَْبَصارُُهْم َوُجلُوُدُهمْ ) ١٩(َوَيْوَم ُيْحَشُر أَْعَداُء اللَِّه إِلَى النَّارِ فَُهْم يُوَزُعونَ 
َشهِْدُتْم َعلَْيَنا قَالُوا أَْنطَقََنا اللَُّه الَِّذي أَْنطََق كُلَّ َشْيٍء َوُهَو َخلَقَكُْم أَوَّلَ  َوقَالُوا ِلُجلُوِدِهمْ ِلَم) ٢٠(بَِما كَاُنوا َيْعَملُونَ 

  ) ٢١(َمرٍَّة َوإِلَْيهِ ُتْرَجُعونَ 

: على البناء للفاعل ، أّي : وحنشر بالنون وضم الشني وكسرها ، وحيشر . على البناء للمفعول » حيشر«: قرىء 
: حيبس أّوهلم على آخرهم ، أي : أي } ُيوَزُعونَ { الكفار من األّولني واآلخرين } أَْعَداء اهللا { ّز وجلّ حيشر اهللا ع

يستوقف سوابقهم حىت يلحق هبم تواليهم ، وهي عبارة عن كثرة أهل النار ، نسأل اهللا أن جيرينا منها بسعة رمحته؛ 
أنّ وقت : مزيدة للتأكيد ، ومعىن التأكيد فيها : ما هي؟ قلت } َها حىت إِذَا َما َجاءو{ : يف قوله ) ما : ( فإن قلت 

أَثُمَّ إِذَا َما َوقََع { : ومثله قوله تعاىل . جميئهم النار ال حمالة أن يكون وقت الشهادة عليهم ، وال وجه ألن خيلو منها 



اهنم به شهادة اجللود باملالمسة للحرام ال بّد لوقت وقوعه من أن يكون وقت إمي: أي ]  ٥١: يونس [ } ءاَمْنُتْم بِهِ 
اهللا : كيف تشهد عليهم أعضاؤهم وكيف تنطق؟ قلت : فإن قلت . ، وما أشبه ذلك مما يفضي إليها من احملّرمات 

هي كناية عن : وقيل . اجلوارح : املراد باجللود : وقيل . عّز وجلّ ينطقها كما أنطق الشجرة بأن خيلق فيها كالماً 
[ } واهللا على كُلّ َشْيء قَِديٌر { : كل شيء ، من احليوان ، كما أراد به يف قوله تعاىل : أراد بكل شيء الفروج ، 

أن نطقنا ليس بعجب من قدرة اهللا الذي قدر على إنطاق كل : كل شيء من املقدورات ، واملعىن ]  ٢٨٤: البقرة 
ِلَم شَهِدتُّْم { : وإمنا قالوا هلم  -عكم إىل جزائه حيوان ، وعلى خلقكم وإنشائكم أّول مّرة ، وعلى إعادتكم ورج

  .ملا تعاظمهم من شهادهتا وكرب عليهم من االفتضاح على ألسنة جوارحهم } َعلَْيَنا 

اللََّه لَا َيعْلَُم كَِثًريا ِممَّا  نََّوَما كُْنُتْم َتْسَتِتُرونَ أَنْ َيْشَهَد َعلَْيكُمْ َسْمُعكُْم َولَا أَْبصَاُركُْم َولَا ُجلُوُدكُْم َولَِكْن ظَنَْنُتْم أَ
  ) ٢٣(َوذَِلكُْم ظَنُّكُُم الَِّذي ظََننُْتْم بِرَبِّكُْم أَرَْداكُْم فَأَصَْبحُْتْم ِمَن الَْخاِسرِيَن ) ٢٢(َتْعَملُونَ 

شهد أنكم كنتم تستترون باحليطان واحلجب عند ارتكاب الفواحش ، وما كان استتاركم ذلك خيفة أن ي: واملعىن 
عليكم جوارحكم؛ ألنكم كنتم غري عاملني بشهادهتا عليكم ، بل كنتم جاحدين بالبعث واجلزاء أصالً ، ولكنكم إمنا 

وهو اخلفيات من أعمالكم ، وذلك الظّن هو الذي } َتْعَملُونَ { كنتم } أَنَّ اهللا الَ َيْعلَُم كَثِرياً ّممَّا { استترمت لظنكم 
ى أن من حق املؤمن أن ال يذهب عنه ، وال يزل عن ذهنه أن عليه من اهللا عيناً كالئة ويف هذا تنبيه عل. أهلككم 

ورقيباً مهيمناً ، حىت يكون يف أوقات خلواته من ربه أهيب وأحسن احتشاماً وأوفر حتفظاً وتصوناً منه مع املأل ، وال 
ظَنُّكُمُ { رفع باالبتداء ، و } َوذَِلكُْم {  »ولكن زعمتم«: وقرىء . يتبسط يف سره مراقبة من التشبه هبؤالء الظانني 

  .اخلرب } أرادكم { و } وَذَِلكُْم { بدالً من } ظَنُّكُُم { خربان ، وجيوز أن يكون } أَْرَداكُْم { و } 

ْضَنا لَُهْم قَُرَناَء فَزَيَُّنوا لَُهْم َما َبْيَن أَْيِديهِْم َوقَيَّ) ٢٤(فَإِنْ َيْصبِرُوا فَالنَّاُر َمثًْوى لَُهْم َوإِنْ َيْسَتعِْتُبوا فََما ُهْم ِمَن الُْمْعَتبَِني 
  ) ٢٥(وا خَاسِرِيَن َوَما َخلْفَُهْم َوَحقَّ َعلَْيهُِم الْقَْولُ ِفي أَُممٍ قَْد َخلَْت ِمْن قَْبِلهِْم ِمَن الْجِنِّ َوالْإِْنسِ إِنَُّهْم كَاُن

وإن يسألوا العتىب وهي } َوإِن َيْسَتْعِتبُواْ { نفكوا به من الثواء يف النار ، مل ينفعهم الصرب ، ومل ي} فَإِن َيصْبُِرواْ { 
{ : مل يعطوا العتىب ومل جيابوا إليها ، وحنوه قوله عّز وعال : مل يعتبوا : الرجوع هلم إىل ما حيبون جزعاً مما هم فيه 

إن : أي » وإن يستعتبوا فما هم من املعتبني«: وقرىء ]  ٢١: إبراهيم [ } أََجزِْعَنا أَْم َصبَْرَنا َما لََنا ِمن مَِّحيصٍ 
وقّدرنا هلم ، يعين ملشركي مكة } َوقَيَّْضَنا لَُهْم { ال سبيل هلم إىل ذلك : سئلوا أن يرضوا رهبم فما هم فاعلون ، أي 

ناً من الشياطني مجع قرين ، أخدا} قَُرَناء { املعاوضة : واملقايضة . إذا كانا متكافئني : هذان ثوبان قيضان : يقال : 
كيف : فإن قلت ]  ٣٦: الزخرف [ } َوَمن يَْعُش َعن ِذكْرِ الرمحن ُنقَّيْض لَُه َشيْطَاناً فَُهَو لَُه قَرِيٌن { : كقوله تعاىل 

معناه أنه خذهلم ومنعهم التوفيق : جاز أن يقيض هلم القرناء من الشياطني وهو ينهاهم عن اتباع خطواهتم؟ قلت 
ما بني أيديهم وما { نقيض ) ومن يعش ( والدليل عليه . ميمهم على الكفر ، فلم يبق هلم قرناء سوى الشياطني لتص

أو ما بني أيديهم من أمر الدنيا واتباع الشهوات ، وما . ما تقّدم من أعماهلم وما هم عازمون عليها } خلفهم 
يف مجلة } ِفى أَُممٍ { يعين كلمة العذاب } َعلَْيهُِم القول  َوَحقَّ{ من أمر العاقبة ، وأن ال بعث وال حساب : خلفهم 

  :ومثل يف هذه ما يف قوله . أمم 
  فُوكاً فَِفي آَخرِيَن قَْد أُِفكُوا... إنّ َتُك َعْن أَْحَسنِ الصَّنِيَعِة َمأْ 

ما حمله؟ قلت } َممٍ ِفى أُ{ : فإن قلت . فأنت يف مجلة آخرين ، وأنت يف عداد آخرين لست يف ذلك بأوحد : يريد 



} إِنَُّهْم كَانُواْ خاسرين { حمله النصب على احلال من الضمري يف عليهم أي حق عليهم القول كائنني يف مجلة أمم : 
  .والضمري هلم ولألمم . تعليل الستحقاقهم العذاب 

فَلَُنِذيقَنَّ الَِّذيَن كَفَرُوا َعذَاًبا َشِديًدا ) ٢٦(عَلَّكُْم َتْغِلُبونَ َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُروا لَا َتْسَمُعوا لَِهذَا الْقُْرآِن وَالَْغْوا ِفيِه لَ
ذَِلَك جََزاُء أَْعَداِء اللَِّه النَّارُ لَُهْم ِفيَها َدارُ الُْخلِْد َجَزاًء بَِما كَانُوا بِآيَاِتَنا ) ٢٧(َولََنْجزِيَنَُّهْم أَْسَوأَ الَِّذي كَانُوا َيْعَملُونَ 

  ) ٢٨(ونَ َيْجَحُد

واللغو الساقط من الكالم الذي ال : لغى يلغى ، ولغا يلغو : ويقال . بفتح الغني وضمها » والغوا فيه«: قرىء 
ال تسمعوا له إذا قرىء ، وتشاغلوا عند قراءته برفع : واملعىن . من اللغا ورفث التكلم : قال . طائل حتته 

ذلك ، حىت ختلطوا على القارىء وتشوشوا عليه وتغلبوه على  األصوات باخلرافات واهلذيان والزمل ، وما أشبه
هؤالء : جيوز أن يريد بالذين كفروا } فَلَُنِذيقَنَّ الذين كَفَُرواْ { كانت قريش يوصي بذلك بعضهم بعضاً . قراءته 

ضافة أسوأ مبا قد ذكرنا إ. الالغني واآلمرين هلم باللغو خاصة ، وأن يذكر الذين كفروا عامة لينطووا حتت ذكرهم 
ذلك { يف اآلخرة } أَْسَوأَ الذى كَانُواْ َيْعَملُونَ { و . يوم بدر } َعذَاباً َشِديداً { وعن ابن عباس . أغىن عن إعادته 

{ و . أسوأ جزاء الذين كانوا يعملون ، حىت تستقيم هذه اإلشارة : إشارة إىل األسوأ ، وجيب أن يكون التقدير } 
؟ } لَُهْم ِفيَها دَاُر اخلُلْدِ { : ما معىن قوله تعاىل : فإن قلت . أو خرب مبتدأ حمذوف . جزاء عطف بيان لل} النار 
األحزاب [ } لَّقَْد كَانَ لَكُْم ِفى َرسُولِ اهللا أُْسَوةٌ َحَسَنةٌ { : معناه أن النار يف نفسها دار اخللد ، كقوله تعاىل : قلت 

وأنت .  عليه وسلم أسوة حسنة ، وتقول لك يف هذه الدار دار السرور أن رسول اهللا صلى اهللا: واملعىن ]  ٢١: 
جزاء مبا كانوا يلغون فيها ، فذكر اجلحود الذي سبب : أي } َجَزاء مبا كانوا بآياتنا جيحدون { تعىن الدار بعينها 

  .اللغو 

  ) ٢٩(جِنِّ َوالْإِْنسِ َنْجَعلُْهَما َتْحَت أَقَْداِمَنا لَِيكُوَنا ِمَن الْأَْسفَِلَني َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُروا َربََّنا أَرَِنا اللَّذَْينِ أََضلَّاَنا ِمَن الْ

. جين وإنسي : ألنّ الشيطان على ضربني } ّمَن اجلن واإلنس { الشيطانني اللذين أضالنا : أي } الذين أََضالََّنا { 
الذى { : وقال تعاىل ]  ١١٢: األنعام [ } ّواً شياطني اإلنس واجلن َوكَذَِلكَ َجَعلَْنا ِلكُلّ نِبِّى َعُد{ : قال اهللا تعاىل 

مها إبليس وقابيل؛ ألهنما سنا الكفر : وقيل ]  ٦-٥: الناس [ } ِمَن اجلنة والناس )  ٥( ُيَوسْوُِس ِفى ُصُدورِ الناس 
معناه أعطنا : وقيل . خذ ف: بسكون الراء لثقل الكسرة ، كما قالوا يف فخذ » أرنا«: وقرىء . والقتل بغري حق 

وإذا قلته بالسكون ، . بصرنيه : أرين ثوبك بالكسر ، فاملعىن : أنك إذا قلت : وحكوا عن اخلليل . للذين أضالنا 
  .اإلحضار : وأصله . اشتهار اإليتاء يف معىن اإلعطاء : ونظريه : أعطين ثوبك : فهو استعطاء ، معناه 

الَِّتي كُنُْتْم ُتوَعُدونَ اللَُّه ثُمَّ اْسَتقَامُوا َتتََنزَّلُ َعلَْيهُِم الَْملَاِئكَةُ أَلَّا َتَخافُوا َولَا َتْحَزنُوا َوأَْبِشرُوا بِالَْجنَّةِ  إِنَّ الَِّذيَن قَالُوا رَبَُّنا
نُُزلًا ) ٣١(نْفُُسكُْم َولَكُْم ِفيَها َما َتدَُّعونَ َنْحُن أَْوِلَياؤُكُْم ِفي الَْحَياِة الدُّْنَيا َوِفي الْآِخَرِة َولَكُْم ِفيَها َما َتْشَتهِي أَ) ٣٠(

  ) ٣٢(ِمْن غَفُورٍ َرِحيمٍ 

: وحنوه قوله تعاىل . ألنّ االستقامة هلا الشأن كله : وفضلها عليه . لتراخي االستقامة عن اإلقرار يف املرتبة } ثُمَّ { 
مث ثبتوا على اإلقرار : واملعىن ]  ١٥: احلجرات [ } لَْم يَْرَتابُواْ  إِنََّما املؤمنون الذين ءاَمنُواْ باهللا َوَرُسوِلِه ثُمَّ{ 



ما : أنه تالها مث قال : وعنه . استقاموا فعالً كما استقاموا قوالً : وعن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه . ومقتضياته 
. مل يرجعوا إىل عبادة األوثان : ول؟ قال فما تق: قالوا . قال محلتم األمر على أشّده . مل يذنبوا : تقولون فيها؟ قالوا 

أخلصوا : وعن عثمان رضي اهللا عنه . استقاموا على الطريقة مل يروغوا روغان الثعالب : وعن عمر رضي اهللا عنه 
  :وقال سفيان بن عبد اهللا الثقفي رضي اهللا عنه . أّدوا الفرائض : وعن علي رضي اهللا عنه . العمل 

ما أخوف : قال فقلت " قل رّبي اهللا ، مث استقم : " قال . اهللا ، أخربين بأمر أعتصم به يا رسول : قلت )  ٩٨٦( 
عند } َتتََنزَّلُ َعلَْيهِمُ املالئكة { » هذا«: ما ختاف علّي؟ فأخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بلسان نفسه فقال 

} أَالَّ َتَخافُواْ {  القرب ، وإذا قاموا من قبورهم عند املوت ، ويف: البشرى يف ثالثة مواطن : وقيل . املوت بالبشرى 
ويف قراءة ابن مسعود رضي اهللا . بأنه ال ختافوا ، واهلاء ضمري الشأن : وأصله . أو خمففة من الثقيلة . أن مبعىن أي 

لوقوعه من  غم يلحق: غّم يلحق لتوقع املكروه ، واحلزن : ال ختافوا؛ واخلوف : يقولون : ال ختافوا ، أي : عنه 
ال ختافوا ما : وقيل . أنّ اهللا كتب لكم األمن من كل غّم ، فلن تذوقوه أبداً : واملعىن . فوات نافع أو حصول ضاّر 

كما أنّ الشياطني قرناء العصاة وإخواهنم ، فكذلك املالئكة أولياء املتقني . تقدمون عليه ، وال حتزنوا على ما خلفتم 
  .رزق التنزيل وهو الضيف ، وانتصابه على احلال : والنزل : تتمنون } ُعوَنآ َتْد{ وأحباؤهم يف الدارين 

  ) ٣٣(َوَمْن أَْحَسُن قَْولًا ِممَّْن َدَعا إِلَى اللَِّه َوَعِملَ صَاِلًحا َوقَالَ إِنَّنِي ِمَن الُْمْسِلِمَني 

{ صلى اهللا عليه وسلم دعا إىل اإلسالم هو رسول اهللا : عن ابن عباس رضي اهللا عنهما } مِّمَّن َدعآ إِلَى اهللا { 
أهنم أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وعنه . فيما بينه وبني ربه ، وجعل اإلسالم حنلة له } َوَعِملَ صاحلا 

ما كنا نشك أنّ هذه اآلية نزلت يف املؤذنني ، وهي عامة يف كل من مجع بني هذه : وعن عائشة رضي اهللا عنها . 
أن يكون موحداً معتقداً لدين اإلسالم ، عامالً باخلري داعياً إليه؛ وما هم إالّ طبقة العاملني العاملني من أهل : الثالث 

ليس الغرض أنه تكلم هبذا الكالم ، } َوقَالَ إِنَّنِى ِمَن املسلمني { : العدل والتوحيد ، الدعاة إىل دين اهللا وقوله 
  .هذا قول أيب حنيفة ، تريد مذهبه : كما تقول  ولكن جعل دين اإلسالم مذهبه ومعتقده ،

َوَما ) ٣٤(كَأَنَُّه َوِليٌّ َحمِيٌم َولَا َتْسَتوِي الَْحَسَنةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اْدفَْع بِالَِّتي ِهَي أَْحَسُن فَإِذَا الَِّذي َبيَْنَك َوَبْيَنُه َعَداَوةٌ 
  ) ٣٥(اَها إِلَّا ذُو َحظٍّ َعِظيمٍ ُيلَقَّاَها إِلَّا الَِّذيَن َصَبُروا َوَما ُيلَقَّ

 -إذا اعترضتك حسنتان  -أنّ احلسنة والسيئة متفاوتتان يف أنفسهما فخذ احلسنة اليت هي أحسن من أختها : يعين 
أن تعفو عنه : رجل أساء إليك إساءة ، فاحلسنة : ومثال ذلك . فادفع هبا السيئة اليت ترد عليك من بعض أعدائك 

أن حتسن إليه مكان إساءته إليك ، مثل أن يذمك فتمدحه ويقتل ولدك فتفتدي ولده من يد : حسن ، واليت هي أ
وما يلقى هذه اخلليقة : مث قال . عدوه ، فإنك إذا فعلت ذلك انقلب عدوك املشاّق مثل الويل احلميم مصافاة لك 

فإن قلت . خري وفق حلظ عظيم من اخلري  أو السجية اليت هي مقابلة اإلساءة باإلحسان إالّ أهل الصرب ، وإال رجل
ادفع باليت هي أحسن : فكيف أصنع؟ فقيل : هو على تقدير قائل قال : فادفع باليت هي أحسن؟ قلت : فهال قيل : 
فكان القياس على هذا التفسري أن يقال : فإن قلت . وال تستوي احلسنة والسيئة : واملعىن . مزيدة ) ال : ( وقيل . 
أجل ، ولكن وضع اليت هي أحسن موضع احلسنة ، ليكون أبلغ يف الدفع باحلسنة؛ :  هي حسنة ، قلت ادفع باليت: 

الصرب } بالىت ِهَى أَْحَسُن { : وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما . ألنّ من دفع باحلسىن هان عليه الدفع مبا هو دوهنا 
واهللا ما : وعن احلسن رمحه اهللا . احلظ بالثواب عند الغضب ، واحللم عند اجلهل ، والعفو عند اإلساءة ، وفسر 



نزلت يف أيب سفيان بن حرب وكان عدواً مؤذياً لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، : عظم حظ دون اجلنة ، وقيل 
  .فصار ولياً مصافياً 

  ) ٣٦(مِيُع الَْعلِيُم َوإِمَّا َيْنَزغَنََّك ِمَن الشَّْيطَاِن نَْزغٌ فَاْسَتِعذْ بِاللَِّه إِنَُّه ُهَو السَّ

وجعل . والشيطان ينزغ اإلنسان كأنه ينخسه ببعثه على ما ال ينبغي . وهو شبه النخس : النزغ والنسغ مبعىن 
: واملعىن . أو لتسويله . وإما ينزغنك نازغ وصفاً للشيطان باملصدر : أو أريد . جد جّده : النزغ نازغاً ، كما قيل 

من شّره ، وامض على شأنك وال } فاستعذ باهللا { به من الدفع باليت هي أحسن  وإن صرفك الشيطان عما وصيت
  .تطعه 

الَِّذي َخلَقَُهنَّ إِنْ كُنُْتْم إِيَّاهُ  َوِمْن آَياِتِه اللَّْيلُ وَالنَّهَاُر َوالشَّْمُس َوالْقََمُر لَا َتْسُجدُوا ِللشَّْمسِ َولَا ِللْقََمرِ وَاْسُجدُوا ِللَِّه
  ) ٣٨(فَإِِن اسَْتكَْبرُوا فَالَِّذيَن ِعْنَد رَبَِّك ُيسَبُِّحونَ لَُه بِاللَّْيلِ َوالنََّهارِ َوُهمْ لَا َيْسأَُمونَ ) ٣٧(ونَ َتْعُبُد

: يقال . لليل والنهار والشمس والقمر؛ ألنّ حكم مجاعة ما ال يعقل حكم األنثى أو اإلناث } َخلَقَُهنَّ { الضمري يف 
أين موضع : فإن قلت . خلقهّن : كن يف معىن اآليات ، فقيل } َوِمْن ءاياته { أو ملا قال : ريتهّن األقالم بريتها وب
وهي رواية مسروق عن عبد اهللا لذكر لفظ السجدة } َتعُْبُدونَ { : عند الشافعي رمحه اهللا تعاىل : السجدة؟ قلت 

:  ، وهي عن ابن عباس وابن عمر وسعيد بن املسيب يسأمون؛ ألهنا متام املعىن: وعند أيب حنيفة رمحه اهللا . قبلها 
لعل ناساً منهم كانوا يسجدون للشمس والقمر كالصابئني يف عبادهتم الكواكب ، ويزعمون أهنم يقصدون 

بالسجود هلما السجود هللا ، فنهوا عن هذه الواسطة ، وأمروا أن يقصدوا بسجودهم وجه اهللا تعاىل خالصاً ، إن 
ومل ميتثلوا ما أمروا به وأبوا إال الواسطة فدعهم } فَإِِن استكربوا { ن وكانوا موحدين غري مشركني كانوا إياه يعبدو

وشأهنم فإن اهللا عز سلطانه ال يعدم عابداً وال ساجداً باإلخالص وله العباد املقربون الذين ينزهونه بالليل والنهار عن 
» ال يسأمون«: وقرىء . لفى واملكانة والكرامة وهم ال يسأمون عبارة عن الز} ِعنَد َربِّكَ { : األنداد ، وقوله 

  .بكسر الياء 

ْحَياَها لَُمْحيِي الَْموَْتى إِنَُّه َعلَى َوِمْن آَياِتِه أَنََّك تََرى الْأَْرَض خَاِشَعةً فَإِذَا أَنَْزلَْنا َعلَْيَها الَْماَء اْهَتزَّْت َوَرَبتْ إِنَّ الَِّذي أَ
  ) ٣٩(يٌر كُلِّ َشْيٍء قَِد

التذلل والتصاغر ، فاستعري حلال األرض إذا كانت قحطة ال نبات فيها ، كما وصفها باهلمود يف قوله : اخلشوع 
إذا أخصبت : وهو خالف وصفها باالهتزاز والربّو وهو االنتفاخ ]  ٥: احلج [ } َوتََرى األرض َهاِمَدةً { : تعاىل 

وقرىء . يف زيه ، وهي قبل ذلك كالذليل الكاسف البال يف األطمار الرثة وتزخرفت بالنبات كأهنا مبنزلة املختال 
  .ارتفعت له األرض : أي ارتفعت ألن النبت إذا هّم أن يظهر » وربأت«

ًنا َيْوَم الِْقَياَمِة اْعَملُوا َما ِشئُْتْم إِنَُّه إِنَّ الَِّذيَن يُلِْحُدونَ ِفي آيَاِتَنا لَا َيْخفَْونَ َعلَْيَنا أَفََمْن ُيلْقَى ِفي النَّارِ َخْيٌر أَْم َمْن َيأِْتي آِم
  ) ٤٠(بَِما َتْعَملُونَ َبِصٌري 



أحلد احلافر وحلد ، إذا مال عن االستقامة ، فحفر يف شق ، فاستعري لالحنراف يف تأويل آيات القرآن عن : يقال 
وعيد هلم على } الَ َيْخفَْونَ َعلَْيَنا { : وقوله . على اللغتني » يلحدون ويلحدون«جهة الصحة واالستقامة ، وقرىء 

  .التحريف 

لَا َيأِْتيِه الَْباِطلُ ِمْن َبْينِ َيَدْيِه َولَا ِمْن َخلِْفِه َتْنزِيلٌ ِمْن ) ٤١(إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا بِالذِّكْرِ لَمَّا َجاَءُهْم وَإِنَُّه لَِكَتاٌب عَزِيٌز 
  ) ٤٢(َحكِيمٍ َحِميٍد 

إنّ الذين ُيلِْحُدونَ ِفى { : هو بدل من قوله : ؟ قلت } إِنَّ الذين كَفَُرواْ بالذكر { : اتصل قوله  مب: فإن قلت 
} وَإِنَُّه لكتاب َعزِيٌز { القرآن ، ألهنم لكفرهم به طعنوا فيه وحّرفوا تأويله : والذكر ]  ٤٠: فصلت [ } ءاياتنا 

مثل كأن الباطل ال يتطّرق إليه وال جيد } الباطل ِمن َبْينِ َيَدْيِه َوالَ ِمْن َخلِْفِه  الَّ يَأِْتيِه{ أي منيع حممى حبماية اهللا تعاىل 
أما طعن فيه الطاعنون ، وتأّوله املبطلون؟ : فإن قلت . إليه سبيالً من جهة من اجلهات حىت يصل إليه ويتعلق به 

أن قيض قوماً عارضوهم بإبطال تأويلهم وإفساد ب: بلى ، ولكن اهللا قد تقّدم يف محايته عن تعلق الباطل به : قلت 
إِنَّا َنْحُن َنزَّلَْنا { : وحنوه قوله تعاىل . أقاويلهم ، فلم خيلوا طعن طاعن إال ممحوقاً ، وال قول مبطل إال مضمحالً 

  ] . ٩: احلجر [ } الذكر َوإِنَّا لَُه حلافظون 

  ) ٤٣(ِمْن قَْبِلَك إِنَّ رَبََّك لَذُو َمْغِفَرٍة َوذُو ِعقَابٍ أَلِيمٍ َما ُيقَالُ لََك إِلَّا َما قَْد ِقيلَ ِللرُُّسلِ 

ما يقول لك كفار قومك إال مثل ما قال للرسل كفار قومهم من الكلمات املؤذية واملطاعن : أي } ما يقال لك { 
ما يقول لك : وجيوز أن يكون . ألعدائهم }  َوذُو ِعقَابٍ{ ورمحة ألنبيائه } إِنَّ َربََّك لَذُو َمْغِفَرةٍ { يف الكتب املنزلة 

فمن حقه } إِنَّ رَبََّك لَذُو َمْغِفَرٍة َوذُو ِعقَابٍ أَِليمٍ { : هو قوله تعاىل : اهللا إال مثل ما قال للرسل من قبلك ، واملقول 
  .ختويف العصاة : أن يرجوه أهل طاعته وخيافه أهل معصيته ، والغرض 

الَِّذيَن لَا ا أَْعَجِميا لَقَالُوا لَْولَا فُصِّلَْت آيَاُتُه أَأَْعَجِميٌّ َوَعرَبِيٌّ قُلْ ُهَو ِللَِّذيَن آَمُنوا ُهًدى َوشِفَاٌء َوَولَْو َجَعلَْناُه قُْرآًن
  ) ٤٤(ُيْؤِمُنونَ ِفي آذَانِهِْم َوقٌْر َوُهَو َعلَْيهِْم َعًمى أُولَِئَك ُيَناَدْونَ ِمْن َمكَاٍن بَِعيٍد 

لو كان كما يقترحون مل يتركوا االعتراض والتعنت : فقيل «هال نزل القرآن بلغة العجم : نتهم يقولون كانوا لتع
: اهلمزة مهزة اإلنكار ، يعين } َءاْعجَِمىٌّ َوَعَربِىٌّ { أي بينت وخلصت بلسان نفقهه } لَْوالَ فُصِّلَْت ءاياته { : وقالوا 

الذي ال : واألعجمي » أعجمي«، أو مرسل إليه عريب ، وقرىء أقرآن أعجمي ورسول عريب : ألنكروا وقالوا 
) أعجمي ( ويف قراءة احلسن . منسوب إىل أّمة العجم : يفصح وال يفهم كالمه من أي جنس كان ، والعجمي 

لى أنّ آيات اهللا ع: واملعىن . بغري مهزة االستفهام على اإلخبار بأن القرآن أعجمي ، واملرسل أو املرسل إليه عريب 
: وجيوز يف قراءة احلسن . أي طريقة جاءهتم وجدوا فيها متعنتاً؛ ألنّ القوم غري طالبني للحق وإمنا يتبعون أهواءهم 

كيف يصح أن يراد : فإن قلت . هال فصلت آياته تفصيالً ، فجعل بعضها بياناً للعجم ، وبعضها بياناً للعرب 
على ما جيب أن يقع يف إنكار املنكر لو رأى كتاباً أعجمياً كتب  هو: بالعريب املرسل إليهم وهم أّمة العرب؟ قلت 

كتاب أعجمي ومكتوب إليه عريب ، وذلك ألن مبىن اإلنكار على تنافر حاليت الكتاب : إىل قوم من العرب يقول 
يوصل به  واملكتوب إليه ، ال على أن املكتوب إليه واحد أو مجاعة ، فوجب أن جيّرد ملا سيق إليه من الغرض ، وال



. اللباس طويل والالبس قصري  -: وقد رأيت لباساً طويالً على امرأة قصرية  -أال تراك تقول . ما خيل غرضاً آخر 
والالبسة قصرية ، جئت مبا هو لكنة وفضول قول ، ألنّ الكالم مل يقع يف ذكورة الالبس وأنوثته ، إمنا : ولو قلت 

من الظن } ِلَما ِفى الصدور { إرشاد إىل احلق وشفاء } ُهًدى َوشِفَاٌء {  أي القرآن} ُهَو { وقع يف غرض وراءمها 
: منقطع عن ذكر القرآن ، فما وجه اتصاله به؟ قلت } والذين الَ ُيؤِْمُنونَ ىف َءاذَانِهِْم َوقٌْر { : فإن قلت . والشك 

على معىن قولك ) للذين آمنوا : ( تعاىل يف موضع اجلر معطوفاً على قوله ) الذين ال يؤمنون ( ال خيلو إما أن يكون 
هو للذين آمنوا هدى وشفاء ، وهو للذين ال يؤمنون يف آذاهنم وقر؛ إال أنّ فيه عطفاً على عاملني وإن كان : 

أو يف . والذين ال يؤمنون هو يف آذاهنم وقر على حذف املتبدأ : وإّما أن يكون مرفوعاً على تقدير . األخفش جييزه 
هود [ } فَُعمَِّيْت َعلَْيكُمْ { : ، كقوله تعاىل » وعمى»«وهو عليهم عم«وقرىء . وقر وهو عليهم عمى  آذاهنم منه

أهنم ال يقبلونه وال يرعونه أمساعهم ، فمثلهم يف ذلك مثل من يصيح به : يعين } ُيَناَدْونَ ِمن مَّكَاٍن َبعِيٍد { ]  ٢٨: 
  .سمع النداء من مسافة شاطة ال يسمع من مثلها الصوت فال ي

  ) ٤٥( لَِفي َشكٍّ ِمْنُه ُمرِيبٍ َولَقَْد آتَْيَنا ُموَسى الِْكتَاَب فَاْخُتِلَف ِفيِه َولَْولَا كَِلَمةٌ َسَبقَْت ِمْن َربَِّك لَقُِضيَ َبْينَُهْم َوإِنَُّهْم

لعدة بالقيامة ، وأنّ هي ا: والكلمة السابقة . هو باطل : هو حق ، وقال بعضهم : فقال بعضهم } فاختلف ِفيِه { 
[ } َبلِ الساعة َمْوِعُدُهمْ { : قال اهللا تعاىل . اخلصومات تفصل يف ذلك اليوم ، ولوال ذلك لقضى بينهم يف الدنيا 

  .ولكن يؤخرهم إىل أجل مسمى ]  ٤٦: القمر 

  ) ٤٦(ِللَْعبِيِد  َمْن َعِملَ َصاِلًحا فَِلَنفِْسِه َوَمْن أََساَء فََعلَْيَها َوَما رَبَُّك بِظَلَّامٍ

  .فيعذب غري املسيء } َوَما رَبَُّك بظالم { فنفسه ضّر } فََعلَْيَها { فنفسه نفع } فَِلَنفِْسِه { 

َوَيْوَم ُيَناِديهِْم أَْينَ  لَّا بِِعلِْمِهإِلَْيِه ُيَردُّ ِعلُْم السَّاَعِة َوَما َتْخُرُج ِمْن ثَمََراٍت ِمْن أَكَْماِمَها َوَما َتحِْملُ ِمْن أُْنثَى َولَا َتَضُع إِ
  ) ٤٨(َوَضلَّ َعنُْهْم َما كَانُوا َيْدُعونَ ِمْن قَْبلُ َوظَنُّوا َما لَُهْم ِمْن َمِحيصٍ ) ٤٧(ُشَركَاِئي قَالُوا آذَنَّاَك َما ِمنَّا ِمْن َشهِيٍد 

من مثرات من «وقرىء . لمها إال اهللا أو ال يع. اهللا يعلم : أي إذا سئل عنها قيل } إِلَْيِه ُيَردُّ ِعلُْم الساعة { 
وما حيدث شيء من خروج مثرة وال : وعاء الثمرة ، كجف الطلعة ، أي  -بكسر الكاف  -والكم . » أكمامهن

من اخلداج والتمام ، : يعلم عدد أيام احلمل وساعاته وأحواله . محل حامل وال وضع واضع إال وهو عامل به 
أضافهم إليه تعاىل على زعمهم ، وبيانه يف قوله } أَْيَن ُشرَكَآِءى { لقبح وغري ذلك والذكورة واألنوثة ، واحلسن وا

َما ِمنَّا { أعلمناك } ءاذَنَّاَك { وفيه هتكم وتقريع ]  ٦٢: القصص [ } أَْيَن ُشَركَاِئَى الذين كُنُتمْ َتْزُعُمونَ { : تعاىل 
ما منا إال من هو موحدلك : يشهد بأهنم شركاؤك ، أي  -عنا وقد أبصرنا ومس -أي ما منا أحد اليوم } ِمن َشهِيٍد 

هو : أو ما منا من أحد يشاهدهم ، ألهنم ضلوا عنهم وضلت عنهم آهلتهم ، ال يبصروهنا يف ساعة التوبيخ وقيل : 
: سري ومعىن ضالهلم عنهم على هذا التف. ما منا من شهيد يشهد مبا أضافوا إلينا من الشركة : كالم الشركاء ، أي 

{ : فإن قلت . املهرب : واحمليص . وأيقنوا ما هلم من حميص } وَظَنُّواْ { أهنم ال ينفعوهنم ، فكأهنم ضلوا عنهم 
؟ إعادة ) أين شركائي ( جيوز أن يعاد عليهم : إخبار بإيذان كان منهم ، فإذ قد آذنوا فلم سئلوا؟ قلت } ءاذَنَّاكَ 

أنك علمت من : وجيوز أن يكون املعىن . دليل على إعادة احملكى : يل احلكاية للتوبيخ ، وإعادته يف القرآن على سب



وجيوز أن . قلوبنا وعقائدنا اآلن أنا ال نشهد تلك الشهادة الباطلة ، ألنه إذا علمه من نفوسهم فكأهنم أعلموه 
  .ن من األمر كيت وكيت أعلم امللك أنه كا: يكون إنشاء لإليذان وال يكون إخباراً بإيذان قد كان ، كما تقول 

َولَِئْن أَذَقَْناهُ َرْحَمةً ِمنَّا ِمْن َبْعدِ َضرَّاَء َمسَّْتُه ) ٤٩(لَا َيْسأَُم الْإِْنَسانُ ِمْن ُدَعاِء الْخَْيرِ َوإِنْ َمسَُّه الشَّرُّ فََيئُوٌس قَُنوطٌ 
ْعُت إِلَى َربِّي إِنَّ ِلي ِعْنَدُه لَلُْحسَْنى فَلَُنَنبِّئَنَّ الَِّذيَن كَفَُروا بَِما َعِملُوا لََيقُولَنَّ َهذَا ِلي َوَما أَظُنُّ السَّاَعةَ قَاِئَمةً َولَِئْن ُرجِ

  ) ٥٠(َولَُنِذيقَنَُّهْم ِمْن َعذَابٍ غَِليٍظ 

أي  }َوإِن مَّسَّهُ الشر { من دعاء باخلري : وقرأ ابن مسعود . من طلب السعة يف املال والنعمة } ِمن ُدَعاِء اخلري { 
من طريق بناء فعول ، ومن طريق التكرير والقنوط أن يظهر : بولغ فيه من طريقني } فََيئُوٌس قَُنوطٌ { الضيقة والفقر 

: يقطع الرجاء من فضل اهللا وروحه ، وهذه صفة الكافر بدليل قوله تعاىل : عليه أثر اليأس فيتضاءل وينكسر ، أي 
وإذا فرجنا عنه بصحة بعد مرض أو سعة بعد ]  ٨٧: يوسف [ } كافرون إنه ال ييأس من روح اهللا إال القوم ال{ 

أو هذا يل ال . أي هذا حق وصل إيل؛ ألين استوجبته مبا عندي من خري وفضل وأعمال بّر } هذا ِلى { : ضيق قال 
{ : وحنوه قوله تعاىل ]  ١٣١: األعراف [ } فَإِذَا َجاءْتُهُم احلسنة قَالُواْ لََنا هذه { : يزول عين ، وحنوه قوله تعاىل 

وما أظنها تكون ، فإن : يريد ]  ٣٢: اجلاثية [ } إِن نَّظُنُّ إِالَّ ظَّناً َوَما َنْحُن بُِمْسَتْيِقنِنيَ } { َوَما أَظُنُّ الساعة قَاِئَمةً 
اآلخرة على أمر الدنيا عند اهللا احلالة احلسىن من الكرامة والنعمة ، قائساً أمر } أَنَّ ِلى { كانت على طريق التوهم 

: ويقول يف اآلخرة . ولئن رجعت إىل ريب إنّ يل عنده للحسىن : للكافر أمنيتان ، يقول يف الدنيا : وعن بعضهم . 
. فلنخربهنم حبقيقة ما عملوا من األعمال املوجبة للعذاب . نزلت يف الوليد بن املغرية : وقيل . يا ليتين كنت تراباً 

َوقَِدْمَنا إىل َما َعِملُواْ ِمْن َعَملٍ { عتقدوا فيها أهنم يستوجبون عليها كرامة وقربة عند اهللا ولنبصرهنم عكس ما ا
وذلك أهنم كانوا ينفقون أمواهلم رئاء الناس وطلباً لالفتخار واالستكبار ]  ٢٣: الفرقان [ } فََجَعلَْناُه َهَباء مَّنثُوراً 

  .بب الغىن والصحة ، وأهنم حمقوقون بذلك ال غري ، وكانوا حيسبون أنّ ما هم عليه س

  ) ٥١(َوإِذَا أَْنَعْمَنا َعلَى الْإِْنَساِن أَعَْرَض َونَأَى بَِجانِبِِه َوإِذَا َمسَُّه الشَّرُّ فَذُو ُدَعاٍء َعرِيضٍ 

سى املنعم هذا أيضاً ضرب آخر من طغيان اإلنسان إذا أصابه اهللا بنعمة أبطرته النعمة ، وكأنه مل يلق بؤساً قط فن
أقبل على دوام : وإن مسه الضّر والفقر . أي ذهب بنفسه وتكرب وتعظم } وََنئَا بَِجانِبِِه { وأعرض عن شكرة 

وقد استعري العرض لكثرة الدعاء ودوامه وهو من صفة األجرام ويستعار له . الدعاء وأخذ يف االبتهال والتضرع 
وناء . بإمالة األلف وكسر النون لإلتباع » ونأى جبانبه«وقرىء . الطويل أيضاً كما استعري الغلظ بشّدة العذاب 

: فيه وجهان : قلت } َوَنئَا بَِجانِبِهِ { : حقق يل معىن قوله تعاىل : فإن قلت . راء يف رأي : على القلب ، كما قالوا 
أن ]  ٥٦: الزمر [ } هللا على َما فَرَّطَُت ِفى جَنبِ ا{ : أن يوضع جانبه موضع نفسه كما ذكرنا يف قوله تعاىل 

  :مكان الشيء وجهته ينزل منزلة الشيء نفسه ، ومنه قوله 
  . . . . . . . . .َمقَاَم الذِّئْبِ ... َوَنفَْيُت َعْنه . . . . . . . . . 

حضرة فالن : ومنه قول الكتاب ] .  ٤٦: الرمحن [ } وملن خاف مقام ربه { : ومنه . ونفيت عنه الذئب : يريد 
ونأى بنفسه ، كقوهلم يف املتكرب : سه ، وكتبت إىل جهته وإىل جانبه العزيز ، يريدون نفسه وذاته ، فكأنه قال وجمل

عطفه ، ويكون عبارة عن : ذهب بنفسه ، وذهبت به اخليالء كل مذهب ، وعصفت به اخليالء؛ وأن يراد جبانبه 
  .ثىن عطفه ، وتوىل بركنه : االحنراف واالزورار؛ كما قالوا 



  ) ٥٢(قُلْ أََرأَيُْتْم إِنْ كَانَ ِمْن ِعْنِد اللَِّه ثُمَّ كَفَرُْتْم بِِه َمْن أََضلُّ ِممَّْن ُهَو ِفي ِشقَاقٍ بَِعيٍد 

يعين أن ما أنتم عليه من إنكار القرآن وتكذيبه ليس بأمر } ِمْن ِعنِد اهللا { القرآن } إِن كَانَ { أخربوين } أَرَءْيُتمْ { 
اطعة حصلتم منها على اليقني وثلج الصدور ، وإمنا هو قبل النظر واتباع الدليل أمر متحمل ، صادر عن حجة ق

جيوز أن يكون من عند اهللا وأن ال يكون من عنده ، وأنتم مل تنظروا ومل تفحصوا ، فما أنكرمت أن يكون حقاً وقد 
صبته ولعله حق فأهلكتم أنفسكم؟ وقوله فأخربوين من أضلّ منكم وأنتم أبعدمت الشوط يف مشاقته ومنا. كفرمت به 

  .موضوع موضع منكم ، بياناً حلاهلم وصفتهم } ِممَّْن ُهَو ِفى ِشقَاقٍ بَِعيٍد { : تعاىل 

أَلَا ) ٥٣(لَى كُلِّ َشْيٍء َشهِيٌد نَُّه َعَسنُرِيهِْم آَياِتَنا ِفي الْآفَاقِ َوِفي أَنْفُِسهِمْ َحتَّى َيَتَبيََّن لَُهْم أَنَُّه الَْحقُّ أََولَْم َيكِْف بَِربِّكَ أَ
  ) ٥٤(إِنَُّهْم ِفي ِمْرَيٍة ِمْن ِلقَاِء َربِّهِْم أَلَا إِنَُّه بِكُلِّ َشْيٍء ُمِحيطٌ 

يعين ما يسر اهللا عز وجل لرسوله صلى اهللا عليه وسلم وللخلفاء من } َسنُرِيهِْم ءاياتنا ِفى األفاق َوِفى أَنفُسِهِْم { 
من الفتوح اليت مل يتيسر : يف آفاق الدنيا وبالد املشرق واملغرب عموماً ويف باحة العرب خصوصاً بعده ونصار دينه 

أمثاهلا ألحد من خلفاء األرض قبلهم ، ومن اإلظهار على اجلبابرة واألكاسرة ، وتغليب قليلهم على كثريهم ، 
ملعهود خارقة للعادات؛ ونشر دعوة وتسليط ضعافهم على أقويائهم ، وإجرائه على أيديهم أموراً خارجة من ا

اإلسالم يف أقطار املعمورة ، وبسط دولته يف أقاصيها ، واالستقراء يطلعك يف التواريخ والكتب املدّونة يف مشاهد 
على عجائب ال ترى وقعة من وقائعهم إال علما من أعالم اهللا وآية من آياته ، يقوى معها اليقني ، : أهله وأيامهم 
إلميان ، ويتبني أن دين اإلسالم هو دين احلق الذي ال حييد عنه إال مكابر حسه مغالط نفسه؛ وما الثبات ويزداد هبا ا

واالستقامة إال صفة احلق والصدق ، كما أن االضطراب والتزلزل صفة الفرية والزور؛ وأن للباطل رحياً ختفق مث 
} أَنَُّه على كُلّ َشْىء َشهِيٌد { و . أنه فاعل كفى  يف موضع الرفع على} بِرَّبَك { تسكن ، ودولة تظهر مث تضمحل 

أن هذا املوعود من إظهار آيات اهللا يف : ومعناه . أو مل يكفهم أن ربك على كل شيء شهيد . بدل منه ، تقديره 
اآلفاق ويف أنفسهم سريونه ويشاهدونه ، فيتبينون عند ذلك أن القرآن تنزيل عامل الغيب الذي هو على كل شيء 

مطلع مهيمن يستوي عنده غيبه وشهادته ، فيكفيهم ذلك دليالً على أنه حق وأنه من عنده ، ولو مل : هيد ، أي ش
} ُمِحيطٌ { بالضم وهي الشك » يف مرية«وقرىء . يكن كذلك ملا قوى هذه القوة وملا نصر حاملوه هذه النصرة 
عليه خافية منهم ، وهو جمازيهم على كفرهم ومريتهم عامل جبمل األشياء وتفاصيلها وظواهرها وبواطنها ، فال ختفى 

  .يف لقاء رهبم 
  :عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  " .من قرأ سورة السجدة أعطاه اهللا بكل حرف عشر حسنات ) "  ٩٨٧( 

لَُه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي ) ٣(يُم كَذَِلكَ ُيوِحي إِلَْيَك وَإِلَى الَِّذيَن ِمْن قَْبِلَك اللَُّه الَْعزِيُز الَْحِك) ٢(عسق ) ١(حم 
َتكَاُد السََّماَواُت َيَتفَطَّْرنَ ِمْن فَْوِقهِنَّ َوالَْملَاِئكَةُ ُيسَبُِّحونَ بَِحْمِد َربِّهِْم َوَيْسَتغِْفُرونَ ) ٤(الْأَْرضِ َوُهَو الَْعِليُّ الَْعظِيُم 

  ) ٥(لَْغفُوُر الرَّحِيُم ِلَمْن ِفي الْأَْرضِ أَلَا إِنَّ اللََّه ُهَو ا

أو مثل . أي مثل ذلك الوحي } كَذَِلَك ُيوِحى إِلَْيَك { » حم سق«قرأ ابن عباس وابن مسعود رضي اهللا عنهما 
يعين أن ما تضمنته هذه السورة من املعاين قد أوحى اهللا } ِمن قَْبِلَك اهللا { ذلك الكتاب يوحي إليك وإىل الرسل 



أن اهللا تعاىل كرر هذه املعاين يف القرآن : السور ، وأوحاه من قبلك إىل رسله ، على معىن  إليك مثله يف غريها من
أوحي : يف مجيع الكتب السماوية ، ملا فيها من التنبيه البليغ واللطف العظيم لعباده من األّولني واآلخرين ، ومل يقل 

فإن . على البناء للمفعول » يوحى إليك«وقرىء  .إليك؛ ولكن على لفظ املضارع ، ليدل على أن إحياء مثله عادته 
اهللا ، : من املوحى؟ فقيل : ما دلّ عليه يوحي ، كأن قائالً قال : فما رافع اسم اهللا على هذه القراءة؟ قلت : قلت 

على البناء ]  ١٣٧: األنعام [ } وكذلك زين لكثري من املشركني قتل أوالدهم شركاؤهم { : كقراءة السلمى 
: فما رافعه فيمن قرأ نوحى بالنون؟ قلت : فإن قلت . زينه هلم شركاؤهم : ورفع شركاؤهم ، على معىن  للمفعول

بالتاء والياء » تكاد«قرىء . صفتان؛ والظرف خرب : أخبار ، أو العزيز احلكيم : والعزيز وما بعده . يرتفع باالبتداء 
بتاءين مع النون ، ونظريها حرف نادر » تتفطرن«يبة وروى يونس عن أيب عمرو قراءة غر. وينفطرن ، ويتفطرن . 

يكدن ينفطرن من علو شأن اهللا وعظمته ، يدل عليه جميئه : ومعناه . اإلبل تشممن : ، روى يف نوادر ابن األعرايب 
] .  ٩٠: مرمي  [} َتكَاُد السموات َيَتفَطَّْرنَ ِمْنهُ { : من دعائهم له ولداً ، كقوله تعاىل : وقيل . بعد العلي العظيم 

فوق السموات ، : ألن أعظم اآليات وأدهلا على اجلالل والعظمة : ؟ قلت } ِمن فَْوِقهِنَّ { : مل قال : فإن قلت 
العرش ، والكرسي ، وصفوف املالئكة املرجتة بالتسبيح والتقديس حول العرش ، وما ال يعلم كنهه إال اهللا : وهي 

. أي يبتدىء االنفطار من جهتهّن الفوقانية } َيَتفَطَّْرنَ ِمن فَْوِقهِنَّ { : لك قال تعاىل من آثار ملكوته العظمى ، فلذ
ينفطرن من حتتهن من اجلهة اليت : ألن كلمة الكفر جاءت من الذين حتت السموات ، فكان القياس أن يقال : أو 

يكدن ينفطرن من اجلهة : يل جاءت منها الكلمة ، ولكنه بولغ يف ذلك ، فجعلت مؤثرة يف جهة الفوق ، كأنه ق
ُيَصبُّ ِمن فَْوقِ ُرؤُوسَُهْم احلميم ُيْصَهرُ بِِه َما { اليت فوقهن دع اجلهة اليت حتتهّن ، ونظريه يف املبالغة قوله عّز وعال 

من فوق : من فوقهّن : وقيل . فجعل احلميم مؤثراً يف أجزائهم الباطنة ]  ٢٠-١٩: احلج [ } ِفى ُبطُونِهِْم 
{ : كيف صح أن يستغفروا ملن يف األرض وفيهم الكفار أعداء اهللا؟ وقد قال اهللا تعاىل : فإن قلت . ضني األر

ِلَمن { : قوله : فكيف يكونون العنني مستغفرين هلم؟ قلت ]  ١٦١: البقرة [ } أُولَِئَك َعلَْيهِْم لَْعَنةُ اهللا وامللئكة 
نسية قائمة يف كلهم ويف بعضهم؛ فيجوز أن يراد به هذا وهذا يدل على جنس أهل األرض ، وهذه اجل} ِفى االرض 

.  

أال ترى إىل . وقد دل الدليل على أن املالئكة ال يستغفرون إال ألولياء اهللا وهم املؤمنون ، فما أراد اهللا إال إياهم 
فاغفر ِللَِّذيَن تَاُبواْ { حكايته عنهم و]  ٧: غافر [ } وََيْسَتْغِفُرونَ ِللَِّذيَن ءاَمنُواْ { : قوله تعاىل يف سورة املؤمن 

كيف وصفوا املستغفر هلم مبا يستوجب به االستغفار فما تركوا للذين مل يتوبوا من ]  ٧: غافر [ } واتبعوا َسبِيلََك 
طلب احللم والغفران يف قوله : وحيتمل أن يقصدوا باالستغفار . املصدقني طمعاً يف استغفارهم ، فكيف للكفرة 

[ } إِنَُّه كَانَ َحِليًما غَفُوًرا { : إىل أن قال ]  ٤١: فاطر [ } إِنَّ اهللا يُْمِسُك السماوات واالرض أَن َتزُوالَ { : تعاىل 
احللم عنهم : واملراد ]  ٦: الرعد [ } إِنَّ رَبََّك لَذُو َمْغفَِرةَ لّلنَّاسِ على ظُلِْمهِْم { : وقوله تعاىل ]  ٤٤: اإلسراء 

. بتفسريين } َتكَاُد السماوات َيَتفَطَّْرنَ { : قد فسرت قوله تعاىل : فإن قلت . هم باالنتقام فيكون عاماً وأن ال يعاجل
تكاد السموات ينفطرن هيبة من جالله واحتشاماً : أما على أحدمها فكأنه قيل : فما وجه طباق ما بعده هلما؟ قلت 

خضوعاً  -وحافون حول العرش صفوفاً بعد صفوف يداومون  من كربيائه ، واملالئكة الذين هم ملء السبع الطباق
وأما على الثاين . على عبادته وتسبيحه وحتميده ، ويستغفرون ملن يف األرض خوفاً عليهم من سطواته  -لعظمته 

يكدن ينفطرن من إقدام أهل الشرك على تلك الكلمة الشنعاء ، واملالئكة يوحدون اهللا وينزهونه عما : فكأنه قيل 
 جيوز عليه من الصفات اليت يضيفها إليه اجلاهلون به ، حامدين له على ما أوالهم من ألطافه اليت علم أهنم عندها ال



أو . يستعصمون ، خمتارين غري ملجئني ، ويستغفرون ملؤمين أهل األرض الذين تربؤوا من تلك الكلمة ومن أهلها 
بالعقاب مع وجود ذلك فيهم ، ملا عرفوا يف ذلك من املصاحل  يطلبون إىل رهبم أن حيلم عن أهل األرض وال يعاجلهم

  .، وحرصاً على جناة اخللق ، وطمعاً يف توبة الكفار والفساق منهم 

  ) ٦(َوالَِّذيَن اتََّخذُوا ِمْن ُدونِِه أَْوِلَياَء اللَُّه َحِفيظٌ َعلَْيهِْم َوَما أَْنَت َعلَْيهِْم بِوَِكيلٍ 

رقيبت على أحواهلم وأعماهلم } اهللا َحِفيظٌ َعلَْيهِْم { جعلوا له شركاء وأنداداً } نِهِ أَْوِلَياءَ والذين اختذوا ِمن ُدو{ 
يا حممد } َوَما أَنَت { وأعماهلم ال يفوته منها شيء وهو حماسبهم عليها ومعاقبهم ال رقيب عليهم إال هو وحده 

  .إمنا أنت منذر فحسب . مبوكل هبم وال مفوض إليك أمرهم وال قسرهم على اإلميان 

ا َرْيَب ِفيِه فَرِيٌق ِفي الَْجنَِّة َوفَرِيٌق َوكَذَِلَك أَْوَحْيَنا إِلَْيَك قُرْآًنا َعَربِيا ِلتُْنِذَر أُمَّ الْقَُرى َوَمْن َحوْلََها َوتُْنِذرَ َيْوَم الَْجْمعِ لَ
  ) ٧(ِفي السَِّعريِ 

من أنّ اهللا تعاىل هو الرقيب عليهم ، وما أنت : رة إىل معىن اآلية قبلها وذلك إشا} أَْوَحيَْنا إِلَْيَك { ومثل ذلك 
و . برقيب عليهم ، ولكن نذير هلم؛ ألنّ هذا املعىن كرره اهللا يف كتابه يف مواضع مجة ، والكاف مفعول به ألوحينا 

، ال لبس فيه عليك ، لتفهم ما يقال حال من املفعول به ، أي أوحيناه إليك وهو قرآن عريب بني } قُْرءاناً عََربِّياً { 
ومثل ذلك اإلحياء البني املفهم : وجيوز أن يكون ذلك إشارة إىل مصدر أوحينا ، أي . لك ، وال تتجاوز حّد اإلنذار 

لتنذر أمّ : وقد عدى األّول ، أعين . أنذرته كذا وأنذرته بكذا : يقال } لُّتنِذَر { أوحينا إليك قرآناً عربياً بلسانك 
أهل أّم القرى كقوله } أُمَّ القرى { لقرى ، إىل املفعول األول والثاين وهو قوله وتنذر يوم اجلمع إىل املفعول الثاين ا

بالياء والفعل للقرآن » لينذر«وقرىء . من العرب } َوَمْن َحْولََها { ] .  ٨٢: يوسف [ } واسئل القرية { : تعاىل 
]  ٩: التغابن [ } َيْوَم َيْجَمُعكُْم ِلَيْومِ اجلمع { : قال اهللا تعاىل . اخلالئق جتمع فيه  يوم القيامة ، ألنّ} َيْوَم اجلمع { 

. اعتراض ال حمل له } الَ َرْيَب ِفيِه { و . جيمع بني كل عامل وعمله : وقيل . جيمع بني األرواح واألجساد : وقيل 
والضمري للمجموعني؛ ألن . يق ، ومنهم فريق منهم فر: وفريق؛ بالرفع والنصب ، فالرفع على » فريق«قرىء 
َوَيْوَم َتقُوُم الساعة َيْومَِئٍذ { : متفّرقني ، كقوله تعاىل : والنصب على احلال منهم ، أي . يوم مجع اخلالئق : املعىن 

موعون يف هم جم: كيف يكونون جمموعني متفّرقني يف حالة واحدة؟ قلت : فإن قلت ] .  ١٤: الروم [ } َيَتفَرَّقُونَ 
وإن أريد . ذلك اليوم مع افتراقهم يف داري البؤس والنعيم ، كما جيتمع الناس يوم اجلمعة متفّرقني يف مسجدين 

  .مجعهم يف املوقف ، فالتفّرق على معىن مشارفتهم للتفّرق : باجلمع 

  ) ٨(اُء ِفي َرْحَمِتِه َوالظَّاِلُمونَ َما لَُهْم ِمْن وَِليٍّ َولَا َنِصريٍ َولَْو َشاَء اللَُّه لََجَعلَُهْم أُمَّةً َواِحَدةً وَلَِكْن ُيْدِخلُ َمْن َيَش

َولَْو ِشئَْنا آلَتْيَنا كُلَّ َنفْسٍ ُهَداَها { : أي مؤمنني كلهم على القسر واإلكراه ، كقوله تعاىل } لََجَعلَُهْم أُمَّةً واحدة { 
والدليل ]  ٩٩: يونس [ } بَُّك آلَمَن َمن ِفى االرض كُلُُّهمْ َجِميًعا َولَوْ َشاء َر{ : وقوله تعاىل ]  ١٣: السجدة [ } 

وقوله ]  ٩٩: يونس [ } أَفَأَنتَ ُتكْرُِه الناس حىت َيكُونُواْ ُمْؤِمنَِني { : قوله . على أنّ املعىن هو اإلجلاء إىل اإلميان 
دليل على أنّ اهللا وحده هو . ر على املكره دون فعله بإدخال مهزة اإلنكا]  ٩٩: يونس [ } أَفَأَنَت ُتكْرِهُ { : تعاىل 

ولو شاء ربك مشيئة قدرة لقسرهم مجيعاً على اإلميان ، ولكنه شاء : واملعىن . القادر على هذا اإلكراه دون غريه 



رى أال ت. مشيئة حكمة ، فكلفهم وبىن أمرهم على ما خيتارون ، ليدخل املؤمنني يف رمحته وهم املرادون مبن يشاء 
  .إىل وضعهم يف مقابلة الظاملني ويترك الظاملني بغري ويل وال نصري يف عذابه 

  ) ٩( أَمِ اتََّخذُوا ِمْن ُدونِِه أَوِْلَياَء فَاللَُّه ُهَو الْوَِليُّ َوُهَو ُيْحيِي الَْموَْتى َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر

هو الذي جيب أن يتوىل وحده ويعتقد أنه املوىل والسيد ، فالفاء يف } ىل فاهللا ُهَو الو{ اإلنكار } أَمِ { معىن اهلمزة يف 
إن أرادوا ولياً حبق ، فاهللا هو : جواب شرط مقّدر ، كأنه قيل بعد إنكار كل ويل سواه } فاهللا ُهَو الوىل { : قوله 

} املوتى َوُهَو على كُلّ َشْىء قَدِيٌر { ومن شأن هذا الويل أنه حيىي : أي } َوُهَو ُيْحىِ { الويل باحلق ، ال ويلّ سواه 
  .فهو احلقيق بأن يتخذ ولياً دون من ال يقدر على شيء 

  ) ١٠( َوَما اْخَتلَفُْتْم ِفيِه ِمْن َشْيٍء فَُحكُْمُه إِلَى اللَِّه ذَِلكُُم اللَُّه َربِّي َعلَْيِه َتَوكَّلُْت وَإِلَْيِه أُنِيُب

ما خالفكم فيه الكفار : أي . حكاية قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم للمؤمنني } َوَما اختلفتم ِفيِه ِمن َشْىٍء { 
من أهل الكتاب واملشركني ، فاختلفتم أنتم وهم فيه من أمر من أمور الدين ، فحكم ذلك املختلف فيه مفّوض إىل 

} اهللا رَبِّى َعلَْيِه َتَوكَّلُْت { اكم بينكم هو احل} ذلكم { اهللا تعاىل ، وهو إثابة احملقني فيه من املؤمنني ومعاقبة املبطلني 
وما اختلفتم فيه وتنازعتم من شيء من : وقيل . أرجع يف كفاية شرهم } وَإِلَْيهِ { يف رّد كيد أعداء الدين 

اخلصومات فتحاكموا فيه إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وال تؤثروا على حكومته حكومة غريه ، كقوله 
وما اختلفتم فيه من تأويل آية : وقيل ]  ٥٩: النساء [ } فَإِن َتنَاَزْعُتْم ِفى َشْىء فَُردُّوُه إِلَى اهللا والرسول {  :تعاىل 

: واشتبه عليكم فارجعوا يف بيانه إىل احملكم من كتاب اهللا والظاهر من سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقيل 
اهللا أعلم ، : اليت ال تتصل بتكلفيكم وال طريق لكم إىل علمه ، فقولوا  وما وقع بينكم اخلالف فيه من العلوم

فإن قلت ] :  ٨٥: اإلسراء [ } وََيْسئَلُوَنَك َعنِ الروح قُلِ الروح ِمْن أَْمرِ َرّبى { : قال اهللا تعاىل . كمعرفة الروح 
االجتهاد ال جيوز حبضرة رسول اهللا  ال ، ألنّ: هل جيوز محله على اختالف اجملتهدين يف أحكام الشريعة؟ قلت : 

  .صلى اهللا عليه وسلم 

 لَْيَس كَِمثِْلِه َشْيٌء َوُهَو فَاِطُر السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ جََعلَ لَكُْم ِمْن أَنْفُِسكُْم أَزَْواًجا َوِمَن الْأَنَْعامِ أَزَْواًجا َيذَْرُؤكُْم ِفيِه
  ) ١١(السَّمِيُع الَْبِصُري 

: أو خرب مبتدأ حمذوف ، واجلّر على . قرىء بالرفع واجلر ، فالرفع على أنه أحد أخبار ذلكم } اوات فَاِطُر السم{ 
خلق } جََعلَ لَكُم { اعتراض بني الصفة واملوصوف } أُنِيُب { إىل } ذلكم { فحكمه إىل اهللا فاطر السموات ، و 

. وخلق من األنعام أزواجاً : أي } األنعام أزواجا  أزواجا َوِمَن{ من جنسكم من الناس } مِّْن أَنفُِسكُْم { لكم 
. بثهم وكثرهم : ذرأ اهللا اخللق : يكثركم ، يقال } َيذَْرُؤكُمْ { وخلق لألنعام أيضاً من أنفسها أزواجاً : ومعناه 

 كان بني يف هذا التدبري ، وهو أن جعل للناس واألنعام أزواجاً ، حىت} ِفيِه { أخوات : والذر ، والذرو ، والذرء 
يرجع إىل املخاطبني واألنعام ، مغلباً فيه املخاطبون } َيذَْرُؤكُْم { والضمري يف . ذكورهم وإناثهم التوالد والتناسل 

ما معىن يذرؤكم يف هذا التدبري؟ وهال : العقالء على الغيب مما ال يعقل ، وهي من األحكام ذات العلتني ، فإن قلت 
للحيوان يف خلق : هذا التدبري كاملنبع واملعدن للبث والتكثري؛ أال تراك تقول  جعل: يذرؤكم به؟ قلت : قيل 



مثلك ال يبخل ، فنفوا : قالوا ]  ١٧٩: البقرة [ } وَلَكُْم ِفي الِْقَصاصِ حياة { : األزواج تكثري ، كما قال تعاىل 
به طريق الكناية ، ألهنم إذا نفوه  البخل عن مثله ، وهم يريدون نفيه عن ذاته ، قصدوا املبالغة يف ذلك فسلكوا

العرب ال ختفر الذمم ، : ونظريه قولك للعريب . عمن يسّد مسّده وعمن هو على أخص أوصافه ، فقد نفوه عنه 
ويف . إيفاعه وبلوغه : قد أيفعت لداته وبلغت أترابه ، يريدون : ومنه قوهلم . أنت ال ختفر : كان أبلغ من قولك 

أال وفيهم الطيب الطاهر لداته والقصد إىل طهارته وطيبه ، فإذا : يف سقيا عبد املطلب  حديث رقيقة بنت صيفي
إال ما تعطيه } لَْيَس كَِمثِْلِه َشْىٌء { : ليس كاهللا شيء ، وبني قوله : علم أنه من باب الكناية مل يقع فرق بني قوله 

: وهو نفي املماثلة عن ذاته ، وحنوه قوله عز وجل :  الكناية من فائدهتا ، وكأهنما عبارتان معتقبتان على معىن واحد
ألهنا وقعت : بل هو جواد من غري تصّور يد وال بسط هلا : فإن معناه ]  ٦٤: املائدة [ } َبلْ َيَداُه َمْبسُوطََتاِن { 

له مثل  عبارة عن اجلود ال يقصدون شيئاً آخر ، حىت إهنم استعملوها فيمن ال يد له ، فكذلك استعمل هذا فيمن
  :ومن ال مثل له ، ولك أن تزعم أنّ كلمة التشبيه كّررت للتأكيد ، كما كّررها من قال 

  :ومن قال ... َوَصاِلَياٍت كَكََما ُيْؤثَفَْين 
  ...فَأَصَْبَحْت مِثْلَ كََعْصٍف َمأْكُولْ 

  ) ١٢(َيقِْدُر إِنَُّه بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم لَُه َمقَالِيُد السََّماوَاِت وَالْأَْرضِ يَْبُسطُ الرِّْزَق ِلَمْن َيَشاُء َو

  .فإذا علم أنّ الغين خري للعبد أغناه ، وإال أفقره } إِنَّهُ بِكُلّ َشْىٍء َعِليٌم { » ويقّدر«وقرىء 

اهِيَم َوُموَسى َوعِيَسى أَنْ أَِقيمُوا الدِّينَ شََرَع لَكُْم ِمَن الدِّينِ َما َوصَّى بِِه نُوًحا َوالَِّذي أَْوَحيَْنا إِلَْيَك َوَما َوصَّْيَنا بِهِ إِبَْر
  ) ١٣(ِدي إِلَْيِه َمْن ُينِيُب َولَا َتَتفَرَّقُوا ِفيِه كَُبَر َعلَى الُْمشْرِِكَني َما َتْدُعوُهمْ إِلَْيهِ اللَُّه َيْجتَبِي إِلَْيِه َمْن َيَشاُء َويَْه

ما من األنبياء ، مث فسر املشروع الذي اشترك هؤالء األعالم دين نوح وحممد ومن بينه} شََرَع لَكُم ّمَن الدين { 
إقامة دين اإلسالم الذي هو توحيد اهللا وطاعته ، : واملراد } أَنْ أَِقيمُواْ الدين َوالَ َتَتفَرَّقُواْ ِفيِه { : من رسله فيه بقوله 

اً ، ومل يرد الشرائع اليت هي مصاحل واإلميان برسله وكتبه ، وبيوم اجلزاء ، وسائر ما يكون الرجل بإقامته مسلم
: املائدة [ } ِلكُلّ َجَعلَْنا مِنكُْم ِشْرَعةً ومنهاجا { : قال اهللا تعاىل . األمم على حسب أحواهلا ، فإهنا خمتلفة متفاوتة 

أنه قيل إما نصب بدل من مفعول شرع واملعطوفني عليه ، وإما رفع على االستئناف ، ك} أَنْ أَِقيُمواْ { وحمل ]  ٤٨
]  ٩٢: األنبياء [ } إِنَّ هذه أُمَُّتكُْم أُمَّةً وَاِحَدةً { : هو إقامة الدين ، وحنوه قوله تعاىل : وما ذلك املشروع؟ فقيل : 
 }َيْجتَبِى إِلَْيِه { من إقامة دين اهللا والتوحيد } َما َتْدُعوُهْم إِلَْيهِ { عظم عليهم وشق عليهم } كَُبَر َعلَى املشركني { 

  .من ينفع فيهم توفيقه وجيرى عليهم لطفاً } َمن َيَشآُء { والضمري للدين بالتوفيق والتسديد . جيتلب إليه وجيمع 

يَ َبْينَُهْم َوإِنَّ ى أََجلٍ ُمَسمى لَقُِضَوَما َتفَرَّقُوا إِلَّا ِمْن َبْعِد َما َجاءَُهُم الْعِلُْم َبْغًيا َبْينَُهْم َولَوْلَا كَِلَمةٌ َسَبقَْت ِمْن َربَِّك إِلَ
  ) ١٤(الَِّذيَن أُورِثُوا الِْكتَاَب ِمْن َبْعِدِهمْ لَِفي َشكٍّ ِمْنُه ُمرِيبٍ 

أن علموا أنّ الفرقة ضالل وفساد ، وأمر متوعد } إِالَّ ِمن َبْعدِ { يعين أهل الكتاب بعد أنبيائهم } َوَما َتفَرَّقُواْ { 
حني } لَّقُِضَى بِيَْنُهْم { وهي عدة التأخري إىل يوم القيامة } كَِلَمةٌ َسَبقَْت ِمن رَّبِّكَ  َولَْوالَ{ عليه على ألسنة األنبياء 
وهم أهل الكتاب الذين كانوا يف عهد رسول اهللا } َوإِنَّ الذين أُورِثُواْ الكتاب ِمن بَْعِدِهْم { افترقوا لعظم ما اقترفوا 



كان الناس أّمة واحدة مؤمنني بعد : وقيل . م ال يؤمنون به حق اإلميان من كتاهب} لَِفى َشكٍّ { صلى اهللا عليه وسلم 
أن أهلك اهللا أهل األرض أمجعني بالطوفان ، فلما مات اآلباء اختلف األبناء فيما بينهم ، وذلك حني بعث اهللا إليهم 

وما تفّرق أهل الكتاب إال من بعد ما : وقيل . وإمنا اختلفوا للبغي بينهم . العلم النبيني مبشرين ومنذرين وجاءهم 
َوَما تَفَرَّقَ الذين أُوُتواْ الكتاب إِالَّ ِمن َبْعِد َما { : جاءهم العلم مببعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، كقوله تعاىل 

أورثوا القرآن من بعد ما : هم املشركون } ا الكتاب من بعدهم وإنّ الذين أورثو{ ]  ٤: البينة [ } َجاءتُْهُم البينة 
  .وورثوا » وّرثوا«وقرىء . أورث أهل الكتاب التوراة واإلجنيل 

أَْعِدلَ َبيَْنكُمُ اللَّهُ  َوأُمِْرُت ِلفَِلذَِلَك فَاْدُع َواْسَتِقْم كََما أُمِْرَت َولَا َتتَّبِْع أَهَْواَءُهْم َوقُلْ آَمْنتُ بَِما أَنَْزلَ اللَُّه ِمْن ِكَتابٍ
  ) ١٥(وَإِلَْيِه الَْمِصُري َربَُّنا َورَبُّكُْم لََنا أَْعَمالَُنا َولَكُْم أَْعَمالُكُمْ لَا ُحجَّةَ َبيَْنَنا َوبَْيَنكُُم اللَُّه َيْجَمُع بَْيَنَنا 

 االتفاق واالئتالف على امللة إىل} فادع { فألجل التفرق وملا حدث بسببه من تشعب الكفر شعباً } فَِلذَِلكَ { 
املختلفة الباطنة مبا أنزل } َوالَ َتتَّبِْع أَهَْواَءُهمْ { عليها وعلى الدعوة إليها كما أمرك اهللا } واستقم { احلنيفية القدمية 

ببعض وكفروا اهللا من كتاب ، أّي كتاب صّح أنّ اهللا أنزله ، يعين اإلميان جبميع الكتب املنزلة؛ ألنّ املتفرقني آمنوا 
أُْولَِئَك ُهمُ { : إىل قوله ]  ١٥٠: النساء [ } َويقُولُونَ ُنْؤِمُن بِبَْعضٍ وََنكْفُُر بِبَْعضٍ { : ببعض ، كقوله تعاىل 

الَ ُحجَّةَ َبْيَنَنا { يف احلكم إذا ختاصمتم فتحاكمتم إيلّ } َألْعِدلَ َبيَْنكُمُ { ]  ١٥١: النساء [ } الكافرون َحقّاً 
ال إيراد حجة : ومعناه . ألنّ احلق قد ظهر وصرمت حمجوبني به فال حاجة إىل احملاجة : أي ال خصومة } ْيَنكُُم َوَب

يوم القيامة فيفصل بيننا وينتقم لنا منكم؛ } اهللا َيْجَمُع َبيَْنَنا { يورد هذا حجته وهذا حجته : بيننا؛ ألنّ املتحاجني 
كيف حوجزوا وقد فعل هبم بعد ذلك ما : فإن قلت . قيام احلجة واإللزام وهذه حماجزة ومتاركة بعد ظهور احلق و

  .املراد حماجزهتم يف مواقف املقاولة ال املقاتلة : فعل من القتل وختريب البيوت وقطع النخيل واإلجالء؟ قلت 

ةٌ ِعْنَد َربِّهِْم َوَعلَْيهِْم غََضٌب َولَُهْم َعذَاٌب َشدِيٌد َوالَِّذيَن ُيَحاجُّونَ ِفي اللَِّه ِمْن َبْعِد َما اسُْتجِيَب لَهُ ُحجَُّتُهْم َداِحَض
)١٦ (  

ما استجاب له الناس ودخلوا يف اإلسالم ، لريّدوهم إىل دين } ِمن َبْعِد { خياصمون يف دينه } ُيَحاجُّونَ ِفى اهللا { 
كان ]  ١٠٩: البقرة [ } َنكُم ِمن َبْعِد إميانكم كُفَّاًرا َودَّ كَِثٌري ّمْن أَْهلِ الكتاب لَْو َيُردُّو{ : اجلاهلية ، كقوله تعاىل 

: وقيل . كتابنا قبل كتابكم ، ونبينا قبل نبيكم ، وحنن خري منكم وأوىل باحلق : اليهود والنصارى يقولون للمؤمنني 
  .باطلة زالة } دَاِحَضةٌ { من بعد ما استجاب اهللا لرسوله ونصره يوم بدر وأظهر دين اإلسالم 

َيْستَْعجِلُ بَِها الَِّذيَن لَا ُيْؤِمُنونَ بَِها ) ١٧(لَُّه الَِّذي أَنَْزلَ الِْكتَاَب بِالَْحقِّ وَالِْميَزانَ َوَما ُيْدرِيَك لََعلَّ السَّاَعةَ قَرِيٌب ال
  ) ١٨(اُرونَ ِفي السَّاَعِة لَِفي َضلَالٍ َبعِيٍد َوالَِّذيَن آَمُنوا ُمْشِفقُونَ مِْنَها َوَيْعلَُمونَ أَنََّها الَْحقُّ أَلَا إِنَّ الَِّذيَن ُيَم

أنه أنزله يف كتبه املنزلة : ومعىن إنزال العدل . والعدل والتسوية } وامليزان { أي جنس الكتاب } أَنَزلَ الكتاب { 
ما اقتضته ملتبساً باحلق ، مقترناً به ، بعيداً من الباطل أو بالغرض الصحيح ك: باحلق . الذي يوزن به : وقيل . 

أو } قَرِيبٌ { : يف تأويل البعث ، فلذلك قيل } الساعة { أو بالواجب من التحليل والتحرمي وغري ذلك . احلكمة 
ألنّ : كيف يوفق ذكر اقتراب الساعة مع إنزال الكتاب وامليزان؟ قلت : فإن قلت . لعل جميء الساعة قريب 



أمركم اهللا بالعدل والتسوية والعمل بالشرائع قبل أن : قيل  الساعة يوم احلساب ووضع املوازين للقسط ، فكأنه
املالجة ألنّ كل : املماراة . يفاجئكم اليوم الذي حياسبكم فيه ويزن أعمالكم ، ويويف ملن أوىف ويطفف ملن طفف 

رة اهللا ، ألنّ قيام الساعة غري مستبعد من قد: من احلق } لَِفى ضالل َبعِيٍد { واحد منهما ميرى ما عند صاحبه 
  .ولداللة الكتاب املعجز على أهنا آتية ال ريب فيها ، ولشهادة العقول على أنه ال بّد من دار اجلزاء 

  ) ١٩(اللَُّه لَِطيٌف بِِعَباِدهِ َيْرُزُق َمْن َيَشاُء َوُهَو الْقَوِيُّ الَْعزِيُز 

عهم ، وتوصل من كل واحد منهم إىل حيث ال يبلغه ، بّر بليغ الّرب هبم ، قد توصل بّره إىل مجي} لَِطيٌف بِِعَباِدهِ { 
: بعد توصل بّره إىل مجيعهم؟ قلت } َيْرُزُق َمن َيَشاُء { : فما معىن قوله : فإن قلت . وهم أحد من كلياته وجزئياته 

ى حسب والقسمة بني العباد تتفاوت عل. كلهم مربورون ال خيلو أحد من بّره ، إال أنّ الّرب أصناف ، وله أوصاف 
تفاوت قضايا احلكمة والتدبري ، فيطري لبعض العباد صنف من الرب مل يطر مثله آلخر ، ويصيب هذا حظ له وصف 

َيْرُزقُ { : ليس ذلك الوصف حلظ صاحبه ، فمن قسم له منهم ما ال يقسم لآلخر فقد رزقه ، وهو الذي أراد بقوله 
ين ولداً دون اآلخر ، على أنه أصابه بنعمة أخرى مل يرزقها كما يرزق أحد األخو]  ٢١٢: البقرة [ } َمن َيَشاء 

  .املنيع الذي ال يغلب } العزيز { الباهر القدرة ، الغالب على كل شيء } َوُهَو القوى { صاحب الولد 

ِتِه ِمْنَها َوَما لَُه ِفي الْآخَِرِة ِمْن َنِصيبٍ َمْن كَانَ ُيرِيُد َحْرثَ الْآِخَرةِ َنزِْد لَُه ِفي َحْرِثِه َوَمْن كَانَ يُرِيُد َحْرثَ الدُّْنَيا نُْؤ
)٢٠ (  

بأن من عمل لآلخرة : وفرق بني عملي العاملني . مسى ما يعمله العامل مما يبغى به الفائدة والزكاء حرثاً على اجملاز 
و رزقه الذي وه. وفق يف عمله وضوعفت حسناته ، ومن كان عمله للدنيا أعطى شيئاً منها ال ما يريده ويبتغيه 

قسم له وفرغ منه وماله نصيب قط يف اآلخرة ، ومل يذكر يف معىن عامل اآلخرة وله يف الدنيا نصيب ، على أن 
  .رزقه املقسوم له واصل إليه ال حمالة ، لالستهانة بذلك إىل جنب ما هو بصدده من زكاء عمله وفوزه يف املآب 

 الدِّينِ َما لَْم يَأْذَنْ بِِه اللَُّه َولَْولَا كَِلَمةُ الْفَْصلِ لَقُِضيَ َبْينَُهْم َوإِنَّ الظَّاِلِمَني لَُهْم َعذَاٌبأَْم لَُهْم ُشَركَاُء َشَرُعوا لَُهْم ِمَن 
  ) ٢١(أَلِيٌم 

شياطينهم الذين زينوا هلم الشرك وإنكار البعث والعمل : وشركاؤهم . التقرير والتقريع } أَْم { معىن اهلمزة يف 
م ال يعلمون غريها وهو الدين الذي شرعت هلم الشياطني ، وتعاىل اهللا عن اإلذن فيه واألمر به وقيل للدنيا؛ ألهن
وتارة إىل . وإمنا أضيفت إليهم ألهنم متخذوها شركاء هللا ، فتارة تضاف إليهم هلذه املالبسة . أوثاهنم : شركاؤهم 

{ : دين الكفر ، كما قال إبراهيم صلوات اهللا عليه جعلت شارعة ل: اهللا؛ وملا كانت سبباً لضاللتهم وافتتاهنم 
: أو . أي القضاء السابق بتأجيل اجلزاء } َولَْوالَ كَِلَمةُ الفصل { ]  ٣٦: ابراهيم [ } أَْضلَلَْن كَِثًريا ّمَن الناس 

أو بني املشركني وشركائهم . أي بني الكافرين واملؤمنني } لَقُِضَي َبْينَُهْم { ولوال العدة بأن الفصل يكون يوم القيامة 
ولوال كلمة الفصل وتقدير : بالفتح عطفاً له على كلمة الفصل ، يعين » وأنّ الظاملني«وقرأ مسلم بن جندب . 

  .لقضي بينهم يف الدنيا . تعذيب الظاملني يف اآلخرة 



آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت ِفي رَْوَضاتِ الَْجنَّاِت لَُهْم َما  َتَرى الظَّاِلِمَني ُمْشِفِقَني ِممَّا كََسُبوا َوُهَو َواِقٌع بِهِْم وَالَِّذيَن
ذَِلَك الَِّذي ُيَبشُِّر اللَُّه ِعَباَدهُ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت قُلْ لَا ) ٢٢(َيَشاُءونَ ِعْنَد َربِّهِْم ذَِلَك ُهَو الْفَْضلُ الْكَبُِري 

  ) ٢٣(جًْرا إِلَّا الَْموَدَّةَ ِفي الْقُْرَبى َوَمْن َيقَْترِْف َحَسَنةً نَزِْد لَُه ِفيَها ُحْسًنا إِنَّ اللََّه غَفُوٌر َشكُوٌر أَسْأَلُكُْم َعلَْيِه أَ

َوُهَو { من السيئات } ِممَّا كََسُبواْ { خائفني خوفاً شديداً أرق قلوهبم } ُمْشِفِقنيَ { يف اآلخرة } َتَرى الظاملني { 
كأن روضة جنة املؤمن . ووباله واقع هبم وواصل إليهم ال بّد هلم منه ، أشفقوا أو مل يشفقوا : يريد } بِهِمْ َواِقٌع 

ويبشر من أبشره . من بشره » يبشر«منصوب بالظرف ال بيشاؤون قرىء } عِنَد رَبِّهِْم { أطيب بقعة فيها وأنزهها 
واختار { : اهللا به عباده ، فحذف اجلار ، كقوله تعاىل  ذلك الثواب الذي يبشر: واألصل . ويبشر ، من بشره . 

أهذا الذي َبَعثَ اهللا َرُسوالً { : مث حذف الراجع إىل املوصول ، كقوله تعاىل ]  ١٥٥: األعراف [ } موسى قَْوَمُه 
قال بعضهم روي أنه اجتمع املشركون يف جممع هلم ف. أو ذلك التبشري الذي يبشره اهللا عباده ]  ٤١: الفرقان [ } 

جيوز أن يكون استثناء } إِالَّ املودة ِفى القرىب { : أترون حممداً يسأل على ما يتعاطاه أجراً؟ فنزلت اآلية : لبعض 
ال أسألكم أجراً إال هذا ، وهو أن تودوا أهل قرابيت؛ ومل يكن هذا أجراً يف احلقيقة؛ ألنّ قرابته : متصالً ، أي 

ال أسألكم أجراً قط ولكنين أسألكم : وجيوز أن يكون منقطعاً ، أي . هلم يف املروءة قرابتهم ، فكانت صلتهم الزمة 
وما . أو إال املودة للقرىب : إال موّدة القرىب : هال قيل : فإن قلت . أن تودوا قرابيت الذين هم قرابتكم وال تؤذوهم 

يل يف : جلعوا مكاناً للمودة ومقراً هلا ، كقولك : ؟ قلت ]  ٢٣: الشورى [ } إِالَّ املودة ِفى القرىب { : معىن قوله 
بصلة للمودَّة ) يف ( أحبهم وهم مكان حيب وحمله ، وليست : ويل فيهم هوى وحب شديد ، تريد . آل فالن موّدة 

. املال يف الكيس : إمنا هي متعلقة مبحذوف تعلق الظرف به يف قولك . إال املوّدة للقرىب : ، كالالم إذا قلت 
واملراد يف . قرابة : مصدر كالزلفى والبشرى ، مبعىن : والقرىب . إال املوّدة ثابتة يف القرىب ومتمكنة فيها : ره وتقدي

  :وروى أهنا ملا نزلت قيل . أهل القرىب 
ويدل عليه " علّي وفاطمة وابنامها : " يا رسول اهللا ، من قرابتك هؤالء الذين وجبت علينا موّدهتم؟ قال )  ٩٨٨( 

  :وى عن علي رضي اهللا عنه ما ر
: أما ترضى أن تكون رابع أربعة «: فقال . شكوت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حسد الناس يل )  ٩٨٩( 

وعن النيب » أّول من يدخل اجلنة أنا وأنت واحلسن واحلسني ، وأزواجنا عن أمياننا ومشائلنا ، وذريتنا خلف أزواجنا
  :صلى اهللا عليه وسلم 

ومن اصطنع صنيعة إىل أحد من ولد عبد . حرمت اجلنة على من ظلم أهل بييت وآذاين يف عتريت ) "  ٩٩٠( 
  :أنّ األنصار قالوا : وروي " املطلب ومل جيازه عليها فأنا أجازيه عليها غداً إذا لقيين يوم القيامة 

لنا الفضل عليكم ، فبلغ : عنهما  فعلنا وفعلنا ، كأهنم افتخروا ، فقال عباس أو ابن عباس رضي اهللا)  ٩٩١( 
يا معشر األنصار ، أمل تكونوا أذلة فأعزكم اهللا «: ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فأتاهم يف جمالسهم فقال 

  .بلى يا رسول اهللا : ؟ قالوا »يب

ما نقول يا : ؟ قالوا »ونينأفال جتيب«: قال . بلى يا رسول اهللا : ؟ قالوا »أمل تكونوا ضالالً فهداكم اهللا يب«: قال 
قال » أمل خيرجك قومك فآويناك ، أو مل يكذبوك فصدقناك ، أو مل خيذلوك فنصرناك: أال تقولون «: رسول اهللا؟ قال 

وقال رسول اهللا . فنزلت اآلية . أموالنا وما يف أيدينا هللا ولرسوله : فما زال يقول حىت جثوا على الركب وقالوا : 
  :م صلى اهللا عليه وسل



من مات على حب آل حممد مات شهيداً ، أال ومن مات على حب آل حممد مات مغفوراً له ، أال ) "  ٩٩٢( 
ومن مات على حب آل حممد مات تائباً ، أال ومن مات على حب آل حممد مات مؤمناً مستكمل اإلميان ، أال ومن 

ال ومن مات على حب آل حممد يزف إىل مات على حب آل حممد بشره ملك املوت باجلنة ، مث منكر ونكري ، أ
اجلنة كما تزف العروس إىل بيت زوجها ، أال ومن مات على حب آل حممد فتح له يف قربه بابان إىل اجلنة ، أال 
ومن مات على حب آل حممد جعل اهللا قربه مزار مالئكة الرمحة ، أال ومن مات على حب آل حممد مات على 

آيس من رمحة اهللا ، أال : على بغض آل حممد جاء يوم القيامة مكتوب بني عينيه  السنة واجلماعة ، أال ومن مات
مل يكن : وقيل " ومن مات على بغض آل حممد مات كافراً ، أال ومن مات على بغض آل حممد مل يشم رائحة اجلنة 

. بوا أن يبايعوه نزلت بطن من بطون قريش إال وبني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبينهم قرىب ، فلما كذبوه وأ
احلب يف اهللا والبغض يف اهللا ، : يف حق القرىب أو من أجلها ، كما تقول : إال أن تودوين يف القرىب ، أي : واملعىن 
أنكم قومي وأحق من أجابين وأطاعين ، فإذ قد أبيتم ذلك فاحفظوا حق القرىب : يف حقه ومن أجله ، يعين : مبعىن 

  :وقيل . علّي وال تؤذوين وال هتيجوا 
يا رسول اهللا ، قد هدانا اهللا بك وأنت : أتت األنصار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبال مجعوه وقالوا )  ٩٩٣( 

: } القرىب { وقيل . ابن أختنا وتعروك نوائب وحقوق ومالك سعة ، فاستعن هبذا على ما ينوبك ، فنزلت ورّده 
إال موّدة «: وقرىء . حتبوا اهللا ورسوله يف تقرّبكم إليه بالطاعة والعمل الصاحل إال أن : التقرب إىل اهللا تعاىل ، أي 

عن السّدي أهنا املوّدة يف آل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، نزلت يف أيب بكر } َوَمن َيقَْترِْف َحَسَنةً { » يف القرىب
كانت؛ إال أهنا ملا ذكرت عقيب ذكر املوّدة  العموم يف أي حسنة: والظاهر . الصديق رضي اهللا عنه وموّدته فيهم 

يزد : أي » يزد«وقرىء . دل ذلك على أهنا تناولت املوّدة تناوالً أّولياً ، كأنّ سائر احلسنات هلا توابع : يف القرىب 
فَُيَضاِعفَُه لَُه  مَّن ذَا الذى يُقْرِضُ اهللا قَْرًضا َحَسًنا{ : وزيادة حسنها من جهة اهللا مضاعفتها ، كقوله تعاىل . اهللا 

جماز لالعتداد : وهي مصدر كالبشرى ، الشكور يف صفة اهللا » حسىن«وقرىء ]  ٢٤٥: البقرة [ } أَْضَعافًا كَثَِريةً 
  .بالطاعة ، وتوفيه ثواهبا ، والتفضل على املثاب 

ى قَلْبَِك َويَْمُح اللَُّه الْبَاِطلَ وَُيِحقُّ الَْحقَّ بِكَِلَماِتِه إِنَُّه َعِليٌم أَْم َيقُولُونَ افْتََرى َعلَى اللَِّه كَِذًبا فَإِنْ َيَشإِ اللَُّه َيْخِتْم َعلَ
  ) ٢٤(بِذَاِت الصُُّدورِ 

أيتمالكون أن ينسبوا مثله إىل االفتراء ، مث إىل االفتراء على : ومعىن اهلمزة فيه التوبيخ ، كأنه قيل . منقطعة } أَْم { 
فإن يشأ اهللا جيعلك من املختوم على قلوهبم ، } فَإِن َيَشإِ اهللا َيْخِتْم على قَلْبَِك { حشها اهللا الذي هو أعظم الفرى وأف

حىت تفتري عليه الكذب فإنه ال جيترىء على افتراء الكذب على اهللا إال من كان يف مثل حاهلم ، وهذا األسلوب 
ومثال هذا . والدخول يف مجلة املختوم على قلوهبم  مؤّداه استبعاد االفتراء من مثله ، وأنه يف البعد مثل الشرك باهللا

. أن خيّون بعض األمناء فيقول لعل اهللا خذلين ، لعل اهللا أعمى قليب ، وهو ال يريد إثبات اخلذالن وعمى القلب : 
ميحو  ومن عادة اهللا أن: وإمنا يريد استبعاد أن خيّون مثله ، والتنبيه على أنه ركب من ختوينه أمر عظيم ، مث قال 

األنبياء [ } َبلْ نَقِْذُف باحلق َعلَى الباطل فََيْدَمُغهُ { : بوحيه أو بقضائه كقوله تعاىل } بكلماته { الباطل ويثبت احلق 
وجيوز أن . لو كان مفترياً كما تزعمون لكشف اهللا افتراءه وحمقه وقذف باحلق على باطله فدمغه : يعين ]  ١٨: 

 عليه وسلم بأنه ميحو الباطل الذي هم عليه من البهت والتكذيب ، يثبت احلق يكون عدة لرسول اهللا صلى اهللا
الذي أنت عليه بالقرآن وبقضائه الذي ال مرّد له من نصرتك عليهم ، إنّ اهللا عليم مبا يف صدرك وصدورهم ، 



لو : الوحي ، يعين  ينسك القرآن ويقطع عنك: } َيخِْتْم على قَلْبَِك { وعن قتادة . فيجري األمر على حسب ذلك 
يربط عليه بالصرب ، حىت ال يشق عليك أذاهم : } َيْخِتْم على قَلْبَِك { افترى على اهللا الكذب لفعل به ذلك ، وقيل 

كالماً مبتدأ غري معطوف على خيتم ، فما بال الواو ساقطة يف } َوَيْمُح اهللا الباطل { : إن كان قوله : فإن قلت . 
سََنْدُع { : وقوله تعاىل ]  ١١: اإلسراء [ } وََيْدعُ اإلنسان بالشر { : يف قوله تعاىل  كما سقطت: اخلط؟ قلت 

  .على أهنا مثبتة على يف بعض املصاحف ]  ١٨: العلق [ } الزبانية 

  ) ٢٥(َوُهَو الَِّذي َيقَْبلُ التَّْوَبةَ َعْن ِعَباِدِه َوَيْعفُو َعنِ السَّيِّئَاِت َوَيْعلَُم َما َتفَْعلُونَ 

قبلته عنه : ومعىن . أخذته منه وجعلته مبدأ قبويل ومنشأه : فمعىن قبلته منه . قبلت منه الشيء ، وقبلته عنه : يقال 
أن يرجع عن القبيح واإلخالل بالواجب بالندم عليهما والعزم على أن ال يعاود؛ ألنّ : والتوبة . عزلته وأبنته عنه : 

مل يكن بد من التفصي على طريقه ، وروى جابر أن : وإن كان فيه لعبد حق . املرجوع عنه قبيح وإخالل بالواجب 
اللَّهم إين أستغفرك وأتوب إليك ، وكرب ، فلما فرغ : أعرابياً دخل مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال 

، وتوبتك حتتاج إىل  يا هذا ، إنّ سرعة اللسان باالستغفار توبة الكذابني: من صالته قال له علي رضي اهللا عنه 
على املاضي من الذنوب الندامة ، : اسم يقع على ستة معان : يا أمري املؤمنني ، وما التوبة؟ قال : فقال . التوبة 

ولتضييع الفرائض اإلعادة ، ورّد املظامل ، وإذابة النفس يف الطاعة كما ربيتها يف املعصية ، وإذاقة النفس مرارة 
عن الكبائر إذا تيب } َوَيْعفُواْ َعنِ السيئات { ة املعصية ، والبكاء بدل كل ضحك ضحكته الطاعة كما أذقتها حالو

يعلمه فيثيب على حسناته : أي : قرىء بالتاء والياء . » ويعلم ما تفعلون«عنها ، وعن الصغائر إذا اجتنبت الكبائر 
  .، ويعاقب على سيئاته 

  ) ٢٦(الصَّاِلَحاِت وََيزِيُدُهْم ِمْن فَْضِلِه َوالْكَاِفُرونَ لَُهْم َعذَاٌب َشدِيٌد  َوَيسَْتجِيبُ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا

[ } َوإِذَا كَالُوُهمْ { : أي يستجيب هلم ، فحذف الالم كما حذف يف قوله تعاىل } َوَيْسَتجِيُب الذين ءاَمُنواْ { 
الً ، أو إذا دعوه استجاب دعاءهم وأعطاهم ما أي يثيبهم على طاعتهم ويزيدهم على الثواب تفض]  ٣: املطففني 

} َويَزِيدُُهْم { فعلهم ، أي يستجيبون له بالطاعة إذا دعاهم إليها : االستجابة : وقيل . طلبوا وزادهم على مطلوهبم 
أدهم وعن إبراهيم بن . جييبونه إذا دعاهم : هذا من فعلهم : وعن سعيد بن جبري . على ثواهبم } ِمن فَْضِلِه { هو 

[ } واهللا َيْدُعو إىل دَارِ السالم { : ألنه دعاكم فلم جتيبوه ، مث قرأ : ما بالنا ندعو فال جناب؟ قال : أنه قيل له 
  ) .ويستجيب الذين آمنوا ( ، ]  ٢٥: يونس 

  ) ٢٧(ا َيَشاُء إِنَُّه بِِعَباِدهِ َخبٌِري َبِصٌري َولَْو َبَسطَ اللَُّه الرِّْزَق ِلعَِباِدِه لََبغَْوا ِفي الْأَْرضِ وَلَِكْن ُينَزِّلُ بِقََدرٍ َم

لبغى هذا على ذاك ، وذاك على هذا ، ألنّ الغىن مبطرة مأشرة ، وكفى : من البغي وهو الظلم ، أي } لََبغَْواْ { 
  :ومنه قوله عليه الصالة والسالم . حبال قارون عربة 

  :ولبعض العرب » هتا أخوف ما أخاف على أّميت زهرة الدنيا وكثر« )  ٩٩٤( 
  وََبْيَن بين ُروَمانَ َنبْعاً َوَشْوحَطَا... َوقَْد َجَعلَ الَْوسِْميَّ َينُْبُت َبْينََنا 

لتكربوا يف األرض ، : أو من البغي وهو البذخ والكرب ، أي . أهنم أحيوا فحّدثوا أنفسهم بالبغي والتفانن : يعين 



قال . نزلت يف قوم من أهل الصفة متنوا سعة الرزق والغىن : وقيل . فساد وفعلوا ما يتبع الكرب من العلو فيها وال
} بِقََدرٍ { فينا نزلت ، وذلك أنا نظرنا إىل أموال بين قريظة والنضري وبين قينقاع فتمنيناها : خباب بن األرت 

يقّدر هلم ما هو أصلح هلم وأقرب يعرف ما يؤول إليه أحواهلم ، ف} َخبِريُ َبِصريٌ { . يقال قدره قدراً وقدرا . بتقدير 
ولو أغناهم مجيعاً لبغوا . إىل مجع مشلهم ، فيفقر ويغىن ، ومينع ويعطي ، ويقبض ويبسط كما توجبه احلكمة الربانية 

قد نرى الناس يبغي بعضهم على بعض ، ومنهم مبسوط هلم ، ومنهم مقبوض : فإن قلت . ، ولو أفقرهم هللكوا 
وإن كان املقبوض عنهم يبغون فقد يكون البغي بدون : هلم مل يبغون ، فلم بسط هلم  عنهم؛ فإن كان املبسوط

ال شبهة يف أنّ البغي مع الفقر أقل ومع البسط أكثر وأغلب ، وكالمها سبب ظاهر : البسط ، فلم شرطه؟ قلت 
  .ما عليه اآلن لإلقدام على البغي واإلحجام عنه ، فلو عم البسط لغلب البغي حىت ينقلب األمر إىل عكس 

  ) ٢٨(َوُهَو الَِّذي ُينَزِّلُ الَْغْيثَ ِمْن َبْعِد َما قََنطُوا وََيْنُشرُ َرْحَمَتُه َوُهَو الْوَِليُّ الَْحمِيُد 

. بركات الغيث ومنافعه وما حيصل به من اخلصب : أي } َوَينُشُر َرْحَمَتهُ { بفتح النون وكسرها » قنطوا«: قرىء 
وجيوز أن يريد . مطروا إذاً أراد هذه اآلية : اشتّد القحط وقنط الناس فقال : نه أنه قيل له وعن عمر رضي اهللا ع

الذي يتوىل } الوىل { ينزل الرمحة اليت هي الغيث ، وينشر غريها من رمحته الواسعة : رمحته يف كل شيء ، كأنه قال 
  .احملمود على ذلك حيمده أهل طاعته } احلميد { عباده بإحسانه 

  ) ٢٩(ٌر ِمْن آَياِتِه َخلُْق السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َوَما َبثَّ ِفيهَِما ِمْن َدابٍَّة َوُهَو َعلَى َجْمعِهِْم إِذَا َيَشاُء قَِديَو

ِفيهَِما ِمن { مل جاز : فإن قلت . جيوز أن يكون مرفوعاً وجمروراً حيمل على املضاف إليه أو املضاف } َوَما َبثَّ { 
جيوز أن ينسب الشيء إىل مجيع املذكور وإن كان ملتبساً ببعضه ، كما : والدواب يف األرض وحدها؟ قلت } َدابَّةٍ 
بنو متيم فيهم شاعر جميد أو شجاع بطل ، وإمنا هو يف فخذ من أفخاذهم أو فصيلة من فصائلهم ، وبنو فالن : يقال 

وإمنا ]  ٢٢: الرمحن [ } خُْرُج ِمْنهَما الُّلْؤلُُؤ َواملَْرَجانُ َي{ : ومنه قوله تعاىل . فعلوا كذا ، وإمنا فعلوا نويس منهم 
فيوصفوا بالدبيب كما يوصف به . خيرج من امللح ، وجيوز أن يكون للمالئكة عليهم السالم مشي مع الطريان 

ق ما نعلم وال يبعد أن خيلق يف السموات حيواناً ميشي فيها مشي األناسي على األرض ، سبحان الذي خل. األناسي 
واليل { : ومنه يدخل على املضارع كما يدخل على املاضي قال اهللا تعاىل } إِذَا { . وما ال نعلم من أصناف اخللق 

  :وقال الشاعر } إِذَا َيَشآُء { ]  ١: الليل [ } إِذَا يغشى 
  آِخَر اللَّْيلِ َناِشطاً َمذُْعورَا... َوإِذَا َما أََشاُء أَْبَعثُ ِمْنَها 

َوَما أَْنُتْم بِمُْعجِزِيَن ِفي الْأَْرضِ َوَما لَكُْم ِمْن ُدوِن ) ٣٠(ا أَصَاَبكُْم ِمْن ُمِصيَبٍة فَبَِما كََسَبتْ أَْيدِيكُْم َوَيْعفُو َعْن كَِثريٍ َوَم
  ) ٣١(اللَِّه ِمْن َوِليٍّ َولَا َنِصريٍ 

ويف مصاحف أهل املدينة . معىن الشرط » ما« بإثبات الفاء على تضمني} فَبَِما كَسََبْت { يف مصاحف أهل العراق 
واآلية . خربها من غري تضمني معىن الشرط : مبتدأة ، ومبا كسبت ) ما ( بغري فاء ، على أنّ } بَِما كَسََبْت { 

فأّما من ال جرم له كاألنبياء . خمصوصة باجملرمني وال ميتنع أن يستويف اهللا بعض عقاب اجملرم ويعفو عن بعض 
وعن النيب صلى اهللا عليه . ل واجملانني ، فهؤالء إذا أصاهبم شيء من أمل أو غريه فللعوض املوىف واملصلحة واألطفا



  :وسلم 
: وعن بعضهم " ما من اختالج عرق وال خدش عود وال نكبة حجر إال بذنب ، وملا يعفو اهللا عنه أكثر ) "  ٩٩٥( 

كان قليل النظر يف إحسان : وأنّ ما عفا عنه مواله أكثر . سابه من مل يعلم أن ما وصل إليه من الفنت واملصائب باكت
العبد مالزم للجنايات يف كل أوان؛ وجناياته يف طاعاته أكثر من جناياته يف معاصيه ، ألنّ : وعن آخر . ربه إليه 

ليخفف عنه جناية املعصية من وجه وجناية الطاعة من وجوه ، واهللا يطهر عبده من جناياته بأنواع من املصائب 
  :أثقاله يف القيامة ، ولوال عفوه ورمحته هللك يف أّول خطوة ، وعن علي رضي اهللا عنه وقد رفعه 

وعنه » من عفي عنه يف الدنيا عفي عنه يف اآلخرة ومن عوقب يف الدنيا مل تثن عليه العقوبة يف اآلخرة«)  ٩٩٦( 
} ِمن َوِلىٍّ { بفائتني ما قضي عليكم من املصائب } ْعجِزِيَن بُِم{ هذه أرجى آية للمؤمنني يف القرآن : رضي اهللا عنه 

  .من متول بالرمحة 

إِنْ َيَشأْ ُيْسِكنِ الرِّيَح فََيظْلَلَْن َرَواِكَد َعلَى ظَْهرِِه إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآَياتٍ ) ٣٢(َوِمْن آَياِتِه الْجََوارِ ِفي الَْبْحرِ كَالْأَْعلَامِ 
  ) ٣٤(أَْو ُيوبِقُْهنَّ بَِما كََسبُوا َوَيْعُف َعْن كَِثريٍ ) ٣٣( ِلكُلِّ صَبَّارٍ َشكُورٍ

  :قالت اخلنساء . كاجلبال } كاالعالم { » اجلوار«وقرىء . السفن } اجلوار { 
ضل يضل : بفتح الالم وكسرها؛ من ظل يظل ويظل ، حنو » الرياح فيظللن«وقرىء ... كَأَنَُّه َعلٌَم يف َرأِْسِه نَاُر 

} َشكُورٍ { على بالء اهللا } لّكُلِّ َصبَّارٍ { على ظهر البحر } على ظَْهرِهِ { ثوابت ال جتري } رََواِكدَ  {ويضل 
لنعمائه ، ومها صفتا املؤمن املخلص ، فجعلهما كناية عنه ، وهو الذي وكل مهته بالنظر يف آيات اهللا ، فهو يستملي 

إما أن يسكن الريح : أنه إن يشأ يبتلي املسافرين يف البحر بإحدى بليتني :  واملعىن. يهلكهن } يُوبِقُْهنَّ { منها العرب 
فريكد اجلواري على منت البحر ومينعهن من اجلري ، وإما أن يرسل الريح عاصفة فيهلكهن إغراقاً بسبب ما كسبوا 

إن يشأ : ن ، ألنّ املعىن على يسك: عالم عطف يوبقهن؟ قلت : منها ، فإن قلت } َوَيْعُف َعن كَِثريٍ { من الذنوب 
فما معىن إدخال العفو يف حكم اإليباق حيث جزم : فإن قلت . أو يعصفها فيغرقن بعصفها . يسكن الريح فريكدن 

؟ »ويعفو«فمن قرأ : فإن قلت . أو إن يشأ يهلك ناساً وينج ناساً على طريق العفو عنهم : معناه : جزمه؟ قلت 
  .قد استأنف الكالم : قلت 

  ) ٣٥(لََم الَِّذيَن ُيجَاِدلُونَ ِفي آيَاِتَنا َما لَُهْم ِمْن َمحِيصٍ َوَيْع

أما اجلزم فعلى ظاهر العطف وأما الرفع فعلى : ؟ قلت } َوَيْعلََم { فما وجوه القراءات الثالث يف : فإن قلت 
ادلون وحنوه يف العطف لينتقم منهم ويعلم الذين جي: وأما النصب فللعطف على تعليل حمذوف تقديره . االستئناف 

: وقوله تعاىل ]  ٢١: مرمي [ } َولَِنْجَعلَُه ءاَيةً لّلْنَّاسِ { : على التعليل احملذوف غري عزيز يف القرآن ، منه قوله تعاىل 
 :، وأما قول الزجاج ]  ٢٢: اجلاثية [ } َوَخلََق اهللا السماوات واالرض باحلق ولتجزى كُلُّ نَفْسٍ بَِما كََسَبتْ { 

وأنا : ما تصنع أصنع مثله وأكرمك وإن شئت وأكرمك ، على : النصب على إضمار أن ، ألنّ قبلها جزاء ، تقول 
واعلم أنّ النصب بالفاء والواو : قال . وإن شئت وأكرمك جزماً ، ففيه نظر ملا أورده سيبويه يف كتابه . أكرمك 
  :له ضعيف ، وهو حنو من قو: إن تأتين آتك وأعطيك : يف قوله 

فهذا جيوز ، وليس حبّد الكالم وال وجهه ، إال أنه يف اجلزاء صار أقوى قليالً؛ ألنه ... َوأَلَْحُق بِالِْحجَازِ فَأَْسَترَِحيا 
أجازوا فيه : ليس بواجب أنه يفعل ، إال أن يكون من األّول فعل ، فلما ضارع الذي ال يوجبه كاالستفهام وحنوه 



وز أن حتمل القراءة املستفيضة على وجه ضعيف ليس حبّد الكالم وال وجهه ، ولو وال جي. هذا على ضعفه ا ه 
فكيف يصح : فإن قلت . كانت من هذا الباب ملا أخلى سيبويه منها كتابه ، وقد ذكر نظائرها من اآليات املشكلة 

هالك قوم وجناة قوم وحتذير : أو إن يشأ جيمع بني ثالثة أمور : كأنه قال : ؟ قلت } َوَيْعلََم { املعىن على جزم 
  .من حميد عن عقابه } ِمن مَّحِيصٍ { آخرين 

  ) ٣٦(َربِّهِْم َيَتَوكَّلُونَ  فََما أُوِتيُتْم ِمْن َشْيٍء فََمَتاُع الْحََياِة الدُّْنَيا َوَما ِعْنَد اللَِّه َخْيٌر َوأَبْقَى ِللَِّذيَن آَمنُوا َوَعلَى

اجتمع أليب : عن علي رضي اهللا عنه . فجاءت الفاء يف جواهبا خبالف الثانية  األوىل ضمنت معىن الشرط ،} ما { 
  .بكر رضي اهللا عنه مال فتصدق به كله يف سبيل اهللا واخلري ، فالمه املسلمون وخطأه الكافرون ، فنزلت 

  ) ٣٧(ْغِفُرونَ َوالَِّذيَن َيْجَتنُِبونَ كََباِئرَ الْإِثْمِ َوالْفََواِحَش َوإِذَا َما غَِضُبوا ُهمْ َي

. الكبائر من هذا اجلنس } كبائر اإلمث { ومعىن . عطف على الذين آمنوا ، وكذلك ما بعده } والذين َيجَْتنُِبونَ { 
أي هم األخصاء } ُهْم َيْغِفُرونَ { كبري اإلمث هو الشرك : عن ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنه » كبري اإلمث«وقرىء 

ال يغول الغضب أحالمهم كما يغول حلوم الناس ، واجمليء هبم وإيقاعه مبتدأ ، وإسناد بالغفران يف حال الغضب ، 
  ] . ٣٩: الشورى [ } ُهمْ َينَتِصُرونَ { : إليه هلذه الفائدة ، ومثله } َيْغِفُرونَ { 

  ) ٣٨(ِممَّا َرَزقَْناُهْم ُيْنفِقُونَ َوالَِّذيَن اْسَتَجابُوا لَِربِّهِْم َوأَقَاُموا الصَّلَاةَ َوأَْمُرُهمْ ُشوَرى َبْينَُهْم َو

دعاهم اهللا عز وجل لإلميان به وطاعته ، فاستجابوا له بأن آمنوا به : نزلت يف األنصار } والذين استجابوا ِلَربّهِْم { 
ليه وكانوا قبل اإلسالم وقبل مقدم رسول اهللا صلى اهللا ع. وأمتوا الصلوات اخلمس } َوأَقَاُمواْ الصالة { وأطاعوه 

. ال ينفردون برأي حىت جيتمعوا عليه : إذا كان هبم أمر اجتمعوا وتشاوروا ، فأثىن اهللا عليهم ، أي : وسلم املدينة 
{ : ومعىن قوله . مصدر كالفتيا ، مبعىن التشاور : ما تشاور قوم إال هدوا ألرشد أمرهم والشورى : وعن احلسن 

ترك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعمر بن اخلطاب : ، وكذلك قوهلم  أي ذو شورى} َوأَْمُرُهمْ شورى َبْينَُهْم 
  .رضي اهللا عنه اخلالفة شورى 

  ) ٣٩(َوالَِّذيَن إِذَا أََصاَبُهُم الْبَْغُي ُهْم يَْنَتِصُرونَ 

وا يكرهون كان: وعن النخعي أنه كان إذا قرأها قال . هو أن يقتصروا يف االنتصار على ما جعله اهللا هلم وال يعتدوا 
نعم؛ ألنّ من أخذ : أهم حممودون على االنتصار؟ قلت : فإن قلت . أن يذلوا أنفسهم فيجترىء عليهم الفساق 

حقه غري متعد حّد اهللا وما أمر به فلم يسرف يف القتل إن كان ويل دم أورد على سفيه ، حماماة على عرضه وردعا 
  .وكل مطيع حممود . له ، فهو مطيع 

  ) ٤٠(يِّئٍَة َسيِّئَةٌ ِمثْلَُها فََمْن َعفَا َوأَصْلََح فَأَْجُرُه َعلَى اللَِّه إِنَُّه لَا ُيِحبُّ الظَّاِلِمَني َوَجَزاُء َس



َوإِن ُتِصبُْهْم سَّيئَةٌ َيقُولُواْ هذه ِمْن { : قال اهللا تعاىل . كلتا الفعلتني األوىل وجزاؤها سيئة ، ألهنا تسوء من تنزل به 
أنه جيب إذا قوبلت اإلساءة أن تقابل : واملعىن . يريد ما يسوءهم من املصائب والباليا ] :  ٧٨: نساء ال[ } ِعنِدَك 

بينه وبني خصمه بالعفو واإلغضاء } فََمْن َعفَا َوأَْصلََح { أخزاك اهللا : مبثلها من غري زيادة ، فإذا قال أخزاك اهللا قال 
عدة } فَأَْجُرُه َعلَى اهللا { ، ]  ٣٤: فصلت [ } َوبَْيَنُه َعَداَوةٌ كَأَنَُّه َوِلىٌّ َحِميمٌ فَإِذَا الذى َبيَْنَك { : كما قال تعاىل . 

داللة على أن االنتصار ال يكاد يؤمن فيه جتاوز } إِنَُّه الَ ُيِحبُّ الظاملني { : وقوله . مبهمة ال يقاس أمرها يف العظم 
وعن النيب . احلمية فرمبا كان اجملازي من الظاملني وهو ال يشعر  السيئة واالعتداء خصوصاً يف حال احلرد والتهاب

  :صلى اهللا عليه وسلم 
ما : فيقوم خلق ، فيقال هلم : قال . من كان له على اهللا أجر فليقم : وإذا كان يوم القيامة نادى مناد « )  ٩٩٧( 

  .» ادخلوا اجلنة بإذن اهللا : حنن الذين عفونا عمن ظلمنا ، فيقال هلم : أجركم على اهللا؟ فيقولون 

إِنََّما السَّبِيلُ َعلَى الَِّذيَن َيظِْلُمونَ النَّاَس َوَيْبُغونَ ِفي الْأَْرضِ ) ٤١(َولََمنِ انَْتَصَر َبْعَد ظُلِْمِه فَأُولَِئَك َما َعلَْيهِْم ِمْن َسبِيلٍ 
  ) ٤٢(بَِغْيرِ الَْحقِّ أُولَِئَك لَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم 

( إشارة إىل معىن } فأولئك { » بعد ما ظلم«من إضافة املصدر إىل املفعول ، وتفسره قراءة من قرأ } ظُلِْمِه َبْعَد { 
} إِنََّما السبيل َعلَى الذين َيظِْلُمونَ الناس { للمعاقب وال للعاتب والعائب } َما َعلَْيهِْم مِّن َسبِيلٍ { دون لفظه ) من 

  .يتكربون فيها ويعلون ويفسدون } ِفى االرض َوَيْبُغونَ { يبتدئوهنم بالظلم 

  ) ٤٣(َولََمْن َصَبَر َوغَفََر إِنَّ ذَِلَك لَِمْن َعْزمِ الْأُمُورِ 

لَِمْن َعْزمِ االمور { منه } إِنَّ ذلك { ومل ينتصر وفّوض أمره إىل اهللا } َوغَفََر { على الظلم واألذى } َولََمن َصَبرَ { 
وحيكى أن رجالً سب رجالً يف . السمن َمَنواِن بدرهم : ، كما حذف من قوهلم وحذف الراجع ألنه مفهوم } 

: جملس احلسن رمحه اهللا ، فكان املسبوب يكظم ، ويعرق فيمسح العرق ، مث قام فتال هذه اآلية ، فقال احلسن 
يف بعض األحوال ، العفو مندوب إليه ، مث األمر قد ينعكس : وقالوا . عقلها واهللا وفهمها إذ ضيعها اجلاهلون 

وعن النيب صلى اهللا . فريجع ترك العفو مندوباً إليه ، وذلك إذا احتيج إىل كف زيادة البغي ، وقطع مادة األذى 
  :عليه وسلم ما يدل عليه وهو 

  .» دونك فانتصري « : أن زينب أمسعت عائشة حبضرته ، وكان ينهاها فال تنتهي ، فقال لعائشة )  ٩٩٨( 

  ) ٤٤( ِمْن َسبِيلٍ لِ اللَُّه فََما لَُه ِمْن َوِليٍّ ِمْن َبْعِدِه َوَتَرى الظَّاِلِمَني لَمَّا َرأَُوا الَْعذَاَب َيقُولُونَ َهلْ إِلَى مََردٍَّوَمْن ُيْضِل

  .ذالنه فليس له من ناصر يتواله من بعد خ} فََما لَُه ِمن َوِلىٍّ ّمن َبْعِدهِ { ومن خيذله اهللا } َوَمن ُيْضِللِ اهللا { 

خَاسِرِيَن الَِّذيَن َخِسُروا َوَتَراُهْم ُيعَْرُضونَ َعلَْيَها خَاِشِعَني ِمَن الذُّلِّ َينْظُُرونَ ِمْن طَْرٍف َخِفيٍّ َوقَالَ الَِّذيَن آَمُنوا إِنَّ الْ
َوَما كَانَ لَُهْم ِمْن أَْولَِياَء َيْنُصُرونَُهْم ِمْن ُدوِن اللَِّه ) ٤٥( أَْنفَُسُهْم َوأَْهلِيهِْم َيْوَم الِْقَياَمِة أَلَا إِنَّ الظَّاِلِمَني ِفي َعذَابٍ ُمِقيمٍ

  ) ٤٦(َوَمْن ُيْضِللِ اللَُّه فََما لَُه ِمْن َسبِيلٍ 



{ وقد يعلق من الذل بينظرون ، ويوقف على خاشعني } ِمَن الذل { متضائلني متقاصرين مما يلحقهم } خاشعني { 
أي يبتدىء نظرهم من حتريك ألجفاهنم ضعيف خفي مبسارقة ، كما ترى املصبور ينظر } ىٍّ َينظُُرونَ ِمن طَْرٍف خَِف

ال يقدر أن يفتح أجفانه عليها وميأل عينيه منها ، كما يفعل يف نظره : وهكذا نظر الناظر إىل املكاره . إىل السيف 
َيْوَم القيامة { وفيه تعسف . من طرف خفي وذلك نظر . حيشرون عمياً فال ينظرون إال بقلوهبم : وقيل . إىل احملاب 

يقولون يوم القيامة إذا : إما أن يتعلق خبسروا ، ويكون قول املؤمنني واقعاً يف الدنيا ، وإما أن يتعلق بقال ، أي } 
  .رأوهم على تلك الصفة 

  ) ٤٧(ِه َما لَكُْم ِمْن َملَْجإٍ َيْومَِئٍذ َوَما لَكُْم ِمْن َنِكريٍ اسَْتجِيبُوا لَِربِّكُْم ِمْن قَْبلِ أَنْ يَأِْتيَ َيْوٌم لَا َمَردَّ لَُه ِمَن اللَّ

من قبل أن يأيت من اهللا يوم : أو من صلة يأيت ، أي . ال يرده اهللا بعدما حكم به : من صلة ال مرّد ، أي } ِمَن اهللا { 
اب وال تقدرون أن تنكروا شيئاً مما ما لكم من خملص من العذ: اإلنكار ، أي : والنكري . ال يقدر أحد على رّده 

  .اقترفتموه ودّون يف صحائف أعمالكم 

نَ ِمنَّا َرْحَمةً فَرَِح بَِها َوإِنْ ُتصِْبُهمْ فَإِنْ أَْعَرُضوا فََما أَْرَسلْنَاَك َعلَْيهِْم َحِفيظًا إِنْ َعلَْيَك إِلَّا الَْبلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقَْنا الْإِْنَسا
  ) ٤٨(َما قَدََّمتْ أَْيِديهِْم فَإِنَّ الْإِْنَسانَ كَفُوٌر َسيِّئَةٌ بِ

ومل يرد إال اجملرمني؛ ألن إصابة السيئة مبا قّدمت ) وإن تصبهم سيئة : ( لقوله . أراد باإلنسان اجلمع ال الواحد 
املرض والفقر  البالء من: والسيئة . النعمة من الصحة والغين واألمن : والرمحة . أيديهم إمنا تستقيم فيهم 

فإنه كفور؛ ليسجل على أن هذا اجلنس موسوم بكفران النعم ، : البليغ الكفران ، ومل يقل : والكفور . واملخاوف 
واملعىن ]  ٦: العاديات [ } إِنَّ اإلنسان لَِرّبِه لَكَُنوٌد { ، ]  ٣٤: إبراهيم [ } إِنَّ اإلنسان لَظَلُوٌم كَفَّاٌر { : كما قال 
  .بالء وينسى النعم ويغمطها أنه يذكر ال

أَْو ُيَزوُِّجُهمْ ) ٤٩(َر ِللَِّه ُملُْك السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َيْخلُُق َما َيَشاُء َيَهُب ِلَمْن َيَشاُء إَِناثًا وََيَهُب ِلَمْن َيَشاُء الذُّكُو
  ) ٥٠( ذُكْرَاًنا َوإَِناثًا َوَيجَْعلُ َمْن َيَشاُء َعِقيًما إِنَُّه َعِليٌم قَِديٌر

أتبع ذلك أنّ له امللك وأنه يقسم النعمة والبالء كيف أراد ، ويهب : ملا ذكر إذاقة اإلنسان الرمحة وإصابته بضّدها 
لعباده من األوالد ما تقتضيه مشيئته ، فيخص بعضاً باإلناث وبعضاً بالذكور ، وبعضاً بالصنفني مجيعاً ، ويعقم 

مل قّدم اإلناث أّوالً على الذكور مع تقّدمهم عليهّن ، مث رجع فقّدمهم ، : ت فإن قل. آخرين فال يهب هلم ولداً قط 
ألنه ذكر البالء يف آخر اآلية األوىل وكفران اإلنسان بنسيانه الرمحة : ومل عرف الذكور بعد ما نكر اإلناث؟ قلت 

سياق الكالم أنه فاعل ما  السابقة عنده ، مث عقبه بذكر ملكه ومشيئته وذكر قسمة األوالد ، فقدم اإلناث ألنّ
يشاؤه ال ما يشاؤه اإلنسان ، فكان ذكر اإلناث الاليت من مجلة ما ال يشاؤه اإلنسان أهم ، واألهم واجب التقدمي ، 

وليلي اجلنس الذي كانت العرب تعّده بالء ذكر البالء ، وأخر الذكور فلما أخرهم لذلك تدارك تأخريهم ، وهم 
ويهب ملن يشاء الفرسان األعالم املذكورين الذين : ؛ ألن التعريف تنويه وتشهري ، كأنه قال أحقاء بالتقدمي بتعريفهم

ال خيفون عليكم ، مث أعطى بعد ذلك كال اجلنسني حقه من التقدمي والتأخري ، وعّرف أن تقدميهّن مل يكن لتقدمهّن ، 
{ ، ]  ١٣: احلجرات [ } خلقناكم ّمن ذَكَرٍ وأنثى إِنَّا { : كما قال } ذُكَْراناً وإناثا { : ولكن ملقتض آخر فقال 



نزلت يف األنبياء صلوات اهللا عليهم وسالمه ، حيث : وقيل ]  ٣٩: القيامة [ } فََجَعلَ ِمْنُه الزوجني الذكر واالنثى 
} ُه َعِليٌم إِنَّ{ وهب لشعيب ولوط إناثاً ، وإلبراهيم ذكوراً ، وحملمد ذكوراً وإناثاً ، وجعل حيىي وعيسى عقيمني 

  .على تكوين ما يصلحهم } قَِديٌر { مبصاحل العباد 

نِِه َما َيَشاُء إِنَُّه َعِليٌّ َحِكيمٌ َوَما كَانَ ِلَبَشرٍ أَنْ ُيكَلَِّمُه اللَُّه إِلَّا َوْحًيا أَْو ِمْن َوَراِء ِحجَابٍ أَْو يُْرِسلَ َرسُولًا فَُيوِحَي بِإِذْ
)٥١ (  

إما على طريق الوحي وهو : على ثالثة أوجه } أَن ُيكَلَّمُه اهللا إِالَّ { وما صح ألحد من البشر }  َوَما كَانَ ِلَبَشرٍ{ 
: وعن جماهد . اإلهلام والقذف يف القلب أو املنام ، كما أوحى إىل أم موسى وإىل إبراهيم عليه السالم يف ذبح ولده 

  :بيد بن األبرص قال ع. أوحى اهللا الزبور إىل داود عليه السالم يف صدره 
  بِإِْبلِ أَبِي أَْوفَى فَقُْمُت َعلَى رِْجلِ... َوأَْوَحى إِيلَّ اللَُّه أَنْ قَدْ َتأَمَّرُوا 

وإما على أن يسمعه كالمه الذي خيلقه يف بعض األجرام ، من غري أن يبصر السامع . أهلمين وقذف يف قليب : أي 
مثل أي ، كما يكلم امللك احملتجب بعض } ِمن َورآىِء ِحَجابٍ { : وقوله . من يكلمه ، ألنه يف ذاته غري مرئي 

وإما . خواصه وهو من وراء احلجاب ، فيسمع صوته وال يرى شخصه ، وذلك كما كلم موسى ويكلم املالئكة 
ىل وحيا كما أوحى إ: وقيل . على أن يرسل إليه رسوالً من املالئكة فيوحى امللك إليه كما كلم األنبياء غري موسى 

: ووحيا ، وأن يرسل . أي نبيناً كما كلم أمم األنبياء على ألسنتهم } أَْو يُْرِسلَ َرسُوالً { الرسل بواسطة املالئكة 
ظرف واقع موقع احلال أيضاً ، : ومن وراء حجاب . مصدران واقعان موقع احلال؛ ألنّ أن يرسل ، يف معىن إرساالً 

وما صح أن يكلم أحداً إال موحياً ، أو : والتقدير ]  ١٩١: آل عمران [ } وعلى ُجنُوبِهِْم { : كقوله تعاىل 
كالماً؛ ألنّ الوحي كالم خفي : وحياً ، موضوعاً موضع : وجيوز أن يكون . مسمعاً من وراء حجاب ، أو مرسالً 

رساآل : كذلك ال أكلمه إال جهراً وإال خفاتا؛ ألنّ اجلهر واخلفات ضربان من الكالم ، و: يف سرعة ، كما تقول 
{ : وقوله . قلت لفالن كذا ، وإمنا قاله وكيلك أو رسولك : جعل الكالم على لسان الرسول بغري واسطة تقول 

أن يوحي ، وعطف : يف معىن ) وحيا ( أو إمساعاً من وراء حجاب؛ ومن جعل : معناه } أَْو ِمن َوَرآىِء ِحجَابٍ 
أو بأن يرسل ، فعليه أن . إال بأن يوحي : أي } رٍ أَن ُيكَلَّمُه اهللا إِالَّ َوْحياً َوَما كَانَ ِلَبَش{ يرسل عليه ، على معىن 

أو «وقرىء . أو أن يسمع من وراء حجاب : تقديراً يطابقهما عليه ، حنو } أَْو ِمن َوَراء ِحجَابٍ { : يقدر قوله 
وروى أنّ . على وحيا يف معىن موحياً  أو مبعىن مرسالً عطفاً. أو هو رسل : بالرفع ، على » يرسل رسوالً فيوحى

  :اليهود قالت للنيب صلى اهللا عليه وسلم 
أال تكلم اهللا وتنظر إليه إن كنت نبياً كما كلمه موسى ونظر إليه ، فإنا لن نؤمن لك حىت تفعل ذلك ، )  ٩٩٩( 

  :وعن عائشة رضي اهللا عنها . مل ينظر موسى إىل اهللا ، فنزلت : فقال 
فتلت : أو مل تسمعوا ربكم يقول : عم أنّ حممداً رأى ربه فقد أعظم على اهللا الفرية ، مث قالت من ز)  ١٠٠٠( 

جيري أفعاله على موجب احلكمة ، فيكلم تارة بواسطة ، } َحِكيمٌ { عن صفات املخلوقني } إِنَُّه َعِلىٌّ { : هذه اآلية 
  .إما إهلاماً ، وإما خطاباً : وأخرى بغري واسطة 



نَْهِدي بِِه َمْن َنَشاُء ِمْن  َك أَْوَحْيَنا إِلَْيكَ ُروًحا ِمْن أَمْرَِنا َما كُْنَت َتْدرِي َما الِْكتَاُب َولَا الْإَِميانُ َولَِكْن َجَعلَْناُه نُوًراَوكَذَِل
السََّماوَاِت َوَما ِفي الْأَْرضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ ِصَراطِ اللَِّه الَِّذي لَُه َما ِفي ) ٥٢(ِعَباِدَنا وَإِنَّكَ لَتَْهِدي إِلَى ِصرَاٍط ُمْسَتقِيمٍ 

  ) ٥٣(َتِصُري الْأُمُوُر 

قد : فإن قلت . ما أوحي إليه ، ألن اخللق حييون به يف دينهم كما حيىي اجلسد بالروح : يريد } ُروحاً ّمْن أَْمرَِنا { 
} َوالَ اإلميان { : نزوله عليه؛ فما معىن قوله ما كان يدري ما القرآن قبل : علم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

واألنبياء ال جيوز عليهم إذا عقلوا ومتكنوا من النظر واالستدالل أن خيطئهم اإلميان باهللا وتوحيده ، وجيب أن يكونوا 
لت معصومني من ارتكاب الكبائر ومن الصغائر اليت فيها تنفري قبل املبعث وبعده ، فكيف ال يعصمون من الكفر؟ ق

بعضها الطريق إليه العقل ، وبعضها الطريق إليه السمع ، فعىن به ما الطريق إليه : اإلميان اسم يتناول أشياء : 
{ : أال ترى أنه قد فسر اإلميان يف قوله تعاىل . السمع دون العقل؛ وذاك ما كان له فيه علم حىت كسبه بالوحي 

من } َمن نََّشاُء ِمْن ِعَباِدَنا { بالصالة؛ ألهنا بعض ما يتناوله اإلميان ]  ١٤٣:  البقرة[ } َوَما كَانَ اهللا ِلُيضِيَع إميانكم 
. يهديك اهللا : أي » لتهدى«وقرىء . بدل } صراط اهللا { له لطف ومن ال لطف له ، فال هداية جتدي عليه 

  .» لتدعو«وقرىء 
  :عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  " .ممن تصلي عليه املالئكة ويستغفرون له ويسترمحون له  من قرأ حم عسق كان) "  ١٠٠١( 

  ) ٤(وَإِنَُّه ِفي أُمِّ الِْكتَابِ لََدْيَنا لََعِليٌّ َحِكيٌم ) ٣(إِنَّا َجَعلَْناُه قُْرآًنا َعرَبِيا لََعلَّكُْم َتْعِقلُونَ ) ٢(وَالِْكَتابِ الُْمبِنيِ ) ١(حم 

جواباً للقسم وهو من األميان احلسنة } إِنَّا جعلناه قُْرءاناً َعَربِّياً { : قوله أقسم بالكتاب املبني وهو القرآن وجعل 
  :ونظريه قول أيب متام . البديعة ، لتناسب القسم واملقسم عليه ، وكوهنما من واد واحد 

. الواضح للمتدبرين : وقيل .  البني للذين أنزل عليهم؛ ألنه بلغتهم وأساليهم} لُْمبِنيِ ؛... َوثََناَياِك إِنََّها إِغْرِيُض 
} جعلناه { الذي أبان طرق اهلدى من طرق الضاللة ، وأبان ما حتتاج إليه األمة يف أبواب الديانة ) املبني : ( وقيل 

[ } َوجََعلَ الظلمات والنور { : أو مبعىن خلقناه معّدى إىل واحد ، كقوله تعاىل . مبعىن صريناه معّدى إىل مفعولني 
: مستعار ملعىن اإلرادة؛ لتالحظ معناها ومعىن الترجي ، أي : ولعل . حال } قُْرَءاناً َعَربِّياً { و ] .  ١: األنعام 

بالكسر » أّم الكتاب«إرادة أن تعقله العرب ، ولئال يقولوا لوال فصلت آياته ، وقرىء : خلقناه عربياً غري عجمي 
مسي بأم الكتاب؛ ]  ٢٢ -٢١: الربوج [ } مَّجِيٌد ِفى لَْوحٍ مَّْحفُوٍظ  َبلْ ُهَو قُْرءانٌ{ : وهو اللوح ، كقوله تعاىل 

{ على رفيع الشأن يف الكتب؛ لكونه معجزاً من بينها . ألنه األصل الذي أثبتت فيه الكتب منه تنقل وتنتسخ 
  .ب هكذا منزلته عندنا منزلة كتاب مها صفتاه ، وهو مثبت يف أم الكتا: ذو حكمة بالغة ، أي } َحكِيٌم 

  ) ٥(أَفََنضْرُِب َعْنكُُم الذِّكَْر صَفًْحا أَنْ كُْنُتْم قَْوًما ُمْسرِِفَني 

ضرب : أفننحي عنكم الذكر ونذوده عنكم على سبيل اجملاز ، من قوهلم : يعين } أَفََنْضرُِب َعنكُُم الذكر صَفْحاً { 
  :وقال طرفة . بل وألضربنكم ضرب غرائب اإل: ومنه قول احلجاج . الغرائب عن احلوض 

  َضرَْبَك بِالسَّْيِف قَوَْنَس الْفََرسِ... اْضرَِب َعْنَك الُْهُموَم طَارِفََها 
أهنملكم فنضرب عنكم الذكر ، إنكاراً ألن يكون األمر على خالف ما قّدم : والفاء للعطف على حمذوف ، تقديره 



إما مصدر من صفح عنه . وصفحاً على وجهني . مبواجبه  وخلقه قرآناً عربياً؛ ليعقلوه ويعملوا. على إنزاله الكتاب 
أفنعزل عنكم إنزال القرآن وإلزام احلجة به إعراضاً عنكم : إذا أعرض ، منتصب على أنه مفعول له ، على معىن : 
أفننحيه عنكم جانباً ، فينتصب : نظر إليه بصفح وجهه وصفح وجهه ، على معىن : وإّما مبعىن اجلانب من قوهلم . 

ويف هذه القراءة . بالضم » صفحاً«وتعضده قراءة من قرأ . ضعه جانباً ، وامش جانباً : على الظرف كما تقول 
} إِن كُنُتمْ { صافحني معرضني : وهو أن يكون ختفيف صفح مجع صفوح ، وينتصب على احلال ، أي : وجه آخر 

ستقام معىن إن الشرطية ، وقد كانوا مسرفني كيف ا: فإن قلت . وإذ كنتم » أَن كنتم«وقرىء . ألن كنتم : أي 
هو من الشرط الذي ذكرت أنه يصدر عن املدل بصحة األمر ، املتحقق لثبوته ، كما يقول : على البّت؟ قلت 

إن كنت عملت لك فوفين حقي ، وهو عامل بذلك؛ ولكنه خييل يف كالمه أن تفريطك يف اخلروج عن احلق : األجري 
  .ستحقاق ، مع وضوحه استجهاالً له فعل من له شك يف اال: 

فَأَْهلَكَْنا أََشدَّ ِمنُْهْم َبطًْشا وََمَضى ) ٧(َوَما يَأِْتيهِْم ِمْن َنبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِِه َيْستَْهزِئُونَ ) ٦(َوكَْم أَْرَسلَْنا ِمْن َنبِيٍّ ِفي الْأَوَِّلَني 
  ) ٨(َمثَلُ الْأَوَِّلَني 

وهذه تسلية لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . كانوا على ذلك : ية حال ماضية مستمرة ، أي حكا} َوَما َيأِْتيهِم { 
للقوم املسرفني ، ألنه صرف اخلطاب عنهم إىل رسول اهللا صلى اهللا } أََشدَّ ِمنُْهم { الضمري يف . عن استهزاء قومه 

 غري موضع منه ذكر قصتهم وحاهلم العجيبة أي سلف يف القرآن يف} ومضى َمثَلُ االولني { عليه وسلم خيربه عنهم 
  .اليت حقها أن تسري مسري املثل ، وهذا وعد لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ووعيد هلم 

الْأَْرَض مَْهًدا َوَجَعلَ  الَِّذي جََعلَ لَكُُم) ٩(َولَِئْن َسأَلَْتُهْم َمْن َخلََق السََّماوَاِت َوالْأَْرَض لََيقُولُنَّ َخلَقَُهنَّ الَْعزِيزُ الَْعِليُم 
  ) ١١(َوالَِّذي نَزَّلَ ِمَن السََّماِء َماًء بِقََدرٍ فَأَْنَشرَْنا بِِه َبلَْدةً َمْيًتا كَذَِلَك ُتخَْرُجونَ ) ١٠(لَكُْم ِفيَها ُسُبلًا لََعلَّكُْم تَْهَتُدونَ 

رد من األوصاف عقيبه إن كان من قوهلم ، فما تصنع وما س} لََيقُولُنَّ َخلَقَُهنَّ العزيز العليم { : قوله : فإن قلت 
: وإن كان من قول اهللا ، فما وجهه؟ قلت ]  ١١: الزخرف [ } فَأَنشَْرَنا بِِه بَلَْدةً مَّْيتاً كَذَِلكَ ُتْخَرُجونَ { : بقوله 

لذي من صفته كيت وكيت ، ا} لََيقُولُنَّ َخلَقَُهنَّ العزيز العليم { : ومعىن قوله . هو من قول اهللا ال من قوهلم 
  .مبقدار يسلم معه البالد والعباد ، ومل يكن طوفاناً } بِقََدرٍ { . لينسنبّ خلقها إىل الذي هذه أوصافه وليسندنه إليه 

َعلَى ظُهُورِِه ثُمَّ َتذْكُُروا نِْعَمةَ ِلَتْسَتُووا ) ١٢(َوالَِّذي َخلََق الْأَْزوَاَج كُلََّها َوجََعلَ لَكُْم ِمَن الْفُلِْك وَالْأَْنَعامِ َما َتْركَُبونَ 
  ) ١٤(وَإِنَّا إِلَى َربَِّنا لَُمْنقَِلُبونَ ) ١٣(رَبِّكُْم إِذَا اْسَتوَْيُتْم َعلَْيِه َوَتقُولُوا سُْبَحانَ الَِّذي َسخََّر لََنا َهذَا َوَما كُنَّا لَُه ُمقْرِنَِني 

وقد . ركبوا األنعام وركبوا يف الفلك : يقال : فإن قلت . تركبونه  أي} َما َتْركَُبونَ { األصناف } األزواج { و 
: غلب املتعّدي بغري واسطة ، لقّوته على املتعّدي بواسطة ، فقيل : ذكر اجلنسني فكيف قال ما تركبونه؟ قلت 

أن يذكروها : م ومعىن ذكر نعمة اهللا عليه. على ظهور ما تركبونه وهو الفلك واألنعام } على ظُُهورِِه { تركبونه 
  :يف قلوهبم معترفني هبا مستعظمني هلا ، مث حيمدوا عليها بألسنتهم ، وهو ما يروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

احلمد هللا على : " فإذا استوى على الدابة قال " بسم اهللا : " أنه كان إذا وضع رجله يف الركاب قال )  ١٠٠٢( 
إذا ركب يف : وقالوا . وكرب ثالثاً وهلل ثالثاً " إىل قوله ملنقلبون . . . كل حال ، سبحان الذي سخر لنا هذا 



وعن احلسن بن علي رضي اهللا ]  ٤١: هود [ } بِْسمِ اهللا َمجَْراَها َوُمْرَساَها إِنَّ َرّبى لََغفُوٌر رَّحِيٌم { : السفينة قال 
: ومب أمرنا؟ قال : أهبذا أمرمت؟ فقال : فقال . سبحان الذي سخر لنا هذا : عنهما أنه رأى رجالً يركب دابة فقال 

وهذا من حسن مراعاهتم ألداب اهللا وحمافظتهم على . أن تذكروا نعمة ربكم ، كان قد أغفل التحميد فنبهه عليه 
جعلنا اهللا من املقتدين هبم ، والسائرين بسريهتم ، فما أحسن بالعاقل النظر يف لطائف الصناعات ، . دقيقها وجليلها 

  :قال ابن هرمة . أقرن الشيء ، إذا أطاقه : يقال . مطيقني } ُمقْرِنَِني { فكيف بالنظر يف لطائف الديانات؟ 
  يُطَاقُ اْحِتمَالُ الصَّدِّ َيا َدْعُد وَالَْهجُْر... َوأَقَْرْنُت َما َحمَّلَتْنِي َولَقَلََّما 

أال ترى إىل قوهلم يف الضعيف . يكون قرينة للضعيف  وجده قرينته وما يقرن به؛ ألنّ الصعب ال: » أقرنه«وحقيقة 
وَإِنَّا إىل َربَِّنا { : كيف اتصل بذلك قوله : فإن قلت . واملعىن واحد » مقرنني«وقرىء . ال يقرن به الصعبة : 

كم من راكب دابة عثرت به أو مشست أو تقحمت أو طاح من ظهرها فهلك ، وكم من : ؟ قلت } لَُمنقَِلُبونَ 
: ني يف سفينة انكسرت هبم فغرقوا؛ فلما كان الركوب مباشرة أمر خمطر ، واتصاالً بسبب من أسباب التلف راكب

كان من حق الراكب وقد اتصل بسبب من أسباب التلف أن ال ينسى عند اتصاله به يومه ، وأنه هالك ال حمالة 
نه حىت يكون مستعداً للقاء اهللا بإصالحه من فمنقلب إىل اهللا غري منفلت من قضائه ، وال يدع ذكر ذلك بقلبه ولسا

نفسه ، واحلذر من أن يكون ركوبه ذلك من أسباب موته يف علم اهللا وهو غافل عنه ، ويستعيذ باهللا من مقام من 
تعالوا نتنزه على اخليل أو يف بعض الزوارق؛ فريكبون حاملني مع أنفسهم أواين اخلمر واملعازف ، : يقول لقرنائه 

ون يسقون حىت متيل طالهم وهم على ظهور الدواب ، أو يف بطون السفن وهي جتري هبم ، ال يذكرون إال فال يزال
وقد بلغين أنّ بعض السالطني ركب وهو يشرب من بلد إىل بلد بينهما مسرية . الشيطان ، وال ميتثلون إال أوامره 

أحس به ، فكم بني فعل أولئك الراكبني وبني  شهر ، فلم يصح إال بعدما اطمأنت به الدار ، فلم يشعر مبسريه وال
  .يذكرون عند الركوب ركوب اجلنازة : وقيل . ما أمر اهللا به يف هذه اآلية 

َوإِذَا ) ١٦( أَمِ اتََّخذَ ِممَّا َيْخلُُق َبَناٍت َوأَصْفَاكُْم بِالَْبنَِني) ١٥(َوَجَعلُوا لَُه ِمْن ِعَباِدِه ُجزًْءا إِنَّ الْإِْنَسانَ لَكَفُوٌر ُمبٌِني 
أََوَمْن يَُنشَّأُ ِفي الِْحلَْيِة َوُهَو ِفي الِْخَصامِ ) ١٧(ُبشَِّر أََحدُُهْم بَِما َضَربَ ِللرَّْحَمنِ َمثَلًا ظَلَّ َوْجُهُه ُمْسَودا َوُهَو كَظِيٌم 

  ) ١٨(غَْيُر ُمبِنيٍ 

ولئن سألتهم عن خالق : أي ]  ٩: الزخرف [ } ن َسأَلَْتُهم َولَِئ{ : متصل بقوله } َوَجَعلُواْ لَُه ِمْن ِعَباِدِه ُجْزًءا { 
. السموات واألرض ليعترفن به ، وقد جعلوا له مع ذلك االعتراف من عباده جزءاً فوصفوه بصفات املخلوقني 

الولد بضعة من أن قالوا املالئكة بنات اهللا ، فجعلوهم جزءاً له وبعضاً منه ، كما يكون } ِمْن ِعَباِدِه ُجْزًءا { ومعىن 
اسم لإلناث ، وما : تفسري اجلزء باإلناث ، وادعاء أنّ اجلزء يف لغة العرب : ومن بدع التفاسري . والده وجزءاً له 

أجزأت املرأة ، مث : هو إال كذب على العرب ، ووضع مستحدث منحول ، ومل يقنعهم ذلك حىت اشتقوا منه 
  :صنعوا بيتاً وبيتاً 
  زُوِّْجُتَها ِمْن َبنَاِت اَألْوسِ ُمجْزِئَةً... ةٌ َيوْماً فَالَ َعَجب إنْ أَجْزَأَْت ُحرَّ

جلحود للنعمة ظاهر جحوده؛ ألنّ نسبة الولد إليه كفر ، والكفر أصل } لَكَفُوٌر مُّبِنيٌ { بضمتني » جزؤوا«وقرىء 
ن شأهنم ، حيث مل يرضوا بأن جعلوا هللا جتهيالً هلم وتعجيباً م: بل اختذ ، واهلمزة لإلنكار } أَمِ اختذ { الكفران كله 

وهو اإلناث دون الذكور ، على أهنم أنفر خلق اهللا عن : من عباده جزءاً ، حىت جعلوا ذلك اجلزء شر اجلزأين 
هبوا أنّ إضافة اختاذ الولد إليه جائزة فرضاً : اإلناث وأمقتهم هلّن ، ولقد بلغ هبم املقت إىل أن وأودهّن ، كأنه قيل 



 ، أما تستحيون من الشطط يف القسمة؟ ومن ادعائكم أنه آثركم على نفسه خبري اجلزأين وأعالمها وترك له ومتثيالً
َيَهبُ { : وتقدميهّن يف الذكر عليهم ملا ذكرت يف قوله تعاىل } البنني { وتعريف } َبَناتٍ { شرمها وأدنامها؟ وتنكري 

باجلنس الذي جعله له } بَِما َضَربَ للرمحن َمثَالً { ]  ٤٩: الشورى [ } ر ِلَمن َيَشاء إناثا َوَيَهُب ِلَمن َيَشاء الذكو
شبهاً ألنه إذا جعل املالئكة جزءاً هللا وبعضاً منه فقد جعله من جنسه ومماثالً له؛ ألن الولد ال يكون إال : مثالً ، أي 

قد ولدت لك بنت اغتم : إذا قيل له ومن حاهلم أن أحدهم . أهنم نسبوا إليه هذا اجلنس : من جنس الوالد ، يعين 
أن امرأته وضعت أنثى ، فهجر البيت الذي : وعن بعض العرب . واربّد وجهه غيظاً وتأسفاً وهو مملوء من الكرب 

  :فيه املرأة ، فقالت 
  يَظَلُّ ِفي الَْبْيتِ الَِّذي َيِلينَا... َما َألبِي َحْمَزةَ الَ َيأْتِيَنا 

  لَْيَس لََنا ِمْن أَْمرَِنا مَاِشينَا... َد الَْبنِيَنا غَْضَبانُ أَنْ الَ نَِل
مسودّ «وقرىء . والظلول مبعىن الصريورة ، كما يستعمل أكثر األفعال الناقصة مبعناها ... َوإِنََّما نَأُْخذُ َما أُْعِطيَنا 

أو جيعل : موقع اخلرب ، مث قال مجلة واقعة } َوْجُهُه ُمسَْوّداً { ضمري املبشر ، و } ظَلَّ { على أن يف » ومسواّد
أي يترىب يف الزينة والنعمة ، وهو إذا } ُيَنشَّأُ ِفى احللية { وهو أنه . للرمحن من الولد من هذه الصفة املذمومة صفته 

احتاج إىل جماثاة اخلصوم وجماراة الرجال ، كان غري مبني ، ليس عنده بيان ، وال يأيت بربهان حيجُّ به من خياصمه 
قلما تكلمت امرأة فأرادت أن تتكلم حبجتها إال : لضعف عقول النساء ونقصاهنّن عن فطرة الرجال ، يقال  وذلك

أنه جعل النشىء يف الزينة والنعومة من املعايب واملذام ، وأنه من صفة ربات احلجال : وفيه . تكلمت باحلجة عليها 
اخشوشنوا : ، ويعيش كما قال عمر رضي اهللا عنه  ، فعلى الرجل أن جيتنب ذلك ويأنف منه ، ويربأ بنفسه عنه

. ، وينشأ ويناشأ » ينشأ«وقرىء . وإن أراد أن يزين نفسه زينها من باطن بلباس التقوى . واخشوشبوا ومتعددوا 
  .املغاالة مبعىن اإلغالء : ونظري املناشأة مبعىن اإلنشاء 

  ) ١٩(ْحَمنِ إَِناثًا أََشهِدُوا َخلْقَُهمْ َسُتكَْتُب َشهَاَدتُُهْم وَُيْسأَلُونَ َوَجَعلُوا الَْملَاِئكَةَ الَِّذيَن ُهْم ِعَباُد الرَّ

قد مجعوا يف كفرة ثالث كفرات ، وذلك أهنم نسبوا إىل اهللا الولد ، ونسبوا إليه أحّس النوعني؛ وجعلوه من املالئكة 
وعبيد الرمحن ، وعبد » عباد الرمحن«ء وقرى. الذين هم أكرم عباد اهللا على اهللا ، فاستخفوا هبم واحتقروهم 

. مسوا وقالوا إهنم إناث : ومعىن جعلوا . مجع اجلمع : وإناثاً ، وأنثا . الرمحن ، وهو مثل لزلفاهم واختصاصهم 
وآأشهدوا بألف بينهما ، وهذا هتكم هبم ، مبعىن أهنم . وأشهدوا ، هبمزتني مفتوحة ومضمومة » أَأُشْهدوا«وقرىء 

من غري أن يستند قوهلم إىل علم ، فإن اهللا مل يضطرهم إىل علم ذلك ، وال تطّرقوا إليه باستدالل ، وال يقولون ذلك 
َسُتكَْتُب شهادهتم { أحاطوا به عن خرب يوجب العلم ، فلم يبق إال أن يشاهدوا خلقهم ، فأخربوا عن هذه املشاهدة 

بالياء والنون : وسنكتب » سيكتب«وقرىء . وهذا وعيد } ونَ وَُيْسئَلُ{ اليت شهدوا هبا على املالئكة من أنوثتهم } 
  .ويساءلون على ما يفاعلون . وشهادهتم ، وشهاداهتم . 

  ) ٢٠(َوقَالُوا لَْو َشاَء الرَّْحَمُن َما َعَبْدَناُهْم َما لَُهْم بِذَِلَك ِمْن ِعلْمٍ إِنْ ُهْم إِلَّا َيخُْرُصونَ 

عبادهتم املالئكة : مها كفرتان أيضاً مضمومتان إىل الكفرات الثالث ، ومها } ا عبدناهم َوقَالُواْ لَْو َشآَء الرمحن َم{ 
: ما أنكرت على من يقول : من دون اهللا ، وزعمهم أن عبادهتم مبشيئة اهللا ، كما يقول إخواهنم اجملربة ، فإن قلت 

ال دليل على أهنم قالوه مستهزئني ،  :قالوا ذلك على وجه االستهزاء ، ولو قالوه جادين لكانوا مؤمنني؟ قلت 



أهنم جعلوا : وادعاء ما ال دليل عليه باطل ، على أن اهللا تعاىل قد حكى عنه ذلك على سبيل الذم والشهادة بالكفر 
: وأهنم عبدوهم وقالوا . له من عباده جزءاً ، وأنه اختذ بنات وأصفاهم بالبنني ، وأهنم جعلوا املالئكة املكرمني إناثاً 

قبل هذا احملكى الذي  -لكان النطق باحملكيات : و شاء الرمحن ما عبدناهم ، فلو كانوا ناطقني هبا على طريق اهلزء ل
مدحاً هلم ، من قبل أهنا كلمات كفر نطقوا هبا على طريق اهلزء؛ فبقي أن  -هو إميان عنده لو جدّوا يف النطق به 

جنعل هذا األخري وحده مقوالً على وجه اهلزء دون : ، فإن قالوا  يكونوا جادين ، وتشترك كلها يف أهنا كلمات كفر
. ما قبله ، فما هبم إال تعويج كتاب اهللا الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه ، لتسوية مذهبهم الباطل 

[ } لْمٍ إِنْ ُهْم إِالَّ َيخُْرُصونَ مَّا لَُهم بِذَِلَك ِمْن ِع{ : ولو كانت هذه كلمة حق نطقوا هبا هزءاً مل يكن لقوله تعاىل 
كان الواجب أن ينكر عليه استهزاؤه وال : معىن ، ألنّ من قال ال إله إال اهللا على طريق اهلزء ]  ٢٠: الزخرف 

: بقوهلم  -ما قولك فيمن يفسر ما هلم : فإن قلت . يكذب ، ألنه ال جيوز تكذيب الناطق باحلق جاّداً كان أو هازئاً 
متحل : من علم إن هم إال خيرصون يف ذلك القول ال يف تعليق عبادهتم مبشيئة اهللا؟ قلت  -ئكة بنات اهللا إن املال

َسَيقُولُ الذين أَْشَركُواْ لَوْ َشاء اهللا َما أَْشرَكَْنا َوالَ آَباُؤَنا َوالَ َحرَّْمَنا ِمن { : وحنوه قوله تعاىل . مبطل وحتريف مكابر 
  ] . ١٤٨: األنعام [ } ذين ِمن قَْبِلهِْم َشْىء كذلك كَذََّب ال

َبلْ قَالُوا إِنَّا َوَجْدَنا آَباءََنا َعلَى أُمٍَّة َوإِنَّا َعلَى آثَارِِهْم ُمْهَتُدونَ ) ٢١(أَْم آَتْيَناُهْم ِكَتاًبا ِمْن قَْبِلِه فَُهْم بِِه ُمْسَتْمِسكُونَ 
)٢٢ (  

قوالً قالوه غري مستند : أهنم ألصقوا عبادة غري اهللا مبشيئة اهللا : واملعىن .  للقرآن أو الرسول} ِمن قَْبِلِه { الضمري يف 
أم آتيناهم كتاباً قبل هذا الكتاب نسبنا فيه الكفر والقبائح إلينا ، فحصل هلم علم بذلك من : إىل علم ، مث قال 

إِنَّا َوَجْدَنا { إال قوهلم بل ال حجة هلم يستمسكون هبا . جهة الوحي ، فاستمسكوا بذلك الكتاب واحتجوا به 
الطريقة اليت : بالكسر ، وكلتامها من األّم وهو القصد ، فاألمة » على إمة«وقرىء . على دين } َءاَباَءَناَعلَى أُمٍَّة 

على نعمة : وقيل . احلالة اليت يكون عليها اآلم وهو القاصد : واألمة . تقصد ، كالرحلة للمرحولة إليه : تؤم ، أي 
  .أو الظرف صلة ملهتدون . خرب إن } على ءاثا رِِهم مُّْهَتدُونَ { حسنة  وحالة

أُمٍَّة َوإِنَّا َعلَى آثَارِِهْم ُمقَْتُدونَ  َوكَذَِلَك َما أَْرَسلَْنا ِمْن قَْبِلَك ِفي قَْرَيٍة ِمْن َنِذيرٍ إِلَّا قَالَ مُْتَرفُوَها إِنَّا َوَجْدَنا آَباءََنا َعلَى
)٢٣ (  

الذين أترفتهم النعمة ، أي أبطرهتم فال حيبون إال الشهوات واملالهي ، ويعافون مشاق الدين وتكاليفه } فُوَها ُمْتَر{ 
.  

ْم فَاْنظُْر كَْيفَ فَاْنَتقَْمَنا ِمنُْه) ٢٤(قَالَ أََولَْو جِئُْتكُْم بِأَْهَدى ِممَّا َوَجدُْتْم َعلَْيِه آَباَءكُْم قَالُوا إِنَّا بَِما أُْرِسلُْتْم بِِه كَاِفُرونَ 
  ) ٢٥(كَانَ َعاِقَبةُ الُْمكَذِّبَِني 

: وجئتكم ، وجئناكم ، يعين ، أتتبعون آباءكم ولو جئتكم بدين أهدى من دين آبائكم؟ قالوا : وقال » قل«قرىء 
  .إنا ثابتون على دين آبائنا ال ننفك عنه ، وإن جئتنا مبا هو أهدى وأهدى 



َوَجَعلََها كَِلَمةً َباِقَيةً ) ٢٧(إِلَّا الَِّذي فَطَرَنِي فَإِنَُّه َسَيْهِدينِ ) ٢٦(أَبِيِه َوقَْوِمِه إِنَّنِي َبَراٌء ِممَّا َتعُْبُدونَ َوإِذْ قَالَ إِْبَراِهيُم ِل
  ) ٢٨(ِفي َعِقبِِه لََعلَُّهْم يَْرجُِعونَ 

مصدر كظماء ، ولذلك : وبراء وبرىء ، فربىء وبراء ، حنو كرمي وكرام؛ . بفتح الباء وضمها » براء«قرىء 
} الذى فَطََرنِى { حنن الرباء منك ، واخلالء منك : يقال . استوى فيه الواحد واالثنان واجلماعة ، واملذكر واملؤنث 

لكن الذي فطرين فإنه سيهدين ، وأن يكون : أن يكون منصوباً على أنه استثناء منقطع ، كأنه قال : فيه غري وجه 
كيف جتعله بدالً : فإن قلت . إنين براء مما تعبدون إال من الذي فطرين : اجملرور مبن؛ كأنه قال  جمروراً بدالً من

أن ذات اهللا خمالفة جلميع الذوات ، فكانت خمالفة لذوات ما : وليس من جنس ما يعبدون من وجهني ، أحدمها 
كانوا يعبدون اهللا مع أوثاهنم ، : قالوا : قلت والثاين ، أن اهللا تعاىل غري معبود بينهم واألوثان معبودة؟ . يعبدون 

إنين براء من آهلة تعبدوهنا : تقديره . يف ما تعبدون موصوفة } َما { صفة مبعىن غري ، على أن } إِالَّ { وأن تكون 
ما : فإن قلت ] .  ٢٢: ياء األنب[ } لَْو كَانَ ِفيهَِما آِلَهةٌ إِالَّ اهللا لَفََسَدَتا { : غري الذي فطرين ، فهو نظري قوله تعاىل 

فَإِنَُّه { ومرة ]  ٧٨: الشعراء [ } فَُهَو َيْهِدينِ { : قال مرة : على التسويف؟ قلت } َسَيْهِدينِ { : معىن قوله 
فهو يهدين وسيهدين ، فيدالن على استمرار اهلداية يف احلال . فامجع بينهما وقّدر ، كأنه قال } َسيَْهِدينِ 

إنين براء مما : ( وجعل إبراهيم صلوات اهللا عليه كلمة التوحيد اليت تكلم هبا وهي قوله } َعلََها َوَج{ واالستقبال 
يف ذريته ، فال يزال فيهم من يوحد اهللا ويدعو إىل توحيده ، لعل } كَِلَمةً باقية ِفى َعِقبِِه { ) تعبدون إال الذي فطرين 

: وقيل ]  ١٣٢: البقرة [ } ووصى بَِها إبراهيم َبنِيِه  {وحنوه . من أشرك منهم يرجع بدعاء من وحد منهم 
  .خلفه : فيمن عقبه ، أي : على التخفيف ويف عقبه كذلك ، ويف عاقبه ، أي » كلمة«وقرىء . وجعلها اهللا 

  ) ٢٩(َبلْ َمتَّْعُت هَُؤلَاِء َوآَباَءُهْم َحتَّى َجاءَُهُم الَْحقُّ َوَرُسولٌ ُمبٌِني 

أهل مكة وهم من عقب إبراهيم باملّد يف العمر والنعمة ، فاغتروا باملهلة ، وشغلوا : يعين } ُؤالَِء َبلْ َمتَّْعُت َه{ 
} َوَرسُولٌ مُّبٌِني { وهو القرآن } حىت َجاَءُهُم احلق { بالتنعم واتباع الشهوات وطاعة الشيطان عن كلمة التوحيد 

ه ومسوه ساحراً وما جاء به سحراً ومل يوجد منهم ما رجاه الرسالة واضحها مبا معه من اآليات البينة ، فكذبوا ب
كأن اهللا تعاىل اعترض : بفتح التاء؟ قلت » متعت«فما وجه قراءة من قرأ : فإن قلت » بل متعنا«وقرىء . إبراهيم 

بل متعتهم مبا : فقال ]  ٢٨: الزخرف [ } َوَجَعلََها كَِلَمةً باقية ِفى َعِقبِِه لََعلَُّهْم يَْرجُِعونَ { : على ذاته يف قوله 
وأراد بذلك اإلطناب يف . متعتهم به من طول العمر والسعة يف الرزق ، حىت شغلهم ذلك عن كلمة التوحيد 

تعبريهم؛ ألنه إذا متعهم بزيادة النعم وجب عليهم أن جيعلوا ذلك سبباً يف زيادة الشكر والثبات على التوحيد 
ا له أنداداً ، فمثاله أن يشكو الرجل إساءة من أحسن إليه ، مث يقبل على نفسه واإلميان ، ال أن يشركوا به وجيعلو

  .أنت السبب يف ذلك مبعروفك وإحسانك ، وغرضه هبا الكالم توبيخ املسيء ال تقبيح فعله : فيقول 

لَا نُزِّلَ َهذَا الْقُْرآنُ َعلَى َرُجلٍ ِمَن الْقَرَْيَتْينِ َعِظيمٍ َوقَالُوا لَْو) ٣٠(َولَمَّا َجاَءُهُم الَْحقُّ قَالُوا َهذَا ِسْحٌر وَإِنَّا بِِه كَاِفُرونَ 
)٣١ (  

فما } َولَمَّا َجاَءُهُم احلق قَالُواْ هذا ِسْحٌر { : قد جعل جميء احلق والرسول غاية التمتيع ، مث أردفه قوله : فإن قلت 
وهو اشتغاهلم باالستمتاع عن التوحيد ومقتضياته املراد بالتمتيع ما هو سبب له ، : طريقه هذا النظم ومؤداه؟ قلت 



بل اشتغلوا عن التوحيد حىت جاءهم احلق ورسول مبني ، فخيل هبذه الغاية أهنم تنبهوا عندها عن غفلتهم : ، فقال 
 وملا جاءهم احلق جاؤوا مبا هو شر من غفلتهم اليت كانوا: القتضائها التنبه ، مث ابتدأ قصتهم عند جميء احلق فقال 

وهو أن ضموا إىل شركهم معاندة احلق ، ومكابرة الرسول ، ومعاداته ، واالستخفاف بكتاب اهللا وشرائعه : عليها 
لَْوالَ ُنزِّلَ هذا { : ، واإلصرار على أفعال الكفرة واالحتكام على حكمة اهللا يف ختري حممد من أهل زمانه بقوهلم 

بسكون اجليم من » على رجل«هي الغاية يف تشويه صورة أمرهم ، قرىء و} القرءان على َرُجلٍ ّمَن القريتني َعِظيمٍ 
. أي من أحدمها ]  ٢٢: الرمحن [ } َيْخُرُج ِمنَْها الُّلْؤلُُؤ َواملَْرجَانُ { : من إحدى القريتني ، كقوله تعاىل : القريتني 

غرية املخزومي وحبيب بن عمرو بن الوليد بن امل: من رجلي القريتني ، ومها : وقيل . مكة والطائف : والقريتان 
الوليد بن املغرية : وعن قتادة . عتبة بن ربيعة وكنانة بن عبد ياليل : وعن جماهد . عمري الثقفي ، عن ابن عباس 

لو كان حقاً ما يقول حممد لنزل هذا القرآن علّي أو على أيب : وعروة بن مسعود الثقفي ، وكان الوليد يقول 
كنية عروة بن مسعود ما زالوا ينكرون أن يبعث اهللا بشراً رسوالً ، فلما علموا : مسعود  مسعود الثقفي ، وأبو

بتكرير اهللا احلجج أن الرسل مل يكونوا إال رجاالً من أهل القرى ، جاؤوا باإلنكار من وجه آخر ، وهو حتكمهم أن 
رياسته وتقّدمه يف : رادوا بعظم الرجل هذا القرآن ذكر له على وجه االستهانة به ، وأ: يكون أحد هذين ، وقوهلم 

  .الدنيا ، وعزب عن عقوهلم أن العظيم من كان عند اهللا عظيماً 

ذَ  فَْوَق َبْعضٍ َدَرَجاٍت لَِيتَِّخأَُهْم يَقِْسُمونَ َرْحَمتَ رَبَِّك َنْحُن قََسْمَنا َبْينَُهْم َمِعيشََتُهْم ِفي الَْحَياةِ الدُّْنَيا َوَرفَْعَنا بَْعَضُهْم
  ) ٣٢(َبْعضُُهْم بَْعًضا ُسْخرِيا َوَرْحَمتُ رَبَِّك َخْيٌر ِممَّا َيْجَمُعونَ 

هذه اهلمزة لإلنكار املستقل بالتجهيل والتعجيب من اعتراضهم وحتكمهم ، وأن } أَُهمْ َيقِْسُمونَ َرْحَمةَ رَّبَك { 
هبا ، واملتولني لقسمة رمحة اهللا اليت ال يتوالها إال هو يكونوا هم املدبرين ألمر النبّوة والتخري هلا من يصلح هلا ويقوم 

بباهر قدرته وبالغ حكمته ، مث ضرب هلم مثالً فأعلم أهنم عاجزون عن تدبري خويصة أمرهم وما يصلحهم يف دنياهم 
هم ولكن ، وأنّ اهللا عز وعال هو الذي قسم بينهم معيشتهم وقدرها ودبر أحواهلم تدبري العامل هبا ، فلم يسوِّ بين

فاوت بينهم يف أسباب العيش ، وغاير بني منازهلم فجعل منهم أقوياء وضعفاء وأغنياء وحماويج وموايل وخدماً ، 
ليصرف بعضهم بعضاً يف حوائجهم ويستخدمون يف مهنهم ويتسخروهم يف أشغاهلم ، حىت يتعايشوا ويترافدوا 

وإذا .  أنفسهم ووالهم تدبري أمرهم ، لضاعوا وهلكوا ويصلوا إىل منافعهم وحيصلوا على مرافقهم؛ ولو وكلهم إىل
كانوا يف تدبري أمر املعيشة الدنية يف احلياة الدنيا على هذه الصفة ، فما ظنك هبم يف تدبري أمور الدين الذي هو رمحة 

{ : ل اهللا الكربى ورأفته العظمى؟ وهو الطريق إىل حيازة حظوظ اآلخرة والسلم إىل حلول دار السالم؟ مث قا
خري مما جيمع هؤالء من حطام الدنيا : وهذه الرمحة وهي دين اهللا وما يتبعه من الفوز يف املآب : يريد } َوَرْحَمةُ َرّبَك 

معيشتهم ما يعيشون به من املنافع ، ومنهم من يعيش باحلالل ، ومنهم من يعيش باحلرام؛ فإذن قد : فإن قلت . 
اهللا تعاىل قسم لكل عبد معيشته وهي مطاعمه ومشاربه وما يصلحه : قلت . الل قسم اهللا تعاىل احلرام كما قسم احل

من املنافع وأذن له يف تناوهلا ، ولكن شرط عليه وكلفه أن يسلك يف تناوهلا الطريق اليت شرعها؛ فإذا سلكها فقد 
وليس له أن يسميها رزق اهللا؛  تناول قسمته من املعيشة حالالً ، ومساها رزق اهللا؛ وإذا مل يسلكها تناوهلا حراماً ،

فاهللا تعاىل قاسم املعايش واملنافع ، ولكن العباد هم الذين يكسبوهنا صفة احلرمة بسوء تناوهلم ، وهو عدوهلم فيه عما 
  .شرعه اهللا إىل ما مل يشرعهم 



) ٣٣(َمنِ ِلُبيُوتِهِْم ُسقُفًا ِمْن ِفضٍَّة َوَمَعارَِج َعلَْيَها َيظَْهُرونَ َولَْولَا أَنْ َيكُونَ النَّاُس أُمَّةً َواِحَدةً لََجَعلَْنا ِلَمْن َيكْفُُر بِالرَّْح
َوُزْخُرفًا َوإِنْ كُلُّ ذَِلكَ لَمَّا َمتَاُع الَْحيَاِة الدُّْنَيا وَالْآِخَرةُ ِعْنَد َربِّكَ ِللُْمتَِّقَني ) ٣٤(َوِلُبُيوِتهِْم أَْبوَاًبا َوُسُرًرا َعلَْيَها َيتَِّكئُونَ 

)٣٥ (  

وهبت له ثوباً لقميصه : وجيوز أن يكونا مبنزلة الالمني يف قولك } ِلَمن َيكْفُُر { : بدل اشتمال من قوله } ِلُبيُوتِهِْم { 
مجع سقف ، كرهن ورهن : وبضمها وسكون القاف وبضمها . بفتح السني وسكون القاف » سقفاً«وقرىء . 

مجع : واملعارج . ني ، كأنه لغة يف سقف وسقوفاً ، ومعارج ومعاريج مجع سقيفة وسقفاً بفتحت: وعن الفراء . ورهن 
أي على املعارج ، يظهرون السطوح } َعلَْيَها َيظَْهُرونَ { وهي املصاعد إىل العاليل : معرج ، أو اسم مجع ملعراج 

} لَمَّا متاع احلياة { ف وسرراً ، بفتح الراء الستثقال الضمتني مع حريف التضعي. يعلوهنا ، فما اسطاعوا أن يظهروه 
مَثَالً { : للذي هو متاع احلياة ، كقوله تعاىل : وقرىء بكسر الالم ، أي . الالم هي الفارقة بني إن احملففة والنافية 

ملا . وما كل ذلك إال : وقرىء » إال«وقرىء . وملا بالتشديد مبعىن إال ، وإن نافية ]  ٢٦: البقرة [ } مَّا َبُعوَضةً 
أردفه ما يقّرر قلة الدنيا عنده من قوله : فقلل أمر الدنيا وصغرها ]  ٣٢: الزخرف [ } َخْيٌر ّممَّا َيْجَمُعونَ { : قال 

ولوال كراهة أن جيتمعوا على الكفر ويطبقوا عليه ، جلعلنا حلقارة : أي } َولَْوالَ أَن َيكُونَ الناس أُمَّةً واحدة { : 
: سقوفاً ومصاعد وأبواباً وسرراً كلها من فضة وزخرف ، وجعلنا هلم زخرفاً ، أي  زهرة احلياة الدنيا عندنا للكفار

: سقفاً من فضة وزخرف ، يعين : وجيوز أن يكون األصل . الزينة والذهب : والزخرف . زينة من كل شيء 
صلى اهللا عليه  ويف معناه قول رسول اهللا} ِمن ِفضٍَّة { بعضها من فضة وبعضها من ذهب ، فنصب عطفاً على حمل 

  :وسلم 
فحني مل يوسع على : فإن قلت " لو وزنت الدنيا عند اهللا جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء ) "  ١٠٠٣( 

الكافرين للفتنة اليت كان يؤّدي إليها التوسعة عليهم من إطباق الناس على الكفر حلبهم الدنيا وهتالكهم عليها ، 
التوسعة عليهم مفسدة أيضاً ملا تؤدى إليه من الدخول : بق الناس على اإلسالم؟ قلت فهال وسع على املسلمني ليط

حيث جعل : يف اإلسالم ألجل الدنيا ، والدخول يف الدين ألجل الدنيا من دين املنافقني ، فكانت احلكمة فيما دبر 
  .يف الفريقني أغنياء وفقراء ، وغلب الفقر على الغىن 

َوإِنَُّهْم لََيُصدُّونَُهْم َعنِ السَّبِيلِ َوَيْحَسُبونَ أَنَُّهْم ) ٣٦(رِ الرَّْحَمنِ ُنقَيِّْض لَُه َشْيطَاًنا فَُهَو لَُه قَرِيٌن َوَمْن َيْعُش َعْن ِذكْ
َولَْن َيْنفََعكُُم الَْيْوَم إِذْ ) ٣٨(َحتَّى إِذَا َجاَءَنا قَالَ َيا لَْيَت َبْينِي َوَبيَْنَك ُبْعدَ الَْمْشرِقَْينِ فَبِئَْس الْقَرِيُن ) ٣٧(ُمْهَتُدونَ 

  ) ٣٩(ظَلَْمُتْم أَنَّكُْم ِفي الَْعذَابِ ُمْشَترِكُونَ 

وإذا نظر نظر . عش : والفرق بينهما أنه إذا حصلت اآلفة يف بصره قيل . بضم الشني وفتحها » ومن يعش«قرىء 
قال . ملن مشى مشية العرجان من غري عرج  وعرج ،. عرج ، ملن به اآلفة : ونظريه . العشى وال آفة به قيل عشا 

  :احلطيئة 
. تنظر إليها نظر العشّي ملا يضعف بصرك من عظم الوقود واتساع الضوء : أي ... َمَتى تَأِْتِه َتْعُشو إِلَى َضْوِء نَارِِه 

  :وهو َبيٌِّن يف قول حامت 
  ي الُْخْدُرَحتَّى ُيوَارَِي جَارَِت... أَْعُشو إِذَا َما جَارَِتي بََرَزت 

ومعىن . وحق هذا القارىء أن يرفع نقيض . على أنّ من موصولة غري مضمنة معىن الشرط » يعشوا«وقرىء 



]  ١٨: البقرة [ } ُصمٌّ ُبكٌْم ُعْمىٌ { : وهو القرآن ، كقوله تعاىل } َعن ِذكْرِ الرمحن { ومن يعم : القراءة بالفتح 
{ : يعرف أنه احلق وهو يتجاهل ويتغاىب ، كقوله تعاىل : عن ذكره ، أي  ومن يتعام: وأما القراءة بالضم فمعناها 

خنذله وخنل بينه وبني الشياطني ، كقوله } نُقَيِّْض لَهُ َشْيطَاناً { ]  ١٤: النمل [ } َوَجَحُدواْ بَِها واستيقنتها أَنفُُسُهْم 
]  ٨٣: مرمي [ } ْم َترَ أَنَّا أَْرَسلَْنا الشياطني َعلَى الكافرين أَلَ{ ، ]  ٢٥: فصلت [ } َوقَيَّضَْنا لَُهْم قَُرَناء { : تعاىل 

مل مجع ضمري من وضمري الشيطان يف قوله : فإن قلت . يقيض له الرمحن ويقيض له الشيطان : أي » نقيض«وقرىء 
ان مبهم يف جنسه ، فلما مبهم يف جنس العاشي ، وقد قيض له شيط) من ( ألنّ : ؟ قلت } َوإِنَُّهْم لََيُصدُّونَُهْم { : 

وقرىء . العاشي } حىت إِذَا َجاَءَنا { جاز أن يرجع الضمري إليهما جمموعاً : جاز أن يتناوال إلهبامهما غري واحدين 
يريد املشرق واملغرب } ياليت َبيْنِي َوبَْيَنَك بُْعَد املشرقني { لشيطانه } قَالَ { . على أنّ الفعل له ولشيطانه » جاآنا«

بعد املشرق من : تباعدمها ، واألصل : فما بعد املشرقني؟ قلت : فإن قلت . العمران والقمران : لب كما قيل ، فغ
يف حمل الرفع على } أَنَّكُمْ { أضاف البعد إليهما : فلما غلب ومجع املفترقني بالتثنية . املغرب ، واملغرب من املشرق 

يف العذاب كما ينفع الواقعني يف األمر الصعب اشتراكهم فيه ، ولن ينفعكم كونكم مشتركني : الفاعلية ، يعين 
لتعاوهنم يف حتمل أعبائه وتقسمهم لشّدته وعنائه ، وذلك أنّ كل واحد منكم به من العذاب ما ال تبلغه طاقته ، 

ه من متىن ولن ينفعكم اليوم ما أنتم في: على معىن ) يا ليت بيين وبينك : ( ولك أن جتعل الفعل للتمين يف قوله 
لن ينفعكم متنيكم؛ ألنّ حقكم أن تشتركوا : تعليل ، أي } أَنَّكُْم ِفى العذاب ُمْشَترِكُونَ { : وقوله . مباعدة القرين 

: بالكسر وقيل » إنكم «وتقّويه قراءة من قرأ . أنتم وقرناؤكم يف العذاب كما كنتم مشتركون يف سببه وهو الكفر 
  :رّوحه ذلك ونفس بعض كربه ، وهو التأسي الذي ذكرته اخلنساء :  مبثلها إذا رأى املمنّو بشّدة من مىن
ما معىن : فإن قلت . فهؤالء ال يؤسيهم اشتراكهم وال يرّوحهم؛ لعظم ما هم فيه ... أَُعزِّي النَّفَْس َعْنُه بِالتَّأَسِّي 

 يبق لكم وال ألحد شبهة يف أنكم كنتم ظاملني إذ صح ظلمكم وتبني ومل: معناه : ؟ قلت } إِذ ظَّلَمُْتْم { : قوله تعاىل 
  :ونظريه . بدل من اليوم : وإذ . ، وذلك يوم القيامة 

  .تبني أين ولد كرمية : أي ... إِذَا َما انَْتَسْبَنا لَْم َتِلْدنِي لَِئيَمة 

  ) ٤٠( أَفَأَْنَت ُتْسِمُع الصُّمَّ أَْو تَْهِدي الُْعْمَي َوَمْن كَانَ ِفي َضلَالٍ ُمبِنيٍ

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جيد وجيتهد ويكّد روحه يف دعاء قومه ، وهم ال يزيدون على دعائه إال 
إنكار تعجيب من أن يكون هو } أَفَأَنتَ ُتْسِمُع الصم { : تصميماً على الكفر ومتادياً يف الغّي ، فأنكر عليه بقوله 

ر على ذلك منهم إال هو وحده على سبيل اإلجلاء والقسر ، كقوله تعاىل الذي يقدر على هدايتهم ، وأراد أنه ال يقد
  ] . ٢٢: فاطر [ } إِنَّ اهللا ُيسِْمُع َمن َيَشاء َوَما أَنَت بُِمْسِمعٍ مَّن ِفى القبور { : 

فَاْسَتْمِسْك بِالَِّذي ) ٤٢(ْم فَإِنَّا َعلَْيهِْم ُمقَْتِدُرونَ أَْو نُرِيَنََّك الَِّذي َوَعْدَناُه) ٤١(فَإِمَّا َنذَْهَبنَّ بَِك فَإِنَّا ِمنُْهْم ُمْنَتِقُمونَ 
  ) ٤٣(أُوِحَي إِلَْيَك إِنََّك َعلَى ِصَراٍط ُمْسَتقِيمٍ 

: يف أهنا إذا دخلت دخلت معها النون املؤكدة ، واملعىن : مبنزلة الم القسم } فَإِمَّا َنذَْهَبنَّ بَِك { : يف قوله ) ما ( 
أشد االنتقام يف اآلخرة ، } فَإِنَّا مِْنُهم مُّنَتِقُمونَ { أن ننصرك عليهم ونشفي صدور املؤمنني منهم  فإن قبضناك قبل

وإن أردنا أن ننجز يف حياتك ما وعدناهم من ]  ٧٧: غافر [ } أَوْ َنَتَوفَّيَنََّك فَإِلَْيَنا ُيْرَجُعونَ { : كقوله تعاىل 
حتت ملكتنا وقدرتنا ال يفوتوننا ، وصفهم بشدة الشكيمة يف الكفر العذاب النازل هبم وهو يوم بدر ، فهم 



بالذي أوحى «وقرىء . بالنون اخلفيفة » نرينك«وقرىء . والضالل مث أتبعه شدة الوعيد بعذاب الدنيا واآلخرة 
. ليوم اآلخر وسواء عجلنا لك الظفر والغلبة أو أخرنا إىل ا: على البناء للفاعل ، وهو اهللا عز وجل واملعىن » إليك

فكن مستمسكاً مبا أوحينا إليك وبالعمل به فإنه الصراط املستقيم الذي ال حييد عنه إال ضالُ شقي ، وزد كل يوم 
صالبة يف احملاماة على دين اهللا ، وال خيرجك الضجر بأمرهم إىل شيء من اللني والرخاوة يف أمرك ، ولكن كما 

  .وال يثبطه تأخريه يفعل الثابت الذي ال ينشطه تعجيل ظفر ، 

َواْسأَلْ َمْن أَْرَسلَْنا ِمْن قَْبِلَك ِمْن ُرُسِلَنا أََجَعلَْنا ِمْن ُدوِن الرَّْحَمنِ آِلَهةً ) ٤٤(َوإِنَُّه لَِذكٌْر لََك َوِلقَْوِمَك َوَسْوَف ُتْسأَلُونَ 
  ) ٤٥(ُيْعَبُدونَ 

عنه يوم القيامة ، وعن } سوف تسئلون { ل } َك َوِلقَوِْمَك لَّ{ لشرف } ِلِذكْرِ { وإنّ الذي أوحى إليك } َوإِنَّهُ { 
قيامكم حبقه ، وعن تعظيمكم له ، وشكركم على أن رزقتموه وخصصتم به من بني العاملني ، ليس املراد بسؤال 
ط الرسل حقيقة السؤال إلحالته ، ولكنه جماز عن النظر يف أدياهنم والفحص عن مللهم ، هل جاءت عبادة األوثان ق

نظره يف كتاب اهللا املعجز املصّدق ملا بني يديه ، وإخبار اهللا فيه بأهنم : يف ملة من ملل األنبياء؟ وكفاه نظراً وفحصاً 
وهذه اآلية يف نفسها كافية ال حاجة إىل غريها ، والسؤال الواقع جمازاً . يعبدون من دون اهللا ما مل ينزل به سلطاناً 

وقول من . كثري منه مساءلة الشعراء الديار والرسوم واألطالل : على احلقيقة  عن النظر ، حيث ال يصح السؤال
إن : وقيل . سل األرض من شق أهنارك وغرس أشجارك وجين مثارك؟ فإهنا إن مل جتبك حواراً أجابتك اعتباراً : قال 

سلهم ، فلم يشكك ومل : يل له وق. النيب صلى اهللا عليه وسلم مجع له األنبياء ليلة اإلسراء يف بيت املقدس فأّمهم 
إمنا هم خيربونه عن : وعن الفراء . التوراة واإلجنيل : معناه سل أمم من أرسلنا وهم أهل الكتابني : وقيل . يسأل 

  .كتب الرسل ، فإذا سأهلم فكأنه سأل األنبياء 

فَلَمَّا َجاَءُهْم بِآَياِتَنا إِذَا ُهْم ِمْنَها ) ٤٦(نِّي َرسُولُ َربِّ الْعَالَِمَني َولَقَْد أَْرَسلَْنا مُوَسى بِآَياِتَنا إِلَى ِفْرَعْونَ َوَملَِئِه فَقَالَ إِ
  ) ٤٧(َيْضَحكُونَ 

وهو } فَلَمَّا َجآَءُهم بئاياتنا { : حمذوف ، دل عليه قوله } إِّنى َرُسولُ َربِّ العاملني { : ما أجابوه به عند قوله 
أي يسخرون منها ويهزءون هبا } إِذَا ُهم ِمْنَها َيْضَحكُونَ { واه وإبراز اآلية مطالبتهم إياه بإحضار البينة على دع

ألنّ فعل املفاجأة معها : كيف جاز أن جياب لَّما بإذا املفاجأة؟ قلت : فإن قلت . وإذا للمفاجأة . ويسموهنا سحراً 
  .ا وقت ضحكهم فلما جاءهم بآياتنا فاجئو: مقّدر ، وهو عامل النصب يف حملها ، كأنه قيل 

  ) ٤٨(َوَما ُنرِيهِْم ِمْن آَيٍة إِلَّا ِهَي أَكَْبُر ِمْن أُْخِتَها وَأََخذَْناُهْم بِالَْعذَابِ لََعلَُّهْم يَْرجُِعونَ 

: إذا جاءهتم آية واحدة من مجلة التسع فما أختها اليت فضلت عليها يف الكرب من بقية اآليات؟ قلت : فإن قلت 
وهذه صفة كل واحدة منها فكان املعىن على أهنا أكرب من بقية اآليات على سبيل . مثلها أختها اليت هي آية 

تفضيله على أمة الرجال الذين : تريد . هو أفضل رجل رأيته : التفصيل واالستقراء واحدة بعد واحدة ، كما تقول 
ما من آية من التسع إال هي أكرب من : هو كالم متناقض ، ألنّ معناه : رأيتهم إذا قروهتم رجالً رجالً ، فإن قلت 

الغرض من هذا الكالم أهنّن : قلت . كل واحدة منها ، فتكون واحدة منها فاضلة ومفضولة يف حالة واحدة 



موصوفات بالكرب ، ال يكدن يتفاوتن فيه ، وكذلك العادة يف األشياء اليت تتالقى يف الفضل وتتفاوت منازهلا فيه 
لف آراء الناس يف تفضيلها ، فيفضل بعضهم هذا وبعضهم ذاك ، فعلى ذلك بين الناس التفاوت اليسري اليت ختت

رأيت رجاالً بعضهم أفضل من بعض ، ورمبا اختلفت آراء الرجل الواحد فيها ، فتارة يفضل هذا : كالمهم فقالوا 
  :ومنه بيت احلماسة . وتارة يفضل ذاك 

  مِثْلُ النُُّجومِ الَِّتي َيْسرِي بَِها السَّارِي... ُهم َمْن َتلَْق ِمْنُهْم َتقُلْ الَقَْيتُ َسيَِّد
ثكلتهم إن كنت . ملا أبصرت مراتبهم متدانية قليلة التفاوت : وقد فاضلت األمنارية بني الكملة من بنيها ، مث قالت 

ة أن يرجعوا عن الكفر إىل إراد} لََعلَُّهمْ َيْرجُِعونَ { أعلم أيهم أفضل ، وهم كاحللقة املفّرغة ال يدرى أين طرفاها 
إرادته فعل غريه ليس إال أن يأمره به ويطلب منه إجياده ، فإن : لو أراد رجوعهم لكان ، قلت : فإن قلت . اإلميان 

كان ذلك على سبيل القسر وجد ، وإال دار بني أن يوجد وبني أن ال يوجد على حسب اختيار املكلف ، وإمنا مل 
السنون ، والطوفان ، واجلراد ، وغري ذلك : واملراد بالعذاب .  تكن قسراً ومل خيتاروه يكن الرجوع ألنّ اإلرادة مل

.  

فَلَمَّا كََشفَْنا َعْنُهُم الَْعذَاَب إِذَا ُهْم َيْنكُثُونَ ) ٤٩(َوقَالُوا َيا أَيَُّه السَّاِحُر اْدعُ لََنا َربَّكَ بَِما َعهَِد ِعْنَدَك إِنََّنا لَُمْهَتُدونَ 
)٥٠ (  

} إِنََّنا لَُمْهَتُدونَ { كيف مسوه بالساحر مع قوهلم : فإن قلت . بضم اهلاء ، وقد سبق وجهه » يا أيه الساحر«وقرىء 
وعد منوي إخالفه ، وعهد معزوم على نكثه ، معلق بشرط أن يدعو هلم : } إِنََّنا لَُمهَْتُدونَ { قوهلم : ؟ قلت 

فما كانت } فَلَمَّا كََشفَْنا َعْنُهُم العذاب إِذَا ُهمْ َينكُثُونَ { : عاىل أال ترى إىل قوله ت. وينكشف عنهم العذاب 
كانوا يقولون للعامل املاهر ساحر الستعظامهم علم : وقيل ) إننا ملهتدون : ( تسميتهم إياه بالساحر مبنافية لقوهلم 

أو مبا عهد . بعهده عندك وهو النبّوة  أو. من أن دعوتك مستجابة : بعهده عندك } بَِما َعهَِد ِعنَدَك { : السحر 
  .أو مبا عهد عندك من كشف العذاب عمن اهتدى . عندك فوفيت به وهو اإلميان والطاعة 

أَْم أََنا ) ٥١(ا تُْبِصُرونَ َوَناَدى ِفْرَعْونُ ِفي قَْوِمِه قَالَ َيا قَْومِ أَلَْيَس ِلي ُملُْك ِمْصَر َوَهِذِه الْأَْنهَاُر َتْجرِي ِمْن َتْحِتي أَفَلَ
فَلَْولَا أُلِْقَي َعلَْيِه أَْسوَِرةٌ ِمْن ذََهبٍ أَْو َجاَء َمَعُه الَْملَاِئكَةُ ُمقَْترِنِنيَ ) ٥٢(َخْيٌر ِمْن َهذَا الَِّذي ُهَو َمهٌِني َولَا َيكَاُد ُيبُِني 

)٥٣ (  

أنه أمر بالنداء يف جمامعهم وأماكنهم من نادى : ىن واملع. جعلهم حمالً لندائه وموقعاً له } ونادى ِفْرَعْونُ ِفى قَْوِمِه { 
وجيوز أن يكون عنده عظماء القبط . قطع األمري اللص ، إذا أمر بقطعه : فيها بذلك ، فأسند النداء إليه ، كقولك 

لُْك ِمْصرَ أَلَْيَس ِلى ُم{ : ، فريفع صوته بذلك فيما بينهم ، مث ينشر عنه يف مجوع القبط ، فكأنه نودي به بينهم فقال 
: قيل : هنر امللك ، وهنر طولون ، وهنر دمياط ، وهنر تنيس : يعين أهنار النيل ومعظمهما أربعة } وهذه االهنار 

وجيوز أن تكون . بني يدي يف جناين وبساتيين : وقيل . حتت سريره الرتفاعه : وقيل . كانت جتري حتت قصره 
نصب على احلال منها ، وأن تكون الواو للحال ، واسم اإلشارة : وجتري . الواو عاطفة لألهنار على ملك مصر 

مبتدأ ، واألهنار صفة السم اإلشارة ، وجتري خرب للمبتدأ وليت شعري كيف ارتقت إىل دعوة الربوبية مهة من 
َهة تعظم مبلك مصر ، وعجب الناس من مدى عظمته ، وأمر فنودي هبا يف أسواق مصر وأزقتها؛ لئال ختفى تلك اَألبَّ

أنه ملا قرأها قال : وعن الرشيد . واجلاللة على صغري وال كبري وحىت يتربع يف صدور الدمهاء مقدار عزته وملكوته 



وعن عبد اهللا بن طاهر أنه وليها ، فخرج إليها . ألولينها أخس عبيدي ، فوالها اخلصيب ، وكان على وضوئه : 
أليس يل ملك مصر ، واهللا هلي أقل : اليت افتخر هبا فرعون حىت قال أهي القرية : فلما شارفها وقع عليها بصره قال 
أفال تبصرون أم تبصرون ، إال أنه : أم هذه متصلة ، ألنّ املعىن } أَْم أََنا خَْيٌر { عندي من أن أدخلها ، فثىن عنانه 

نده بصراء ، وهذا من إنزال أنت خري ، فهم ع: تبصرون؛ ألهنم إذا قالوا له : موضع } أََنا َخْيٌر { : وضع قوله 
بل أأنا خري ، واهلمزة للتقرير ، وذلك أنه قدم تعديد أسباب : وجيوز أن تكون منقطعة على . السبب منزلة املسبب 

أنا خري كأنه : الفضل والتقّدم عليهم من ملك مصر وجرى األهنار حتته ، ونادى بذلك ومأل به مسامعهم ، مث قال 
أما أنا «وقرىء . أي ضعيف حقري } مِّْن هذا الذى ُهَو َمهٌِني { قر أين أنا خري وهذه حايل أثبت عندكم واست: يقول 
أنه ليس معه من العدد وآالت امللك والسياسة ما يعتضد به ، : الكالم ملا به من الرُّتة يريد } َوالَ َيكَاُد ُيبِنيُ { » خري

وأراد بإلقاء . حة ، وكانت األنبياء كلهم أبيناء بلغاء وهو يف نفسه خمل مبا ينعت به الرجال من اللسن والفصا
إلقاء مقاليد امللك إليه ، ألهنم كانوا إذا أرادوا تسويد الرجل سّوروه بسوار وطّوقوه بطوق من : األسورة عليه 

ملا وصف نفسه :  اقترنوا ، مبعىن تقارنوا: قرنته فاقترن به ، وإما من : إما مقترنني به من قولك } ُمقْتَرِنَِني { ذهب 
هال إن : بامللك والعزة ووازن بينه وبني موسى صلوات اهللا عليه ، فوصفه بالضعف وقلة األعضاد اعترض فقال 

وأساوير » أساور مجع أسورة«وقرىء . كان صادقاً ملكه ربه وسّوده وسّوره ، وجعل املالئكة أعضاده وأنصاره 
وأساور ، على » ألقي عليه أسورة«وقرىء . لتاء من ياء أساوير مجع أسوار وهو السوار ، وأساورة على تعويض ا

  .البناء للفاعل ، وهو اهللا عز وجل 

  ) ٥٤(فَاْسَتَخفَّ قَْوَمُه فَأَطَاُعوُه إِنَُّهْم كَانُوا قَْوًما فَاِسِقَني 

استفز ، من قوهلم : محلهم على أن خيفوا له وملا أراد منهم ، وكذلك : وحقيقته . فاستفزهم } فاستخف قَْوَمُه { 
  .فز : للخفيف 

  ) ٥٦(فََجَعلَْناُهْم َسلَفًا َوَمثَلًا ِللْآخِرِيَن ) ٥٥(فَلَمَّا آَسفُوَنا اْنَتقَْمَنا مِْنُهْم فَأَغَْرقَْناُهمْ أَْجَمِعَني 

  :ومنه احلديث يف موت الفجأة . منقول من أسف أسفاً إذا اشتد غضبه } َءاَسفُوَنا { 
أهنم أفرطوا يف املعاصي وعدوا طورهم ، فاستوجبوا أن : ومعناه " للمؤمن وأخذة أسف للكافر  رمحة) "  ١٠٠٤( 

 -بضمتني  -وسلفا . مجع سالف ، كخادم وخدم » سلفا«وقرىء . نعجل هلم عذابنا وانتقامنا ، وأن ال حنلم عنهم 
فجعلناهم قدوة لآلخرين : معناه و. ثلة قد سلفت : مجع سلفة ، أي : وسلفا . فريق قد سلف : مجع سليف ، أي 

من الكفار ، يقتدون هبم يف استحقاق مثل عقاهبم ونزوله هبم ، إلتياهنم مبثل أفعاهلم ، وحديثاً عجيب الشأن سائراً 
  .مثلكم مثل قوم فرعون : مسري املثل ، حيدثون به ويقال هلم 

َوقَالُوا أَآِلَهتَُنا َخْيٌر أَْم ُهَو َما َضَرُبوهُ لََك إِلَّا َجَدلًا َبلْ ُهمْ ) ٥٧(َيِصدُّونَ َولَمَّا ضُرَِب اْبُن مَْرَيَم َمثَلًا إِذَا قَْوُمَك ِمْنُه 
  ) ٥٩(إِنْ ُهَو إِلَّا َعْبدٌ أَْنَعْمَنا َعلَْيِه َوَجَعلَْناُه َمثَلًا ِلَبنِي إِسَْرائِيلَ ) ٥٨(قَْوٌم َخِصُمونَ 

[ } إِنَّكُْم َوَما َتعُْبُدونَ ِمن ُدوِن اهللا َحَصبُ َجهَنََّم { وسلم على قريش  ملا قرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه)  ١٠٠٥( 
يا حممد ، أخاصة لنا وآلهلتنا أم : امتعضوا من ذلك امتعاضاً شديداً ، فقال عبد اهللا بن الزبعرُى ]  ٩٨: األنبياء 



خصمتك ورب الكعبة ، ألست : فقال  ،" هو لكم وآلهلتكم وجلميع األمم : " جلميع األمم؟ فقال عليه السالم 
. وعزير يعبد . تزعم أنّ عيسى ابن مرمي نّيب وتثىن عليه خرياً وعلى أمه ، وقد علمت أنّ النصارى يعبدوهنما 

واملالئكة يعبدون ، فإن كان هؤالء يف النار فقد رضينا أن نكون حنن وآهلتنا معهم ، ففرحوا وضحكوا ، وسكت 
وملا : واملعىن . ونزلت هذه اآلية ) إنّ الذين سبقت هلم منا احلسىن : ( لم ، فأنزل اهللا تعاىل النيب صلى اهللا عليه وس

{ ضرب عبد اهللا بن الزبعري عيسى ابن مرمي مثالً ، وجادل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعبادة النصارى إياه 
بة وضجيج فرحاً وجزالً وضحكاً مبا مسعوا منه من ترتفع هلم جل} َيِصدُّونَ { قريش من هذا املثل } إِذَا قَْوُمكَ 

. إسكات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جبدله ، كما يرتفع لغط القوم وجلبهم إذا تعيّوا حبجة مث فتحت عليهم 
: وقيل . من أجل هذا املثل يصّدون عن احلق ويعرضون عنه : بالضم فمن الصدود ، أي » يصّدون«وأّما من قرأ 
يعنون أنّ } َوقَالُواْ ءأَاِلَهُتَنا َخْيٌر أَْم ُهَو { يعكف ويعكف ونظائر هلما : وهو اجللبة ، وأهنما لغتان حنو  من الصديد

أي ما } َما ضََرُبوهُ { آهلتنا عندك ليست خبري من عيسى ، إذا كان عيسى من حصب النار كان أمر آهلتنا هيناً 
َبلْ ُهمْ { ال ألجل اجلدل والغلبة يف القول ، ال لطلب امليز بني احلق والباطل إ} لََك إِالَّ َجَدالَ { ضربوا هذا املثل 

وذلك أنّ قوله تعاىل ]  ٩٧: مرمي [ } قَْوماً لُّّداً { : لّد شداد اخلصومة دأهبم اللجاج ، كقوله تعاىل } قَْوٌم َخِصُمونَ 
هو : " ما أريد به إال األصنام ، وكذلك قوله عليه السالم ]  ٩٨ :األنبياء [ } إِنَّكُْم َوَما تَْعُبُدونَ ِمن ُدوِن اهللا { : 

إمنا قصد به األصنام ، وحمال أن يقصد به األنبياء واملالئكة ، إال أن ابن الزبعري خببه " لكم وآلهلتكم وجلميع األمم 
بأنّ املراد به أصنامهم ال غري ،  وخداعه وُخْبِث ُدْخلَِته ملا رأى كالم اهللا ورسوله حمتمالً لفظه وجه العموم ، مع علمه

وجد للحيلة مساغاً ، فصرف معناه إىل الشمول واإلحاطة بكل معبود غري اهللا ، على طريقة احملك واجلدال وحب 
إِنَّ الذين َسَبقَتْ { : املغالبة واملكابرة ، وتوقح يف ذلك فتوقر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت أجاب عنه ربه 

وما : ( فدل به على أنّ اآلية خاصة يف األصنام ، على أنّ ظاهر قوله ]  ١٠١: األنبياء [ } ا احلسىن لَُهْم ّمنَّ
  }إِنَّ َمثَلَ عيسى ِعنَد اهللا كََمثَلِ آَدَم { : ملا مسعوا قوله تعاىل : وقيل . لغري العقالء ) تعبدون 

{ : وقوله . آدامياً وحنن نعبد املالئكة ، فنزلت حنن أهدى من النصارى؛ ألهنم عبدوا : قالوا ]  ٥٩: آل عمران [ 
تفضيل آلهلتهم على عيسى؛ ألنّ املراد هبم املالئكة وما ضربوه لك إال جدالً : على هذا القول } َءأَِلَهتَُنا َخْيرٌ أَْم ُهَو 

بإثبات مهزة » خري أآهلتنا«: إال للجدال ، وقرىء . ءآهلتنا خري أم هو : وما قالوا هذا القول ، يعين : معناه . 
وجيوز أن يكون جدالً حاالً . خري أم هذا : ويف حرف ابن مسعود . االستفهام وبإسقاطها ، لداللة أم العديلة عليها 

ما يريد حممد هبذا إال أن : قالوا ]  ٥٩: آل عمران [ } إِنَّ َمثَلَ عيسى ِعنَد اهللا { ملا نزلت : وقيل . جدلني : ، أي 
يضجون } َيِصدُّونَ { ومعىن . ل أن يعبد وإن كان بشراً ، كما عبدت النصارى املسيح وهو بشر نعبده وأنه يستأه

السخرية به : حملمد صلى اهللا عليه وسلم ، وغرضهم باملوازنة بينه وبني آهلتهم } أَْم ُهَو { والضمري يف . ويضجرون 
بنات اهللا وعبدوهم ما قلنا بدعا من القول ، وملا فعلنا  املالئكة: وجيوز أن يقولوا ملا أنكر عليهم قوهلم . واالستهزاء 

نكراً من الفعل؛ فإنّ النصارى جعلوا املسيح ابن اهللا وعبدوه ، وحنن أشف منهم قوالً وفعالً ، فإنا نسبنا إليه املالئكة 
كم مما أنتم عليه مذهب النصارى شرك باهللا ، ومذهبكم شرك مثله ، وما تنصل: وهم نسبوا إليه األناسي ، فقيل هلم 

بأن : حيث جعلناه آية } أَْنَعْمَنا َعلَْيِه { كسائر العبيد } إِالَّ َعْبدٌ { مبا أوردمتوه إال قياس باطل بباطل ، وما عيسى 
  .خلقناه من غري سبب ، كما خلقنا آدم وشرفناه بالنبّوة وصريناه عربة عجيبة كاملثل السائر لبَين إسرائيل 

  ) ٦٠(َعلَْنا مِْنكُْم َملَاِئكَةً ِفي الْأَْرضِ َيْخلُفُونَ َولَْو َنَشاُء لََج



} َملَِئكَةٌ { لولدنا منكم يا رجال } لََجَعلَْنا ِمنكُْم { لقدرتنا على عجائب األمور وبدائع الفطر } َولَْو َنشآُء { 
فوا متيزنا بالقدرة خيلفونكم يف األرض كما يلخفكم أوالدكم ، كما ولدنا عيسى من أنثى من غري فحل ، لتعر

  .الباهرة ، ولتعلموا أن املالئكة أجسام ال تتولد إال من أجسام ، وذات القدمي متعالية عن ذلك 

  ) ٦١(َوإِنَُّه لَِعلْمٌ ِللسَّاَعِة فَلَا َتْمَتُرنَّ بَِها َواتَّبُِعوِن َهذَا ِصرَاطٌ ُمْسَتقِيٌم 

أي شرط من أشراطها تعلم به ، فسمى الشرط علماً حلصول } لِّلسَّاَعِة لَعِلٌْم { وإن عيسى عليه السالم } َوإِنَّهُ { 
لذكر ، على تسمية ما يذكر به : أّيب : وقرأ » للعلم«وقرىء . لعلم ، وهو العالمة : وقرأ ابن عباس . العلم به 

  :ويف احلديث . ذكراً ، كما مسي ما يعلم به علماً 
يقال هلا أفيق وعليه ممصرتان ، : ينزل على ثنية باألرض املقّدسة  أن عيسى عليه الصالة والسالم) "  ١٠٠٦( 

وشعر رأسه دهني ، وبيده حربة ، وهبا يقتل الدجال ، فيأيت بيت املقدس والناس يف صالة الصبح واإلمام يؤم هبم ، 
ازير ويكسر فيتأخر اإلمام فيقدِّمه عيسى ويصلي خلفه على شريعة حممد عليه الصالة والسالم ، مث يقتل اخلن

أن الضمري للقرآن ، وأن : وعن احلسن " الصليب ، وخيرب البيع والكنائس ، ويقتل النصارى إال من آمن به 
واتبعوا هداي } واتبعون { من املرية وهي الشك } فَالَ َتْمَتُرنَّ بَِها { القرآن به تعلم الساعة ، ألن فيه اإلعالن هبا 

. أي هذا الذي أدعوكم إليه } هذا صراط مُّْسَتِقيمٌ { : ر لرسول اهللا أن يقوله هذا أم: وقيل . أو رسويل . وشرعي 
  .للقرآن } وَإِنَُّه { أو هذا القرآن إن جعل الضمري يف 

  ) ٦٢(َولَا َيُصدَّنَّكُمُ الشَّْيطَانُ إِنَُّه لَكُْم َعُدوٌّ ُمبٌِني 

  .من اجلنة ونزع عنه لباس النور  إذ أخرج أباكم: قد بانت عداوته لكم } َعُدوٌّ مُّبٌِني { 

) ٦٣(يِه فَاتَّقُوا اللََّه َوأَِطيُعوِن َولَمَّا َجاَء ِعيَسى بِالَْبيِّنَاِت قَالَ قَْد جِئُْتكُْم بِالِْحكَْمِة َوِلأَُبيَِّن لَكُْم َبْعضَ الَِّذي َتْخَتِلفُونَ ِف
فَاْخَتلََف الْأَحَْزاُب ِمْن بَْينِهِْم فَوَْيلٌ ِللَِّذيَن ظَلَُموا ِمْن ) ٦٤(ِصَراطٌ ُمْسَتِقيٌم إِنَّ اللََّه ُهَو رَبِّي َوَربُّكُْم فَاْعُبُدوُه َهذَا 

  ) ٦٥(َعذَابِ َيْومٍ أَلِيمٍ 

. يعين اإلجنيل والشرائع } باحلكمة { أو بآيات اإلجنيل والشرائع البينات الواضحات . باملعجزات } بالبينات { 
كانوا خيتلفون يف الديانات وما يتعلق بالتكليف : ل الذي خيتلفون فيه ولكن بعضه؟ قلت هال بني هلم ك: فإن قلت 

{ وفيما سوى ذلك مما مل يتعبدوا مبعرفته والسؤال عنه ، وإمنا بعث ليبني هلم ما اختلفوا فيه مما يعنيهم من أمر دينهم 
فإن . وعيد لألحزاب } وَْيلٌ لّلَِّذيَن ظَلَُمواْ فَ{ اليهود والنصارى : وقيل . الفرق املتحزبة بعد عيسى } األحزاب 

} قَْد جِئُْتكُم باحلكمة { : إىل الذين خاطبهم عيسى يف قوله : إىل من يرجع الضمري فيه؟ قلت } ِمن َبْينِهِْم { : قلت 
  .وهم قومه املبعوث إليهم 

َيا ) ٦٧(الْأَِخلَّاُء َيْومَِئٍذ بَْعُضُهمْ ِلَبْعضٍ َعُدوٌّ إِلَّا الُْمتَِّقَني ) ٦٦(لَا َيشُْعُرونَ  َهلْ َيْنظُُرونَ إِلَّا السَّاَعةَ أَنْ تَأِْتيَُهْم َبْغَتةً َوُهْم
نُْتْم اْدُخلُوا الَْجنَّةَ أَ) ٦٩(الَِّذيَن آَمُنوا بِآَياِتَنا َوكَاُنوا ُمْسِلِمَني ) ٦٨(ِعَباِد لَا َخْوٌف َعلَْيكُُم الَْيْوَم َولَا أَْنُتمْ َتْحَزُنونَ 



ُيطَاُف َعلَيْهِْم بِِصحَاٍف ِمْن ذََهبٍ َوأَكْوَابٍ َوِفيَها َما َتْشَتهِيِه الْأَنْفُُس َوَتلَذُّ الْأَْعُيُن وَأَنُْتْم ) ٧٠(َوأَزَْواُجكُْم ُتحَْبُرونَ 
  ) ٧٣(لَكُْم ِفيَها فَاِكَهةٌ كَثَِريةٌ ِمْنَها َتأْكُلُونَ ) ٧٢( َوتِلَْك الَْجنَّةُ الَِّتي أُورِثُْتُموَها بَِما كُنُْتْم َتْعَملُونَ) ٧١(ِفيَها َخاِلُدونَ 

} َبْغَتةً { : أما أدى قوله : فإن قلت . هل ينظرون إال إتيان الساعة : واملعىن . بدل من الساعة } أَن تَأِْتيَُهم { 
وهم : } َوُهْم الَ َيْشُعُرونَ { : له تعاىل ال ، ألنّ معىن قو: فيستغين عنه؟ قلت } َوُهْم الَ َيْشُعُرونَ { : مؤّدى قوله 

وجيوز أن تأتيهم بغتة ]  ٤٩: يس [ } تَأُُخذُُهْم َوُهْم َيِخّصُمونَ { : غافلون الشتغاهلم بأمور دنياهم ، كقوله تعاىل 
 ، وتنقلب تنقطع يف ذلك اليوم كل خلة بني املتخالني يف غري ذات اهللا: منصوب بعدّو ، أي } َيْومَِئٍذ { وهم فطنون 

عداوة ومقتا ، إال خلة املتصادقني يف اهللا ، فإهنا اخللة الباقية املزدادة قّوة إذا رأوا ثواب التحاب يف اهللا تعاىل 
نزلت يف أّيب بن خلف ، وعقبه بن أيب : وقيل . إال اجملتنبني أخالء السوء } إِالَّ املتقني { : وقيل . والتباغض يف اهللا 

منصوب احملل صفة } الذين َءاَمنُواْ { كاية ملا ينادى به املتقون املتحابون يف اهللا يومئٍذ ، و ح} ياعباد { معيط 
خملصني وجوههم لنا ، جاعلني } بئاياتنا وكَاُنواْ ُمْسِلِمَني { الذين صّدقوا : لعبادي ، ألنه منادى مضاف ، أي 

حد ، فينادي مناد ، يا عبادي فريجوها الناس كلهم ، إذا بعث اهللا الناس فزع كل أ: وقيل . أنفسهم ساملة لطاعتنا 
تسرون سروراً يظهر حباره } ُتْحَبُرونَ { » يا عباد«وقرىء . مث يتبعها الذين آمنوا فييأس الناس منها غري املسلمني 

وقال ]  ٢٤ :املطففني [ } َتْعرُِف ِفى ُوُجوِههِْم َنْضَرةَ النعيم { : على وجوهكم ، كقوله تعاىل -أثره : أي  -
} َوِفيَها { الكوز ال عروة له : والكوب . املبالغة فيما وصف جبميل : واحلربة . تكرمون إكراماً يبالغ فيه : الزجاج 

وهذا حصر ألنواع النعم ، ألهنا إما مشتهاة يف القلوب ، وإما مستلذة . وتشتهيه » تشتهي«وقرىء . الضمري للجنة 
صفة اجلنة } الىت أُورِثُْتُموَها { و . خرب } اجلنة { وهي مبتدأ ، و . إىل اجلنة املذكورة  إشارة} َوِتلْكَ { . يف العيون 

بَِما { صفة ، و : أو اليت أورثتموها . خرب املبتدأ : واليت أورثتموها . أو اجلنة صفة للمبتدأ الذي هو اسم اإلشارة . 
ويف الوجه األول تتعلق بأورثتموها . يف الظروف اليت تقع أخبار  اخلرب ، والباء تتعلق مبحذوف كما} كُْنُتْم َتْعَملُونَ 

من للتبعيض ، } مِّنَْها َتأْكُلُونَ { » وّرثتموها«وقرىء . وشبهت يف بقائها على أهلها باملرياث الباقي على الورثة . 
هبا ، ال ترى شجرة عريانة من  ال تأكلون إال بعضها ، وأعقاهبا باقية يف شجرها ، فهي مزينة بالثمار أبداً موقرة: أي 

  :وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم . مثرها كما يف الدنيا 
  " .ال ينزع رجل يف اجلنة من مثرها إال نبت مكاهنا مثالها ) "  ١٠٠٧( 

َوَما ظَلَْمَناُهْم وَلَِكْن كَاُنوا ُهُم ) ٧٥(لَا يُفَتَُّر َعْنُهْم وَُهْم ِفيِه ُمْبِلُسونَ ) ٧٤(إِنَّ الُْمْجرِِمَني ِفي َعذَابِ جََهنََّم َخاِلُدونَ 
لَقَْد جِئَْناكُْم بِالَْحقِّ وَلَِكنَّ أَكْثَرَكُْم ِللَْحقِّ ) ٧٧(َوَنادَْوا َيا مَاِلُك ِلَيقْضِ َعلَْيَنا َربَُّك قَالَ إِنَّكُْم َماِكثُونَ ) ٧٦(الظَّاِلِمَني 
  ) ٧٨(كَارُِهونَ 

واملبلس . فترت عنه احلمى إذا سكنت عنه قليالً ونقص حّرها :  خيفف وال ينقص ، من قوهلم ال} الَ ُيفَتَُّر َعْنُهْم { 
جيعل اجملرم يف تابوت يف نار مث يردم عليه فيبقى فيه : وعن الضحاك . اليائس الساكت سكوت يأس من فرج : 

يف النار : أي » وهم فيها«قرىء و. فصل عند البصريني ، عماد عند الكوفيني } ُهُم { ال يرى وال يرى : خالداً 
  :حبذف الكاف للترخيم ، كقول القائل » با مال«: وقرأ علي وابن مسعود رضي اهللا عنهما 

ما أشغل أهل النار : فقال » ونادوا يا مال«إن ابن مسعود قرأ : وقيل البن عباس ... َوالَْحقُّ َيا َمالِ غَْيَر َما َتِصُف 
وقرأ أبو الّسرار . الترخيم أهنم يقتطعون بعض االسم لضعفهم وعظم ما هم فيه حسن : عن الترخيم وعن بعضهم 



فََوكََزُه موسى فقضى { من قضى عليه إذا أماته } ِليَقْضِ َعلَْيَنا رَبَُّك { يا حار : بالرفع كما يقال » يا مال«الغنوي 
بعد ما } َوَنادَْواْ يامالك { : كيف قال : فإن قلت . سل ربك أن يقضي علينا : واملعىن ]  ١٥: القصص [ } َعلَْيِه 

تلك أزمنة متطاولة وأحقاب ممتدة ، فتختلف هبم األحوال فيسكتون أوقاتاً لغلبة اليأس : وصفهم باإلبالس؟ قلت 
: واملراد . وفيه استهزاء . البثون } ماكثون { عليهم ، وعلمهم أنه ال فرج هلم ، ويغّوثون أوقاتاً لشّدة ما هبم 

  وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم. إمنا جييبهم بعد ألف سنة : عن ابن عباس رضي اهللا عنهما . ن خالدو
ادعوا مالكاً ، فيدعون يا : يلقى على أهل النار اجلوع حىت يعدل ما هم فيه من العذاب ، فيقولون ) "  ١٠٠٨( 

وجيب » لقد جئتكم«: دليل قراءة من قرأ ب: كالم اهللا عز وجل } لَقَْد جئناكم باحلق { " مالك ليقض علينا ربك 
{ أجاهبم اهللا بذلك : ملا سألوا مالكاً أن يسأل اهللا تعاىل القضاء عليهم . أن يكون يف قال ضمري اهللا عز وجل 

  .ال تقبلونه وتنفرون منه وتشمئزون منه؛ ألنّ مع الباطل الدعة ، ومع احلق التعب } كارهون 

  ) ٨٠(أَْم َيْحَسُبونَ أَنَّا لَا َنْسَمُع ِسرَُّهْم وََنجَْواُهْم بَلَى َوُرُسلَُنا لََدْيهِمْ َيكُْتُبونَ ) ٧٩(ا ُمْبرُِمونَ أَْم أَْبَرمُوا أَمًْرا فَإِنَّ

كيدنا } فَإِنَّا ُمْبرُِمونَ { : من كيدهم ومكرهم برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم } أَمْراً { أبرم مشركو مكة } أَْم { 
؟ وكانوا ]  ٤٢: الطور [ } أَْم يُرِيُدونَ كَْيداً فالذين كَفَُرواْ ُهُم املكيدون { : يدهم؛ كقوله تعاىل كما أبرموا ك

السر ما : ما املراد بالسر والنجوى؟ قلت : فإن قلت . يتنادون فيتناجون يف أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
نسمعهما ونطلع } بلى { ما تكلموا به فيما بينهم  :والنجوى . حدث به الرجل نفسه أو غريه يف مكان خال 

من ستر من الناس ذنوبه : وعن حيىي بن معاذ الرازي . ذلك } َيكُْتبُونَ { يريد احلفظة عندهم } َوُرُسلَُنا { عليهما 
  .وأبداها للذي ال خيفى عليه شيء يف السموات فقد جعله أهون الناظرين إليه ، وهو من عالمات النفاق 

  ) ٨٢(سُْبَحانَ َربِّ السََّماَواِت وَالْأَْرضِ َربِّ الْعَْرشِ َعمَّا َيِصفُونَ ) ٨١(إِنْ كَانَ ِللرَّْحَمنِ َولٌَد فَأََنا أَوَّلُ الْعَابِِديَن  قُلْ

من } فَأََناْ أَوَّلُ { وصح ذلك وثبت بربهان صحيح توردونه وحجة واضحة تدلون هبا } قُلْ إِن كَانَ للرمحن وَلٌَد { 
يعظم ذلك الولد وأسبقكم إىل طاعته واالنقياد له كما يعظم الرجل ولد امللك لتعظيم أبيه ، وهذا كالم وارد على 

سبيل الفرض والتمثيل لغرض ، وهو املبالغة يف نفي الولد واإلطناب فيه ، وأن ال يترك الناطق به شبهة إال مضمحلة 
يد ، وذلك أنه علق العبادة بكينونة الولد وهي حمال يف نفسها ، مع الترمجة عن نفسه بثبات القدم يف باب التوح

. فكان املعلق هبا حماالً مثلها ، فهو يف صورة إثبات الكينونة والعبادة ، ويف معىن نفيهما على أبلغ الوجوه وأقواها 
عذاباً سرمداً ، فأنا أول من ونظريه أن يقول العدىل للمجرب ، إن كان اهللا تعاىل خالقاً للكفر يف القلوب ومعذباً عليه 

هو شيطان وليس بإله؛ فمعىن هذا الكالم وما وضع له أسلوبه ونظمه نفي أن يكون اهللا تعاىل خالقاً للكفر ، : يقول 
وتنزيهه عن ذلك وتقديسه ، ولكن على طريق املبالغة فيه من الوجه الذي ذكرنا ، مع الداللة على مساجة املذهب 

والشهادة القاطعة بإحالته واإلفصاح عن نفسه بالرباءة منه ، وغاية النفار واالمشئزاز من  وضاللة الذاهب إليه ،
أما واهللا ألبدلنك بالدنيا ناراً :  -وحنو هذه الطريقة قول سعيد بن جبري رمحه اهللا للحجاج حني قال له . ارتكابه 

مبا أخرجوه به من هذا األسلوب  وقد متحل الناس. لو عرفت أن ذلك إليك ما عبدت إهلا غريك :  -تلظى 
إن كان للرمحن ولد يف زعمكم : الشريف املليء بالنكت والفوائد املستقل بإثبات التوحيد على أبلغ وجوهه ، فقيل 

إن كان للرمحن ولد يف زعمكم فأنا : وقيل . ، فأنا أول العابدين املوحدين هللا ، املكذبني قولكم بإضافة الولد إليه 
: وقيل » العبدين«: وقرأ بعضهم . إذا اشتد أنفه فهو عبد وعابد : ن أن يكون له ولد من عبد يعبد أول اآلنفني م



أنّ النضر بن عبد الدار : وروي . ما كان للرمحن ولد ، فأنا أول من قال بذلك وعبد ووحد : هي إن النافية ، أي 
ما : فقال له الوليد بن املغرية . رون أنه قد صدقين أال ت: إن املالئكة بنات اهللا فنزلت ، فقال النضر : بن قصي قال 

بضم » ولد«وقرىء . أن ال ولد له : ما كان للرمحن ولد فأنا أول املوحدين من أهل مكة : صدقك ولكن قال 
مث نزه ذاته موصوفة بربوبيته السموات واألرض والعرش عن اختاذ الولد ، ليدل على أنه من صفة األجسام . الواو 

  .ان جسماً مل يقدر على خلق هذا العامل وتدبري أمره ولو ك. 

  ) ٨٣(فَذَْرُهْم َيخُوضُوا َوَيلَْعُبوا َحتَّى ُيلَاقُوا َيْومَُهُم الَِّذي ُيوَعُدونَ 

من وهذا دليل على أنّ ما يقولونه } حىت يالقوا َيْومَُهُم { يف دنياهم } َوَيلَْعبُواْ { يف باطلهم } فَذَرُْهْم َيُخوضُواْ { 
باب اجلهل واخلوض واللعب ، وإعالم لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أهنم من املطبوع على قلوهبم الذين ال 

يرجعون البتة ، وإن ركب يف دعوهتم كل صعب وذلول ، وخذالن هلم وختلية بينهم وبني الشيطان ، كقوله تبارك 
  .الشقاء يف العاقبة وإيعاد ب]  ٤٠: فصلت [ } اعملوا َما شِئُْتْم { : وتعاىل 

َوَتبَاَرَك الَِّذي لَُه ُملُْك السََّماَواِت وَالْأَْرضِ َوَما ) ٨٤(َوُهَو الَِّذي ِفي السََّماِء إِلٌَه َوِفي الْأَْرضِ إِلٌَه َوُهَو الَْحِكيمُ الَْعلِيُم 
  ) ٨٥(َبْيَنُهَما َوِعْنَدُه ِعلُْم السَّاَعِة َوإِلَْيهِ ُتْرَجُعونَ 

كما تقول ، هو ) ويف األرض ) ( يف السماء : ( تعاىل معىن وصف ، فلذلك علق به الظرف يف قوله  ضمن امسه
هو جواد يف طي جواد يف : حامت يف طّي حامت يف تغلب ، على تضمني معىن اجلواد الذي شهر به ، كأنك قلت 

َوُهَو اهللا ِفى السموات َوِفى { : ومثله قوله تعاىل » وهو الذي يف السماء اهللا ويف األرض اهللا«وقرىء . تغلب 
كأنه ضمن معىن املعبود أو املالك أو حنو ذلك والراجع إىل املوصول حمذوف لطول ]  ٣: األنعام [ } األرض 

{ وحيتمل أن يكون . ما أنا بالذي قائل لك شيئاً ، وزاده طوالً أنّ املعطوف داخل يف حّيز الصلة : الكالم ، كقوهلم 
وأنّ كونه يف السماء على سبيل . ة الذي وإله خرب مبتدأ حمذوف ، على أنّ اجلملة بيان للصلة صل} ِفى السمآء 

قرىء بضم التاء » ترجعون«وفيه نفي اآلهلة اليت كانت تعبد يف األرض . اإلهلية والربوبية ، ال على معىن االستقرار 
  .بالتاء » حتشرون«وقرىء . بياء مضمومة » يرجعون«و. وفتحها 

َولَِئْن َسأَلَْتُهْم َمْن َخلَقَُهْم لََيقُولُنَّ ) ٨٦(ا َيْمِلُك الَِّذيَن َيْدُعونَ ِمْن ُدونِِه الشَّفَاَعةَ إِلَّا َمْن َشهِدَ بِالَْحقِّ َوُهْم َيْعلَُمونَ َولَ
  ) ٨٧(اللَُّه فَأَنَّى ُيْؤفَكُونَ 

َشهِدَ باحلق { أهنم شفعاؤهم عند اهللا ، ولكن من  وال ميلك آهلتهم الذين يدعون من دون اهللا الشفاعة ، كما زعموا
هو الذي ميلك الشفاعة ، وهو استثناء : وهو توحيد اهللا ، وهو يعلم ما يشهد به عن بصرية وإيقان وإخالص } 

بالتاء » تدعون«املالئكة ، وقرىء : وجيوز أن يكون متصالً؛ ألنّ يف مجلة الذين يدعون من دون اهللا . منقطع 
  .بالتاء وتشديد الدال وتّدعون 

  ) ٨٩(فَاصْفَْح َعْنُهْم َوقُلْ َسلَاٌم فََسْوَف َيْعلَُمونَ ) ٨٨(َوِقيِلِه َيا َربِّ إِنَّ َهُؤلَاِء قَْوٌم لَا ُيْؤِمُنونَ 



أم حيسبون أنا ال نسمع سرهم : قرىء باحلركات الثالث ، وذكر يف النصب عن األخفش أنه محله على } َوِقيِلِه { 
عجبت من ضرب زيد وعمراً : وعطفه الزجاج على حمل الساعة ، كما تقول . وقال قيله : وعنه : م وقيله وجنواه

، ومحل اجلّر على لفظ الساعة ، والرفع على االبتداء ، واخلرب ما بعده وجّوز عطفه على علم الساعة على تقدير 
ه ليس بقوي يف املعىن مع وقوع الفصل بني والذي قالو. وعنده علم الساعة وعلم قيله : معناه . حذف املضاف 

أن يكون اجلّر : وأقوى من ذلك وأوجه . املعطوف واملعطوف عليه مبا ال حيسن اعتراضاً ، ومع تنافر النظم 
أمين اهللا ، وأمانة اهللا ، وميني اهللا ، ولعمرك ، : والنصب على إضمار حرف القسم وحذفه ، والرفع على قوهلم 

أو وقيله يا رب . وأقسم بقيله يا رب : جواب القسم ، كأنه قيل } نَّ َهؤَآلِء قَْوٌم الَّ ُيْؤِمُنونَ إِ{ : ويكون قوله 
{ فأعرض عن دعوهتم يائساً عن إمياهنم ، وودعهم وتاركهم ، } فاصفح َعنُْهْم { قسمي إنّ هؤالء قوم ال يؤمنون 

وعيد من اهللا هلم وتسلية لرسوله صلى اهللا عليه } ْعلَُمونَ فََسْوَف َي{ أي تسلم منكم ومتاركة } سالم { هلم } َوقُلْ 
لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وإقسام اهللا بقيله رفع منه وتعظيم لدعائه } َوِقيِلِه { والضمري يف . وسلم 

  .والتجائه إليه 
  :عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

م القيامة يا عبادي ال خوف عليكم اليوم وال أنتم حتزنون من قرأ سورة الزخرف كان ممن يقال له يو« )  ١١٠٩( 
  .» ، ادخلوا اجلنة بغري حساب 

أَْمًرا ِمْن ) ٤(ِفيَها ُيفَْرُق كُلُّ أَْمرٍ َحِكيمٍ ) ٣(إِنَّا أَنَْزلَْناُه ِفي لَْيلٍَة ُمَباَركٍَة إِنَّا كُنَّا مُْنِذرِيَن ) ٢(وَالِْكَتابِ الُْمبِنيِ ) ١(حم 
َربِّ السََّماوَاِت وَالْأَْرضِ َوَما َبْيَنُهَما إِنْ كُنُْتمْ ) ٦(َرْحَمةً ِمْن رَبَِّك إِنَُّه ُهَو السَّمِيُع الَْعلِيُم ) ٥(ا إِنَّا كُنَّا مُْرِسِلَني ِعْنِدَن

  ) ٨(لَا إِلَهَ إِلَّا ُهَو ُيحْيِي َوُيِميُت َربُّكُْم َوَربُّ آَباِئكُمُ الْأَوَِّلَني ) ٧(ُموِقنَِني 

واو القسم ، إن جعلت حم تعديداً للحروف أو امساً للسورة ، مرفوعاً على خرب االبتداء } والكتاب { الواو يف 
. جواب القسم ، والكتاب املبني للقرآن } إِنَّا أنزلناه { : وقوله . احملذوف وواو العطف إن كانت حم مقسماً هبا 

الليلة املباركة ، وليلة الرباءة ، : ة النصف من شعبان ، وهلا أربعة أمساء ليل: وقيل . ليلة القدر : والليلة املباركة 
أن : ليلة الرباءة والصّك : وقيل يف تسميتها . بينها وبني ليلة القدر أربعون ليلة : وليلة الصّك ، وليلة الرمحة وقيل 

تب لعباده املؤمنني الرباءة يف هذه البندار إذا استوىف اخلراج من أهله كتب هلم الرباءة ، كذلك اهللا عز وجل يك
تفريق كل أمر حكيم وفضيلة العبادة فيها ، قال رسول اهللا صلى اهللا : هي خمتصة خبمس خصال : وقيل . الليلة 

  :عليه وسلم 
ثالثون يبشرونه باجلنة ، وثالثون : من صلى يف هذه الليلة مائة ركعة أرسل اهللا إليه مائة ملك « )  ١٠١٠( 

ونزول الرمحة » وعشرة يدفعون عنه مكايد الشيطان . عذاب النار ، وثالثون يدفعون عنه آفات الدنيا  يؤمنونه من
  :قال عليه الصالة والسالم 

قال عليه الصالة : وحصول املغفرة » إنّ اهللا يرحم أميت يف هذه الليلة بعدد شعر أغنام بين كلب « )  ١٠١١( 
  :والسالم 

يغفر جلميع املسلمني يف تلك الليلة إال لكاهن أو ساحر أو مشاحن أو مدمن مخر أو عاق إنّ اهللا تعاىل « )  ١٠١٢( 
  وما أعطى فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من متام الشفاعة ، وذلك» للوالدين ، أو مصّر على الزنا 

ليلة الرابع عشر فأعطي فأعطى الثلث منها ، مث سأل . أنه سأل ليلة الثالث عشر من شعبان يف أّمته )  ١٠١٣( 



ومن عادة اهللا يف هذه الليلة . الثلثني ، مث سأل ليلة اخلامس عشر فأعطي اجلميع ، إال من شرد عن اهللا شراد البعري 
إِنَّا { : ليلة القدر ، لقوله تعاىل : والقول األكثر أنّ املراد بالليلة املباركة . أن يزيد فيها ماء زمزم زيادة ظاهرة : 

َتنَزَّلُ املالئكة { : لقوله } )  ٤( ِفيَها يُفَْرُق كُلُّ أَْمرٍ َحكِيمٍ { : وملطابقة قوله ]  ١: القدر [ } ِفى لَْيلَِة القدر  أنزلناه
 :البقرة [ } شَْهُر َرَمَضانَ الذى أُنزِلَ ِفيِه القرآن { : وقول تعاىل } )  ٤( والروح ِفيَها بِإِذِْن رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَْمرٍ 

: ما معىن إنزال القرآن يف هذه الليلة؟ قلت : فإن قلت . وليلة القدر يف أكثر األقاويل يف شهر رمضان ]  ١٨٥
قالوا أنزل مجلة واحدة من السماء السابعة إىل السماء الدنيا ، وأمر السفرة الكرام بانتساخه يف ليلة القدر ، وكان 

إِنَّا كُنَّا ُمنِذرِيَن ِفيَها يُفَْرقُ { : فإن قلت .  عليه وسلم جنوماً جنوماً جربيل عليه السالم ينزله على رسول اهللا صلى اهللا
فسر هبما جواب القسم الذي . مها مجلتان مستأنفتان ملفوفتان : ما موقع هاتني اجلملتني؟ قلت } كُلُّ أَْمرٍ َحكِيمٍ 
  }إِنَّا أنزلناه ِفى لَْيلٍَة مباركة { : هو قوله تعاىل 

أنزلنا؛ ألن من شأننا اإلنذار والتحذير من العقاب ، وكان إنزالنا إياه يف هذه الليلة : كأنه قيل ]  ٣: الدخان [ 
الكثرية اخلري ملا : واملباركة . خصوصاً؛ ألنّ إنزال القرآن من األمور احلكيمة ، وهذه الليلة مفرق كل أمر حكيم 

اد يف دينهم ودنياهم ، ولو مل يوجد فيها إال إنزال القرآن وحده يتيح اهللا فيها من األمور اليت يتعلق هبا منافع العب
يفصل ويكتب كل أمر حكيم من أرزاق العباد وآجاهلم ، ومجيع أمورهم منها إىل } يُفَْرقُ { لكفى به بركة ، ومعىن 

يف ليلة القدر ،  يبدأ يف استنساخ ذلك من اللوح احملفوظ يف ليلة الرباءة ، ويقع الفراغ: وقيل . األخرى القابلة 
فتدفع نسخة األرزاق إىل ميكائيل ، ونسخة احلروب إىل جربيل ، وكذلك الزالزل والصواعق واخلسف ، ونسخة 

يعطى : وعن بعضهم . األعمال إىل إمساعيل صاحب مساء الدنيا وهو ملك عظيم ونسخة املصائب إىل ملك املوت 
{ بالتشديد و » يفرق«وقرىء . دحه ، وعلى قلوهبم هيبته كل عامل بركات أعماله ، فيلقى على ألسنة اخللق م

» نفرق«اهللا عّز وجلّ ، وقرأ زيد بن علّي رضي اهللا عنه : كل على بنائه للفاعل ونصب كل ، والفارق } ُيفَْرُق 
مفعول على ما تقتضيه احلكمة ، وهو من اإلسناد اجملازى؛ : كل شأن ذي حكمة ، أي : بالنون ، كل أمر حكيم 

. نصب على االختصاص } أَْمراً مِّْن ِعْندَِنا { نّ احلكيم صفة صاحب األمر على احلقيقة ، ووصف األمر به جماز أل
أعين هبذا األمر أمراً حاصالً : جعل كل أمر جزالً فخماً بأن وصفه باحلكيم ، مث زاده جزالة وكسبه فخامة بأن قال 

وجيوز أن يراد به األمر الذي هو ضد النهي ، مث إما أن . وتدبرينا  من عندنا ، كائناً من لدنا ، كما اقتضاه علمنا
يوضع موضع فرقانا الذي هو مصدر يفرق ، ألنّ معىن األمر والفرقان واحد ، من حيث إنه إذا حكم بالشيء 

زلناه آمرين أن: إما من ضمري الفاعل ، أي : أو يكون حاالً من أحد الضمريين يف أنزلناه . وكتبه فقد أمر به وأوجبه 
إِنَّا كُنَّا مُْرِسِلَني { : أو من ضمري املفعول أي أنزلناه يف حال كونه أمراً من عندنا مبا جيب أن يفعل فإن قلت . أمراً 

} َرْحَمةً ّمن رَّّبَك { و } إِنَّا كُنَّا ُمنِذرِيَن { : جيوز أن يكون بدالً من قوله : مب يتعلق؟ قلت } َرْحَمةً ّمن رَّبِّكَ 
إنا أنزلنا القرآن؛ ألنّ من شأننا إرسال الرسل بالكتب إىل عبادنا ألجل الرمحة عليهم ، وأن : مفعوالً له ، على معىن 

مفعوالً به ، وقد وصف الرمحة باإلرسال كما وصفها : ورمحة } أَمْراً مِّْن ِعْنِدنآ { : أو لقوله . يكون تعليالً ليفرق 
أو . أي يفصل يف هذه الليلة كل أمر ]  ٢: فاطر [ } ِسْك فَالَ ُمْرِسلَ لَُه ِمن َبْعِدهِ َوَما ُيْم{ : به يف قوله تعاىل 

وفصل كل أمر من قسمة األرزاق وغريها من باب . تصدر األوامر من عندنا؛ ألنّ من عادتنا أن نرسل رمحتنا 
  .د تعريضهم للمنافع الرمحة؛ وكذلك األوامر الصادرة من جهته عز وعال؛ ألنّ الغرض يف تكليف العبا



إنا كنا مرسلني رمحة منا ، فوضع الظاهر موضع الضمري إيذاناً بأنّ الربوبية تقتضي الرمحة على املربوبني : واألصل 
رمحة «: وقرأ احلسن . هو أمر وهي تنصر انتصابه على االختصاص : على » أمر من عندنا«ويف قراءة زيد بن علّي 

وما بعده حتقيق } إِنَُّه ُهَو السميع العليم { وهي تنصر انتصاهبا بأهنا مفعول له تلك رمحة ، : ، على » من ربك
باجلر بدالً من ربك » ربكم ورب آبائكم. . . رب السموات «وقرىء . لربوبيته ، وأهنا ال حتق إال ملن هذه أوصافه 

كانوا يقرون بأن للسموات واألرض : لت ؟ ق} إِن كُنُتْم مُّوِقنَِني { : ما معىن الشرط الذي هو قوله : فإن قلت . 
إن هذا الرب هو السميع العليم : إنّ إرسال الرسل وإنزال الكتب رمحة من الرب ، مث قيل : رباً وخالقاً ، فقيل هلم 

الذي أنتم مقرون به ومعترفون بأنه رب السموات واألرض وما بينهما إن كان إقراركم عن علم وإيقان ، كما 
  .إنعام زيد الذي تسامع الناس بكرمه واشتهر وإسخاؤه إن بلغك حديثه وحدثت بقصته إنّ هذا : تقول 

رَبََّنا ) ١١(يَْغَشى النَّاَس َهذَا َعذَاٌب أَِليٌم ) ١٠(فَاْرَتِقبْ َيْوَم َتأِْتي السََّماُء بُِدَخاٍن ُمبِنيٍ ) ٩(َبلْ ُهْم ِفي َشكٍّ َيلَْعُبونَ 
  ) ١٢(ا ُمْؤِمُنونَ اكِْشْف َعنَّا الَْعذَاَب إِنَّ

وأن إقرارهم غري صادر عن علم وتيقن ، وال } )  ٩( َبلْ ُهْم ِفى َشّك َيلَْعُبونَ { : مث رّد أن يكونوا موقنني بقوله 
حنو . رقبته وارتقبته : يقال . مفعول به مرتقب } َيْوَم َتأِْتى السمآء { بل قول خملوط هبزء ولعب : عن جّد وحقيقة 

أنه دخان يأيت من : واختلف يف الدخان؛ فعن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه وبه أخذ احلسن . ظرته نظرته وانت: 
السماء قبل يوم القيامة يدخل يف أمساع الكفرة ، حىت يكون رأس الواحد منهم كالرأس احلنيذ ، ويعتري املؤمن منه 

  وعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كهيئة الزكام ، وتكون األرض كلها كبيت أوقد فيه ليس فيه خصاص ،
الدخان ، ونزول عيسى ابن مرمي ، ونار خترج من قعر عدن أبني تسوق الناس إىل : أّول اآليات « )  ١٠١٤( 

ميأل ما بني « : يا رسول اهللا ، وما الدخان؟ فتال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اآلية ، وقال : قال حذيفة » احملشر 
ميكث أربعني يوماً وليلة ، أما املؤمن فيصيبه كهيئة الزكمة ، وأما الكافر فهو كالسكران خيرج من  املشرق واملغرب

الروم ، والدخان ، والقمر ، والبطشة ، : مخس قد مضت : وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه » منخريه وأذنيه ودبره 
  :ويروى أنه قيل البن مسعود . واللزام 

من علم : إنه دخان يأيت يوم القيامة فيأخذ بأنفاس اخللق ، فقال : اب كندة يقول إن قاصاً عند أبو)  ١٠١٥( 
: اهللا أعلم ، مث قال : اهللا أعلم ، فإن من علم الرجل أن يقول لشيء ال يعلمه : علماً فليقل به ، ومن مل يعلم فليقل 

اللَّهم اشدد « : دعا عليهم فقال أال وسأحّدثكم أنّ قريشاً ملا استعصت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
فأصاهبم اجلهد حىت أكلوا اجليف والعلهز ، وكان » وطأتك على مضر ، واجعلها عليهم سنني كسين يوسف 

الرجل يرى بني السماء واألرض الدخان ، وكان حيّدث الرجلُ الرجلَ فيسمع كالمه وال يراه من الدخان ، فمشى 
اهللا والرحم وواعدوه إن دعا هلم وكشف عنهم أن يؤمنوا ، فلما كشف عنهم إليه أبو سفيان ونفر معه وناشدوه 

يشملهم ويلبسهم ، } يَْغَشى الناس { ظاهر حاله ال يشك أحد يف أنه دخان } بُِدَخاٍن مُّبِنيٍ { رجعوا إىل شركهم 
: ل بفعل مضمر ، وهو منصوب احمل} ُمْؤِمُنونَ { : إىل قوله } هذا َعذَاٌب { و . وهو يف حمل اجلر صفة لدخان 

موعدة باإلميان إن كشف عنهم } إِنَّا ْمْؤِمُنونَ { . قائلني ذلك : منصوب على احلال ، أي : يقولون ، ويقولون 
  .العذاب 



إِنَّا كَاِشفُو الَْعذَابِ قَِليلًا  )١٤(ثُمَّ تََولَّْوا َعْنُه َوقَالُوا ُمَعلٌَّم َمْجُنونٌ ) ١٣(أَنَّى لَُهمُ الذِّكَْرى َوقَْد َجاَءُهْم َرُسولٌ ُمبٌِني 
  ) ١٦(َيْوَم َنبِْطُش الَْبطَْشةَ الْكُْبَرى إِنَّا ُمْنَتِقُمونَ ) ١٥(إِنَّكُْم َعاِئُدونَ 

ما } َوقَْد َجآَءُهمْ { كيف يذكرون ويتعظون ويفون مبا وعدوه من اإلميان عند كشف العذاب } أىن لَُهُم الذكرى { 
ب االدّكار من كشف الدخان ، وهو ما ظهر على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من هو أعظم وأدخل يف وجو

اآليات البينات من الكتاب املعجز وغريه من املعجزات ، فلكم يذكروا وتولوا عنه ، وهبتوه بأن عداساً غالماً 
} العذاب قَِليالً إِنَّكُْم عآِئُدونَ  إِنَّا كَاِشفُواْ{ : أعجمياً لبعض ثقيف هو الذي علمه ، ونسبوه إىل اجلنون ، مث قال 

أي ريثما نكشف عنكم العذاب تعودون إىل شرككم ال تلبثون غب الكشف على ما أنتم عليه من التضرع 
إِنَّا كَاِشفُواْ العذاب قَِليالً { : كيف يستقيم على قول من جعل الدخان قبل يوم القيامة قوله : فإن قلت . واالبتهال 

وغوثوا وقالوا ربنا اكشف عنا العذاب . تت السماء بالدخان تضور املعذبون به من الكفار واملنافقني إذا أ: قلت } 
َيْومَ { : إنا مؤمنون منيبون ، فيكشفه اهللا عنهم بعد أربعني يوماً ، فريثما يكشفه عنهم يرتدون ال يتمهلون ، مث قال 

{ ] .  ٣٤: النازعات [ } فَإِذَا َجاءتِ الطامة الكربى { : عاىل يريد يوم القيامة ، كقوله ت} َنْبِطشُ البطشة الكربى 
إِنَّا ُمنَتِقُمونَ { مبا دل عليه : مب انتصب يوم نبطش؟ قلت : فإن قلت . أي ننتقم منهم يف ذلك اليوم } إِنَّا ُمنَتِقُمونَ 

وقرأ . بضم الطاء » طشنب«وقرىء . حتجب عن ذلك » إن«وال يصح أن ينتصب مبنتقمون ، ألن . وهو ننتقم } 
أو جيعل البطشة الكربى . بضم النون ، كأنه حيمل املالئكة على أن يبطشوا هبم البطشة الكربى » نبطش«احلسن 

  .يوم بدر : } البطشة الكربى { : وقيل . باطشة هبم 

َوأَنْ لَا ) ١٨(دُّوا إِلَيَّ ِعَباَد اللَِّه إِنِّي لَكُْم َرسُولٌ أَِمٌني أَنْ أَ) ١٧(َولَقَْد فََتنَّا قَْبلَُهْم قَْوَم ِفْرَعْونَ َوَجاَءُهْم َرسُولٌ كَرٌِمي 
َوإِنْ لَْم ُتؤِْمُنوا ِلي ) ٢٠(وَإِنِّي ُعذُْت بَِربِّي َورَبِّكُْم أَنْ َتْرُجُموِن ) ١٩(َتْعلُوا َعلَى اللَِّه إِنِّي آتِيكُمْ بُِسلْطَاٍن ُمبِنيٍ 

  ) ٢١(فَاْعَتزِلُوِن 

أنه أمهلهم ووسع عليهم يف الرزق؛ : ومعىن الفتنة . أو لوقوعه على القوم . بالتشديد للتأكيد » لقد فتناو«وقرىء 
أو ابتالهم بإرسال موسى إليهم ليؤمنوا ، فاختاروا الكفر . فكان ذلك سبباً يف ارتكاهبم املعاصي واقتراقهم اآلثام 

أو كرمي يف نفسه ، ألنّ اهللا مل . لى اهللا وعلى عباده املؤمنني ع} كَرِميٌ { على اإلميان ، أو سلبهم ملكهم وأغرقهم 
هي أن املفسرة ، ألن جميء الرسول من بعث إليهم متضمن } أَنْ أدوا إِلَىَّ { يبعث نبياً إال من سراة قومه وكرامهم 

وجاءهم بأن الشأن : ومعناه  أو املخففة من الثقيلة. ملعىن القول ألنه ال جييئهم إال مبشراً ونذيراً وداعياً إىل اهللا 
{ : أدوهم إيلّ وأرسلوهم معي ، كقوله تعاىل : مفعول به وهم بنو إسرائيل ، يقول } ِعَبادَ اهللا { واحلديث أدّوا إيلّ 

ا هو أدوا إيلّ يا عباد اهللا م: وجيوز أن يكون نداء هلم على ]  ٤٧: طه [ } أَْرِسلْ َمَعَنا َبنِى إسرائيل َوالَ تَُعذّْبُهمْ 
غري ظنني قد ائتمنه } َرُسولٌ أَِمنيٌ { واجب يل عليكم من اإلميان يل وقبول دعويت واتباع سبيلي ، وعلل ذلك بأنه 

} َعلَى اهللا { ال تستكربوا : أن هذه مثل األوىل يف وجهيها ، أي } َوأَن الَّ َتْعلُواْ { اهللا على وحيه ورسالته 
أن } أَن َتْرُجُموِن { حبجة واضحة } بسلطان مُّبِنيٍ { تكربوا على نّيب اهللا أو ال تس. باالستهانة برسوله ووحيه 

ومعناه أنه عائذ بربه متكل على أنه يعصمه منهم ومن كيدهم ، فهو غري مبال . باإلدغام » عت«وقرىء . تقتلون 
الة بيين وبني من ال يؤمنوا ، إن مل يؤمن يل فال موا: يريد } فاعتزلون { مبا كانوا يتوعدونُه به من الرجم والقتل 



فخلوين كفافاً ال يل وال علّي ، وال تتعرضوا يل بشركم وأذاكم؛ : فتنحوا عين واقطعوا أسباب الوصلة عين ، أي 
  .فليس جزاء من دعاكم إىل ما فيه فالحكم ذلك 

َواْتُرِك الَْبْحَر َرْهًوا إِنَُّهْم جُْنٌد ُمْغَرقُونَ ) ٢٣(ا إِنَّكُْم ُمتََّبُعونَ فَأَْسرِ بِعَِباِدي لَْيلً) ٢٢(فََدَعا َربَُّه أَنَّ َهؤُلَاِء قَْوٌم ُمْجرُِمونَ 
)٢٤ (  

: اللَّهم عجل هلم ما يستحقونه بإجرامهم : كان دعاؤه : قيل . دعا ربه بذلك : بأن هؤالء ، أي } أَنَّ هاؤآلء { 
وإمنا ذكر اهللا تعاىل السبب الذي استوجبوا ]  ٨٥: يونس [ } ْومِ الظاملني رَبََّنا الَ َتْجَعلَْنا ِفْتَنةً لّلْقَ{ : وقيل هو قوله 

إن هؤالء : فدعا ربه فقال : بالكسر على إضمار القول ، أي » إنّ هؤالء«وقرىء . به اهلالك ، وهو كوهنم جمرمني 
أسر : بعد الفاء ، فقال  إضمار القول: وفيه وجهان . قرىء بقطع اهلمزة من أسرى ، ووصلها من سرى } فَأَْسرِ { 

فأسر : يعين } بِِعبَاِدى { قال إن كان األمر كما تقول فأسر : وأن يكون جواب شرط حمذوف ، كأنه قيل . بعبادي 
الرهو فيه . ببين إسرائيل ، فقد دبر اهللا أن تتقدموا ويتبعكم فرعون وجنوده ، فينجي املتقدمني ويغرق التابعني 

  :قال األعشى . ساكن أنه ال: وجهان ، أحدمها 
أراد موسى ملا . َوالَ الصُّدُوُر َعلَى األَْعَجازِ َتتَِّكلُ أي مشياً ساكناً على هينة ... َيْمِشَني َرهْواً فَالَ األَْعجَاُز َخاِذلَةٌ 

من : له جاوز البحر أن يضربه بعصاه فينطبق ، كما ضربه فانفلق ، فأمر بأن يتركه ساكناً على هيئته ، قاّراً على حا
انتصاب املاء ، وكون الطريق يبساً ال يضربه بعصاه وال يغري منه شيئاً ليدخله القبط ، فإذا حصلوا فيه أطبقه اهللا 

سبحان اهللا ، رهٌو بني : أنه رأى مجالً فاجلاً فقال : وعن بعض العرب . أن الرهو الفجوة الواسعة : والثاين . عليهم 
  .ألهنم : وقرىء بالفتح ، مبعىن } إِنَُّهمْ ُجنٌد مُّْغَرقُونَ { ى حاله منفرجاً اتركه مفتوحاً عل: سنامني ، أي 

  ) ٢٧(َوَنْعَمٍة كَاُنوا ِفيَها فَاِكهَِني ) ٢٦(َوُزرُوعٍ َوَمقَامٍ كَرِميٍ ) ٢٥(كَْم َتَركُوا ِمْن َجنَّاٍت َوُعُيوٍن 

من التنعم ، وبالكسر  -بالفتح  -والنعمة . املنابر : قيل و. ما كان هلم من اجملالس واملنازل احلسنة : واملقام الكرمي 
  .وفكهني » فاكهني«: وقرىء . من اإلنعام  -

  ) ٢٩(فََما َبكَْت َعلَيْهُِم السََّماُء َوالْأَْرُض َوَما كَاُنوا ُمنْظَرِيَن ) ٢٨(كَذَِلَك َوأَْوَرثَْناَها قَْوًما آخَرِيَن 

أو يف موضع الرفع على } وأورثناها { مثل ذلك اإلخراج أخرجناهم منها : الكاف منصوبة على معىن } كذلك { 
كانوا : ليسوا منهم يف شيء من قرابة وال دين وال والء ، وهم بنو إسرائيل } قَْوماً َءاخَرِيَن { األمر كذلك 

رجل خطري قالت إذا مات . متسخرين مستعبدين يف أيديهم ، فأهلكهم اهللا على أيديهم ، وأورثهم ملكهم وديارهم 
ويف حديث رسول . بكت عليه السماء واألرض ، وبكته الريح ، وأظلمت له الشمس : العرب يف تعظيم مهلكة 
  :اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  :وقال جرير » ما من مؤمن مات يف غربة غابت فيها بواكيه إال بكت عليه السماء واألرض « )  ١٠١٦( 
  :وقالت اخلارجية ... ْيلِ َوالْقَمََرا َتْبِكي َعلَْيَك ُنُجوَم اللَّ

  كَأَنََّك لَمْ َتْجَزْع َعلَى اْبنِ طَرِيِف... أََيا َشَجرَ الْخَاُبورِ مَالََك ُمورِقا 
وذلك على سبيل التمثيل والتخييل مبالغة يف وجوب اجلزع والبكاء عليه ، وكذلك ما يروى عن ابن عباس رضي 



ن ، وآثاره يف األرض ، ومصاعد عمله ، ومهابط رزقه يف السماء متثيل ، ونفي من بكاء مصلي املؤم: اهللا عنهما 
: فيه هتكم هبم وحباهلم املنافية حلال من يعظم فقده } فََما َبكَْت َعلَْيهِمُ السماء واألرض { : ذلك عنهم يف قوله تعاىل 

ئكة واملؤمنون ، بل كانوا هبالكهم فما بكى عليهم املال: وعن احلسن . بكت عليه السماء واألرض : فيقال فيه 
ملا جاء وقت هالكهم مل } َوَما كَاُنواْ ُمنظَرِيَن { فما بكى عليهم أهل السماء وأهل األرض : مسرورين ، يعين 

  .ينظروا إىل وقت آخر ، ومل ميهلوا إىل اآلخرة ، بل عجل هلم يف الدنيا 

  ) ٣١(ِمْن ِفْرَعْونَ إِنَُّه كَانَ َعاِلًيا ِمَن الُْمْسرِِفَني ) ٣٠(ابِ الُْمهِنيِ َولَقَْد َنجَّيَْنا بَنِي إِْسرَاِئيلَ ِمَن الَْعذَ

وجيوز أن . بدل من العذاب املهني ، كأنه يف نفسه كان عذاباً مهيناً ، إلفراطه يف تعذيبهم وإهانتهم } ِمن ِفْرَعْونَ { 
ووجهه أن يكون تقدير قوله » من عذاب املهني«: ىء وقر. من العذاب املهني واقعاً من جهة فرعون : يكون املعىن 

من فرعون ، ملا : ويف قراءة ابن عباس . من عذاب فرعون ، حىت يكون املهني هو فرعون : } ِمن ِفْرَعْونَ { : 
هل تعرفونه من هو يف عتّوه وشيطنته ، مث : من فرعون ، على معىن : وصف عذاب فرعون بالشدة والفظاعة قال 

أي كبرياً رفيع الطبقة ، ومن بينهم فائقاً هلم ، بليغاً يف } إِنَُّه كَانَ َعاِلياً مَِّن املسرفني { : يف ذلك بقوله عرف حاله 
} مَِّن املسرفني { و ] .  ٤: القصص [ } إِنَّ ِفْرَعْونَ َعالَ ِفى االرض { : أو عالياً متكرباً ، كقوله تعاىل . إسرافه 

  .كان متكرباً مسرفاً إنه : خرب ثان ، كأنه قيل 

  ) ٣٤(إِنَّ َهُؤلَاِء لََيقُولُونَ ) ٣٣(َوآَتيَْناُهْم ِمَن الْآَياِت َما ِفيِه َبلَاٌء ُمبٌِني ) ٣٢(َولَقَِد اْختَْرَناُهْم َعلَى ِعلْمٍ َعلَى الْعَالَِمَني 

املني مبكان اخلرية ، وبأهنم أحقاء ع: يف موضع احلال ، أي } على ِعلْمٍ { و . لبين إسرائيل } اخترناهم { الضمري يف 
َعلَى { مع علم منا بأهنم يزيغون ويفرط منهم الفرطات يف بعض األحوال : وجيوز أن يكون املعىن . بأن خيتاروا 

من حنو فلق البحر } ِمَن األيات { على الناس مجيعاً لكثرة األنبياء منهم : وقيل . على عاملي زماهنم } العاملني 
} بالؤا مُّبِنيٌ { م وإنزال املّن والسلوى ، وغري ذلك من اآليات العظام اليت مل يظهر اهللا يف غريهم مثلها وتظليل الغما

{ : أو اختبار ظاهر لننظر كيف تعملون ، كقوله تعاىل . نعمة ظاهرة؛ ألنّ اهللا تعاىل يبلو بالنعمة كما يبلو باملصيبة 
  ] . ٤٩: البقرة [ } َوِفى ذلكم َبالء مِّن رَّّبكُْم َعِظيٌم 

  ) ٣٦(فَأُْتوا بِآَبائَِنا إِنْ كُْنُتمْ َصاِدِقَني ) ٣٥(إِنْ ِهَي إِلَّا َمْوَتتَُنا الْأُولَى َوَما َنْحُن بِمُْنشَرِيَن 

إن هي : كان الكالم واقعاً يف احلياة الثانية ال يف املوت ، فهال قيل : إشارة إىل كفار قريش ، فإن قلت } هاؤالء { 
؟ وما ]  ٢٩: األنعام [ } إن هي إال حياتنا الدنيا وما حنن مببعوثني { : ياتنا األوىل وما حنن مبنشرين؟ كما قيل إال ح

؟ وما معىن ذكر األوىل؟ كأهنم وعدوا موتة أخرى حىت نفوها وجحدوها } إِنْ ِهَى إِالَّ مَْوَتُتَنا االوىل { : معىن قوله 
إنكم متوتون موتة تتعقبها حياة ، كما تقدّمتكم : أنه قيل هلم :  -املوفق للصواب  معناه واهللا: وأثبتوا األوىل؟ قلت 

]  ٢٨: البقرة [ } َوكُنُتْم أمواتا فأحياكم ثُمَّ ُيمِيُتكُْم ثُمَّ ُيْحيِيكُْم { : موتة قد تعقبتها حياة ، وذلك قوله عّز وجل 
ة اليت من شأهنا أن يتعقبها حياة إال املوتة األوىل دون املوتة ما املوت: يريدون ) إن هي إال موتتنا األوىل : ( فقالوا 

الثانية ، وما هذه الصفة اليت تصفون هبا املوتة من تعقب احلياة هلا إال للموتة األوىل خاصة ، فال فرق إذاً بني هذا 
} فَأُْتواْ بِئَاَبآِئَنآ { إذا بعثهم : تى ونشرهم أنشر اهللا املو: يقال . يف املعىن } إِنْ ِهَى إِالَّ حََياتَُنا الدنيا { : وبني قوله 



إن صدقتم فيما : من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واملؤمنني ، أي : هذا خطاب للذين كانوا يعدوهنم النشور 
تقولون فعجلوا لنا إحياء من مات من آبائنا بسؤالكم ربكم ذلك حىت يكون دليالً على أنّ ما تعدونه من قيام 

ة وبعث املوتى حق ، وقيل كانوا يطلبون إليهم أن يدعوا اهللا فينشر هلم قصّي بن كالب ليشاوروه ، فإنه كان الساع
  .كبريهم ومشاورهم يف النوازل ومعاظم الشؤون 

  ) ٣٧(أَُهْم خَْيٌر أَْم قَْوُم ُتبَّعٍ َوالَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم أَْهلَكَْناُهْم إِنَُّهْم كَانُوا ُمْجرِِمَني 

كان مؤمناً وقومه كافرين؛ ولذلك ذّم اهللا قومه ومل يذمه ، وهو الذي سار باجليوش وحري احلرية : هو تبع احلمريي 
وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم . بسم اهللا الذي ملك بّراً وحبراً : هدمها وكان إذا كتب قال : وقيل . وبين مسرقند 

:  
  :وعنه عليه الصالة والسالم " سلم ال تسبوا تبعاً فإنه كان قد أ) "  ١٠١٧( 
نظر إىل : وقيل . كان نبياً : وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما " ما أدري أكان تبع نبياً أو غري نيب ) "  ١٠١٨( 

. هو الذي كسا البيت : وقيل . هذا قرب رضوي وقرب حىب بنيتّ تبع ال تشركان باهللا شيئاً : قربين بناحية محري قال 
ألنه يتبع الشمس » تبعاً«األقيال ، ألهنم ُيَتقيلون ومسي الظل : التبابعة ، ألهنم يتبعون ، كما قيل : ليمن وقيل مللوك ا

معناه أهم خري يف القّوة واملنعة ، : وال خري يف الفريقني؟ قلت } أَُهمْ َخْيٌر { : ما معىن قوله تعاىل : فإن قلت . 
ويف تفسري ابن عباس رضي . بعد ذكر آل فرعون ]  ٤٣: القمر [ } ِئكُْم أكفاركم َخْيٌر ّمْن أُْولَ{ : كقوله تعاىل 

  .أهم أشّد أم قوم تبع : اهللا عنهما 

إِنَّ ) ٣٩(َما َخلَقَْناُهَما إِلَّا بِالَْحقِّ وَلَِكنَّ أَكْثَرَُهْم لَا َيْعلَُمونَ ) ٣٨(َوَما َخلَقَْنا السََّماوَاِت َوالْأَْرَض َوَما بَْيَنُهَما لَاِعبَِني 
إِلَّا َمْن َرِحَم اللَُّه إِنَُّه ُهَو ) ٤١(َيْوَم لَا ُيغْنِي َمْولًى َعْن َمْولًى َشْيئًا وَلَا ُهْم يُْنَصُرونَ ) ٤٠(َيْوَم الْفَْصلِ ِميقَاتُُهْم أَْجَمِعَني 

  ) ٤٢(الْعَزِيُز الرَِّحيُم 

بالنصب على أنه اسم إن ، » ميقاهتم«وقرأ . وما بينهن :  وقرأ عبيد بن عمري. وما بني اجلنسني } َوَما َبْيَنُهَما { 
أّي موىل كان من قرابة أو } الَ ُيْغنِى مَْولًى { إنّ ميعاد حساهبم وجزائهم يف يوم الفصل : ويوم الفصل؛ خربها ، أي 

الضمري للموايل؛ } يُنَصُرونَ  َوالَ ُهْم{ قليالً منه : أي . من إغناء } َشْيئاً { عن أي موىل كان } َعن مَّْولًى { غريها 
يف حمل الرفع على البدل من } إِالَّ َمن رَِّحَم اهللا { ألهنم يف املعىن كثري ، لتناول اللفظ على اإلهبام والشياع كل موىل 

َو العزيز إِنَُّه ُه{ وجيوز أن ينتصب على االستثناء . ال مينع من العذاب إال من رمحُه اهللا : أي } ُينَصُرونَ { الواو يف 
  .ملن أطاعه } الرحيم { ال ينصر منه من عصاه } 

ُخذُوُه فَاْعِتلُوُه ) ٤٦(كََغلْيِ الَْحمِيمِ ) ٤٥(كَالُْمْهلِ َيغِْلي ِفي الُْبطُوِن ) ٤٤(طََعاُم الْأَثِيمِ ) ٤٣(إِنَّ َشَجَرَت الزَّقُّومِ 
إِنَّ َهذَا ) ٤٩(ذُْق إِنََّك أَْنَت الْعَزِيُز الْكَرُِمي ) ٤٨(ِمْن َعذَابِ الَْحمِيمِ  ثُمَّ ُصبُّوا فَْوقَ رَأِْسِه) ٤٧(إِلَى َسَواِء الَْجحِيمِ 
  ) ٥٠(َما كُْنُتْم بِِه َتمَْتُرونَ 

. شجرة ، بفتح الشني وكسرها وشرية ، بالياء : بكسر الشني ، وفيها ثالث لغات » إنّ شجرت الزقوم«: قرىء 
إنّ أهل اليمن : قال ابن الزبعرى ]  ٦٢: الصافات [ } ُزالً أَْم َشَجَرةُ الزقوم أذلك خَْيٌر نُّ{ وروى أنه ملا نزل 



تزقموا فإنّ هذا هو الذي خيّوفكم به حممد ، : التزقم ، فدعا أبو جهل بتمر وزبد فقال : يدعون أكل الزبد والتمر 
وعن أيب . وهو الفاجر الكثري اآلثام ]  ٤٤: الدخان [ } )  ٤٤( طََعاُم األثيم )  ٤٣( إِنَّ َشَجَرةَ الزقوم { فنزل 

وهبذا يستدل على أنّ . قل طعام الفاجر يا هذا : الدرداء أنه كان يقرىء رجالً فكان يقول طعام اليثيم ، فقال 
ومنه أجاز أبو حنيفة القراءة بالفارسية على شريطة ، وهي . إبدال كلمة مكان كلمة جائز إذا كانت مؤدية معناها 

وهذه الشريطة تشهد أهنا إجازة كال : قالوا . القارىء املعاين على كماهلا من غري أن خيرم منها شيئاً  أن يؤدي: 
إجازة؛ ألنّ يف كالم العرب خصوصاً يف القرآن الذي هو معجز بفصاحته وغرابة نظمه وأساليبه من لطائف املعاين 

ان أبو حنيفة رمحه اهللا حيسن الفارسية ، فلم يكن واألغراض ما ال يستقل بأدائه لسان من فارسية وغريها ، وما ك
ذلك منه عن حتقق وتبصر ، وروى علي بن اجلعد عن أيب يوسف عن أيب حنيفة مثل قول صاحبيه يف إنكار القراءة 

َيْوَم َتكُونُ { : ويدل عليه قوله تعاىل . بضم امليم وفتحها ، وهو دردي الزيت : قرىء } كاملهل { بالفارسية 
هو ذائب : وقيل ]  ٣٧: الرمحن [ } فَكَاَنْت َوْرَدةً كالدهان { : مع قوله ]  ٨: املعارج [ } كاملهل  السماء

{ و . بالتاء للشجرة ، وبالياء للطعام : وقرىء } َيْغِلى { الفضة والنحاس ، والكاف رفع خرب بعد خرب ، وكذلك 
فقودوه بعنف وغلظة ، وهو أن يؤخذ } ُخذُوُه فاعتلوه {  يقال للزبانية: املاء احلار الذي انتهى غليانه } احلميم 

إىل { بكسر التاء وضمها : وقرىء . وهو الغليظ اجلايف » العتلّ«ومنه . بتلبيب الرجل فيجر إىل حبس أو قتل 
بُّ ُيَص{ : صبوا فوق رأسه من احلميم ، كقوله تعاىل : هال قيل : فإن قلت . إىل وسطها ومعظمها } َسَوآِء اجلحيم 

إذا صب عليه احلميم فقد : ألنّ احلميم هو املصبوب ال عذابه؟ قلت ]  ١٩: احلج [ } ِمن فَْوقِ ُرءوِسهُِم احلميم 
  :صب عليه عذابه وشّدته ، إال أنّ صب العذاب طريقة االستعارة ، كقوله 

فذكر العذاب ]  ٢٥٠: البقرة [ } لَْيَنا َصْبًرا أَفْرِغْ َع{ : وكقوله تعاىل ... ُصبَّْت َعلَْيِه ُصرُوُف الدَّْهرِ ِمْن صََببِ 
على سبيل } )  ٤٩( ذُْق إِنََّك أَنَت العزيز الكرمي { : معلقاً به الصب ، مستعاراً له ، ليكون أهول وأهيب يقال 

ا بني م: وروي أنّ أبا جهل قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . اهلزؤ والتهكم مبن كان يتعزز ويتكرم على قومه 
. ألنك : مبعىن » إنك«: وقرىء . جبليها أعز وال أكرم مين ، فواهللا ما تستطيع أنت وال ربك أن تفعال يب شيئاً 

َما كُنُتْم بِهِ { أو إن هذا األمر هو . العذاب } إِنَّ هذا { وعن احلسن بن علي رضي اهللا عنهما أنه قرأ به على املنرب 
  .ارون وتتالجون أو تتم. أي تشكون } َتْمَتُرونَ 

كَذَِلكَ ) ٥٣(َيلَْبُسونَ ِمْن ُسْنُدسٍ وَإِْستَْبَرقٍ ُمتَقَابِِلَني ) ٥٢(ِفي َجنَّاٍت َوُعُيوٍن ) ٥١(إِنَّ الُْمتَِّقَني ِفي َمقَامٍ أَِمنيٍ 
نَ ِفيَها الَْمْوَت إِلَّا الَْمْوَتةَ الْأُولَى َوَوقَاُهمْ لَا َيذُوقُو) ٥٥(َيْدُعونَ ِفيَها بِكُلِّ فَاِكَهٍة آِمنَِني ) ٥٤(َوَزوَّْجنَاُهْم بُِحورٍ ِعنيٍ 

  ) ٥٧(فَْضلًا ِمْن َربَِّك ذَِلَك ُهَو الْفَْوُز الَْعِظيُم ) ٥٦(َعذَاَب الَْجِحيمِ 

وهو موضع القيام ، واملراد املكان ، وهو من اخلاص الذي وقع مستعمالً يف معىن : بالفتح » يف مقام«: قرىء 
وهو ضد اخلائن ، . أمن الرجل أمانة فهو أمني : من قولك } األمني { و . وهو موضع اإلقامة : الضم وب. العموم 

ما رق : السندس : قيل . فوصف به املكان استعارة؛ ألنّ املكان املخيف كأمنا خيون صاحبه مبا يلقى فيه من املكاره 
كيف ساغ أن يقع يف القرآن العريب املبني : قلت  فإن. ما غلظ منه وهو تعريب استرب : واإلستربق . من الديباج 

إذا عرب خرج من أن يكون عجمياً؛ ألن معىن التعريب أن جيعل عربياً بالتصرف فيه ، : لفظ أعجمي؟ قلت 
أو منصوب على . الكاف مرفوع على األمر كذلك } كذلك { وتغيريه عن منهاجه ، وإجرائه على أوجه اإلعراب 

باحلور من العني؛ ألن العني : واملعىن : على اإلضافة » حبور عني«وقرأ عكرمة } وزوجناهم { مثل ذلك أثبناهم : 



» بعيس عني«: ويف قراءة عبد اهللا . إما أن تكون حوراً أو غري حور ، فهؤالء من احلور العني ال من شهلهن مثالً 
ال يذوقون فيها طعم «وقرأ عبد اهللا » وتال يذاقون فيها امل«البيضاء تعلوها محرة وقرأ عبيد بن عمري : والعيساء 
: من املوت املنفي ذوقه فيها؟ قلت  -املذوقة قبل دخول اجلنة  -كيف استثنيت املوتة األوىل : ، فإن قلت » املوت

موضع ذلك؛ ألن املوتة املاضية } إِالَّ املوتة األوىل { : ال يذوقون فيها املوت البتة ، فوضع قوله : أريد أن يقال 
إن كانت املوتة األوىل يستقيم ذوقها يف املستقبل : ال ذوقها يف املستقبل ، فهو من باب التعليق باحملال ، كأنه قيل حم

كل ما أعطى : عطاء من ربك وثواباً ، يعين } فَْضالً ّمن رَّبَِّك { بالتشديد » ووقاهم«: وقرىء . فإهنم يذوقوهنا 
  .ذلك فضل : أي » فضل«: وقرىء .  املتقني من نعيم اجلنة والنجاة من النار

  ) ٥٩(فَاْرَتِقْب إِنَُّهْم مُْرَتِقُبونَ ) ٥٨(فَإِنََّما َيسَّْرَناهُ بِِلَسانَِك لََعلَُّهْم يََتذَكَُّرونَ 

 سهلناه ، حيث: أي ) فإمنا يسرناه ( ذكرهم بالكتاب املبني : ومعناها . فذلكة للسورة } فَإِنََّما يسرناه بِلَسَانِكَ { 
ما } إِنَُّهْم مُّْرَتِقُبونَ { فانتظر ما حيل هبم } فارتقب { أنزلناه عربياً بلسانك بلغتك إرادة أن يفهمه قومك فيتذكروا 

  .حيل بك متربصون بك الدوائر 
  :عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  :ه عليه السالم وعن» من قرأ سورة حم الدخان يف ليلة أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك « )  ١٠١٩( 
  .» من قرأ سورة حم اليت ذكر فيها الدخان يف ليلة مجعة أصبح مغفوراً له « )  ١٠٢٠( 

َوِفي َخلِْقكُمْ ) ٣(إِنَّ ِفي السََّماَواِت وَالْأَْرضِ لَآَياٍت ِللُْمْؤِمنَِني ) ٢(َتْنزِيلُ الْكَِتابِ ِمَن اللَِّه الْعَزِيزِ الَْحِكيمِ ) ١(حم 
َواْخِتلَاِف اللَّْيلِ وَالنَّهَارِ َوَما أَْنَزلَ اللَُّه ِمَن السََّماِء ِمْن رِْزقٍ فَأَحَْيا بِِه الْأَْرضَ ) ٤(ِمْن َدابٍَّة آَياٌت ِلقَْومٍ ُيوِقُنونَ  َوَما َيُبثُّ

ْتلُوَها َعلَْيَك بِالَْحقِّ فَبِأَيِّ َحِديثٍ َبْعَد اللَِّه ِتلَْك آيَاُت اللَِّه َن) ٥(َبْعَد َمْوتَِها َوَتْصرِيِف الرَِّياحِ آَياٌت ِلقَْومٍ َيْعِقلُونَ 
  ) ٦(َوآَياِتِه ُيؤِْمُنونَ 

تنزيل حم : مل يكن بّدمن حذف مضاف ، تقديره } َتنزِيلُ الكتاب { إن جعلتها امساً مبتدأ خمرباً عنه ب } حم{ 
مبتدأ ، والظرف ) تنزيل الكتاب ( للحروف كان  صلة للتنزيل ، وإن جعلتها تعديداً} ِمَن اهللا { و . تنزيل الكتاب 

{ : جيوزأن يكون على ظاهره ، وأن يكون املعىن؛ إنّ يف خلق السموات لقوله } إِنَّ فىلسماوات واالرض { خرباً 
ل ب: أعلى اخللق املضاف؟ أم على الضمري املضاف إليه؟ قلت } َوَما َيُبثُّ { عالم عطف : فإن قلت } َوِفى َخلِْقكُمْ 

مررت بك وزيد ، : على املضاف ، ألنّ املضاف إليه ضمري متصل جمرور يقبح العطف عليه ، استقبحوا أن يقال 
» آيات لقوم يوقنون«قرىء . مررت بك أنت وزيد : وهذا أبوك وعمرو ، وكذلك إن أكدوه كرهوا أن يقولوا 

آيات : ( وأّما قوله . أو عمرو يف السوق . إنّ زيداً يف الدار وعمراً يف السوق : بالنصب والرفع ، على قولك 
إن ، ويف ، أقيمت : فمن العطف على عاملني ، سواء نصبت أو رفعت ، فالعامالن إذا نصبت مها ) لقوم يعقلون 

: وإذا رفعت فالعامالن . } ءايات { ، والنصب يف ) واختالف الليل والنهار ( الواو مقامهما ، فعملت اجلر يف 
» ويف اختالف الليل والنهار«وقرأ ابن مسعود } واختالف { ، واجلر يف } أليات { ملت الرفع يف االبتداء ويف ع

وقد أباه سيبويه ، فما وجه ختريج اآلية . العطف على عاملني على مذهب األخفش سديد ال مقال فيه : فإن قلت 
. سنه تقّدم ذكره يف اآليتني قبلها والذي ح. أن يكون على إضمار يف : أحدمها . فيه وجهان عنده : عنده؟ قلت 

أن ينتصب آيات على االختصاص بعد انقضاء اجملرور معطوفاً على ما قبله أو : والثاين . ويعضده قراءة ابن مسعود 



وكذلك وما يبث » آية«وقرىء . بالرفع » واختالف الليل والنهار«: وقرىء : على التكرير ، ورفعها بإضمار هي 
إنّ املنصفني من العباد إذا نظروا يف السموات واألرض النظر : واملعىن » وتصريف الريح«ء وقرى. من دابة آية 

الصحيح ، علموا أهنا مصنوعة ، وأنه ال بّد هلا من صانع ، فآمنوا باهللا وأقرّوا ، فإذا نظروا يف خلق أنفسهم وتنقلها 
ازدادوا إمياناً ، وأيقنوا : نوف احليوان من حال إىل حال وهيئة إىل هيئة ، ويف خلق ما على ظهر األرض من ص

وانتفى عنهم اللبس؛ فإذا نظروا يف سائر احلوادث اليت تتجّدد يف كل وقت كاختالف الليل والنهار ونزول األمطار 
عقلوا واستحكم علمهم وخلص : جنوباً ومشاالً وقبوالً ودبوراً } وََتصْرِيِف الرياح { . وحياة األرض هبا بعد موهتا 

و . تلك اآليات آيات اهللا : إشارة إىل اآليات املتقّدمة ، أي } ِتلَْك { نهم ، وُسّمَي املطر رزقاً؛ ألنه سبب الرزق يقي
{ : وحنوه . والعامل ما دل عليه تلك من معىن اإلشارة } َعلَْيكَ باحلق { متلوة : يف حمل احلال ، أي } َنْتلُوَها { 

أعجبين : أي بعد آيات اهللا كقوهلم } بَْعَد اهللا وءاياته { بالياء » يتلوها«ىء وقر]  ٧٢: هود [ } هذا بعلي شيخاً 
{ بعد حديث اهللا ، وهو كتابه وقرآنه ، كقوله تعاىل؛ : وجيوز أن يراد . أعجبين كرم زيد : زيد وكرمه ، يريدون 

  .والياء  بالتاء} ُيْؤِمُنونَ { وقرىء ] .  ٢٣: الزمر [ } اهللا َنزَّلَ أَْحَسَن احلديث 

َوإِذَا ) ٨(َيْسَمُع آَياِت اللَِّه ُتْتلَى َعلَْيِه ثُمَّ ُيِصرُّ ُمْسَتكْبًِرا كَأَنْ لَْم َيْسمَْعَها فََبشِّْرهُ بَِعذَابٍ أَلِيمٍ ) ٧(َوْيلٌ ِلكُلِّ أَفَّاٍك أَِثيمٍ 
ِمْن َورَاِئهِْم َجَهنَُّم َولَا ُيغْنِي َعْنُهْم َما كََسُبوا َشْيئًا َولَا ) ٩(ُمهٌِني َعِلَم ِمْن آَياِتَنا َشيْئًا اتََّخذََها ُهُزًوا أُولَِئَك لَُهْم َعذَاٌب 

  ) ١٠(َما اتََّخذُوا ِمْن ُدوِن اللَِّه أَْولَِياَء َولَُهْم َعذَاٌب َعظِيٌم 

وأصله من إصرار .  يقبل على كفره ويقيم عليه} ُيِصرُّ { املتبالغ يف اقتراف اآلثام : الكذاب ، واألثيم : األفاك 
عن اإلميان باآليات واإلذعان ملا ينطق به من احلق ، } ُمسَْتكْبِراً { احلمار على العانة وهو أن ينحى عليها صاّراً أذنيه 

نزلت يف النضر بن احلرث وما كان يشتري من أحاديث األعاجم ، ويشغل الناس : قيل . مزدرياً هلا معجباً مبا عنده 
ثُمَّ ُيِصرُّ { : ما معىن مث يف قوله : فإن قلت . واآلية عاّمة يف كل ما كان مضاّراً لدين اهللا . قرآن هبا عن استماع ال

  :كمعناه يف قول القائل : ؟ قلت } ُمْسَتكْبِراً 
. عنها وذلك أنّ غمرات املوت حقيقة ، بأن ينجو رائيها بنفسه ويطلب الفرار ... َيَرى غََمرَاِت املَْوِت ثُمَّ َيزُوُرها 

اإليذان بأن فعل املقّدم عليها بعدما رآها وعاينها؛ : فأمر مستبعد ، فمعىن مث . وأّما زيارهتا واإلقدام على مزاولتها 
كان : شيء يستعبد يف العادات والطباع ، وكذلك آيات اهللا الواضحة الناطقة باحلق ، من تليت عليه ومسعها 

خمففة ، واألصل كأنه مل يسمعها } كَأَن { عندها واستكباره عن اإلميان هبا مستبعداً يف العقول إصراره على الضاللة 
  :والضمري ضمري الشأن ، كما يف قوله : 

بلغه } َوإِذَا { يصر مثل غري السامع : أي . وحمل اجلملة النصب على احلال ... كَأَنْ ظَْبَيةً تعطو إِلَى َناِضرِ السَّلَْم 
اختذه ، لإلشعار بأنه إذا أحس بشيء : ومل يقل } ُهزُواً { أي اختذ اآليات } اختذها { شيء من آياتنا وعلم أنه منها 

خاض يف االستهزاء جبميع : من الكالم أنه من مجلة اآليات اليت أنزهلا اهللا تعاىل على حممد صلى اهللا عليه وسلم 
نا شيئاً ميكن أن يتشبث به املعاند وجيد له وإذا علم من آيات: ومل يقتصر على االستهزاء مبا بلغه ، وحيتمل . اآليات 

افترصه واختذ آيات اهللا هزواً ، وذلك حنو افتراص ابن الزبعري قوله عز : حممالً يتسلق به على الطعن والغميزة 
اهللا عليه  ومغالطته رسول اهللا صلى]  ٩٨: األنبياء [ } إِنَّكُْم َوَما تَْعُبُدونَ ِمن ُدوِن اهللا َحَصبُ َجهَنََّم { : وجل 

  :وجيوز أن يرجع الضمري إىل شيء؛ ألنه يف معىن اآلية كقول أيب العتاهية . خصتمك : وسلم ، وقوله 
  أللَُّه َوالْقَاِئُم الَْمْهِديُّ َيكِْفَيهَا... َنفِْسي بَِشْيٍء ِمَن الدُّْنَيا ُمَعلَّقَةٌ 



والوراء اسم للجهة اليت . ، لشموله األفاكني  إشارة إىل كل أفاك أثيم» علم أولئك«: وقرىء . حيث أراد عتبة 
  :قال . يواريها الشخص من خلف أو قدام 

  أَِدبُّ َمَع الْوِلَْداِن أَْزَحُف كَالنَّسْرِ... أَلَْيَس َوَراِئي أَنْ تََراَخْت َمنِيَِّتي 
َوالَ َما { وال يف رحلهم ومتاجرهم من األم} مَّا كََسُبواْ { أي من قّدامهم } مِّن َورَائِهِْم { : ومنه قوله عز وجل 
  .من األوثان } اختذوا ِمن ُدوِن اهللا 

  ) ١١(َهذَا ُهًدى َوالَِّذيَن كَفَُروا بِآَياتِ َربِّهِْم لَُهْم َعذَاٌب ِمْن رِْجزٍ أَلِيٌم 

آيات رهبم هي القرآن ، ألنّ } والذين كَفَرُواْ بأايات َربِّهِمْ { : إشارة إىل القرآن ، يدل عليه قوله تعاىل } هذا { 
أشد : والرجز . وأميا رجل . زيد رجل ، تريد كامل يف الرجولية : أي هذا القرآن كامل يف اهلداية ، كما تقول 

  .ورفعه » أليم«وقرىء جبر . العذاب 

َوَسخََّر لَكُْم َما ِفي ) ١٢(فَْضِلِه َولََعلَّكُمْ َتْشكُُرونَ  اللَُّه الَِّذي َسخَّرَ لَكُُم الَْبْحَر لَِتْجرِيَ الْفُلُْك ِفيِه بِأَْمرِِه َوِلتَْبَتُغوا ِمْن
  ) ١٣(السََّماَواِت َوَما ِفي الْأَْرضِ َجِميًعا ِمْنُه إِنَّ ِفي ذَِلَك لَآَياٍت ِلقَْومٍ َيتَفَكَُّرونَ 

حم الطري وغري ذلك من منافع بالتجارة أو بالغوص على اللؤلؤ واملرجان واستخراج الل} َوِلتَْبَتُغواْ ِمن فَْضِلِه { 
هي واقعة موقع : وما موقعها من اإلعراب ، قلت } َجِميعاً مِّْنُه { : يف قوله } مِّْنُه { ما معىن : فإن قلت . البحر 

أنه مكوهنا وموجدها بقدرته وحكمته : أنه سخر هذه األشياء كائنة منه وحاصلة من عنده ، يعين : احلال ، واملعىن 
} َوَسخََّر لَكُمُ { هي مجيعاً منه ، وأن يكون : وجيوز أن يكون خرب مبتدأ حمذوف ، تقديره . ا خللقه ، مث مسخره

{ وأن يكون } مَّا ِفى السماوات َوَما ِفى االرض َجِميعاً مِّْنُه { : مث ابتدىء قوله } َسخََّر لَكُم { : تأكيداً لقوله تعاىل 
منه ، : وقرأ سلمة بن حمارب » منة«وقرأ ابن عباس رضي اهللا عنهما . خربه }  مِّْنُه{ مبتدأ ، و } َوَما ِفى األرض 

  .أو هو منه . ذلك : أو على أنه خرب مبتدأ حمذوف ، أي . على أن يكون منه فاعل سخر على اإلسناد اجملازي 

َمْن َعِملَ َصاِلًحا فَِلَنفِْسهِ ) ١٤(َي قَْوًما بَِما كَاُنوا َيكِْسُبونَ قُلْ ِللَِّذيَن آَمُنوا َيْغِفُروا ِللَِّذيَن لَا َيْرُجونَ أَيَّاَم اللَِّه لَِيْجزِ
  ) ١٥(َوَمْن أََساَء فََعلَْيَها ثُمَّ إِلَى َربِّكُْم تُْرَجُعونَ 

ع اهللا ال يتوقعون وقائ} الَ َيْرُجونَ أَيَّاَم اهللا { قل هلم اغفروا يغفروا : واملعىن . حذف املقول ألنّ اجلواب دال عليه 
ال يأملون األوقات اليت وقتها اهللا لثواب املؤمنني ووعدهم : وقيل . أيام العرب : بأعدائه ، من قوهلم لوقائع العرب 

نزوهلا يف عمر رضي اهللا عنه وقد شتمه رجل : وقيل . نزلت قبل آية القتال ، مث نسخ حكمها : قيل . الفوز فيها 
كنا بني يدي عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فقرأ قارىء هذه : املسيب من غفار فهّم أن يبطش به وعن سعيد بن 

إمنا أمروا بأن يغفروا ملا أراده اهللا : تعليل لألمر باملغفرة ، أي } لَِيجْزَِى { ليجزى عمر مبا صنع : اآلية ، فقال عمر 
كريه وإمنا أراد الذين آمنوا وهم ما وجه تن} قَْوماً { : قوله : فإن قلت . من توفيتهم جزاء مغفرهتم يوم القيامة 

ليجزي أميا قوم وقوماً خمصوصني ، لصربهم وإغضائهم على : هو مدح هلم وثناء عليهم ، كأنه قيل : معارف؟ قلت 
من الثواب العظيم بكظم } بَِما كَاُنواْ َيكِْسُبونَ { أذى أعدائهم من الكفار ، وعلى ما كانوا جيرعوهنم من الغصص 

وقوله لرسول اهللا . ليجزى بصربه واحتماله : ليجزى عمر مبا صنع : املكروه ومعىن قول عمر الغيظ واحتمال 



  :صلى اهللا عليه وسلم عند نزول اآلية 
وليجزي . اهللا عز وجل : أي » ليجزى قوماً«وقرىء . والذي بعثك باحلق ال ترى الغضب يف وجهي )  ١٠٢١( 

  .زاء قوماً وليجزي اجل: وليجزى قوماً ، على معىن . قوم 

َوآَتْيَناُهْم ) ١٦( َعلَى الَْعالَِمَني َولَقَْد آتَْيَنا بَنِي إِْسرَائِيلَ الِْكتَاَب َوالُْحكَْم وَالنُّبُوَّةَ َوَرَزقَْناُهْم ِمَن الطَّيَِّباِت َوفَضَّلَْناُهْم
الِْعلْمُ َبْغًيا َبْينَُهْم إِنَّ رَبََّك يَقِْضي َبْينَُهْم َيْوَم الِْقَياَمِة ِفيَما كَاُنوا ِفيهِ  َبيِّنَاٍت ِمَن الْأَْمرِ فََما اْخَتلَفُوا إِلَّا ِمْن َبْعِد َما َجاءَُهُم

  ) ١٧(َيْخَتِلفُونَ 

{ أو فصل اخلصومات بني الناس؛ ألنّ امللك كان فيهم والنبّوة . احلكمة والفقه } واحلكم { التوراة } الكتاب { 
حيث مل نؤت غريهم مثل ما آتيناهم } وفضلناهم َعلَى العاملني { هلم وأطاب من األرزاق  مما أحل اهللا} مَِّن الطيبات 

إِالَّ ِمن َبْعِد َما َجاَءُهمُ { من أمر الدين ، فما وقع بينهم اخلالف يف الدين } ِمَن األمر { آيات ومعجزات } بينات { 
  .حدث بينهم ، أو لعداوة وحسد وإمنا اختلفوا لبغى . ما هو موجب لزوال اخلالف وهو العلم } 

إِنَُّهْم لَْن ُيْغنُوا َعْنَك ِمَن اللَِّه شَْيئًا َوإِنَّ ) ١٨(ثُمَّ َجَعلْنَاَك َعلَى َشرِيَعٍة ِمَن الْأَْمرِ فَاتَّبِْعَها َولَا َتتَّبِْع أَهَْواَء الَِّذيَن لَا َيْعلَُمونَ 
  ) ١٩(للَُّه وَِليُّ الُْمتَِّقَني الظَّاِلِمَني َبْعضُُهْم أَْوِلَياُء بَْعضٍ َوا

من أمر الدين ، فاتبع شريعتك الثابتة بالدالئل واحلجج ، وال } ِمَن األمر { على طريقة ومنهاج } على َشرِيَعةٍ { 
ارجع إىل : تتبع ما ال حجة عليه من أهواء اجلهال ، ودينهم املبىن على هوى وبدعة ، وهم رؤساء قريش حني قالوا 

وما أبني . فوليهم اهللا وهم موالوه : وال تواهلم ، إمنا يوايل الظاملني من هو ظامل مثلهم ، وأما املتقون .  دين أبائك
  .الفصل بني الواليتني 

  ) ٢٠(َهذَا َبَصاِئُر ِللنَّاسِ َوُهًدى َوَرْحَمةٌ ِلقَْومٍ ُيوِقُنونَ 

كما جعل . الدين والشرائع مبنزلة البصائر يف القلوب جعل ما فيه من معامل } َبَصاِئُر ِللنَّاسِ { القرآن } هذا { 
  .هذه اآليات : أي » هذه بصائر«وقرىء . روحاً وحياة وهو هدى من الضاللة ، ورمحة من العذاب ملن آمن وأيقن 

َحاتِ َسَواًء َمْحَياُهْم َوَمَماُتُهْم َساَء َما أَْم َحِسَب الَِّذيَن اْجَتَرحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ َنْجَعلَُهْم كَالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِل
  ) ٢١(َيْحكُُمونَ 

ومنه اجلوارح وفالن جارحة أهله ، . االكتساب : واالجتراح . ومعىن اهلمزة فيها إنكار احلسبان . منقطعة } أَْم { 
الكاف : هلما الضمري ، والثاين وهو من جعل املتعدي إىل مفعولني فأّو. أي نصريهم } أَن نَّْجَعلَُهْم { كاسبهم : أي 

بدل من الكاف؛ ألنَّ اجلملة تقع مفعوالً ثانياً ، فكانت يف حكم املفرد } َسوآًء حمياهم ومماهتم { ، واجلملة اليت هي 
ومن قرأ . ظننت زيداً أبوه منطلق : أن جنعلهم سواء حمياهم ومماهتم كان سديداً ، كما تقول : أال تراك لو قلت . 
ومن . أجرى سواء جمرى مستوياً ، وارتفع حمياهم ومماهتم على الفاعلية ، وكان مفرداً غري مجلة : النصب ب» سواء«

سواء يف : أي سواء . ظرفني ، كمقدم احلاج وخفوق النجم : بالنصب ، جعل حمياهم ومماهتم » ومماهتم«: قرأ 
. ون حميا ، وأن يستووا مماتاً؛ الفتراق أحواهلم أحياء إنكار أن يستوي املسيئون واحملسن: واملعىن . حمياهم ويف مماهتم 



ومماتاً ، حيث مات هؤالء على البشرى . حيث عاش هؤالء على القيام بالطاعات ، وأولئك على ركوب املعاصي 
: وقيل . بالرمحة والوصول إىل ثواب اهللا ورضوانه ، وأولئك على اليأس من رمحة اهللا والوصول إىل هول ما أعدَّ هلم 

معناه إنكار أن يستووا يف املمات كما استووا يف احلياة ، ألنّ املسيئني واحملسنني مستو حمياهم يف الرزق والصحة ، 
أن حميا املسيئني ومماهتم سواء ، : كالم مستأنف على معىن : سواء حمياهم ومماهتم : وإمنا يفترقون يف املمات ، وقيل 

وعن متيم الداري رضي اهللا عنه أنه كان . وت على حسب ما عاش عليه كل مي: وكذلك حميا احملسنني ومماهتم 
: وعن الفضيل . ساء ما حيكمون : يصلي ذات ليلة عند املقام ، فبلغ هذه اآلية ، فجعل يبكي ويرّدد إىل الصباح 

  .يا فضيل ، ليت شعري من أي الفرقني أنت : أنه بلغها فجعل يرّددها ويبكي ويقول 

  ) ٢٢(السََّماوَاِت َوالْأَْرَض بِالَْحقِّ وَِلُتْجَزى كُلُّ نَفْسٍ بَِما كََسَبْت َوُهْم لَا ُيظْلَُمونَ  َوَخلََق اللَُّه

خلق اهللا السموات : أو على معلل حمذوف تقديره . معطوف على باحلق ، ألنّ فيه معىن التعليل } ولتجزى { 
  .واألرض ، ليدل به على قدرته ولتجزى كل نفس 

ِه ِغَشاَوةً فََمْن َيْهِديِه ِمْن ْيَت َمنِ اتََّخذَ إِلََهُه َهوَاُه وَأََضلَُّه اللَُّه َعلَى ِعلْمٍ َوَخَتَم َعلَى َسْمِعِه َوقَلْبِِه َوَجَعلَ َعلَى َبَصرِأَفَرَأَ
  ) ٢٣(َبْعِد اللَِّه أَفَلَا َتذَكَُّرونَ 

، ألنه » آهلة هواه«: وقرىء . بده كما يعبد الرجل إهله هو مطواع هلوى النفس يتبع ما تدعوه إليه ، فكأنه يع: أي 
يعبد كل وقت : كان يستحسن احلجر فيعبده ، فإذا رأى ما هو أحسن رفضه إليه ، فكأنه اختذ هواه آهلة شىت 

ى عليه ، وتركه عن اهلداية واللطف وخذله على علم ، عاملاً بأنّ ذلك ال جيد} وَأََضلَُّه اهللا على ِعلْمٍ { واحداً منها 
} فََمن َيْهِديِه ِمن َبْعِد { أو مع علمه بوجوه اهلداية وإحاطته بأنواع األلطاف احملصلة واملقّربة . وأنه ممن ال لطف له 

  .» تتذكرون«وقرىء . وغشوة ، بالكسر والفتح . باحلركات الثالث » غشاوة«وقرىء } اهللا { إضالل 

  ) ٢٤(ْنَيا َنُموُت وََنحَْيا َوَما ُيْهِلكَُنا إِلَّا الدَّْهُر َوَما لَُهْم بِذَِلَك ِمْن ِعلْمٍ إِنْ ُهْم إِلَّا يَظُنُّونَ َوقَالُوا َما ِهَي إِلَّا حََياتَُنا الدُّ

أو نكون مواتاً نطفاً يف األصالب ، وحنيا . أو ميوت بعض وحييا بعض . منوت حنن وحييا أوالدنا } َنُموُت وََنحَْيا { 
. احلياة يف الدنيا واملوت بعدها ، وليس وراء ذلك حياة : املوت واحلياة ، يريدون : بنا األمران أو يصي. بعد ذلك 

كانوا : ما يقولون ذلك عن علم ، ولكن عن ظّن وختمني » إال دهر ميّر«وقرىء . بضم النون » حنيا«: وقرىء 
ملك املوت وقبضه األرواح بأمر اهللا ،  يزعمون أنّ مرور األيام والليايل هو املؤثر يف هالك األنفس ، وينكرون

ومنه قوله عليه . وكانوا يضيفون كل حادثة حتدث إىل الدهر والزمان ، وترى أشعارهم ناطقة بشكوى الزمان 
  :الصالة والسالم 

  .فإنّ اهللا هو اآليت باحلوادث ال الدهر : أي " ال تسبوا الدهر ، فإنّ اهللا هو الدهر ) "  ١٠٢٢( 

قُلِ اللَُّه ُيْحيِيكُْم ثُمَّ ) ٢٥(لَى َعلَْيهِْم آيَاُتَنا َبيِّنَاٍت َما كَانَ ُحجَّتَُهْم إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتُوا بِآبَاِئَنا إِنْ كُْنُتمْ َصاِدِقَني َوإِذَا ُتْت
  ) ٢٦(اسِ لَا َيْعلَُمونَ ُيِميُتكُْم ثُمَّ َيْجمَُعكُْم إِلَى َيْومِ الْقَِياَمِة لَا َرْيَب ِفيِه َولَِكنَّ أَكْثََر النَّ



مل مسى قوهلم حجة وليس حبجة؟ : فإن قلت . بالنصب والرفع ، على تقدمي خرب كان وتأخريه » حجتهم«وقرىء 
أو ألنه يف . ألهنم أدلوا به كما يديل احملتج حبجته وساقوه مساقها ، فسميت حجة على سبيل التهكم : قلت 

  :سلوب قوله أو ألنه يف أ. حسباهنم وتقديرهم حجة 
. نفي أن تكون هلم حجة البتة : واملراد . ما كان حجتهم إال ما ليس حبجة : كأنه قيل ... َتِحيَّةُ َبْينِهِْم َضْرٌب َوجِيُع 

ملا : ؟ قلت } ائتوا بِئابَآِئَنآ إِن كُنُتمْ صادقني { : جواباً لقوهلم } قُلِ اهللا ُيْحيِيكُْم { : كيف وقع قوله : فإن قلت 
من أنّ اهللا عز وجل : ألزموا ما هم مقّرون به . روا البعث وكذبوا الرسل ، وحسبوا أنّ ما قالوه قول مبكت أنك

هو الذي حيييهم مث مييتهم ، وضم إىل إلزام ذلك إلزام ما هو واجب اإلقرار به إن أنصفوا وأصغوا إىل داعي احلق ، 
  .كان قادراً على اإليتان بآبائهم ، وكان أهون شيء عليهم  وهو مجعهم إىل يوم القيامة ، ومن كان قادراً على ذلك
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لكشاف: كتاب    ا
لزخمشري: املؤلف  ا بن أمحد،  بن عمرو  لقاسم حممود  بو ا  أ

َوتََرى كُلَّ أُمٍَّة َجاِثَيةً كُلُّ أُمٍَّة ُتْدَعى ) ٢٧(َوِللَِّه ُملُْك السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َوَيْوَم َتقُوُم السَّاَعةُ َيْومَِئٍذ َيْخَسرُ الُْمْبِطلُونَ 
َهذَا ِكَتاُبَنا َيْنِطُق َعلَْيكُْم بِالَْحقِّ إِنَّا كُنَّا َنْستَْنِسُخ َما كُنُْتْم َتْعَملُونَ ) ٢٨(ُتْجَزْونَ َما كُْنُتْم َتْعَملُونَ  إِلَى ِكَتابَِها الَْيْوَم

َوأَمَّا الَِّذينَ ) ٣٠(ْوزُ الُْمبُِني فَأَمَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت فَُيْدِخلُُهْم َربُُّهْم ِفي َرْحَمِتِه ذَِلَك ُهَو الْفَ) ٢٩(
  ) ٣١(كَفَُروا أَفَلَْم َتكُْن آَياِتي ُتْتلَى َعلَْيكُْم فَاسَْتكْبَْرُتْم َوكُنُْتْم قَْوًما ُمْجرِِمَني 

ى باركة مستوفزة عل} جَاِثَيةً { ) يوم تقول ( بدل من } َيْومَِئٍذ { خيسر ، و } وَيْوَم َتقُوُم { عامل النصب يف 
: ألن اجلاذي هو الذي جيلس على أطراف أصابعه : أشد استيفازاً من اجلثّو : واجلذّو » جاذية«وقرىء . الركب 

. جثى : وعن قتادة مجاعات من اجلثوة ، وهي اجلماعة ، ومجعها . جاثية جمتمعة : وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما 
  :ويف احلديث 

إىل { على اإلبدال من كل أمة : على االبتداء ، وكل أمة } لَّ أُمٍَّة كُ{ : وقرىء " من جثى جهنم ) "  ١٠٢٣( 
وَُوِضَع الكتاب فََتَرى اجملرمني ُمْشِفِقَني ِممَّا { : إىل صحائف أعماهلا ، فاكتفى باسم اجلنس ، كقوله تعاىل } كتاهبا 

كيف أضيف الكتاب إليهم وإىل اهللا : فإن قلت . حممول على القول } اليوم ُتْجَزْونَ { ] .  ٤٩: الكهف [ } ِفيِه 
. اإلضافة تكون للمالبسة ، وقد البسهم والبسه ، أما مالبسته إياهم ، فألن أعماهلم مثبتة فيه : عزَّ وجل؟ قلت 

يشهد عليكم مبا } َينِطُق َعلَْيكُم { وأما مالبسته إياه؛ فألنه مالكه ، واآلمر مالئكته أن يكتبوا فيه أعمال عباده 
أي نستكتبهم } َما كُنُتمْ َتْعَملُونَ { املالئكة } إِنَّا كُنَّا َنْستَنِسخُ { من غري زيادة وال نقصان } باحلق { عملتم 

أَفَلَْم َتكُْن ءايايت { وأما الذين كفروا فيقال هلم : وجواب أما حمذوف تقديره . يف جنته } ِفى َرْحَمِتِه { أعمالكم 
  .يأتكم رسلي فلم تكن آيايت تتلى عليكم ، فحذف املعطوف عليه واملعىن أمل } تتلى َعلَْيكُمْ 

) ٣٢(ا ظَنا َوَما َنْحُن بُِمْسَتيِْقنَِني َوإِذَا قِيلَ إِنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ وَالسَّاَعةُ لَا رَْيَب ِفيَها قُلُْتْم َما َنْدرِي َما السَّاَعةُ إِنْ َنظُنُّ إِلَّ
  ) ٣٣(ا َعِملُوا َوَحاقَ بِهِْم َما كَاُنوا بِهِ َيسَْتْهزِئُونَ َوَبَدا لَُهمْ َسيِّئَاُت َم

أّي شيء } َما الساعة { بالنصب عطفاً على الوعد ، وبالرفع عطفاً على حمل إن وامسها » والساعة«: وقرىء 
سب ، فأدخل إثبات الظن فح: ومعناه . أصله نظن ظناً : ؟ قلت ) إن نظن إال ظناً ( ما معىن : الساعة؟ فإن قلت 

َوَما َنْحُن { : حرفا النفي واالستثناء ، ليفاد إثبات الظن مع نفي ما سواه وزيد نفي ما سوى الظن توكيداً بقوله 
َوجََزاء { : أو عقوبات أعماهلم السيئات ، كقوله تعاىل . أي قبائح أعماهلم } َسّيئَاُت َما َعِملُواْ . . . بُِمْسَتْيِقنَِني 
  ] . ٤٥: الشورى [ } ةٌ ّمثْلَُها َسّيئٍَة سَّيئَ

ذَِلكُْم بِأَنَّكُُم اتََّخذُْتمْ ) ٣٤(َوِقيلَ الَْيْوَم َنْنَساكُْم كََما َنِسيُتمْ ِلقَاَء َيْوِمكُْم َهذَا َوَمأَْواكُمُ النَّاُر َوَما لَكُْم ِمْن نَاصِرِيَن 
  ) ٣٥(الَْيْوَم لَا ُيخَْرُجونَ ِمْنَها َولَا ُهْم ُيْسَتْعَتُبونَ آَياِت اللَِّه ُهُزًوا َوغَرَّْتكُُم الَْحَياةُ الدُّنَْيا فَ

وهي الطاعة ، أو جنعلكم مبنزلة الشيء } ِلقَآَء َيوِْمكُْم هذا { نترككم يف العذاب كما تركتم عدة } نَنَساكُمْ { 
فإن قلت . الذي يطرح نسياً منسياً املنسي غري املباىل به ، كما مل تبالوا أنتم بلقاء يومكم ومل ختطروه ببال ، كالشيء 



: سبأ [ } َبلْ َمكْرُ اليل والنهار { : كمعىن إضافة املكر يف قوله تعاىل : فما معىن إضافة اللقاء إىل اليوم؟ قلت : 
 }َوالَ ُهْم ُيْسَتعَْتُبونَ { بفتح الياء » ال خيرجون«وقرىء . أي نسيتم لقاء اليوم يف يومكم هذا ولقاء جزائه ]  ٣٣

  .وال يطلب منهم أن يعتبوا رهبم أي يرضوه 

َولَُه الِْكْبرَِياُء ِفي السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َوُهَو الْعَزِيزُ ) ٣٦(فَِللَِّه الَْحْمُد َربِّ السََّماوَاِت َوَربِّ الْأَْرضِ َربِّ الْعَالَِمَني 
  ) ٣٧(الَْحِكيُم 

ورب كل شيء من السموات واألرض والعاملني ، فإن مثل هذه الربوبية  فامحدوا اهللا الذي هو ربكم} فَِللَِّه احلمد { 
ِفى السماوات واألرض { وكربوه فقد ظهرت آثار كربيائه وعظمته . العامة يوجب احلمد والثناء على كل مربوب 

  .وحق مثله أن يكرب ويعظم } 
  :عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .» اهللا عورته وسكن روعته يوم احلساب من قرأ حم اجلاثية ستر « )  ١٠٢٤( 

َما َخلَقَْنا السََّماَواِت وَالْأَْرَض َوَما َبْيَنُهَما إِلَّا بِالَْحقِّ َوأََجلٍ ُمَسمى ) ٢(َتْنزِيلُ الْكَِتابِ ِمَن اللَِّه الْعَزِيزِ الَْحِكيمِ ) ١(حم 
  ) ٣(َوالَِّذيَن كَفَُروا َعمَّا أُْنِذرُوا ُمعْرُِضونَ 

ينتهى إليه وهو يوم القيامة } أََجلٍ مَُّسمى { بتقدير ) و ( إال خلقاً ملتبساً باحلكمة والغرض الصحيح } إِالَّ باحلق { 
ال يؤمنون } ُمعْرُِضونَ { من هول ذلك اليوم الذي ال بد لكل خلق من انتهائه إليه } والذين كَفَرُواْ َعمَّا أُنِذُرواْ { 

  .عن إنذارهم ذلك اليوم : وجيوز أن تكون ما مصدرية ، أي . د له به وال يهتمون باالستعدا

تِ ائْتُونِي بِكَِتابٍ ِمْن قَْبلِ قُلْ أََرأَيُْتْم َما َتْدُعونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه أَُرونِي َماذَا َخلَقُوا ِمَن الْأَْرضِ أَْم لَُهْم ِشْرٌك ِفي السََّماَوا
  ) ٤(نْ كُْنُتْم َصاِدِقَني َهذَا أَْو أَثَاَرٍة ِمْن ِعلْمٍ إِ

أنّ هذا الكتاب ناطق بالتوحيد وإبطال : أي من قبل هذا الكتاب وهو القرآن ، يعين } بكتاب ّمن قَْبلِ هاذآ { 
وما من كتاب أنزل من قبله من كتب اهللا إال وهو ناطق مبثل ذلك ، فأتوا بكتاب واحد منزل من قبله . الشرك 

أو بقية من علم بقيت عليكم من علوم األّولني ، } أَوْ أثارة مِّْن ِعلْمٍ { عبادة غري اهللا شاهد بصحة ما أنتم عليه من 
أي » أثرة«وقرىء . على بقية شحم كانت هبا من شحم ذاهب : مسنت الناقة على أثارة من شحم ، أي : من قوهلم 

حلركات الثالث يف اهلمزة مع با» أثرة«وقرىء . من شيء أوثرمت به وخصصتم من علم ال إحاطة به لغريكم : 
وأما األثرة بالضم . أثر احلديث إذا رواه : وأما األثرة فاملّرة من مصدر . سكون الثاء ، فاإلثرة بالكسر مبعىن األثرة 

  .اسم ما خيطب به : فاسم ما يؤثر ، كاخلطبة 

  ) ٥(إِلَى َيْومِ الْقَِياَمِة َوُهْم َعْن ُدَعاِئهِْم غَاِفلُونَ  َوَمْن أََضلُّ ِممَّْن َيْدُعو ِمْن ُدوِن اللَِّه َمْن لَا َيْسَتجِيُب لَُه

معىن االستفهام فيه إنكار أن يكون يف الضالل كلهم أبلغ ضالالً من عبدة األصنام ، حيث يتركون } َوَمْن أََضلُّ { 
جيب هلم وال قدرة به على دعاء السميع اجمليب القادر عل حتصيل كلّ بغية ومرام ، ويدعون من دونه مجاداً ال يست

كانوا هلم أعداء ، : استجابة أحد منهم ما دامت الدنيا وإىل أن تقوم القيامة ، وإذا قامت القيامة وحشر الناس 



وكانوا عليهم ضداً ، فليسوا يف الدارين إال على نكد ومضّرة ، ال تتوالهم يف الدنيا باالستجابة؛ ويف اآلخرة 
ألنه أسند إليهم ما يسند إىل أوىل العلم من االستجابة ) هم ( و } َمن { : إمنا قيل و. تعاديهم وجتحد عبادهتم 

كل معبود من دون اهللا من اجلن واإلنس : وجيوز أن يريد . والغفلة ، وألهنم كانوا يصفوهنم بالتمييز جهالً وغباوة 
» و غري اهللا من ال يستجيبيدع«: وقرىء » ما ال يستجيب«: قرى . واألوثان ، فغلب غري األوثان عليها 

إِن َتْدُعوُهْم الَ َيْسَمُعواْ { : وحنوه قوله تعاىل . ووصفهم بترك االستجابة والغفلة طريقه طريق التهكم هبا وبعبدهتا 
  ] . ١٤: فاطر [ } ُدَعاءكُْم َولَْو َسِمُعواْ َما استجابوا لَكُْم َوَيْوَم القيامة َيكْفُُرونَ بِِشرِْككُمْ 

وَإِذَا ُتْتلَى َعلَْيهِْم آيَاُتَنا َبيِّنَاٍت قَالَ الَِّذيَن كَفَُروا ) ٦(ُحِشَر النَّاُس كَاُنوا لَُهْم أَْعَداًء َوكَانُوا بِِعبَاَدتِهِْم كَاِفرِيَن  َوإِذَا
  ) ٧(ِللَْحقِّ لَمَّا َجاءَُهْم َهذَا ِسْحٌر ُمبٌِني 

َوقَالَ { : مثلها يف قوله } لِلَْحقِّ { والالم يف . حات مبينات أو واض. وهي احلجة والشاهد : مجع بينة } بينات { 
: واملراد باحلق . أي ألجل احلق وألجل الذين آمنوا ]  ١١: األحقاف [ } الذين كَفَُرواْ لِلَِّذيَن ءاَمنُواْ لَْو كَانَ َخيْراً 

للتسجيل عليهم بالكفر ، وللمتلّو املتلو عليهم ، فوضع الظاهران موضع الضمريين؛ : اآليات ، وبالذين كفروا 
ومن . بادهوه باجلحود ساعة أتاهم ، وأّول ما مسعوه من غري إجالة فكر وال إعادة نظر : أي } لَمَّا َجآَءُهْم { باحلق 

  .أهنم مسوه سحراً مبيناً ظاهراً أمره يف البطالن ال شبهة فيه : عنادهم وظلمهم 

ْيَنكُْم افَْترَْيُتُه فَلَا َتْمِلكُونَ ِلي ِمَن اللَِّه شَْيئًا ُهَو أَْعلَُم بَِما ُتفِيُضونَ ِفيِه كَفَى بِِه شَهِيًدا َبيْنِي َوَب أَْم َيقُولُونَ افْتََراُه قُلْ إِِن
  ) ٨(َوُهَو الَْغفُوُر الرَِّحيُم 

ومعىن اهلمزة يف . افتراه  إن حممداً: إضراب عن ذكر تسميتهم اآليات سحراً إىل ذكر قوهلم } أَْم َيقُولُونَ افتراه { 
دع هذا وامسع قوهلم املستنكر املفضى منه العجب ، وذلك أن حممداً كان ال : اإلنكار والتعجيب ، كأنه قيل : أم 

يقدر عليه حىت يقوله ويفتريه على اهللا ، ولو قدر عليه دون أّمة العرب لكانت قدرته عليه معجزة خلرقها العادة ، 
والضمري للحق؛ . تصديقاً من اهللا له ، واحلكيم ال يصّدق الكاذب فال يكون مفترياً  وإذا كانت معجزة كانت

فال تقدرون . على سبيل الفرض عاجلين اهللا تعاىل ال حمالة بعقوبة االفتراء عليه } قُلْ إِِن افتريته { واملراد به اآليات 
فالن ال ميلك : يقال . ريه وأتعّرض لعقابه على كفه عن معاجليت وال تطيقون دفع شيء من عقابه عين ، فكيف أفت

[ } فََمن َيْمِلُك ِمَن اهللا َشيْئاً إِنْ أََرادَ أَن ُيْهِلَك املسيح ابن مَْرَيَم { : إذا غضب ، وال ميلك عنانه إذا صمم ، ومثله 
ومنه قوله عليه الصالة السالم ]  ٤١: املائدة [  }َوَمن ُيرِِد اهللا ِفْتَنَتُه فَلَن َتْمِلَك لَُه ِمَن اهللا َشْيئاً { ، ]  ١٧: املائدة 

:  
أي تندفعون فيه من القدح يف } ُهَو أَْعلَُم بَِما ُتفِيُضونَ ِفيِه { : ، مث قال » ال أملك لكم من اهللا شيئاً « )  ١٠٢٥( 

يشهد يل } نِى وََبْيَنكُْم كفى بِِه َشهِيداً بَْي{ وحي اهللا تعاىل ، والطعن يف آياته ، وتسميته سحراً تارة وفرية أخرى 
َوُهَو { ومعىن ذكر العلم والشهادة وعيد جبزاء إفاضتهم . بالصدق والبالغ ، ويشهد عليكم بالكذب واجلحود 

موعدة بالغفران والرمحة إن رجعوا عن الكفر وتابوا وآمنوا ، وإشعار حبلم اهللا عنهم مع عظم ما } الغفور الرحيم 
كان فيما أتاهم به : ؟ قلت } فال متلكون يل { : عىن إسناد الفعل إليهم يف قوله تعاىل فما م: فإن قلت . ارتكبوا 

إن افتريته وأنا أريد بذلك التنصح : النصيحة هلم واألشفاق عليهم من سوء العاقبة وإرادة اخلري هبم ، فكأنه قال هلم 
  .نصوحون إن أخذين اهللا بعقوبة االفتراء عليه لكم وصدكم عن عبادة اآلهلة إىل عبادة اهللا ، فما تغنون عين أيها امل



  ) ٩(َما أََنا إِلَّا َنِذيٌر ُمبٌِني قُلْ َما كُْنُت بِْدًعا ِمَن الرُُّسلِ َوَما أَْدرِي َما ُيفَْعلُ بِي َولَا بِكُْم إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا َما يُوَحى إِلَيَّ َو

ذا بدع وجيوز أن يكون صفة : بفتح الدال ، أي » بدعا«قرىء و. البديع ، كاخلف مبعىن اخلفيف : البدع ، مبعىن 
. كانوا يقترحون عليه اآليات ويسألونه عما مل يوح به إليه من الغيوب : دين قيم ، وحلم زمي : على فعل ، كقوهلم 

عنه من املغيبات؛ فآتيكم بكل ما تقترحونه ، وأخربكم بكل ما تسألون } قُلْ َما كُنُت بِْدعاً ّمَن الرسل { : فقيل له 
ولقد أجاب موسى صلوات اهللا . فإنّ الرسل مل يكونوا يأتون إال مبا آتاهم من آياته ، وال خيربون إال مبا أوحى إليهم 

َوَمآ أَْدرِى { ]  ٥٢: طه [ } علمها عند ريب { : ؟ بقوله ) فما بال القرون األوىل : ( وسالم عليه عن قول فرعون 
إِنْ { يب ما يفعل اهللا يب وبكم فيما يستقبل من الزمان من أفعاله ، ويقّدر يل ولكم من قضاياه ألنه ال علم يل بالغ} 

. وما أدري ما يصري إليه أمري وأمركم يف الدنيا ، ومن الغالب منا واملغلوب : وعن احلسن } أَتَّبِعُ إِالَّ َما يوحى إِلَىَّ 
ما أدري ما : ( حىت مىت نكون على هذا؟ فقال : شركني قال له أصحابه وقد ضجروا من أذى امل: وعن الكليب 

أأترك مبكة أم أومر باخلروج إىل أرض قد رفعت يل ورأيتها يعين يف منامه ذات خنيل وشجر؟ ) يفعل يب وال بكم 
َم ِمن ذَنبِكَ لَّيغِْفَر لَكَ اهللا َما تَقَدَّ{ : هي منسوخة بقوله : ما يفعل يب وال بكم يف اآلخرة ، وقال : وعن ابن عباس 

يفعل اهللا : بفتح الياء ، أي » ما يفعل«وقرىء . وجيوز أن يكون نفياً للدراية املفصلة ]  ٢: الفتح [ } َوَما َتأَخَّرَ 
أجل ، ولكن : قلت . ما يفعل يب وبكم : مثبت غري منفي ، فكان وجه الكالم ) يفعل ( إنّ : فإن قلت . عز وجل 
: أال ترى إىل قوله . صح ذلك وحسن : وما يف حيزه } َما { ملا كان مشتمالً عليه لتناوله } َوَمآ أَْدرِى { النفي يف 

كيف دخلت ]  ٣٣: األحقاف [ } أَوَلَْم َيرَْواْ أَنَّ اهللا الذى َخلََق السماوات واالرض َولَْم يَْعَى بَِخلِْقهِنَّ بِقَاِدرٍ { 
جيوز أن تكون موصولة منصوبة ) ما يفعل ( يف ) ما ( و . ا يف حيزها الباء يف حيز أنّ وذلك لتناول النفي إياها مع م

  .أي اهللا عز وجل » يوحي«: وقرىء . ، وأن تكون استفهامية مرفوعة 

َواسَْتكْبَْرُتمْ إِنَّ اللََّه لَا َيْهِدي  آَمَنقُلْ أََرأَيُْتْم إِنْ كَانَ ِمْن ِعْنِد اللَِّه َوكَفَْرُتْم بِِه َوَشهَِد َشاِهٌد ِمْن بَنِي إِْسرَاِئيلَ َعلَى ِمثِْلِه فَ
  ) ١٠(الْقَْوَم الظَّاِلِمَني 

ويدل على هذا احملذوف . إن كان القرآن من عند اهللا وكفرمت به ألستم ظاملني : جواب الشرط حمذوف تقديره 
اهللا بن سالم ، ملا قدم رسول اهللا  عبد: والشاهد من بين إسرائيل } إِنَّ اهللا الَ َيْهِدى القوم الظاملني { : قوله تعاىل 

وتأّمله فتحقق أنه هو النيب املنتظر وقال له . صلى اهللا عليه وسلم املدينة نظر إىل وجهه ، فعلم أنه ليس بوجه كذاب 
:  
ما أّول أشراط الساعة؟ وما أّول طعام يأكله أهل اجلنة؟ وما : إين سائلك عن ثالث ال يعلمهن إال نّيب )  ١٠٢٦( 

أما أّول أشراط الساعة فنار حتشرهم من املشرق « : لولد ينزع إىل أبيه أو إىل أّمه؟ فقال عليه الصالة والسالم بال ا
وأما أّول طعام يأكله أهل اجلنة فزيادة كبد حوت ، وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل نزعه ، وإن سبق . إىل املغرب 

يا رسول اهللا ، إن اليهود قوم هبت وإن علموا : حقاً ، مث قال أشهد أنك رسول اهللا : فقال » ماء املرأة نزعته 
أي رجل عبد اهللا : فجاءت اليهود فقال هلم النيب صلى اهللا عليه وسلم . باسالمي قبل أن تسأهلم عين هبتوين عندك 

أسلم عبد اهللا؟ أرأيتم إن : قال . خرينا وابن خرينا ، وسيدنا وابن سيدنا ، وأعلمنا وابن أعلمنا : فيكم؟ فقالوا 
أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أنّ حممداً رسول اهللا ، : أعاذه اهللا من ذلك ، فخرج إليهم عبد اهللا فقال : قالوا 

  :قال سعد بن أيب وقاص . هذا ما كنت أخاف عليه يا رسول اهللا وأحذر : قال . شرنا وابن شرنا انتقصوه : فقالوا 



ى اهللا عليه وسلم يقول ألحد ميشي على وجه األرض أنه من أهل اجلنة إال ما مسعت رسول اهللا صل)  ١٠٢٧( 
على مثله يف : الضمري للقرآن ، أي } َوشَهَِد َشاِهٌد ّمن َبنِى إسراءيل على ِمثِْلِه { : لعبد اهللا بن سالم ، وفيه نزل 

ويدل عليه قوله . الوعد والوعيد وغري ذلك املعىن ، وهو ما يف التوراة من املعاين املطابقة ملعاىن القرآن من التوحيد و
{ ، ]  ١٨: األعلى [ } إِنَّ هذا لَِفى الصحف االوىل { ، ]  ١٩٦: الشعراء [ } وَإِنَُّه لَِفى ُزُبرِ االولني { : تعاىل 

ن عند اهللا وكفرمت إن كان م: وجيوز أن يكون املعىن ]  ٣: الشورى [ } كَذَِلَك ُيوِحى إِلَْيَك وَإِلَى الذين ِمن قَْبِلَك 
أخربين عن نظم هذا الكالم ألقف على معناه : فإن قلت . به وشهد شاهد على حنو ذلك ، يعين كونه من عند اهللا 

قُلْ { : يف قوله تعاىل ) مث ( الواو األوىل عاطفة لكفرمت على فعل الشرط ، كما عطفته : قلت . من جهة النظم 
وكذلك الواو اآلخرة عاطفة الستكربمت على شهد ]  ٥٢: فصلت [ } هللا ثُمَّ كَفَْرُتمْ بِِه أََرءْيُتْم إِن كَانَ ِمْن ِعنِد ا

شهد شاهد من بين إسرائيل على مثله فآمن { . فقد عطفت مجلة قوله ) وشهد شاهد ( شاهد ، وأما الواو يف 
أحسنت إليك وأسأت ، وأقبلت إن : ونظريه قولك ) كان من عند اهللا وكفرمت به : ( على مجلة قوله } واستكربمت 

قل أخربوين إن اجتمع : عليك وأعرضت عين ، مل نتفق يف أنك أخذت ضميمتني فعطفتهما على مثليهما ، واملعىن 
كون القرآن من عند اهللا مع كفركم به ، واجتمع شهادة أعلم بين إسرائيل على نزول مثله وإميانه به ، مع 

مسبباً عن } فَئَاَمَن { : تم أضل الناس وأظلمهم؟ وقد جعل اإلميان يف قوله استكباركم عنه وعن اإلميان به ، ألس
ألنه ملا علم أنّ مثله أنزل على موسى صلوات اهللا عليه ، وأنه من جنس الوحي وليس من كالم : الشهادة على مثله 

  .البشر ، وأنصف من نفسه فشهد عليه واعترف كان اإلميان نتيجة ذلك 

َوِمْن ) ١١( قَِدٌمي كَفَُروا ِللَِّذيَن آَمُنوا لَْو كَانَ َخيًْرا َما َسَبقُوَنا إِلَْيِه َوإِذْ لَْم يَْهَتدُوا بِِه فََسَيقُولُونَ َهذَا إِفٌْك َوقَالَ الَِّذيَن
إِنَّ ) ١٢(َن ظَلَُموا َوُبشَْرى ِللُْمْحِسنَِني قَْبِلِه ِكَتاُب ُموَسى إَِماًما َوَرْحَمةً َوَهذَا ِكتَاٌب ُمَصدٌِّق ِلسَاًنا َعَربِيا ِليُْنِذَر الَِّذي

أُولَِئكَ أَْصحَاُب الَْجنَِّة خَاِلِديَن ِفيَها َجَزاءً ) ١٣(الَِّذيَن قَالُوا َربَُّنا اللَُّه ثُمَّ اْسَتقَاُموا فَلَا َخْوٌف َعلَْيهِْم َولَا ُهْم َيحَْزُنونَ 
  ) ١٤(بَِما كَاُنوا َيْعَملُونَ 

عاّمة من يتبع حممداً السقاط ، يعنون الفقراء مثل عمار : ألجلهم وهو كالم كفار مكة ، قالوا } َءاَمُنواْ  ِللَِّذيَن{ 
ملا أسلمت جهينة ومزينة وأسلم : وقيل . وصهيب وابن مسعود ، فلو كان ما جاء به خرياً ما سبقنا إليه هؤالء 

إن أمة لعمر : وقيل . ما سبقنا إليه رعاء البهم  لو كان خرياً: قالت بنو عامر وغطفان وأسد وأشجع : وغفار 
لو كان : أسلمت ، فكان عمر يضرهبا حىت يفتر مث يقول لوال أين فترت لزدتك ضرباً ، وكان كفار قريش يقولون 

 .كان اليهود يقولونه عند إسالم عبد اهللا بن سالم وأصحابه : وقيل . ما يدعو إليه حممد حقاً ما سبقتنا إليه فالنة 
وغري } فََسَيقُولُونَ { : ومن متعلق لقوله } َوإِذْ لَْم َيهَْتُدواْ بِِه { : ال بّد من عامل يف الظرف يف قوله : فإن قلت 

هو العامل يف الظرف ، لتدافع دالليت املضي واالستقبال ، فما وجه هذا الكالم؟ } فََسَيقُولُونَ { مستقيم أن يكون 
]  ١٥: يوسف [ } فلما ذهبوا به { : داللة الكالم عليه ، كما حذف يف قوله العامل يف إذ حمذوف ، ل: قلت 

وإذ مل يهتدوا به ظهر عنادهم ، فسيقولون هذا إفك قدمي ، فهذا املضمر صّح به : حينئٍذ اآلن ، وتقديره : وقوهلم 
حىت َيقُولَ { : إضمار أنّ قوله مسبباً عنه كما صحَّ ب} فََسَيقُولُونَ { : الكالم ، حيث انتصب به الظرف وكان قوله 

: كقوهلم } إِفٌْك قَِدميٌ { : وقوهلم . جمرورها ، واملضارع ناصبه ) حىت ( ملصادفة ]  ٢١٤: البقرة [ } الرسول 
على احلال } إَِماماً { مبتدأ ومن قبله ظرف واقع خرباً مقدماً عليه ، وهو ناصب } كتاب موسى { أساطري األّولني 

{ ومعىن . وآتينا الذين قبله التوراة : ومن قبله كتاب موسى ، على : وقرىء . الدار زيد قائماً يف : ، كقولك 



} وهذا { ملن آمن به وعمل مبا فيه } َوَرْحَمةً { قدوة يؤمت به يف دين اهللا وشرائعه ، كما يؤمت باإلمام : } إَِماماً 
» مصدق ملا بني يديه«وقرىء . يه وتقّدمه من مجيع الكتب أو ملا بني يد. لكتاب موسى } كتاب مَُّصدٌِّق { القرآن 

وجيوز أن ينتصب حاالً عن كتاب ) مصدق ( حال من ضمري الكتاب يف مصدق ، والعامل فيه } لَِّساناً َعرَبِّياً { 
يصدق ذا لسان عريب وهو : وجّوز أن يكون مفعوالً ملصدق ، أي . لتخصصه بالصفة ، ويعمل فيه معىن اإلشارة 

يف حمل النصب معطوف } وبشرى { من نذر ينذر إذا حذر : بالياء والتاء ، ولينذر » لينذر«: وقرىء . لرسول ا
  .على حمل لينذر ، ألنه مفعول له 

اثُونَ َشْهًرا َحتَّى إِذَا َبلَغَ أَُشدَّهُ َوَوصَّْيَنا الْإِْنَسانَ بِوَاِلَدْيِه إِْحسَاًنا َحَملَْتُه أُمُُّه كُْرًها وََوَضَعْتُه كُْرًها َوَحْملُُه َوِفصَالُُه ثَلَ
أَنْ أَْعَملَ صَاِلًحا تَْرَضاهُ َوَبلَغَ أَْرَبِعَني َسَنةً قَالَ َربِّ أَْوزِْعنِي أَنْ أَْشكَُر نِْعمََتَك الَِّتي أَْنَعْمَت َعلَيَّ َوَعلَى َواِلَديَّ َو

أُولَِئكَ الَِّذيَن َنَتقَبَّلُ َعنُْهْم أَْحَسَن َما َعِملُوا َوَنَتَجاَوزُ ) ١٥(َوإِنِّي ِمَن الُْمْسِلِمَني  َوأَصِْلْح ِلي ِفي ذُرِّيَِّتي إِنِّي ُتْبُت إِلَْيَك
  ) ١٦(َعْن َسيِّئَاتِهِْم ِفي أَْصَحابِ الَْجنَِّة َوْعَد الصِّْدقِ الَِّذي كَانُوا ُيوَعُدونَ 

وإحساناً ، وكرهاً ، بالفتح والضم ، ومها . وبفتحهما وبضمهما ، . بضم احلاء وسكون السني » حسناً«: قرىء 
: أو على أنه صفة للمصدر ، أي . ذات كره : أي : وانتصابه على احلال . لغتان يف معىن املشقة ، كالفقر والفقر 

ستة أشهر؛ وهذا دليل على أن أقل احلمل } ثالثون شَْهراً { ومّدة محله وفصاله } َوَحْملُُه وفصاله { محالً ذا كُرهٍ 
 ٢٣٣: البقرة [ } َحوْلَْينِ كَاِملَْينِ ِلَمْن أََراَد أَن ُيِتمَّ الرضاعة { : ألن مّدة الرضاع إذا كانت حولني لقوله عز وجل 

: فإن قلت . بناء ومعىن . كالفطم والفطام : والفصل والفصال » وفصله«: وقرىء . بقيت للحمل ستة أشهر ] 
ملا كان الرضاع يليه الفصال ويالبسه ألنه : الفطام ، فكيف عرب عنه بالفصال؟ قلت  املراد بيان مّدة الرضاع ال

  :مسى فصاالً ، كما مسي املّدة باألمد من قال : ينتهي به ويتم 
  رِ َوُموٍد إِذَا انتهى أََمدُْه... كُلُّ َحيٍّ ُمْسَتكِْملٌ ُمدَّةَ الُْعْم 

وبلوغ » حىت إذا استوى وبلغ أشّده«: وقرىء . ملنتهى بالفصال ووقته وفيه فائدة وهي الداللة على الرضاع التام ا
أن يكتهل ويستويف السّن اليت تستحكم فيها قّوته وعقله ومتييزه ، وذلك إذا أناف على الثالثني وناطح : األشد 

مل يبعث : وقيل . ثالث وثالثون سنة ، ووجهه أن يكون ذلك أّول األشد ، وغايته األربعني : وعن قتادة . األربعني 
نعمة التوحيد واإلسالم ، ومجع بني شكري : واملراد بالنعمة اليت استوزع الشكر عليها . نّيب قط إال بعد أربعني سنة 

فإن . هو الصلوات اخلمس : وقيل يف العمل املرضي . النعمة عليه وعلى والديه؛ ألن النعمة عليهما نعمة عليه 
أن جيعل ذرّيته موقعاً للصالح ومظنة له : معناه : ؟ قلت } َوأَصِْلْح ِلى ِفى ذريىت { : يف قوله ) يف ( ما معىن : قلت 

  :هب يل الصالح يف ذّرييت وأوقعه فيهم وحنوه : كأنه قال 
 ويتجاوز ، بفتح الياء ، والضمري» يتقبل«: وقرىء . من املخلصني } ِمَن املسلمني { ... َيْجَرُح ِفي َعَراِقيبَِها َنْصِلي 

: هو حنو قولك : ؟ قلت } ِفى أصحاب اجلنة { : ما معىن قوله : فإن قلت . وقرئا بالنون . فيهما هللا عز وجل 
أكرمين يف مجلة من أكرم منهم ، ونظمين يف عدادهم ، وحمله النصب : أكرمين األمري يف ناس من أصحابه ، تريد 

: مصدر مؤكد؛ ألن قوله } َوْعَد الصدق { فيهم  كائنني يف أصحاب اجلنة ومعدودين: على احلال ، على معىن 
نزلت يف أيب بكر رضي اهللا عنه ويف أبيه أيب قحافة : وقيل . وعد من اهللا هلم بالتقبل والتجاوز : يتقبل ، ويتجاوز 

ار مل يكن أحد من الصحابة من املهاجرين منهم واألنص: وقيل . وأّمه أم اخلري ويف أوالده ، واستجابة دعائه فيهم 
  .أسلم هو وولداه وبنوه وبناته غري أيب بكر رضي اهللا عنه 



غِيثَاِن اللََّه َوْيلََك آِمْن إِنَّ َوْعَد َوالَِّذي قَالَ لَِواِلَدْيِه أُفٍّ لَكَُما أَتَِعدَانِنِي أَنْ أُْخَرَج َوقَْد َخلَِت الْقُُرونُ ِمْن قَْبِلي َوُهَما َيْسَت
أُولَِئَك الَِّذيَن َحقَّ َعلَْيهُِم الْقَْولُ ِفي أَُممٍ قَدْ َخلَْت ِمْن قَْبِلهِْم ِمَن ) ١٧(َهذَا إِلَّا أَسَاِطُري الْأَوَِّلَني اللَِّه َحقٌّ فََيقُولُ َما 

  ) ١٨(الْجِنِّ َوالْإِْنسِ إِنَُّهْم كَانُوا خَاسِرِيَن 

اجلنس القائل ذلك : واملراد بالذي قال . أولئك الذين حق عليهم القول : مبتدأ خربه } والذى قَالَ لوالديه { 
هو : وعن قتادة . هو يف الكافر العاق لوالديه املكذب بالبعث : وعن احلسن . القول ، ولذلك وقع اخلرب جمموعاً 

نزلت يف عبد الرمحن بن أيب بكر قبل إسالمه وقد دعاه أبوه أبو : وقيل . نعت عبد سوء عاق لوالديه فاجر لربه 
ابعثوا يل جدعان بن عمرو وعثمان بن عمرو ، ومها من : رومان إىل اإلسالم ، فأفف هبما وقال  بكر وأّمه أّم

جنس القائلني ذلك ، وأنّ قوله الذين : أجداده حىت أسأهلما عما يقول حممد ، ويشهد لبطالنه أن املراد بالذي قال 
وعن عائشة رضي اهللا . لمني وسرواهتم هم أصحاب النار ، وعبد الرمحن كان من أفاضل املس: حق عليهم القول 

  :عنها إنكار نزوهلا فيه ، وحني كتب معاوية إىل مروان بأن يبايع الناس ليزيد قال عبد الرمحن 
{ : يا أيها الناس ، هو الذي قال اهللا فيه : لقد جئتم هبا هرقلية ، أتبايعون ألبنائكم؟ فقال مروان )  ١٠٢٨( 

واهللا ما هو به ، ولو شئت أن أمسيه لسميته ولكن : فسمعت عائشة فغضبت وقالت } كَُمآ والذى قَالَ لوالديه أُفٍّ لَّ
بالكسر والفتح بغري تنوين ، وباحلركات » أف«: وقرىء . اهللا لعن أباك وأنت يف صلبه ، فأنت فضض من لعنة اهللا 

حس ، علم منه أنه متوجع : ال الثالث مع التنوين ، وهو صوت إذا صوت به اإلنسان علم أنه متضجر ، كما إذا ق
وأتعداين . بنونني » أتعدانين«وقرىء . هذا التأفيف لكما خاصة ، وألجلكما دون غريكما : ، والالم للبيان ، معناه 

أتعدانين بفتح النون ، كأنه استثقل اجتماع النونني والكسرتني : وقد قرأ بعضهم . باإلدغام : وأتعداين . بأحدمها : 
أن أُبعث وأخرج من } أَنْ أُخَْرَج { ح األوىل حترياً للتخفيف ، كما حتراه من أدغم ومن أطرح أحدمها والياء ، ففت

يقوالن } َيْسَتغِيثَاِن اهللا { ومل يبعث منهم أحد : يعين } َوقَْد َخلَِت القرون ِمن قَْبِلى { » أخرج«: وقرىء . األرض 
واملراد به احلث والتحريض : دعاء عليه بالثبور } َويْلََك { : وله الغياث باهللا منك ومن قولك ، وهو استعظام لق: 

» أن«: وقرىء ]  ١٦: األحقاف [ } ِفى أصحاب اجلنة { : حنو قوله } ِفى أَُممٍ { على اإلميان ال حقيقة اهلالك 
  .آمن بأن وعد اهللا حق : بالفتح ، على معىن 

  ) ١٩(يَُهْم أَْعَمالَُهْم َوُهْم لَا ُيظْلَُمونَ َوِلكُلٍّ َدَرَجاٌت ِممَّا َعِملُوا َوِلُيَوفِّ

أي منازل ومراتب من جزاء ما عملوا من اخلري والشر ، } درجات ّممَّا َعِملُواْ { من اجلنسني املذكورين } َوِلكُلٍّ { 
:  اجلنة درجات والنار دركات؟ قلت: درجات ، وقد جاء : كيف قيل : فإن قلت . أومن أجل ما عملوا منهما 

بالنون تعليل معلله : وقرىء } َوِلُيَوفَّيُهمْ { جيوز أن يقال ذلك على وجه التغليب ، الشتمال كل على الفريقني 
وليوفيهم أعماهلم وال يظلمهم حقوقهم ، قدر جزاءهم على مقادير أعماهلم : حمذوف لداللة الكالم عليه ، كأنه قيل 

  .، فجعل الثواب درجات والعقاب دركات 

فَالَْيْوَم ُتْجَزْونَ َعذَابَ الُْهونِ َم ُيعَْرُض الَِّذيَن كَفَُروا َعلَى النَّارِ أَذَْهْبُتْم طَيَِّباِتكُْم ِفي َحيَاِتكُُم الدُّنَْيا َواْسَتْمَتْعُتمْ بَِها َوَيْو
  ) ٢٠( بَِما كُْنُتْم َتسَْتكْبُِرونَ ِفي الْأَْرضِ بَِغْيرِ الَْحقِّ َوبَِما كُْنُتْم تَفُْسقُونَ



عرض بنو فالن : تعذيبهم هبا ، من قوهلم : وعرضهم على النار } أَذَْهبُْتْم { ناصب الظرف هو القول املضمر قبل 
عرض النار : وجيوز أن يراد ]  ٤٦: غافر [ } النار ُيعَْرُضونَ َعلَْيَها { : على السيف إذا قتلوا به ومنه قوله تعاىل 

ويدل عليه تفسري ابن . عرض احلوض عليها فقلبوا : لى احلوض ، يريدون عرضت الناقة ع: عليهم من قوهلم 
ما كتب لكم حظ من الطيبات إال : أي } أَذَْهبُْتْم طيباتكم { جياء هبم إليها فيكشف هلم عنها : عباس رضي اهللا عنه 

وعن عمر . منها  ما قد أصبتموه يف دنياكم ، وقد ذهبتم به وأخذمتوه ، فلم يبق لكم بعد استيفاء حظكم شيء
لو شئت لدعوت بصالئق وصناب وكراكر وأمسنة ، ولكين رأيت اهللا تعاىل نعى على قوم طيباهتم : رضي اهللا عنه 

لو شئت لكنت أطيبكم طعاماً وأحسنكم لباسا ، ولكين أستبقي : وعنه . أذهبتم طيباتكم يف حياتكم الدنيا : فقال 
  :سلم وعن رسول اهللا صلى اهللا عليه و: طيبايت 

أأنتم اليوم خري أم : " أنه دخل على أهل الصفة وهم يرقعون ثياهبم باألدم ما جيدون هلا رقاعاً ، فقال )  ١٠٢٩( 
يوم يغدو أحدكم يف حلة ويروح يف أخرى ، ويغدى عليه جبفنة ويراح عليه بأخرى ، ويستر بيته كما تستر الكعبة 

بألف بني » آأذهبتم«و. هبمزة االستفهام » أأذهبتم«: وقرىء " يوم خري بل أنتم ال: قال . حنن يومئذٍ خري : قالوا . 
  .بضم السني وكسرها » يفسقون«: ، وقرىء » عذاب اهلوان«وقرىء » اهلوان«و» اهلون«: مهزتني 

َوِمْن َخلِْفِه أَلَّا َتعُْبُدوا إِلَّا اللََّه إِنِّي أََخافُ َواذْكُْر أََخا َعاٍد إِذْ أَْنذََر قَْوَمُه بِالْأَْحقَاِف َوقَْد َخلَِت النُّذُُر ِمْن َبْينِ َيَدْيِه 
  ) ٢١(َعلَْيكُْم َعذَاَب َيْومٍ َعِظيمٍ 

مجع حقف وهو رمل مستطيل مرتفع فيه احنناء ، من احقوقف الشيء إذا اعوج ، وكانت عاد أصحاب : األحقاف 
{ و . بني عمان ومهرة : وقيل . من بالد اليمن عمد يسكنون بني رمال مشرفني على البحر بأرض يقال هلا الشجر 

من بني «: وقرىء . ومن بعده } َوِمْن َخلِْفِه { من قبله } ِمن َبْينِ َيَدْيِه { مجع نذير مبعىن املنذر أو اإلنذار } النذر 
خاف عليكم العذاب؛ ال تعبدوا إال اهللا إين أ: أنّ هوداً عليه السالم قد أنذرهم فقال هلم : واملعىن » يديه ومن بعده

وأعلمهم أنّ الرسل الذين بعثوا قبله والذين سيبعثون بعده كلهم منذرون حنو إنذاره وعن ابن عباس رضي اهللا عنه 
على هذا التفسري ومن بعد إنذاره ، } َوِمْن َخلِْفِه { ومعىن . يعين الرسل الذين بعثوا قبله والذين بعثوا يف زمانه : 

َوقَْد َخلَتِ النذر ِمن َبْينِ َيَدْيهِ { : أنذر قومه ، ولك أن جتعل قوله تعاىل : ت النذر بقوله هذا إذا علقت ، وقد خل
واذكر إنذار هود قومه عاقبة الشرك : ويكون املعىن } أَالَّ َتعُْبُدواْ { اعتراضاً بني أنذر قومه وبني } َوِمْن َخلِْفِه 

  .من تأخر عنه مثل ذلك ، فاذكرهم والعذاب العظيم؛ وقد أنذر من تقدمه من الرسل و

  ) ٢٢(قَالُوا أَجِئْتََنا ِلَتأِْفكََنا َعْن آِلَهِتَنا فَأِْتَنا بَِما تَِعُدَنا إِنْ كُْنَت ِمَن الصَّاِدِقَني 

{ رك من معاجلة العذاب على الش} بَِما تَِعدَُنآ { عن عبادهتا } َعْن َءاِلهَِتَنا { يقال أفكه عن رأيه . الصرف : اإلفك 
  .صادقاً يف وعدك } إِن كُنَت 

  ) ٢٣(قَالَ إِنََّما الِْعلُْم ِعْنَد اللَِّه َوأَُبلُِّغكُْم َما أُْرِسلُْت بِِه َولَكِنِّي أََراكُْم قَْوًما َتْجَهلُونَ 

من حيث : ؟ قلت } تَِعُدَنا فَأِْتَنا بَِما { : جواباً لقوهلم } إِنََّما العلم ِعنَد اهللا { : من أين طابق قوله تعاىل : فإن قلت 
ال علم : فقال هلم } َبلْ ُهَو َما استعجلتم بِِه { : أال ترى إىل قوله تعاىل . إنّ قوهلم هذا استعجال منهم بالعذاب 



عندي بالوقت الذي يكون فيه تعذيبكم حكمة وصواباً ، إمنا علم ذلك عند اهللا ، فكيف ادعوه بأن يأتيكم بعذابه 
أن الذي هو شأين : وقرىء بالتخفيف } مَّا أُْرِسلُْت بِِه { » وأبلغكم«: رحونه أنتم؟ ومعىن يف وقت عاجل تقت

أن أبلغكم ما أرسلت به من اإلنذار والتخويف والصرف عما يعّرضكم لسخط اهللا جبهدي ، ولكنكم : وشرطي 
  . ما أذن هلم فيه جاهلون ال تعلمون أنّ الرسل مل يبعثوا إال منذرين ال مقترحني ، وال سائلني غري

) ٢٤(يٌح ِفيَها َعذَاٌب أَِليٌم فَلَمَّا َرأَْوُه َعارًِضا ُمْسَتقْبِلَ أَوِْدَيتِهِْم قَالُوا َهذَا َعارٌِض ُمْمِطرَُنا َبلْ ُهَو َما اْستَْعَجلُْتْم بِهِ رِ
  ) ٢٥(ُهْم كَذَِلكَ َنْجزِي الْقَْوَم الُْمْجرِِمَني ُتَدمُِّر كُلَّ َشْيٍء بِأَْمرِ رَبَِّها فَأَْصَبحُوا لَا ُيَرى إِلَّا َمَساِكُن

إما } عَارًِضا { : أن يرجع إىل ما تعدنا ، وأن يكون مبهماً قد وضح أمره بقوله : يف الضمري وجهان } فَلَمَّا َرأَْوُه { 
احلىب : ومثله . السحاب الذي يعرض يف أفق السماء : والعارض . وهذا الوجه أعرب وأفصح . متييزاً وإما حاالً 

وإضافة مستقبل وممطر جمازية غري معروفة؛ بدليل وقوعهما ومها مضافان إىل . إذا عرض : والعنان ، من حبا وعّن 
: هود عليه السالم ، والدليل عليه قراءة من قرأ : القول قبله مضمر ، والقائل } َبلْ ُهَو { معرفتني وصفاً للنكرة 

} ُتَدمُِّر كُلَّ َشْىٍء { قل : ، أي قال اهللا تعاىل » ل بل ما استعجلتم به هي ريحق«: وقرىء » قال هود ، بل هو«
وقرىء يدمر كل شيء من دمر دماراً إذا . هتلك من نفوس عاد وأمواهلم اجلم الكثري ، فعرب عن الكثرة بالكلية 

ول بالياء والتاء ، وتأويل ، على البناء للمفع» ال يرى«: وقرىء . اخلطاب للرائي من كان } الَّ ترى { هلك 
  :ومنه بيت ذي الرّمة . ال ترى بقايا وال أشياء منهم إال مساكنم : القراءة بالتاء وهي عن احلسن رضي اهللا عنه 

» ال يرى إال مسكنهم«، و» ال ترى إال مسكنهم«: وقرىء . وليست بالقوية ... َوَما َبِقَيْت إِالَّ الضُّلُوعُ الْجََراِشُع 
أّول من : وقيل . نّ الريح كانت كانت حتمل الفسطاط والظعينة فترفعها يف اجلوّ حىت ترى كأهنا جرادة وروى أ. 

أهنم رأوا ما : أّول ما عرفوا به أنه عذاب : وروي . رأيت رحياً فيها كشهب النار : أبصر العذاب امرأة منهم قالت 
سماء واألرض ، فدخلوا بيوهتم وغلقوا أبواهبم؛ فقلعت كان يف الصحراء من رحاهلم ومواشيهم تطري به الريح بني ال

الريح األبواب وصرعتهم ، وأمال اهللا عليهم األحقاف فكانوا حتتها سبع ليال ومثانية أيام هلم أنني ، مث كشفت 
وروى أنّ هوداً ملا أحس بالريح خط على نفسه وعلى املؤمنني خطا . الريح عنه ، فاحتملتهم فطرحتهم يف البحر 

اعتزل هود ومن معه يف حظرية ما يصيبهم من الريح إال ما : وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما .  جنب عني تنبع إىل
وإهنا لتمر من عاد بالظعن بني السماء وتدمغهم باحلجارة وعن النيب صلى اهللا عليه . يلني على اجللود وتلذه األنفس 

  :وسلم أنه كان إذا رأى الريح فزع وقال 
اللهم إين أسألك خريها وخري ما أرسلت به ، وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به وإذا رأى  ) " ١٠٣٠( 

إين أخاف أن يكون مثل : يا رسول اهللا ما ختاف؟ فيقول : قام وقعد ، وجاء وذهب ، وتغري لونه ، فيقال له : خميلة 
الداللة على أن : ب إىل الريح؟ قلت ما فائدة إضافة الر: فإن قلت " هذا عارض ممطرنا : قوم عاد حيث قالوا 

وذكر األمر وكوهنا مأمورة . الريح وتصريف أعنتها مما يشهد لعظم قدرته ، ألهنا من أعاجيب خلقه وأكابر جنوده 
  .من جهته عز وجل يعضد ذلك ويقّويه 

ْبَصاًرا َوأَفِْئَدةً فََما أَغَْنى َعْنُهمْ َسْمُعُهْم وَلَا أَْبصَاُرُهْم وَلَا َولَقَْد َمكَّنَّاُهْم ِفيَما إِنْ َمكَّنَّاكُْم ِفيِه َوَجَعلَْنا لَُهْم َسْمًعا َوأَ
  ) ٢٦(أَفِْئدَُتُهْم ِمْن َشْيٍء إِذْ كَانُوا َيْجَحُدونَ بِآيَاِت اللَِّه َوَحاقَ بِهِْم َما كَاُنوا بِهِ َيسَْتْهزِئُونَ 



مثلها من التكرير ) ما ( أحسن يف اللفظ؛ ملا فيه جمامعة } إِن { فيما ما مكناكم فيه ، إال أنّ : نافية ، أي } إِن { 
ولقد . قلبوا األلف هاء : فلبشاعة التكرير ) ماما : ( » مهما«ومثله جمتنب ، أال ترى أن األصل يف . املستبشع 

  :أغث أبو الطيب يف قوله 
لعمرك ما إن بان منك لضارب : ة لفظ التنزيل فقال وما ضره لو اقتدى بعذوب... لََعْمُرَك ماَما َبانَ مِْنَك ِلَضارِبِ 

  :وقد جعلت إنْ صلة ، مثلها فيما أنشده األخفش 
  َوتَْعرُِض ُدونَ أَدَْناُه الُْخطُوُب... ُيَرّجى الَْمْرُء َما إنْ الَ يََراُه 

ُهْم أَْحَسنُ {  القرآن وتؤّول بإنا مكناهم يف مثل ما مكناكم فيه ، والوجه هو األّول ، ولقد جاء عليه غري آية يف
وهو أبلغ يف التوبيخ ، ]  ٨٢: غافر [ } كَانُواْ أَكْثََر ِمْنُهْم وَأََشدَّ قُوَّةً َوءاثَاراً { ]  ٧٤: مرمي [ ، } أَثَاثاً ورئيا 

إِذْ { فإن قلت مب انتصب . أي من شيء من اإلغناء ، وهو القليل منه } مِّن َشْىٍء { وأدخل يف احلث على االعتبار 
الستواء مؤدى : مل جرى جمرى التعليل؟ قلت : فإن قلت . } فََما أغىن { : بقوله تعاىل : ؟ قلت } كَاُنواْ َيْجَحُدونَ 

ضريته إلساءته وضربته إذا أساء؛ ألنك إذا ضربته يف وقت إساءته؛ فإمنا ضربته فيه : التعليل والظرف يف قولك 
  .» ، غلبتا دون سائر الظروف يف ذلك، وحيث » إذ«لوجود إساءته فيه؛ إال أن 

  ) ٢٧(َولَقَْد أَْهلَكَْنا َما حَْولَكُْم ِمَن الْقَُرى َوَصرَّفَْنا الْآيَاِت لََعلَُّهْم َيْرجُِعونَ 

ولذلك . أهل القرى : واملراد . من حنو حجر مثود وقرية سدوم وغريمها } مَِّن القرى { يا أهل مكة } َما َحوْلَكُمْ { 
  .} لََعلَُّهمْ َيْرجُِعونَ { : قال 

  ) ٢٨(ا كَاُنوا َيفَْتُرونَ فَلَْولَا َنَصرَُهُم الَِّذيَن اتََّخذُوا ِمْن ُدوِن اللَِّه قُْرَباًنا آِلَهةً َبلْ َضلُّوا َعنُْهْم َوذَِلَك إِفْكُُهْم َوَم

هؤالء شفعاؤنا عند اهللا : هللا ، حيث قالوا اختذوهم شفعاء متقرباً هبم إىل ا: ما تقرب به إىل اهللا تعاىل ، أي : القربان 
حال وال يصح أن يكون قرباناً مفعوالً : وقرباناً . آهلة : وأحد مفعويل اختذ الراجع إىل الذين احملذوف ، والثاين . 

َبلْ َضلُّواْ { فهال منعهم من اهلالك آهلتهم : واملعىن . بضم الراء » قربانا«وقرىء . ثانياً وآهلة بدالً منه لفساد املعىن 
وذلك أثر : إشارة إىل امتناع نصرة آهلتهم هلم وضالهلم عنهم ، أي } وَذَِلكَ { أي غابوا عن نصرهتم } َعْنُهْم 

وقرىء . إفكهم الذي هو اختاذهم إياها آهلة ، ومثرة شركهم وافترائهم على اهللا الكذب من كونه ذا شركاء 
وذلك االختاذ الذي هذا أثره : أي » وذلك إفكهم«: وقرىء . كاحلذر واحلذر : ، واألفك واإلفك » إفكهم«

: وآفكهم ، أي . جعلهم آفكني : وآفكهم . على التشديد للمبالغة » أفكهم«: وقرىء . ومثرته صرفهم عن احلق 
بعض ما كانوا يفترون من : قوهلم اآلفك ذو اإلفك ، كما تقول قول كاذب ، وذلك إفك مما كانوا يفترون ، أي 

  .فك اإل

 َولَّْوا إِلَى قَْوِمهِْم مُْنِذرِيَن َوإِذْ َصَرفَْنا إِلَْيَك نَفًَرا ِمَن الْجِنِّ َيْسَتِمُعونَ الْقُْرآنَ فَلَمَّا َحَضُروُه قَالُوا أَْنِصُتوا فَلَمَّا قُِضَي
قًا ِلَما َبْيَن َيَدْيهِ َيْهِدي إِلَى الَْحقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ ُمْسَتقِيمٍ قَالُوا َيا قَْوَمَنا إِنَّا َسِمْعَنا ِكَتاًبا أُْنزِلَ ِمْن َبْعِد مُوَسى ُمَصدِّ) ٢٩(
َوَمْن لَا ُيجِبْ ) ٣١(َيا قَْوَمَنا أَجِيُبوا َداِعَي اللَِّه َوآِمُنوا بِِه َيغِْفْر لَكُْم ِمْن ذُُنوبِكُْم َوُيجِْركُْم ِمْن َعذَابٍ أَِليمٍ ) ٣٠(

  ) ٣٢(ُمْعجِزٍ ِفي الْأَْرضِ َولَْيَس لَُه ِمْن ُدونِِه أَوِْلَياُء أُولَِئَك ِفي َضلَالٍ ُمبِنيٍ َداِعَي اللَِّه فَلَْيَس بِ



وإذ صرفنا إليك نفرا من اجلن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إىل قومهم منذرين « 
بني يديه يهدي إىل احلق وإىل صرط مستقيم يا قومنا قالوا يا قومنا إنا مسعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا ملا 

أجيبوا داعي اهللا وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم وجيركم من عذاب أليم ومن ال جيب داعي اهللا فليس مبعجز يف 
  »األرض وليس له من دونه أولياء أولئك يف ضالل مبني 

دون العشرة : والنفر . صرفنا بالتشديد ألهنم مجاعة : وقرئ . أملناهم إليك وأقبلنا هبم حنوك » صرفنا إليك نفرا « 
الضمري للقرآن » فلما حضروه « لو كان ههنا أحد من أنفارنا : ويف حديث أيب ذر رضي اهللا عنه . وجيمع أنفارا . 
وتعضده قراءة من قرأ فلما قضى أي أمت . أو لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . فلما كان مبسمع منهم : أي . 
. أنصت لكذا واسنتصت له : يقال . اسكتوا مستمعني » أنصتوا « قال بعضهم لبعض » قالوا « راءته وفرغ منها ق

ما هذا إال لنبأ حدث فنهض : أن اجلن كانت تسترق السمع فلما حرست السماء ورمجوا بالشهب قالوا : روى 
وا حىت بلغوا هتامة مث اندفعوا إىل وادي خنلة منهم زوبعة فضرب: سبعة نفر أو تسعة من أشراف جن نصيبني أو نينوى 

فوافقوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو قائم يف جوف الليل يصلي أو يف صالة الفجر فاستمعوا لقراءته وذلك 
وعن سعيد بن . عند منصرفه من الطائف حني خرج إليهم يستنصرهم فلم جييبوه إىل طلبته وأغروا به سفهاء ثقيف 

ما قرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على اجلن وال رآهم وإمنا كان يتلو يف صالته فمروا به : اهللا عنه جبري رضي 
بل أمر اهللا رسوله أن ينذر اجلن ويقرأ عليهم فصرف : وقيل . فوقفوا مستمعني وهو ال يشعر فأنبأه اهللا باستماعهم 

قاهلا ثالثا فأطرقوا إال عبد اهللا بن : اجلن الليلة فمن يتبعين إين أمرت أن أقرأ على : إليه نفرا منهم مجعهم له فقال 
مل حيضره ليلة اجلن أحد غريي فانطلقنا حىت إذا كنا بأعلى مكة يف شعب احلجون فخط : مسعود رضي اهللا عنه قال 

 صلى ال خترج منه حىت أعود إليك مث افتتح القرآن ومسعت لغطا شديدا حىت خفت على رسول اهللا: يل خطا وقال 
اهللا عليه وسلم وغشيته أسودة كثرية حالت بيين وبينه حىت ما أمسع صوته مث انقطعوا كقطع السحاب فقال يل 

اولئك : نعم رجاال سودا مستثفري ثياب بيض فقال : هل رأيت شيئا ؟ قلت : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
فإن قلت كيف قالوا ِمن )  ١العلق ( م اقَْرأْ بِاْسمِ رَّبَك جن نصيبني وكانوا اثىن عشر ألفاً والسورة اليت قرأها عليه

َبْعِد ُموَسى قلت عن عطاء رضي اهللا عنه أهنم كانوا على اليهودية وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما إنّ اجلّن مل تكن 
وبِكُْم قلت ألن من مسعت بأمر عيسى عليه السالم فلذلك قالت ِمن َبْعِد ُموَسى فإن قلت مل بعَّض يف قوله ّمن ذُُن

كُْم ّمن الذنوب ماال يغفر باإلميان كذنوب املظامل وحنوها وحنوه قوله عّز وجل أَِن اعُْبُدواْ اللََّه َواتَّقُوُه َوأَِطيُعونِ َيْغِفْر لَ
نار فإن قلت هل للجن ثواب كما لإلنس قلت اختلف فيه فقيل ال ثواب هلم إال النجاة من ال)  ٤ ٣نوح ( ذُُنوبِكُْم 

لقوله تعاىل َوُيجِْركُْم ّمْن َعذَابٍ أَِليمٍ وإليه كان يذهب أبو حنيفة رمحه اهللا والصحيح أهنم يف حكم بين آدم ألهنم 
مكلفون مثلهم فَلَْيَس بُِمْعجِزٍ ِفى االْْرَض أي ال ينجي منه مهرب وال يسبق قضاءه سابق وحنوه قوله تعاىل وَأَنَّا ظََننَّا 

  ) ١٢اجلن ( َز اللََّه ِفى االْْرضِ َولَن نُّْعجَِزُه َهَرباً أَن لَّن نُّْعجِ

يَِي الْمَْوَتى بَلَى إِنَُّه َعلَى كُلِّ أَوَلَْم َيرَْوا أَنَّ اللََّه الَِّذي َخلََق السََّماَواِت َوالْأَْرَض َولَمْ َيْعَي بَِخلِْقهِنَّ بِقَاِدرٍ َعلَى أَنْ ُيْح
  ) ٣٣(َشْيٍء قَدِيٌر 

وإمنا دخلت الباء الشتمال النفي يف أّول اآلية » قادر«حمله الرفع؛ ألنه خرب أن ، يدل عليه قراءة عبد اهللا } ر بقاد{ 
أال . أليس اهللا بقادر : جاز ، كأنه قيل : ما ظننت أنّ زيداً يقائم : لو قلت : وقال الزجاج . على أن وما يف حيزها 



: ، ويقال » يقدر«: وقرىء . ء من البعث وغريه ، ال لرؤيتهم ترى إىل وقوع بلى مقّرره للقدرة على كل شي
  ] . ١٥: ق [ } أَفََعيِيَنا باخللق االول { : ومنه . عييت باألمر ، إذا مل تعرف وجهه 

  ) ٣٤(وا الَْعذَابَ بَِما كُْنُتْم َتكْفُُرونَ َوَيْوَم ُيعَْرُض الَِّذيَن كَفَُروا َعلَى النَّارِ أَلَْيَس َهذَا بِالَْحقِّ قَالُوا بَلَى َورَبَِّنا قَالَ فَذُوقُ

وهذا إشارة إىل العذاب ، بدليل . حمكى بعد قول مضمر ، وهذا املضمر هو ناصب الظرف } أَلَْيَس هذا باحلق { 
: م التهكم هبم ، والتوبيخ هلم على استهزائهم بوعد اهللا ووعيده ، وقوهل: واملعىن } فَذُوقُواْ العذاب { : قوله تعاىل 

  ] . ١٣٨: الشعراء [ } َوَما َنْحُن بُِمَعذَّبِنيَ { 

مْ َيلَْبثُوا إِلَّا َساَعةً ِمْن َنَهارٍ فَاْصبِْر كََما َصَبَر أُولُو الَْعْزمِ ِمَن الرُُّسلِ َولَا َتْستَْعجِلْ لَُهْم كَأَنَُّهْم َيْوَم َيَرْونَ َما ُيوَعُدونَ لَ
  ) ٣٥(الْقَْوُم الْفَاِسقُونَ َبلَاغٌ فََهلْ ُيْهلَُك إِلَّا 

بعض األنبياء : جيوز أن تكون للتبعيض ، ويراد بأوىل العزم } ِمْن { و . أولوا اجلد والثبات والصرب } أُْولُواْ العزم { 
كانوا يضربونه حىت يغشى عليه ، وإبراهيم على النار وذبح ولده ، : هم نوح ، صرب على أذى قومه : قيل . 

ذبح ، ويعقوب على فقد ولده وذهاب بصره ، ويوسف على اجلب والسجن ، وأيوب على الضرّ وإسحاق على ا ل
كال إنّ معي ريب سيهدين ، وداود بكى على خطيئته أربعني سنة ، : إنا ملدركون ، قال : ، وموسى قال له قومه 

َولَْم َنجِْد لَهُ { :  تعاىل يف آدم وقال اهللا. إهنا معربة فاعربوها وال تعمروها : وعيسى مل يضع لبنة على لبنة وقال 
وجيوز أن تكون للبيان ، ]  ٤٨: القلم [ } َوالَ َتكُن كصاحب احلوت { : ويف يونس ]  ١١٥: طه [ } َعْزماً 

ال تدع هلم بتعجيله؛ فإنه نازل : لكفار قريش بالعذاب ، أي } َوالَ َتْستَْعجِل { فيكون أولو العز صفة الرسل كلهم 
أي } َساَعةً مِّن نََّهارٍ َبالَغٌ { الة ، وإن تأخر ، وأهنم مستقصرون حينئٍذ مّدة لبثهم يف الدنيا حىت حيسبوها هبم ال حم

إال اخلارجون عن } فََهلْ ُيْهلَُك { أو هذا تبليغ من الرسول عليه السالم . هذا الذي وعظتم به كفاية يف املوعظة 
، أي بلغوا » بالغاً«وقرىء : بلغ فهل يهلك : عىن التبليغ قراءة من قرأ ويدل على م. االتعاظ به ، والعمل مبوجبه 

} إِالَّ القوم الفاسقون { وهنلك بالنون . بفتح الياء وكسر الالم وفتحها ، من هلك وهلك » يهلك«وقرىء : بالغاً 
.  

  :وعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  " .ات بعدد كل رملة يف الدنيا من قرأ سورة األحقاف كتب له عشر حسن) "  ١٠٣٥( 

َوالَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت َوآَمنُوا بَِما نُزِّلَ َعلَى ) ١(الَِّذيَن كَفَُروا َوَصدُّوا َعْن َسبِيلِ اللَِّه أََضلَّ أَْعمَالَُهْم 
  ) ٢(أَْصلََح بَالَُهْم ُمَحمٍَّد َوُهَو الَْحقُّ ِمْن َربِّهِْم كَفََّر َعْنُهمْ َسيِّئَاتِهِْم َو

هم : قال ابن عباس رضي اهللا عنه . أو صدّوا غريهم عنه : وأعرضوا وامتنعوا عن الدخول يف اإلسالم } َوُصدُّواْ { 
كانوا اثين عشر رجالً من أهل الشرك يصّدون الناس عن اإلسالم ويأمروهنم : وعن مقاتل . املطعمون يوم بدر 

: وقيل . تاب الذين كفروا وصدّوا من أراد منهم ومن غريهم أن يدخل يف اإلسالم هم أهل الك: وقيل . بالكفر 
جعلها ضالة ضائعة ليس هلا من : وحقيقته . أبطلها وأحبطها } أََضلَّ أعماهلم { هو عاّم يف كل من كفر وصّد 

أو جعلها ضالة يف . أمرها يتقبلها ويثيب عليها ، كالضالة من اإلبل اليت هي مبضيعة ال ربَّ هلا حيفظها ويعتين ب



: ما عملوه يف كفرهم مبا كانوا يسمونه مكارم : وأعماهلم . كفرهم معاصيهم ومغلوبة هبا ، كما يضل املاء يف اللنب 
أبطل ما عملوه من الكيد لرسول اهللا : وقيل . من صلة األرحام وفك األسارى وقرى األضياف وحفظ اجلوار 

  .بأن نصره عليهم وأظهر دينه على الدين كله : سبيل اهللا صلى اهللا عليه وسلم والصّد عن 
وقيل . هم مؤمنوا أهل الكتاب : وقيل . من األنصار : وقيل . هم ناس من قريش : قال مقاتل } والذين ءاَمنُواْ { 
 صلى اهللا عليه وسلم اختصاص لإلميان باملنزل على رسول اهللا} َوءاَمُنواْ بَِما نُزِّلَ على ُمَحمٍَّد { : وقوله . هو عام : 

وأكد ذلك باجلملة . من بني ما جيب به اإلميان تعظيماً لشأنه وتعليماً ، ألنه ال يصح اإلميان وال يتم إال به 
معناها إنّ دين حممد هو احلق ، إذ ال يرد عليه النسخ ، : وقيل } َوُهَو احلق ِمن رَّبّهِْم { : االعتراضية اليت هي قوله 

{ ونّزل على البناء للفاعل ، ونزل بالتخفيف . ، على البناء للمفعول » نزل وأنزل«: وقرىء .  وهو ناسخ لغريه
{ ستر بإمياهنم وعملهم الصاحل ما كان منهم من الكفر واملعاصي لرجوعهم عنها وتوبتهم } كَفََّر َعْنُهْم َسيّئَاتِهِْم 

  .الدين ، وبالتسليط على الدنيا مبا أعطاهم من النصرة والتأييد  أي حاهلم وشأهنم بالتوفيق يف أمور} َوأَصْلََح بَالَُهمْ 

  ) ٣(َيضْرُِب اللَُّه ِللنَّاسِ أَمْثَالَُهْم  ذَِلَك بِأَنَّ الَِّذيَن كَفَرُوا اتََّبُعوا الَْباِطلَ َوأَنَّ الَِّذيَن آَمُنوا اتََّبعُوا الَْحقَّ ِمْن َربِّهِْم كَذَِلَك

كائن : ذلك األمر وهو إضالل أعمال أحد الفريقني وتكفري سيئات الثاين : عده خربه ، أي مبتدأ وما ب} ذَِلَك { 
األمر كما ذكر هبذا : وجيوز أن يكون ذلك خرب مبتدأ حمذوف ، أي . بسبب اتباع هؤالء الباطل وهؤالء احلق 

وعن . ما ال ينتفع به } لباطل ا{ السبب ، فيكون حمل اجلار واجملرور منصوباً على هذا ، ومرفوعاً على األّول و 
َيْضرِبُ اهللا { مثل ذلك الضرب } كذلك { الباطل الشيطان ، وهذا الكالم يسميه علماء البيان التفسري : جماهد 

أنه يضرب أمثاهلم ألجل : والضمري راجع إىل الناس ، أو إىل املذكورين من الفريقني ، على معىن } ِللنَّاسِ أمثاهلم 
يف أن جعل اتباع الباطل مثالً لعمل الكفار ، واتباع : أين ضرب األمثال؟ قلت : فإن قلت . هبم الناس ليعتربوا 

  .أو يف أن جعل اإلضالل مثالً خليبة الكفار ، وتكفري السسيئات مثالً لفوز املؤمنني . احلق مثالً لعمل املؤمنني 

ى إِذَا أَثَْخْنُتُموُهْم فَُشدُّوا الْوَثَاَق فَإِمَّا َمنا َبْعُد َوإِمَّا ِفَداًء حَتَّى َتَضَع فَإِذَا لَِقيُتُم الَِّذيَن كَفَُروا فَضَْرَب الرِّقَابِ حَتَّ
فَلَْن ُيِضلَّ  قُِتلُوا ِفي َسبِيلِ اللَِّه الْحَْرُب أَْوَزاَرَها ذَِلَك َولَْو َيَشاُء اللَُّه لَاْنَتَصَر ِمْنُهْم َولَِكْن لَِيْبلَُو َبْعَضكُْم بِبَْعضٍ وَالَِّذيَن

  ) ٦(وَُيْدِخلُُهُم الَْجنَّةَ َعرَّفََها لَُهْم ) ٥(َسيَْهدِيهِْم وَُيْصِلحُ َبالَُهْم ) ٤(أَْعَمالَُهْم 

فاضربوا الرقاب ضرباً ، فحذف الفعل وقّدم املصدر : أصله } فَضَْرَب الرقاب { من اللقاء وهو احلرب } لَِقيُتُم { 
وفيه اختصار مع إعطاء معىن التوكيد؛ ألنك تذكر املصدر وتدل على الفعل . فعول فأنيب منابه مضافاً إىل امل

وضرب الرقاب عبارة عن القتل وإن ضرب غري رقبته من املقاتل ، ألنّ الواجب أن تضرب . بالنصبة اليت فيه 
ضرب عنقه ضرب األمري رقبة فالن ، و: الرقاب خاصة دون غريها من األعضاء ، وذلك أهنم كانوا يقولون 

وعالوته ، وضرب ما فيه عيناه إذا قتله ، وذلك أن قتل اإلنسان أكثر ما يكون بضرب رقبته ، فوقع عبارة عن 
على أن ]  ٣٠: الشورى [ } بَِما كََسَبْت أَْيِديكُم { : القتل ، وإن ضرب بغري رقبته من املقاتل كما ذكرنا يف قوله 

يس يف لفظ القتل ، ملا فيه من تصوير القتل بأشنع صورة وهو حز العنق يف هذه العبارة من الغلظة والشّدة ما ل
فاضربوا { : ولقد زاد يف هذه الغلظة يف قوله تعاىل . وإطارة العضو الذي هو رأس البدن وعلوه وأوجه أعضائه 

ثرمت قتلهم وأغلظتموه ، من الشيء أك} أَثَْخنُتُموُهمْ { ] .  ١٢: األنفال [ } فَْوَق االعناق واضربوا مِْنُهْم كُلَّ َبَنانٍ 
. فأسروهم } فَُشدُّواْ الوثاق { أو أثقلتموهم بالقتل واجلراح حىت أذهبتم عنهم النهوض . وهو الغليظ : الثخني 



فإّما متنون منا ، : منصوبان بفعليهما مضمرين ، أي ) فداء ( و ) منا ( اسم ما يوثق به : والوثاق بالفتح والكسر 
كيف : فإن قلت . التخيري بعد األسر بني أن مينوا عليهم فيطلقوهم ، وبني أن يفادوهم : واملعىن . داء وإما تفدون ف

إّما قتلهم وإّما استرقاقهم ، أيهما رأى : أّما عند أيب حنيفة وأصحابه فأحد أمرين : حكم أسارى املشركني؟ قلت 
ليس اليوم مّن : وعن جماهد . نزل ذلك يف يوم بدر مث نسخ : اإلمام ، ويقولون يف املّن والفداء املذكورين يف اآلية 

أو ميّن . أن ميّن عليهم بترك القتل ويسترقوا : وجيوز أن يراد باملّن . وال فداء ، وإمنا هو اإلسالم أو ضرب العنق 
ني ، فقد رواه وبالفداء أن يفادى بأساراهم أسارى املسلم. عليهم فيخلوا لقبوهلم اجلزية ، وكوهنم من أهل الذّمة 

الطحاوي مذهباً عن أيب حنيفة ، واملشهور أنه ال يرى فداءهم ال مبال وال بغريه ، خيفة أن يعودوا حرباً للمسلمني ، 
القتل ، : لإلمام أن خيتار أحد أربعة على حسب ما اقتضاه نظره للمسلمني ، وهو : وأما الشافعي فيقول 

وحيتج بأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مّن على أيب عروة . واملن  واالسترقاق ، والفداء بأسارى املسلمني ،
وهذا كله منسوخ عند أصحاب الرأي . احلجيب ، وعلى مثامة بن أثال احلنفي ، وفادى رجالً برجلني من املشركني 

. كالسالح والكراع آالهتا وأثقاهلا اليت ال تقوم إال هبا : أو زار احلرب . بالقصر مع فتح الفاء » فدى«: وقرىء . 
  .قال األعشى 

  رَِماحاً ِطوَاالً َوخَْيالً ذُكُوراً... َوأَْعدَْدُت ِللْحَْربِ أَْوزَاَرَها 
  .ومسيت أوزارها ألنه ملا مل يكن هلا بد من جرّها فكأهنا حتملها وتستقل هبا ، فإذا انقضت فكأهنا وضعتها 

فإن قلت . وهم املشركون شركهم ومعاصيهم بأن يسلموا . رب حىت يترك أهل احل: أوزارها آثامها ، يعين : وقيل 
أو باملن والفداء؛ فاملعىن على كال املتعلقني عند : ال ختلو إما أن تتعلق بالضرب والشد : مب تعلقت؟ قلت ) حىت : ( 

ا مل يبق هلم وذلك إذ. أهنم ال يزالون على ذلك أبداً إىل أن ال يكون حرب مع املشركني : الشافعي رضي اهللا عنه 
إذا علق بالضرب والشد؛ فاملعىن : وعند أيب حنيفة رمحه اهللا . إذا نزل عيسى ابن مرمي عليه السالم : وقيل . شوكة 

وإذا علق باملن . أهنم يقتلون ويؤسرون حىت تضع جنس احلرب األوزار ، وذلك حني ال تبقى شوكة للمشركني : 
دون حىت تضع حرب بدر أوزارها إال أن يتأول املن والفداء مبا ذكرنا من أنه مين عليهم ويفا: والفداء ، فاملعىن 

من خسف : ال نتقم منهم ببعض أسباب اهللك } النتصر منهم { أي األمر ذلك ، أو افعلوا ذلك } ذلك { التأويل 
بأن : رين أمركم بالقتال ليبلو املؤمنني بالكاف} ولكن { أو موت جارف ، . ، أو رجفة ، أو حاصب ، أو غرق 

جياهدوا ويصربوا حىت يستوجبوا الثواب العظيم ، والكافرين باملؤمنني بأن يعاجلهم على أيديهم ببعض ما وجب هلم 
، وتضل » فلن يضل أعماهلم«: وقرىء . وقاتلوا . وقتلوا : بالتخفيف والتشديد » قتلوا«: وقرىء . من العذاب 

} َعرَّفََها لَُهْم { أهنا نزلت يف يوم أحد : وعن قتادة . م من ضل ويضل أعماهل. على البناء للمفعول : أعماهلم 
يهتدي أهل اجلنة إىل مساكنهم منها ال : قال جماهد . أعلمها هلم وبينها مبا يعلم به كل أحد منزلته ودرجته من اجلنة 

ي وكل حبفظ عمله يف إن امللك الذ: وعن مقاتل . خيطئون ، كأهنم كانوا سكاهنا منذ خلقوا ال يستدلون عليها 
ويف كالم . وهو طيب الرائحة : الدنيا ميشي بني يديه فيعرفه كل شيء أعطاه اهللا ، أو طيبها هلم ، من العرف 

أو حددها هلم؛ فجنة كل أحد حمدودة مفرزة عن غريها ، . عزف كنوح القماري وعرف كفوح القماري : بعضهم 
  .احلدود والعرف واَألرف ، . عرف الدار وارفها : من 

  ) ٧(َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِنْ تَْنُصرُوا اللََّه يَْنُصرْكُْم َوُيثَبِّْت أَقَْداَمكُْم 



يف مواطن } َوُيثَبِّْت أَقَْداَمكُْم { على عدوكم ويفتح لكم } َينُصْركُمْ { ورسوله } اهللا { دين } إِن تَنُصرُواْ { 
  .احلرب أو على حمجة اإلسالم 

  ) ٩(ذَِلَك بِأَنَُّهْم كَرِهُوا َما أَْنَزلَ اللَُّه فَأَْحَبطَ أَْعَمالَُهْم ) ٨(ِذيَن كَفَُروا فََتْعًسا لَُهْم وَأََضلَّ أَْعمَالَُهْم َوالَّ

. أتعس الذين كفروا : كأنه قال } فََتْعساً لَُّهمْ { حيتمل الرفع على االبتداء والنصب مبا يفسره } والذين كَفَرُواْ { 
تعسا : على الفعل الذي نصب تعساً؛ ألنّ املعىن فقال : ؟ قلت } َوأََضلَّ أعماهلم { : عالم عطف قوله : ن قلت فإ

  :قال األعشى » لََعاَّلَُه«نقيض : وتعسا له . هلم ، أو فقضى تعسا هلم 
وعن ابن عباس . هلا من االنتعاش والثبوت فالعثور واالحنطاط أقرب : يريد ... فَالتَّْعُس أَوْلَى لََها ِمْن أَنْ أَقُولَ لََعا 

القرآن وما أنزل اهللا فيه من } كَرُِهواْ { يريد يف الدنيا القتل ، ويف اآلخرة التردي يف النار : رضي اهللا عنهما 
  .التكاليف واألحكام ، ألهنم قد ألفوا اإلمهال وإطالق العنان يف الشهوات واملالذ فشق عليهم ذلك وتعاظمهم 

  ) ١٠(يَن أَمْثَالَُها َيِسريُوا ِفي الْأَْرضِ فََيْنظُرُوا كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم َدمََّر اللَُّه َعلَْيهِْم َولِلْكَاِفرِ أَفَلَْم

دمره أهلكه ودمر عليه أهلك عليه ما خيتص به واملعىن دمر اهللا عليهم ما اختص هبم من أنفسهم وأمواهلم وأوالدهم 
وكل ما كان هلم َوِللْكَاِفرِيَن أَْمثَالَُها الضمري للعاقبة املذكورة أو للهلكة ألن التدمري يدل عليها أو للسنة لقوله عّز 

  ) ٣٨األحزاب ( ُسنَّةَ اللَِّه ِفى الَِّذيَن َخلَْواْ : وعال 

  ) ١١(َموْلَى لَُهْم ذَِلَك بِأَنَّ اللََّه َموْلَى الَِّذيَن آَمُنوا َوأَنَّ الْكَافِرِيَن لَا 

  :ويروى » ويل الذين آمنوا«ويف قراءة ابن مسعود . وليهم وناصرهم } َمْولَى الذين َءاَمنُواْ { 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يف الشعب يوم أحد وقد فشت فيهم اجلراحات ، وفيه نزلت ، )  ١٠٣٦( 

يوم بيوم واحلرب سجال ، :  أعلى وأجل ، فنادى املشركون اهللا: فنادى املسلمون : اعل هبل : فنادى املشركون 
قولوا اهللا موالنا وال موىل لكم ، إن القتلى : " إن لنا عزى وال عزى لكم؛ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

َوُردُّواْ إِلَى اهللا  {: قوله تعاىل : فإن قلت " خمتلفة أما قتالنا ففي اجلنة أحياء يرزقون وأما قتالكم ففي النار يعذبون 
ال تناقض بينهما ، ألن اهللا موىل عباده مجيعاً على معىن : قلت . مناقض هلذه اآلية ]  ٣٠: يونس [ } موالهم احلق 

  .أنه رهبم ومالك أمرهم؛ وأما على معىن الناصر فهو مول املؤمنني خاصة 

َحاتِ َجنَّاٍت َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها الْأَْنهَاُر َوالَِّذيَن كَفَرُوا َيَتَمتَُّعونَ َوَيأْكُلُونَ كََما إِنَّ اللََّه ُيْدِخلُ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّاِل
  ) ١٢(َتأْكُلُ الْأَْنَعاُم َوالنَّاُر َمثًْوى لَُهْم 

كََما َتأْكُلُ االنعام { ن يف العاقبة غافلني غري مفكري} َوَيأْكُلُونَ { ينتفعون مبتاع احلياة الدنيا أياماً قالئل } َيَتَمتَُّعونَ { 
  .منزل ومقام } َمثًْوى لَُّهْم { يف مسارحها ومعالفها ، غافلة عما هي بصدده من النحر والذبح } 

  ) ١٣(َوكَأَيِّْن ِمْن قَْرَيٍة ِهَي أََشدُّ قُوَّةً ِمْن قَْرَيِتَك الَِّتي أَخَْرَجْتكَ أَْهلَكَْناُهْم فَلَا َناِصَر لَُهْم 



وكم من قوم هم : كأنه قال } أهلكناهم { : وأراد بالقرية أهلها ، ولذلك قال . بوزن كاعن » وكائن«: وقرىء 
: كيف قال : فإن قلت . كانوا سبب خروجك : ومعىن أخرجوك . أشد قّوة من قومك الذين أخرجوك أهلكناهم 

أهلكناهم فهم ال : ى احلال احملكية ، كأنه قال جمراه جمر: قلت . ؟ وإمنا هو أمر قد مضى } فَالَ ناصر لَُهمْ { 
  .ينصرون 

  ) ١٤(أَفََمْن كَانَ َعلَى َبيَِّنٍة ِمْن َربِِّه كََمْن ُزيَِّن لَُه ُسوُء َعَمِلِه َواتََّبُعوا أَْهَواءَُهْم 

من ربه أي هم أهل مكة الذين زين هلم الشيطان شركهم وعداوهتم هللا ورسوله ، ومن كان على بينة : من زين له 
: وقرىء . وهو القرآن املعجز وسائر املعجزات هو رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : على حجة من عنده وبرهان 

  .ومعناه } مِّن { للحمل على لفظ } سواء َعَمِلِه واتبعوا { : وقال تعاىل » أمن كان على بينة من ربه«

يَها أَْنهَاٌر ِمْن َماٍء غَْيرِ آِسنٍ َوأَْنَهاٌر ِمْن لََبنٍ لَْم َيَتَغيَّْر طَْعُمُه وَأَْنهَاٌر ِمْن َخْمرٍ لَذٍَّة َمثَلُ الَْجنَِّة الَِّتي ُوِعَد الُْمتَّقُونَ ِف
ِفي النَّارِ َوُسقُوا َماءً  َو َخاِلٌدِللشَّارِبَِني وَأَْنهَاٌر ِمْن َعَسلٍ ُمَصفًّى َولَُهْم ِفيَها ِمْن كُلِّ الثَّمََراِت َوَمْغِفَرةٌ ِمْن َربِّهِْم كََمْن ُه

  ) ١٥(َحِميًما فَقَطََّع أَْمَعاَءُهْم 

هو : ؟ قلت ] كمن هو خالد يف النار [ } مَّثَلُ اجلنة الىت ُوِعدَ املتقون ِفيَها أَْنَهارٌ { : ما معىن قوله تعاىل : فإن قلت 
مصّدر حبرف اإلنكار ، ودخوله يف حيزه كالم يف صورة اإلثبات ومعىن النفي واإلنكار ، النطوائه حتت حكم كالم 

أمثل : فكأنه قيل } أَفََمن كَانَ على َبّيَنٍة ّمن رَّّبِه كََمن ُزّيَن لَُه ُسوء َعَمِله { : ، واخنراطه يف سلكه ، وهو قوله تعاىل 
إلنكار؟ وما فلم عّرى يف حرف ا: فإن قلت . اجلنة كمن هو خالد يف النار ، أي كمثل جزاء من هو خالد يف النار 

تعريته من حرف اإلنكار فيها زيادة تصوير ملكابرة من يسّوى بني املتمسك بالبينة والتابع هلواه : فائدة التعرية؟ قلت 
ونظريه . ، وأنه مبنزلة من يثبت التسوية بني اجلنة اليت جتري فيها تلك األهنار ، وبني النار اليت يسقى أهلها احلميم 

  :قول القائل 
  أُوَرثَ ذُوداً َشصَاِئصاً نَبالً... أَنْ أُْرَزأَ الْكَِراَم َوأَنْ  أَفَْرُح

: هو كالم منكر للفرح برزية الكرام ووراثة الذود ، مع تعريه عن حرف اإلنكار النطوائه حتت حكم قول من قال 
: به فكأنه قال له  أتفرح مبوت أخيك وبوراثة إبله ، والذي طرح ألجله حرف اإلنكار إرادة أن يصّور قبح ما أزنّ

نعم مثلى يفرح مبرزأة الكرام وبأن يستبدل منهم ذوداً يقل طائلةُ وهو من التسليم الذي حتته كل إنكار ، ومثل 
فيها أهنار ، داخل يف حكم الصلة : وقوله . كمن هو خالد : صفة اجلنة العجيبة الشأن ، وهو مبتدأ ، وخربه : اجلنة 

وجيوز أن يكون خرب مبتدأ حمذوف هي فيها أهنار ، وكأن . اليت فيها أهنار : صحة قولك أال ترى إىل . كالتكرير هلا 
مستقّرة فيها أهنار ، ويف قراءة علي : فيها أهنار ، وأن يكون يف موضع احلال ، أي : وما مثلها؟ فقيل : قائالً قال 

إذا تغري : أسن املاء وأجن : يقال » نأس«: وقرىء . ما صفاهتا كصفات النار : أي » أمثال اجلنة«رضي اهللا عنه 
  :وأنشد ليزيد بن معاوية . طعمه ورحيه 

  كَاِملْسِك فُتَّ َعلَى َماِء الَْعَناقِيِد... لَقَْد َسقَْتنِي ُرضَاباً غَْيَر ِذي أَسنٍ 
» لذة«وال ما يكره من الطعوم .  كما تتغري ألبان الدنيا ، فال يعود قارصاً وال حاذراً} ّمن لََّبنٍ لَّْم َيتََغيَّْر طَْعُمُه { 

وقرىء باحلركات الثالث ، فاجلر على صفة اخلمر ، والرفع على صفة . تأنيث لذّ ، وهو اللذيذ ، أو وصف مبصدر 
ما هو إال التلذذ اخلالص ، ليس معه ذهاب عقل : واملعىن . ألجل لذة الشاربني : األهنار ، والنصب على العلة ، أي 



َمآًء { مل خيرج من بطون النحل فيخالطه الشمع وغريه } مَُّصفًّى { ع ، وال آفة من آفات اخلمر وال مخار وال صدا
  .قيل إذا دنا منهم شوى وجوههم ، وامنازت فروة رؤوسهم ، فإذا شربوه قطع أمعاءهم } َحِميماً 

ا ِللَِّذيَن أُوتُوا الِْعلَْم َماذَا قَالَ آنِفًا أُولَِئكَ الَِّذيَن طََبَع اللَُّه َعلَى َوِمْنُهْم َمْن َيْسَتِمعُ إِلَْيَك حَتَّى إِذَا خََرُجوا ِمْن ِعْنِدَك قَالُو
  ) ١٦(قُلُوبِهِْم َواتََّبُعوا أَهَْواَءُهْم 

كانوا حيضرون جملس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيسمعون كالمه وال يعونه وال يلقون له باالً : هم املنافقون 
كان : وقيل . فإذا خرجوا قالوا ألوىل العلم من الصحابة ، ماذا قال الساعة؟ على جهة االستهزاء  هتاوناً منهم ،

أنا : وعن ابن عباس . قالوه لعبد اهللا بن مسعود : وقيل . خيطب فإذا عاب املنافقني خرجوا فقالوا ذلك للعلماء 
هو من : ، نصب على الظرف قال الزجاج على فعل » أنفاً«: وقرىء } ءانِفاً { منهم ، وقد مسيت فيمن سئل 

  .ماذا قال يف أّول وقت يقرب منا : واملعىن . إذا ابتدأته : استأنفت الشيء 

  ) ١٧(َوالَِّذيَن اهَْتَدْوا َزادَُهْم ُهًدى َوآَتاُهْم َتقَْواُهْم 

: وعن السدي . اهم جزاء تقواهم أو أت. أعاهنم عليها } َوَءاتَ اهم تقواهم { بالتوفيق } ُهًدى { اهللا } زَاَدُهمْ { 
  .الضمري يف زادهم ، لقول الرسول أو الستهزاء املنافقني : وقيل » وأعطاهم«: وقرىء . بني هلم ما يتقون 

  ) ١٨(َراُهْم كْفََهلْ َيْنظُُرونَ إِلَّا السَّاَعةَ أَنْ تَأِْتيَُهْم َبْغَتةً فَقَْد َجاَء أَشَْراطَُها فَأَنَّى لَُهْم إِذَا َجاَءْتُهْم ِذ

[ } رِجَالٌ مُّْؤِمُنونَ وَنَِساء مؤمنات { : من قوله } أن تطؤهم { : بدل اشتمال من الساعة ، حنو } أَن تَأِْتيَُهم { 
بالوقف على الساعة واستئناف الشرط ، وهي يف مصاحف أهل مكة كذلك » أن تأهتم«: ، وقرىء ]  ٢٥: الفتح 

إن تأهتم الساعة فكيف هلم ذكراهم ، أي : ومعناه ] . فأىن هلم [ قوله : فما جزاء الشرط؟ قلت : فإن قلت : 
َيوَْمِئٍذ َيَتذَكَّرُ اإلنسان وأىن { : تذكرهم واتعاظهم إذا جاءهتم الساعة ، يعين ال تنفعهم الذكرى حينئٍذ ، كقوله تعاىل 

بإتيان : على القراءتني؟ قلت } أَشَْراطَُها  فَقَْد َجاَء{ : مب يتصل قوله : فإن قلت ] .  ٢٣: الفجر [ } لَُه الذكرى 
قال . العالمات : واألشراط . إن أكرمين زيد فأنا حقيق باإلكرام أكرمه : الساعة اتصال العلة باملعلول ، كقولك 

  :أبو األسود 
  ْبدُوفَقَْد َجَعلَْت أَشَْراط أَوَِّلِه َت... فَإِنْ كُْنِت قَْد أَْزَمْعِت بِالصَّْرمِ َبْينََنا 

: وعن الكليب . مبعث حممد خامت األنبياء صلى اهللا عليه وسلم وعليهم منها ، وانشقاق القمر ، والدخان : وقيل 
بوزن جَرَِبةَ » بَِغَتة«: وقرىء . كثرة املال والتجارة ، وشهادة الزور ، وقطع األرحام ، وقلة الكرام ، وكثرة اللئام 

ا ، وهي مروية عن أيب عمرو ، وما أخوفين أن تكون غلطة من الراوي على ، وهي غريبة مل ترد يف املصادر أخته
  .بغتة ، بفتح العني من غري تشديد ، كقراءة احلسن فيما تقدم : أيب عمرو ، وأن يكون الصواب 

  ) ١٩(َواللَُّه َيْعلَُم ُمَتقَلََّبكُْم َوَمثَْواكُْم  فَاْعلَْم أَنَُّه لَا إِلََه إِلَّا اللَُّه وَاْسَتْغِفْر ِلذَْنبَِك َوِللُْمْؤِمنَِني وَالُْمْؤِمنَاِت

إذا علمت أن األمر كما ذكر من سعادة هؤالء وشقاوة هؤالء ، فاثبت : ملا ذكر حال املؤمنني وحال الكافرين قال 
. ك باستغفار ذنبك وذنوب من على دين: على ما أنت عليه من العلم بوحدانية اهللا ، وعلى التواضع وهضم النفس 



واهللا يعلم أحوالكم ومتصرفاتكم ومتقلبكم يف معايشكم ومتاجركم ، ويعلم حيث تستقرون يف منازلكم أو متقلبكم 
ومثله حقيق بأن خيشى ويتقى ، . أو متقلبكم يف أعمالكم ومثواكم من اجلنة والنار . يف حياتكم ومثواكم يف القبور 

: أمل تسمع قوله حني بدأ به فقال : سئل عن فضل العلم فقال  أنه: وعن سفيان بن عيينة . وأن يستغفر ويسترحم 
} اعلموا أَنََّما احلياة الدنيا لَِعٌب َولَْهٌو { : فأمر بالعمل بعد العلم وقال } فاعلم أَنَُّه الَ إله إِالَّ اهللا واستغفر ِلذَنبَِك { 
واعلموا أَنََّما أموالكم { : وقال ]  ٢١: احلديد [ } كُْم سَابِقُواْ إىل َمْغفَِرٍة ّمن رَّّب{ : إىل قوله ]  ٢٠: احلديد [ 

واعلموا أَنََّما غَنِْمُتم ّمن َشْىء فَأَنَّ للَِّه { : وقال ]  ١٤: التغابن [ } فاحذروهم { : مث قال بعد } وأوالدكم ِفْتَنةٌ 
  .مث أمر بالعمل بعد ]  ٤١: األنفال [ } ُخُمَسُه 

مََرضٌ  لَْولَا نُزِّلَْت سُوَرةٌ فَإِذَا أُنْزِلَْت سُوَرةٌ ُمْحكََمةٌ َوذُِكَر ِفيَها الِْقتَالُ َرأَْيتَ الَِّذيَن ِفي قُلُوبِهِْم َوَيقُولُ الَِّذيَن آَمُنوا
َعَزَم الْأَْمُر فَلَْو َصَدقُوا اللََّه طَاَعةٌ َوقَْولٌ َمْعُروٌف فَإِذَا ) ٢٠(َيْنظُُرونَ إِلَْيكَ َنظََر الَْمْغِشيِّ َعلَْيِه ِمَن الَْمْوِت فَأَوْلَى لَُهْم 

  ) ٢١(لَكَانَ َخْيًرا لَُهْم 

فَإِذآ أُنزِلَتْ { يف معىن اجلهاد } لَْوالَ ُنزِّلَتْ ُسوَرةٌ { : كانوا يدعون احلرص على اجلهاد ويتمنونه بألسنتهم ويقولون 
فَلَمَّا كُِتَب َعلَْيهُِم { : يديهم ، كقوله تعاىل وأمروا فيها مبا متنوا وحرصوا عليه كاعوا وشق عليهم ، وسقطوا يف أ} 

مبينة غري متشاهبة ال حتتمل وجهاً إال } مُّْحكََمةٌ { ] .  ٧٧: النساء [ } القتال إِذَا فَرِيٌق ّمنُْهْم َيْخَشْونَ الناس 
وقيل هلا . نافقني كل سورة فيها ذكر القتال فهي حمكمة ، وهي أشّد القرآن على امل: وعن قتادة . وجوب القتال 

ألنّ النسخ ال يرد عليها من قبل أنّ القتال قد نسخ ما كان من الصفح واملهادنة ، وهو غري منسوخ إىل » حمكمة«
هي احملدثة؛ ألهنا حني حيدث نزوهلا ال يتناوهلا النسخ ، مث تنسخ بعد ذلك أو تبقى غري منسوخة : وقيل . يوم القيامة 

على البناء للفاعل ونصب » فإذا نزلت سورة و ذَكََر فيها القتالُ«: وقرىء » ة حمدثةسور«ويف قراءة عبد اهللا . 
} َنظََر املغشى َعلَْيِه ِمَن املوت { هم الذين كانوا على حرف غري ثابيت األقدام } الذين ِفى قُلُوبِهِْم مََّرٌض { القتال 

: وعيد مبعىن } فأوىل لَُهْم { الغشية عند املوت أي تشخص أبصارهم جبناً وهلعاً وغيظاً ، كما ينظر من أصابته 
} طَاَعةٌ َوقَْولٌ مَّْعُروفٌ { ومعناه الدعاء عليهم بأن يليهم املكروه . من الويل وهو القرب : وهو أفعل . فويل هلم 

ل وقو) طاعةٌ وقول ( هي حكاية قوهلم ، أي قالوا : وقيل . طاعة وقول معروف خري هلم : كالم مستأنف ، أي 
فَإِذَا َعَزَم االمر { يقولون طاعة وقول معروف : وتشهد له قراءة أّيب . أمرنا طاعة وقول معروف : معروف ، مبعىن 

إِنَّ ذَِلَك لَِمنْ { : ومنه قوله تعاىل . وإمنا يسندان إىل األمر إسناداً جمازياً . والعزم واجلد ألصحاب األمر . أي جّد } 
فلو صدقوا يف : أو . فيما زعموا من احلرص على اجلهاد } فَلَْو َصَدقُواْ اهللا { ] .  ٤٣ :الشورى [ } َعْزمِ االمور 

  .إمياهنم وواطأت قلوهبم فيه ألسنتهم 

ُه فَأََصمَُّهْم َوأَْعَمى أُولَِئكَ الَِّذيَن لَعََنُهُم اللَّ) ٢٢(فََهلْ َعَسيُْتْم إِنْ َتوَلَّْيُتمْ أَنْ ُتفِْسُدوا ِفي الْأَْرضِ َوُتقَطُِّعوا أَْرَحاَمكُْم 
  ) ٢٣(أَْبَصارَُهْم 

عسى أن تفعل ، وعسى أن تفعلوا ، وال يلحقون : وأما بنو متيم فيقولون . لغة أهل احلجاز : عسيت وعسيتم 
الضمائر ، وقرأ نافع بكسر السني وهو غريب ، وقد نقل الكالم من الغيبة إىل اخلطاب على طريقة االلتفات؛ 

: معناه : ؟ قلت } أَن تُفِْسدُواْ ِفى األرض . . . . فََهلْ َعَسْيُتْم { : ما معىن : فإن قلت . التوكيد  ليكون أبلغ يف
: فكيف يصح هذا يف كالم اهللا عز وعال وهو عامل مبا كان ومبا يكون؟ قلت : هل يتوقع منكم اإلفساد؟ فإن قلت 



يا : كم وعرف متريضكم ورخاوة عقدكم يف اإلميان معناه إنكم ملا عهد منكم أحقاء بأن يقول لكم كل من ذاق
هؤالء ، ما ترون؟ هل يتوقع منكم إن توليتم أمور الناس وتأمرمت عليهم ملا تبني منكم من الشواهد والح من املخايل 

ن أعرضتم وتوليتم إ: تناحرا على امللك وهتالكا على الدنيا؟ وقيل } أَن تُفِْسدُواْ ِفى األرض َوُتقَطُِّعواْ أَْرَحاَمكُْم { 
: عن دين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسنته أن ترجعوا إىل ما كنتم عليه يف اجلاهلية من اإلفساد يف األرض 

ويف قراءة علي . » وليتم«: مبقاتلة بعض األقارب بعضاً ووأد البنات؟ وقرىء : بالتغاور والتناهب ، وقطع األرحام 
إن توالكم والة غشمة خرجتم معهم ومشيتم حتت لوائهم وأفسدمت : أي » وِلُِّتمُت«: بن أيب طالب رضي اهللا عنه 

} لَّعََنُهُم اهللا { إشارة إىل املذكورين } أوالئك { من التقطيع والتقطع » وتقطعوا» «وَتقْطَعُوا«: بإفسادهم؟ وقرىء 
وعظة ، وعموا عن إبصار طريق إلفسادهم وقطعهم األرحام ، فمنعهم ألطافه وخذهلم ، حىت صموا عن استماع امل

املؤمنني اخللص الثابتني ، وأهنم يتشوفون إىل الوحي إذا أبطأ عليهم ، فإذا : وجيوز أن يريد بالذين آمنوا . اهلدى 
  .رأيت املنافقني فيما بينهم يضجرون منها : أنزلت سورة يف معىن اجلهاد 

  ) ٢٤(أَقْفَالَُها  أَفَلَا َيَتَدبَُّرونَ الْقُْرآنَ أَْم َعلَى قُلُوبٍ

ويتصفحونه وما فيه من املواعظ والزواجر ووعيد العصاة ، حىت ال جيسروا على املعاصي } أَفَالَ َيَتَدبَُّرونَ القرءان { 
وأم مبعىن بل ومهزة التقرير ، للتسجيل عليهم بأن قلوهبم مقفلة ال يتوصل } أَْم على قُلُوبٍ أَقْفَالَُها { : ، مث قال 
إذاً واهللا جيدوا يف القرآن زاجراً عن معصية اهللا لو تدبروه ، ولكنهم أخذوا باملتشابه : وعن قتادة . ر إليها ذك
أن يراد على : أما التنكري ففيه وجهان : مل نكرت القلوب وأضيفت األقفال إليها؟ قلت : فإن قلت . فهلكوا 

وأما إضافة األقفال؛ فألنه . ي قلوب املنافقني وه: أو يراد على بعض القلوب . قلوب قاسية مبهم أمرها يف ذلك 
  .على املصدر » إقفاهلا«: وقرىء . يريد األقفال املختصة هبا ، وهي أقفال الكفر اليت استغلقت فال تنفتح 

ذَِلَك بِأَنَُّهْم قَالُوا ) ٢٥(ُهْم َوأَْملَى لَُهْم إِنَّ الَِّذيَن ارَْتدُّوا َعلَى أَْدبَارِِهْم ِمْن َبْعِد َما َتَبيََّن لَُهُم الُْهَدى الشَّْيطَانُ سَوَّلَ لَ
فَكَْيَف إِذَا َتَوفَّْتُهُم الَْملَاِئكَةُ َيضْرُِبونَ ) ٢٦(ِللَِّذيَن كَرُِهوا َما َنزَّلَ اللَُّه َسُنِطيُعكُْم ِفي َبْعضِ الْأَْمرِ َواللَُّه َيْعلَُم إِسَْرارَُهْم 

  ) ٢٨(ذَِلَك بِأَنَُّهمُ اتََّبعُوا َما أَْسَخطَ اللََّه َوكَرُِهوا رِضَْواَنُه فَأَْحَبطَ أَْعَمالَُهْم ) ٢٧(ُوُجوَهُهْم َوأَْدبَارَُهْم 

سهل : سّول هلم . إنّ زيداً عمرو مّر به : مجلة من مبتدأ وخرب وقعت خرباً ألنّ ، كقولك } الشيطان َسوَّلَ لَُهْم { 
ء ، وقد اشتقه من السؤل من ال علم له بالتصريف واالشتقاق مجيعاً هلم ركوب العظائم ، من السول وهو االسترخا

إنّ الشيطان يغويهم وأنا أنظرهم ، : يعين » وأملى هلم«: وقرىء . ومّد هلم يف اآلمال واألماين } وأملى لَُهْم { 
: ناء للمفعول ، أي على الب» وأملى هلم«: وقرىء ]  ١٧٨: آل عمران [ } إنََّما ُنْمِلى لَُهْم { : كقوله تعاىل 

فإن . كيد الشيطان زين هلم على تقدير حذف املضاف : ، ومعناه » سّول هلم«: وقرىء . أمهلوا ومدّ يف عمرهم 
اليهود كفروا مبحمد صلى اهللا عليه وسلم من بعد ما تبني هلم اهلدى ، وهو نعته يف : من هؤالء؟ قلت : قلت 

وقيل عكسه ، . املنافقون : هم اليهود ، والذين كرهوا ما نزل اهللا : قالوا الذين . هم املنافقون : وقيل . التوراة 
التكذيب برسول اهللا : } بَْعضِ األمر { : وقيل . لئن أخرجتم لنخرجّن معكم : وأنه قول املنافقني لقريظة والنضري 

: حد الفريقني للمشركني هو قول أ: وقيل . صلى اهللا عليه وسلم ، أو بال إله إال اهللا ، أو ترك القتال معه 
ِفى َبْعضِ { : ومعىن . سنطيعكم يف التظافر على عداوة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والقعود عن اجلهاد معه 

على » إسرارهم«: وقرىء } واهللا َيْعلَمُ إِسَْرارَُهْم { أو يف بعض األمر الذي يهمكم . يف بعض ما تأمرون به } األمر 



» توفاهم«: فكيف يعملون وما حيلتهم حينئٍذ؟ وقرىء . سراً فيما بينهم ، فأفشاه اهللا عليهم  املصدر ، قالوا ذلك
النساء [ } إِنَّ الذين توفاهم امللئكة { : وحيتمل أن يكون ماضياً ، ومضارعاً قد حذفت إحدى تاءيه ، كقوله تعاىل 

اهللا إال يضرب من املالئكة يف وجهه ودبره  ال يتوىف أحد على معصية: وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما ] .  ٩٧: 
{ و . من كتمان نعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم } َمآ أَْسَخطَ اهللا { إشارة إىل التويف املوصوف } ذَِلَك { 

  .اإلميان برسول اهللا : } رِضَْواَنهُ 

َولَْو َنَشاُء لَأََريَْناكَُهْم فَلََعَرفَْتُهمْ بِِسيَماُهمْ ) ٢٩(أَْضغَانَُهْم أَْم َحِسَب الَِّذيَن ِفي قُلُوبِهِْم مََرٌض أَنْ لَْن ُيخْرَِج اللَُّه 
  ) ٣٠(َولََتْعرِفَنَُّهْم ِفي لَْحنِ الْقَْولِ َواللَُّه َيعْلَُم أَْعَمالَكُْم 

نفاقهم وإظهارهم على . إبرازها لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وللمؤمنني : أحقادهم وإخراجها } أضغاهنم { 
حىت تعرفهم . لعرفناكهم ودللناك عليهم } الريناكهم { وعداوهتم هلم ، وكانت صدورهم تغلى حنقاً عليهم 

وعن أنس رضي . وهو أن يسمهم اهللا تعاىل بعالمة ُيعلمون هبا : بعالمتهم } بسيماهم { بأعياهنم ال خيفون عليك 
  :اهللا عنه 

كان يعرفهم بسيماهم : عليه وسلم بعد هذه اآلية شيء من املنافقني ما خفي على رسول اهللا صلى اهللا )  ١٠٣٧( 
، ولقد كنا يف بعض الغزوات وفيها تسعة من املنافقني يشكوهم الناس ، فناموا ذات ليلة وأصبحوا وعلى جبهة كل 

: ؟ قلت } ْعرِفَنَُّهْم َولََت{ و } فَلََعَرفَْتُهم { أي فرق بني الالمني يف : فإن قلت . هذا منافق : واحد منهم مكتوب 
} وَلََتْعرِفَنَُّهْم { كررت يف املعطوف ، وأما الالم يف } ألريناكهم { كاليت يف ) لو ( األوىل هي الداخلة يف جواب 

ما لنا : هو قوهلم : وعن ابن عباس . يف حنوه وأسلوبه } ِفى لَْحنِ القول { فواقعة مع النون يف جواب قسم حمذوف 
متيله : أن تلحن بكالمك ، أي : اللحن : وقيل . ما علينا إن عصينا من العقاب : ثواب؟ وال يقولون إن أطعنا من ال

  :قال . إىل حنو من األحناء ليفطن له صاحبك كالتعريض والتورية 
  وَاللَّْحُن َيْعرِفُُه ذَُوو األَلَْبابِ... َولَقَْد لََحْنتُ لَكُم ِلكَْيَما َتفْقَهُوا 

  .الحن؛ ألنه يعدل بالكالم عن الصواب  :وقيل للمخطىء 

  ) ٣١(َولََنْبلُوَنَّكُْم َحتَّى َنعْلََم الُْمَجاِهِديَن ِمْنكُْم َوالصَّابِرِيَن وََنْبلَُو أَخَْبارَكُْم 

ما حيكى عنكم وما خيرب به عن أعمالكم ، ليعلم حسنها من قبيحها؛ ألن اخلرب على حسب املخرب عنه } أخباركم { 
. وحنن نبلو أخباركم : ونبلو ، بسكون الواو على معىن : فحسن ، وإن قبيحاً فقبيح ، وقرأ يعقوب  إن حسناً: 

اللَّهم ال تبلنا ، فإنك إن : أنه كان إذا قرأها بكى وقال : وعن الفضيل . ويبلو بالياء » وليبلونكم ويعلم«: وقرىء 
  .بلوتنا فضحتنا وهتكت أستارنا وعذبتنا 

 َشيْئًا َوسَُيْحبِطُ كَفَُروا َوَصدُّوا َعْن َسبِيلِ اللَِّه َوَشاقُّوا الرَّسُولَ ِمْن َبْعِد َما َتَبيََّن لَُهُم الُْهَدى لَْن َيُضرُّوا اللََّهإِنَّ الَِّذيَن 
  ) ٣٢(أَْعَمالَُهْم 

 صلى اهللا عليه وسلم اليت عملوها يف دينهم يرجون هبا الثواب؛ ألهنا مع كفرهم برسول اهللا} َوسَُيْحبِطُ أعماهلم { 
: أو سيحبط أعماهلم اليت عملوها ، واملكايد اليت نصبوها يف مشاقة الرسول ، أي . باطلة ، وهم قريظة والنضري 



هم : وقيل . سيبطلها فال يصلون منها إىل أغراضهم ، بل يستنصرون هبا وال يثمر هلم إال القتل واجلالء عن أوطاهنم 
  .م بدر رؤساء قريش ، واملطعمون يو

  ) ٣٣(َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَِطيعُوا اللََّه َوأَِطيعُوا الرَّسُولَ َولَا ُتْبِطلُوا أَْعَمالَكُْم 

} ال َتْرفَُعواْ أصواتكم فَْوَق صَْوِت النىب { : أي ال حتبطوا الطاعات بالكبائر ، كقوله تعاىل } َوالَ ُتْبِطلُواْ أعمالكم { 
كان أصحاب : وعن أيب العالية ]  ٢٠: احلجرات [ } أَن َتْحَبطَ أعمالكم { : إىل أن قال ]  ٢: احلجرات [ 

{ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يرون أنه ال يضر مع اإلميان ذنب ، كما ال ينفع مع الشرك عمل ، حىت نزلت 
وعن . فخافوا أن حتبط الكبائر أعماهلم :  وعن حذيفة. فكانوا خيافون الكبائر على أعماهلم } َوالَ ُتْبِطلُواْ أعمالكم 

ما هذا الذي : فقلنا } َوالَ ُتْبِطلُواْ أعمالكم { كنا نرى أنه ليس شيء من حسناتنا إال مقبوالً ، حىت نزل : ابن عمر 
َيْغِفُر َما ُدونَ ذَِلكَ إِنَّ اهللا الَ َيْغِفُر أَن ُيشَْرَك بِِه َو{ الكبائر املوجبات والفواحش ، حىت نزل : يبطل أعمالنا؟ فقلنا 

فكففنا عن القول يف ذلك ، فكنا خناف على من أصاب الكبائر ونرجو ملن مل ]  ١١٦: النساء [ } ِلَمن َيَشاء 
. ال تبطلوها مبعصيتهما : وقيل . رحم اهللا عبداً مل حيبط عمله الصاحل بعمله السيء : وعن قتادة رمحه اهللا . يصبها 

بالعجب؛ فإنّ : بالشك والنفاق ، وقيل : ال تبطلوها بالرياء والسمعة ، وعنه :  عنهما وعن ابن عباس رضي اهللا
  .وال تبطلوا صدقاتكم باملّن واألذى : وقيل . العجب يأكل احلسنات كما تأكل النار احلطب 

  ) ٣٤(ْن َيْغِفَر اللَُّه لَُهْم إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا َوَصدُّوا َعْن َسبِيلِ اللَِّه ثُمَّ َماتُوا َوُهْم كُفَّاٌر فَلَ

  .هم أصحاب القليب ، والظاهر العموم : قيل } ثُمَّ مَاُتواْ وَُهْم كُفَّاٌر { 

  ) ٣٥(فَلَا َتهُِنوا وََتْدُعوا إِلَى السَّلْمِ َوأَنُْتُم الْأَْعلَْونَ َواللَُّه َمَعكُْم َولَْن َيِترَكُْم أَْعَمالَكُْم 

َوأَنُتمُ { وهم املساملة » السلم«: وقرىء } َتْدعُواْ إِلَى السلم { ال ) و ( تضعفوا وال تذلوا للعدّو  وال} فَالَ تَهُِنواْ { 
ال تكونوا أّول الطائفتني ضرعت إىل : وعن قتادة . أي ناصركم } واهللا َمَعكُْم { أي األغلبون األقهرون } اَألْعلَْونَ 

. ارمتوا الصيد وتراموه : حنو قولك . إذا دعوا : ادّعى القوم وتداعوا ال تّدعوا من «: وقرىء . صاحبتها باملوادعة 
قوله : } وَأَنُتُم االْْعلَْونَ { : وحنو قوله تعاىل . أو منصوب إلضمار أنْ . جمزوم لدخوله يف حكم النهى : وتدعوا 

رجل إذا قتلت له قتيالً من ولد أو أخ من وترت ال} َولَن َيِترَكُْم { ] .  ٦٨: طه [ } إِنََّك أَنَت االعلى { : تعاىل 
أفردته من قريبه أو ماله ، من الوتر وهو الفرد؛ فشبه إضاعة عمل العامل وتعطيل : أو محيم ، أو حربته ، وحقيقته 

  :ومنه قوله عليه الصالة والسالم . ثوابه بوتر الواتر ، وهو من فصيح الكالم 
  .أي أفرد عنهما قتالً وهنباً " تر أهله وماله من فاتته صالة العصر ، فكأمنا و) "  ١٠٣٨( 

إِنْ َيسْأَلْكُُموَها فَُيْحِفكُْم ) ٣٦(الَكُْم إِنََّما الَْحَياةُ الدُّْنَيا لَِعٌب َولَْهٌو َوإِنْ ُتْؤِمُنوا َوَتتَّقُوا ُيؤِْتكُْم أُُجورَكُْم َولَا َيسْأَلْكُْم أَْمَو
لُ َها أَنُْتْم َهُؤلَاِء ُتْدَعْونَ ِلُتْنِفقُوا ِفي َسبِيلِ اللَِّه فَِمْنكُْم َمْن َيْبَخلُ َوَمْن يَْبَخلْ فَإِنََّما يَْبَخ) ٣٧(َتْبَخلُوا وَُيْخرِجْ أَضَْغاَنكُْم 

  ) ٣٨(ونُوا أَْمثَالَكُْم َعْن َنفِْسِه َواللَُّه الَْغنِيُّ وَأَنُْتُم الْفُقََراُء َوإِنْ َتتََولَّْوا َيسَْتْبِدلْ قَْوًما غَْيَركُْم ثُمَّ لَا َيكُ



أي وال يسألكم مجيعها ، إمنا يقتصر منكم } َوالَ َيْسئَلْكُْم أْموَالَكُْم { ثواب إميانكم وتقواكم } ُيؤِْتكُمْ أُجُوَركُمْ { 
لوغ الغاية املبالغة وب: أي جيهدكم ويطلبه كله ، واإلحفاء } إِن َيْسألْكُُموَها فَُيحِْفكُمْ { : على ربع العشر ، مث قال 

تَْبَخلُواْ وَُيخْرِجْ { إذا استأصله : وأحفى شاربه . أحفاه يف املسألة إذا مل يترك شيئاً من اإلحلاح : يف كل شيء ، يقال 
أي تضطغنون على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وتضيق صدوركم لذلك ، وأظهرمت كراهتكم } أضغانكم 

أو للبخل؛ . هللا عز وجل ، أي يضغنكم بطلب أموالكم } ُيْخرِجَ { يف  ومقتكم لدين يذهب بأموالكم ، والضمري
} هؤالءآء { وخيرج ، بالياء والتاء مع فتحهما ورفع أضغانكم . بالنون » خترج«ألنه سبب االضطغان ، وقرىء 

ون ، مث استأنف أو أنتم يا خماطبون هؤالء املوصوف. أي أنتم الذين تدعون } ُتْدَعْونَ { موصول مبعىن الذين صلته 
: وقيل . هي النفقة يف الغزو : قيل } ِلُتنِفقُواْ ِفى َسبِيلِ اهللا { تدعون : وما وصفنا؟ فقيل : وصفهم ، كأهنم قالوا 

الدليل على أنه لو أحفاكم لبخلتم وكرهتم العطاء واضطغنتم أنكم تدعون إىل أداء ربع العشر : الزكاة ، كأنه قيل 
يَْبَخلُ { فال يتعداه ضرر خبله ، وإمنا . بالصدقة وأداء الفريضة } َوَمن يَْبَخلْ { : ، مث قال ، فمنكم ناس يبخلون به 

مث أخرب أنه ال يأمر بذلك وال يدعو إليه حلاجته . يقال خبلت عليه وعنه ، وكذلك ضننت عليه وعنه } َعن نَّفِْسِه 
: معطوف على } َوإِن َتتََولَّْواْ { وفقركم إىل الثواب  إليه ، فهو الغين الذي تستحيل عليه احلاجات ، ولكن حلاجتكم

خيلق قوماً سواكم على خالف صفتكم راغبني يف اإلميان والتقوى ، } َيْسَتْبِدلْ قَْوماً غَْيَركُمْ { وإن تؤمنوا وتتقوا 
األنصار : وقيل . هم املالئكة : وقيل ]  ١٩: إبراهيم [ } وََيأِْت بَِخلْقٍ َجِديدٍ { : غري متولني عنهما ، كقوله تعاىل 

  .فارس والروم : وعن عكرمة . العجم : وعن احلسن . كندة والنخع : وعن ابن عباس . 
: " وسئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن القوم وكان سلمان إىل جنبه ، فضرب على فخذه وقال )  ١٠٣٩( 

  "الثريا لتناوله رجال من فارس هذا وقومه ، والذي نفسي بيده ، لو كان اإلميان منوطاً ب
من قرأ سورة حممد صلى اهللا عليه وسلم كان حقاً على اهللا ) "  ١٠٤٠: ( وعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  "أن يسقيه من أهنار اجلنة 

تَأَخََّر وَُيِتمَّ نِْعَمَتُه َعلَْيَك وََيْهِدَيكَ ِصرَاطًا ُمْستَِقيًما  ِلَيْغِفَر لََك اللَُّه َما تَقَدََّم ِمْن ذَْنبَِك َوَما) ١(إِنَّا فََتْحَنا لََك فَْتًحا مُبِيًنا 
  ) ٣(َوَيْنُصَرَك اللَُّه َنصًْرا َعزِيًزا ) ٢(

هو فتح مكة ، وقد نزلت مرجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن مكة عام احلديبية عدة له بالفتح ، وجيء به 
سبحانه يف أخباره؛ ألهنا يف حتققها وتيقنها مبنزلة الكائنة املوجودة ، ويف ذلك  على لفظ املاضي على عادة رّب العزة

مل : كيف جعل فتح مكة علة للمغفرة؟ قلت : فإن قلت . من الفخامة والداللة على علو شأن املْخبِر ما ال خيفى 
م النعمة وهداية الصراط املستقيم وهي املغفرة وإمتا: جيعل علة للمغفرة ، ولكن الجتماع ما عّدد من األمور األربعة 

يسرنا لك فتح مكة ، ونصرناك على عدّوك ، لنجمع لك بني عز الدارين وأغراض : والنصر العزيز ، كأنه قيل 
سبباً للغفران والثواب والفتح والظفر  -من حيث إنه جهاد للعدوّ  -وجيوز أن يكون فتح مكة . العاجل واآلجل 

وقيل . أو بغري حرب ، ألنه منغلق ما مل يظفر به ، فإذا ظفر به وحصل يف اليد فقد فتح بالبلد عنوة أو صلحاً حبرب 
وعن ابن عباس رضي اهللا عنه . هو فتح احلديبية ، ومل يكن فيه قتال شديد ، ولكن ترام بني القوم بسهام وحجارة : 
كيف يكون : فإن قلت . ا الصلح ظهروا عليهم حىت سألو: وعن الكليب . رموا املشركني حىت أدخلوهم ديارهم : 

. كان ذلك قبل اهلدنة ، فلما طلبوها ومتت كان فتحاً مبيناً : فتحاً وقد أحصروا فنحروا وحلقوا باحلديبية؟ قلت 
  :وعن موسى بن عقبة 



ما هذا بفتح ، لقد : أقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من احلديبية راجعاً ، فقال رجل من أصحابه )  ١٠٤١( 
بئس الكالم هذا ، بل هو أعظم الفتوح ، « : صدّونا عن البيت وصد هدينا ، فبلغ النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال 

وقد رضى املشركون أن يدفعوكم عن بالدهم بالراح ، ويسألوكم القضية ، ويرغبوا إليكم يف األمان ، وقد رأوا 
  :، وعن الشعيب » منكم ما كرهوا 

: ية وأصاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف تلك الغزوة ما مل يصب يف غزوة أصاب نزلت باحلديب)  ١٠٤٢( 
أن بويع بيعة الرضوان ، وغفر له ما تقّدم من ذنبه وما تأخر ، وظهرت الروم على فارس؛ وبلغ اهلدى حمله ، 

ق فيها قطرة ، فتمضمض وذلك أنه نزح ماؤها حىت مل يب. وأطعموا خنل خيرب ، وكان يف فتح احلديبية آية عظيمة 
فجاش املاء حىت : وقيل . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث جمه فيها ، فدرت باملاء حىت شرب مجيع من كان معه 

فتح اهللا له باإلسالم والنبّوة : وقيل . فتح الروم : هو فتح خيرب ، وقيل : وقيل  -امتألت ومل ينفد ماؤها بعد 
فتح أبني منه وأعظم ، وهو رأس الفتوح كلها ، إذ ال فتح من فتوح اإلسالم إال  والدعوة باحلجة والسيف ، وال

معناه قضينا لك قضاء بيناً على أهل مكة أن تدخلها أنت وأصحابك من قابل؛ : وقيل . وهو حتته ومتشعب منه 
مجيع ما فرط : يريد } َوَما َتأَخََّر َما تَقَدََّم ِمن ذَنبَِك { من الفتاحة وهي احلكومة ، وكذا عن قتادة : لتطوفوا بالبيت 

{ ما تقدم من حديث مارية وما تأخر من امرأة زيد : وقيل . ما تقدم يف اجلاهلية وما بعدها : وعن مقاتل . منك 
  .أو وصف بصفة املنصور إسناداً جمازياً أو عزيزاً صاحبه  -فيه عز ومنعة } َنصْراً َعزِيزاً 

 اللَّهُ يَنةَ ِفي قُلُوبِ الُْمْؤِمنَِني ِليَْزَدادُوا إَِمياًنا َمعَ إِميَانِهِْم َوِللَِّه ُجُنوُد السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َوكَانَُهَو الَِّذي أَنَْزلَ السَِّك
ِفيَها وَُيكَفَِّر َعْنُهمْ َسيِّئَاتِهِْم  لُِيْدِخلَ الُْمْؤِمنَِني َوالُْمْؤمَِناِت َجنَّاٍت َتجْرِي ِمْن َتحِْتَها الْأَنَْهاُر َخاِلِديَن) ٤(َعِليًما َحِكيًما 

َويَُعذِّبَ الُْمَناِفِقَني وَالُْمَناِفقَاِت َوالُْمْشرِِكَني وَالُْمْشرِكَاِت الظَّانَِّني بِاللَِّه ظَنَّ ) ٥(َوكَانَ ذَِلَك ِعْندَ اللَِّه فَْوًزا َعِظيًما 
َوِللَِّه ُجُنوُد السََّماَواتِ ) ٦(لَُّه َعلَْيهِْم َولََعنَُهْم َوأََعدَّ لَُهمْ َجهَنََّم َوَساَءْت َمِصًريا السَّْوِء َعلَْيهِْم َداِئَرةُ السَّْوِء َوغَِضَب ال

  ) ٧(َوالْأَْرضِ َوكَانَ اللَُّه َعزِيًزا َحِكيًما 

واألمن ،  أنزل اهللا يف قلوهبم السكون ، والطمأنينة بسبب الصلح: السكون كالبهيتة للبهتان ، أي } السكينة { 
ليعرفوا فضل اهللا عليهم بتيسري األمن بعد اخلوف ، واهلدنة غب القتال ، فيزدادوا يقيناً إىل يقينهم ، وأنزل فيها 

. بالشرائع مقروناً إىل إمياهنم وهو التوحيد } لَِيْزدَاُدواْ إميانا { السكون إىل ما جاء به حممد عليه السالم من الشرائع 
إن أّول ما أتاهم به النيب صلى اهللا عليه وسلم التوحيد ، فلما آمنوا باهللا وحده : عنهما  عن ابن عباس رضي اهللا

أو أنزل فيها الوقار والعظمة هللا عّز وجل . أنزل الصالة والزكاة ، مث احلج ، مث اجلهاد ، فازدادوا إمياناً إىل إمياهنم 
َوِللَِّه ُجُنودُ { أنزل فيها الرمحة ليترامحوا فيزداد إمياهنم : يل وق. ولرسوله ، ليزدادوا باعتقاد ذلك إمياناً إىل إمياهنم 

يسلط بعضها على بعض كما يقتضيه علمه وحكمته ، ومن قضيته أن سكّن قلوب املؤمنني } السماوات واألرض 
الثواب  بصلح احلديبية ووعدهم أن يفتح هلم ، وإمنا قضى ذلك ليعرف املؤمنون نعمة اهللا فيه ويشكروها فيستحقوا

عبارة عن رداءة الشيء وفساده؛ : وقع السوء . ، فيثيبهم ويعذب الكافرين واملنافقني ملا غاظهم من ذلك وكرهوه 
: فعل صدق ، ويف املسخوط الفاسد منها : والصدق عن جودته وصالحه ، فقيل يف املرضى الصاحل من األفعال 

 ال ينصر الرسول واملؤمنني ، وال يرجعهم إىل مكة ظافرين ظنهم أن اهللا تعاىل} ظَنَّ السوء { ومعىن . فعل سوء 
 -ما يظنونه ويتربصونه باملؤمنني فهو حائق هبم ودائر عليهم : أي } َعلَيْهِْم دَاِئَرةُ السوء { فاحتيها عنوة وقهراً 

وهنا ، فهي عندهم الدائرة اليت يذموهنا ويسخط: بالفتح ، أي » دائرة السوء«: وقرىء . اهلالك والدمار : والسوء 



مها كالكُره والكَره : هل من فرق بني السُّوء والسَّوء؟ قلت : فإن قلت . دائر سوء ، وعند املؤمنني دائرة صدق 
وأما السُّوء . والضُّْعف والضَّْعف ، من ساء ، إال أنّ املفتوح غلب يف أن يضاف إليه ما يراد ذمه من كل شيء 

أراد به السوء وأراد به اخلري؛ ولذلك أضيف الظن إىل : يقال . قيض اخلري بالضم فجار جمرى الشر الذي هو ن
املفتوح لكونه مذموماً؛ وكانت الدائرة حممودة فكان حقها أن ال تضاف إليه إال على التأويل الذي ذكرنا وأما 

إِنْ { : ّز وعال دائرة السوء بالضم ، فألن الذي أصاهبم مكروه وشدة ، فصح أن يقع عليه اسم السوء ، كقوله ع
  ] . ١٧: األحزاب [ } أََراَد بِكُْم ُسوءاً أَْو أََراَد بِكُمْ َرْحَمةً 

  ) ٩(ِلُتْؤِمنُوا بِاللَِّه َوَرسُوِلِه َوُتعَزُِّروُه َوُتَوقُِّروُه َوُتسَبُِّحوهُ ُبكَْرةً وَأَِصيلًا ) ٨(إِنَّا أَْرَسلَْناَك َشاِهًدا َومَُبشًِّرا َوَنِذيًرا 

} لُّتْؤِمنُواْ { ] .  ١٤٣: البقرة [ } َوَيكُونَ الرسول َعلَْيكُْم َشهِيًدا { : تشهد على أمّتك ، كقوله تعاىل } هدا شا{ 
أو من السبحة ، . من التسبيح } وَُتسَّبُحوُه { ويعظموه } َوُتَوقُّروُه { ويقووه بالنصرة } َوُتعَّزُروُه { الضمري للناس 

. ومن فرق الضمائر فقد أبعد . تعزيز دينه ورسوله صلى اهللا عليه وسلم : ملراد بتعزيز اهللا والضمائر هللا عز وجلّ وا
واخلطاب لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وألّمته . بالتاء » وتسبحوه» «وتوقروه» «وتعزروه» «لتؤمنوا«: وقرىء 

وتوقروه من . وتعززوه بالزايني  وتعزروه بضم التاء والتخفيف ،. بضم الزاي وكسرها » وتعزروه«: وقرىء . 
صالة الفجر وصالة الظهر : عن ابن عباس رضي اهللا عنهما } ُبكَْرةً وَأَصِيالً { وتسبحوا اهللا . أوقره مبعىن وقره 

  .والعصر 

إِنََّما َيْنكُثُ َعلَى َنفِْسِه َوَمْن أَْوفَى بَِما َعاَهدَ إِنَّ الَِّذيَن يَُبايِعُوَنَك إِنََّما ُيبَايُِعونَ اللََّه َيُد اللَِّه فَْوَق أَْيدِيهِْم فََمْن َنكَثَ فَ
  ) ١٠(َعلَْيُه اللََّه فََسُيْؤِتيِه أَجًْرا َعِظيًما 

يريد أن يد رسول اهللا } َيدُ اهللا فَْوَق أَْيدِيهِْم { : أكده تأكيداً على طريق التخييل فقال } إِنََّما ُيَبايُِعونَ اهللا { ملا قال 
تقرير أن : هي يد اهللا ، واهللا تعاىل منزه عن اجلوارح وعن صفات األجسام ، وإمنا املعىن : أيدي املبايعني  اليت تعلو

[ } مَّْن ُيِطعِ الرسول فَقَْد أَطَاَع اهللا { : عقد امليثاق مع الرسول كعقده مع اهللا من غري تفاوت بينهما ، كقوله تعاىل 
قال جابر بن . فال يعود ضرر نكثه إال عليه } فَإِنََّما َينكُثُ على نَفِْسِه {  بيعة الرضوان: واملراد ]  ٨٠: النساء 

  :عبد اهللا رضي اهللا عنه 
بايعنا رسول اهللا حتت الشجرة على املوت ، وعلى أن ال نفّر ، فما نكث أحد منا البيعة إال جد بن )  ١٠٤٣( 

ألجل اهللا ولوجهه ، : أي » إمنا يبايعون هللا«: وقرىء . م قيس وكان منافقاً ، اختبأ حتت إبط بعريه ومل يسر مع القو
وفيت بالعهد : بالنون والياء ، يقال } فََسيُْؤِتيِه { بضم الكاف وكسرها ، ومبا عاهد وعهد » ينكث«: وقرىء 

البقرة [ } ْهدِِهْم واملوفون بَِع{ ]  ١: املائدة [ } أَْوفُواْ بالعقود { : ومنها قوله تعاىل . وأوفيت به ، وهي لغة هتامة 
 :١٧٧ . [  

َنتِهِْم َما لَْيَس ِفي قُلُوبِهِْم قُلْ فََمْن َسَيقُولُ لََك الُْمَخلَّفُونَ ِمَن الْأَعَْرابِ َشَغلَْتَنا أَمَْوالَُنا َوأَْهلُوَنا فَاْسَتْغِفْر لََنا َيقُولُونَ بِأَلِْس
  ) ١١(كُمْ ضَرا أَْو أََرادَ بِكُْم َنفًْعا َبلْ كَانَ اللَُّه بَِما َتْعَملُونَ خَبًِريا َيْمِلُك لَكُْم ِمَن اللَِّه َشْيئًا إِنْ أََراَد بِ



  وذلك. هم الذين خلفوا عن احلديبية ، وهم أعراب غفار ومزينة وجهينة وأشجع وأسلم والديل 
معتمراً استنفر من حول أنّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني أراد املسري إىل مكة عام احلديبية )  ١٠٤٤( 

املدينة من األعراب وأهل البوادي ليخرجوا معه حذراً من قريش أن يعرضوا له حبرب أو يصدوه عن البيت ، 
: وأحرم هو صلى اهللا عليه وسلم وساق معه اهلدى ، ليعلم أنه ال يريد حرباً ، فتثاقل كثري من األعراب وقالوا 

باملدينة وقتلوا أصحابه ، فيقاتلهم ، وظنوا أنه يهلك فال ينقلب إىل املدينة  يذهب إىل قوم قد غزوه يف ُعقْرِ داره
َيقُولُونَ { بالتشديد » شغلتنا«: وقرىء . واعتلوا بالشغل بأهاليهم وأمواهلم وأنه ليس هلم من يقوم بأشغاهلم 

ي خلفهم ليس مبا يقولون ، وإمنا هو الشك يف وأن الذ. تكذيب هلم يف اعتذارهم } بِأَلِْسَنتِهِْم مَّا لَْيَس ِفى قُلُوبِهِمْ 
فمن مينعكم من مشيئة اهللا } فََمن َيْمِلُك لَكُْم { اهللا والنفاق؛ وطلبهم لالستغفار أيضاً ليس بصادر عن حقيقة 

» ضراً«:  من ظفر وغنيمة وقرىء} أَْو أَرَاَد بِكُْم َنفْعاً { ما يضركم من قتل أو هزمية } إِنْ أََراَد بِكُمْ { وقضائه 
كأرض وأرضات ، وقد جاء أهلة . أهالت ، على تقدير تاء التأنيث : ويقال . مجع أهل : األهلون . بالفتح والضم 

  .وأّما أهال ، فاسم مجع ، كليال . 

ي قُلُوبِكُْم َوظََننُْتْم ظَنَّ السَّْوِء َوكُْنُتْم قَْوًما َبلْ ظََنْنُتْم أَنْ لَْن َيْنقَِلَب الرَّسُولُ وَالُْمْؤِمُنونَ إِلَى أَْهِليهِْم أََبًدا َوُزيَِّن ذَِلَك ِف
  ) ١٢(ُبوًرا 

{ ، على البناء للفاعل وهو الشيطان ، أو اهللا عز وجل ، وكالمها جاء يف القرآن » َوَزيََّن» «إىل أهلهم«: وقرىء 
من بار ، كاهللك : والبور ]  ٤: النمل [ } وزينا هلم أعماهلم { ، ]  ٢٤: النمل [ } َوَزيََّن لَُهُم الشيطان أعماهلم 

وجيوز أن يكون مجع بائر كعائذ . من هلك ، بناء ومعىن؛ ولذلك وصف به الواحد واجلمع واملذكر واملؤنث : 
أو هالكني عند اهللا مستوجبني . وكنتم قوماً فاسدين يف أنفسكم وقلوبكم ونياتكم ال خري فيكم : واملعىن . وعوذ 

  .لسخطه وعقابه 

  ) ١٣(َمْن لَْم ُيْؤِمْن بِاللَِّه َوَرُسوِلِه فَإِنَّا أَْعَتْدَنا لِلْكَاِفرِيَن َسعًِريا َو

َسِعرياً { مقام مقام هلم ، لإليذان بأنّ من مل جيمع بني اإلميانني اإلميان باهللا وبرسوله فهو كافر ، ونكر } للكافرين { 
  ] . ١٤: الليل [ } نَاراً تلظى { ألهنا نار خمصوصة ، كما نكر } 

  ) ١٤( َوِللَِّه ُملُْك السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َيْغِفُر ِلَمْن َيَشاُء َوُيَعذُِّب َمْن َيَشاُء َوكَانَ اللَُّه غَفُوًرا َرِحيًما

يدبره تدبري قادر حكيم ، فيغفر ويعذب مبشيئته ، ومشيئته تابعة حلكمته ، } َوللَِّه ُملُْك السماوات واالرض { 
رمحته سابقة لغضبه ، حيث يكفر السيئات } َوكَانَ اهللا غَفُوراً رَِّحيماً { ته املغفرة للتائب وتعذيب املصر وحكم

  .باجتناب الكبائر ، ويغفر الكبائر بالتوبة 

أَنْ يَُبدِّلُوا كَلَاَم اللَِّه قُلْ لَْن َتتَّبِعُوَنا كَذَِلكُمْ  َسَيقُولُ الُْمَخلَّفُونَ إِذَا اْنطَلَقُْتمْ إِلَى َمَغانِمَ ِلتَأُْخذُوَها ذَُروَنا َنتَّبِْعكُْم ُيرِيُدونَ
  ) ١٥(قَالَ اللَُّه ِمْن قَْبلُ فََسَيقُولُونَ َبلْ َتْحُسدُوَنَنا َبلْ كَانُوا لَا َيفْقَُهونَ إِلَّا قَِليلًا 



} أَن يَُبّدلُواْ كالم اهللا { إىل غنائم خيرب } مَ إِذَا انطلقتم إىل َمغَانِ{ الذين ختلفوا عن احلديبية } َسَيقُولُ املخلفون { 
أن يغريوا موعد اهللا ألهل احلديبية ، وذلك أنه وعدهم أن يعّوضهم من مغامن مكة مغامن خيرب » كلم اهللا«: وقرىء 

]  ٨٣: التوبة  [} لَّن َتخُْرُجواْ َمِعَى أََبًدا { : هو قوله تعاىل : وقيل . إذا قفلوا موادعني ال يصيبون منهم شيئاً 
{ ال يفهمون إال فهماً } الَّ َيفْقَُهونَ { بضم السني وكسرها : قرىء . أن نصيب معكم من الغنائم » حتسدوننا«

 ٧: الروم [ } َيْعلَُمونَ ظَاهِراً ّمَن احلياة الدنيا { : وهو فطنتهم ألمور الدنيا دون أمور الدين ، كقوله تعاىل } قَِليالً 
ردّ أن يكون حكم اهللا أن ال يتبعوهم : األّول إضراب معناه : الفرق بني حريف اإلضراب؟ قلت ما : فإن قلت ] 

والثاين إضراب عن وصفهم بإضافة احلسد إىل املؤمنني ، إىل وصفهم مبا هو أطم منه ، وهو اجلهل . وإثبات احلسد 
  .وقلة الفقه 

لَى قَْومٍ أُوِلي بَأْسٍ َشِديٍد تُقَاِتلُوَنُهْم أَوْ ُيْسِلُمونَ فَإِنْ ُتِطيُعوا يُْؤِتكُُم اللَُّه أَجًْرا قُلْ ِللُْمَخلَِّفَني ِمَن الْأَْعرَابِ سَُتْدَعْونَ إِ
  ) ١٦(َحَسًنا َوإِنْ َتتََولَّْوا كََما تََولَّيُْتْم ِمْن قَْبلُ ُيَعذِّْبكُْم َعذَاًبا أَِليًما 

يعين بين حنيفة قوم مسيلمة ، وأهل } إىل قَْومٍ أُوِْلى بَأْسٍ َشدِيٍد { حلديبية هم الذين ختلفوا عن ا} قُل لِّلُْمَخلَِّفَني { 
الرّدة الذين حارهبم أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه؛ ألن مشركي العرب واملرتدين هم الذين ال يقبل منهم إال 

س تقبل منهم اجلزية ، واجملو. اإلسالم أو السيف عند أيب حنيفة ومن عداهم من مشركي العجم وأهل الكتاب 
وهذا دليل على إمامة أيب . وعن الشافعي ال تقبل اجلزية إال من أهل الكتاب واجملوس دون مشركي العجم والعرب 

. بكر الصديق رضي اهللا عنه ، فإهنم مل يدعوا إىل حرب يف أيام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ولكن بعد وفاته 
فَقُلْ لَّن َتْخُرجُواْ َمِعَى أََبًدا َولَن تقاتلوا َمِعَى َعدُّوا { :  عليه وسلم مع قوله تعاىل وكيف يدعوهم رسول اهللا صلى اهللا

ينقادون ، ألنّ الروم نصارى ، وفارس جموس } ُيْسِلُمونَ { ومعىن . هم فارس والروم : وقيل ]  ٨٣: التوبة [ } 
وهوازن ، وكان ذلك يف أيام رسول اهللا صلى اهللا عليه  عن قتادة أهنم ثقيف: فإن قلت . يقبل منهم إعطاء اجلزية 

لن خترجوا معي أبداً ما دمتم على ما أنتم عليه من مرض القلوب : إن صح ذلك فاملعىن : وسلم ؟ قلت 
كان املوعد أهنم ال يتبعون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال : أو على قول جماهد . واالضطراب يف الدين 

معطوف على . أو يسلمون . يريد يف غزوة احلديبية } كََما تََولَّيُْتْم ّمن قَْبلُ { ب هلم يف املغنم متطوعني ال نصي
مبعىن » أو يسلموا«: ويف قراءة أّيب . إما املقاتلة ، أو اإلسالم ، ال ثالث هلما : يكون أحد األمرين : تقاتلوهنم ، أي 

  .إىل أن يسلموا : 

 ٌج َولَا َعلَى الْأَعَْرجِ حََرٌج َولَا َعلَى الْمَرِيضِ َحَرٌج َوَمْن ُيِطعِ اللََّه َوَرسُولَُه ُيْدِخلُْه جَنَّاٍت َتجْرِيلَْيَس َعلَى الْأَْعَمى حََر
  ) ١٧(ِمْن َتْحِتَها الْأَْنهَاُر َوَمْن َيَتَولَّ يَُعذِّْبُه َعذَاًبا أَِليًما 

  .بالنون » ونعذبه» «ندخله«: وقرىء . لغزو نفى احلرج عن هؤالء من ذوي العاهات يف التخلف عن ا

ِكيَنةَ َعلَْيهِْم َوأَثَابَُهْم فَْتًحا قَرِيبًا لَقَْد َرِضَي اللَُّه َعنِ الُْمْؤِمنَِني إِذْ ُيَبايُِعوَنَك َتْحَت الشََّجَرِة فََعِلَم َما ِفي قُلُوبِهِْم فَأَْنَزلَ السَّ
  ) ١٩(ا َوكَانَ اللَُّه َعزِيًزا َحِكيًما َوَمَغانَِم كَثَِريةً يَأُْخذُوَنَه) ١٨(



  :هي بيعة الرضوان ، مسيت هبذه اآلية ، وقصتها 
أنّ النيب صلى اهللا عليه وسلم حني نزل احلديبية بعث خِراش بن أّمية اخلزاعي رسوالً إىل أهل مكة ، )  ١٠٤٥( 

إين أخافهم على نفسي ، ملا عرف من : قال فهموا به فمنعه األحابيش ، فلما رجع دعا بعمر رضي اهللا عنه ليبعثه ف
عثمان بن عفان فبعثه : عداويت إياهم وما مبكة عدوّي مينعين ، ولكين أدلك على رجل هو أعز هبا مين وأحب إليهم 

إن شئت أن تطوف بالبيت : فخربهم أنه مل يأت حبرب ، وإمنا جاء زائراً هلذا البيت معظماً حلرمته ، فوقروه وقالوا 
ما كنت ألطوف قبل أن يطوف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واحتبس عندهم فأرجف بأهنم : ، فقال فافعل 

ال نربح حىت نناجز القوم ، ودعا الناس إىل البيعة فبايعوه حتت : قتلوه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  :وقيل . هنا لو كنت أبصر ألريتكم مكا: قال جابر بن عبد اهللا . الشجرة وكانت مسرة 

قال . كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جالساً يف أصل الشجرة وعلى ظهره غصن من أغصاهنا )  ١٠٤٦( 
فرفعت الغصن عن ظهره ، . وكنت قائماً على رأسه وبيدي غصن من الشجرة أذب عنه : عبد اهللا بن املغفل 

أنتم اليوم خري أهل «: ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فبايعوه على املوت دونه ، وعلى أن ال يفروا ، فقال هلم رس
فََعِلَم { ألفاً وثلثمائة : ألفاً وأربعمائة ، وقيل : وكان عدد املبايعني ألفاً ومخسمائة ومخسة وعشرين ، وقيل » األرض

أنينة واألمن بسبب الطم: أي } فَأنَزلَ السكينة { من اإلخالص وصدق الضمائر فيما بايعوا عليه } َما ِفى قُلُوبِهِْم 
وعن . وهو فتح خيرب غب انصرافهم من مكة » وآتاهم«: وقرىء } وأثاهبم فَْتحاً قَرِيباً { الصلح على قلوهبم 

هي مغامن خيرب ، وكانت } َوَمغَانَِم كَِثَريةً َتأُْخذُوَنَها { اتسعوا بثمرها زماناً : فتح هجر ، وهو أجلّ فتح : احلسن 
ل ، فقسمها رسول اهللا صلى اهللا تعاىل عليه وآله وسلم عليهم ، مث أتاه عثمان بالصلح أرضاً ذات عقار وأموا

  .فصاحلهم وانصرف بعد أن حنر باحلديبية وحلق 

لُْمْؤِمنَِني َوَيْهِدَيكُْم آَيةً ِلَوَعَدكُُم اللَُّه َمَغانَِم كَِثَريةً َتأُْخذُوَنَها فََعجَّلَ لَكُْم َهِذِه َوكَفَّ أَْيِدَي النَّاسِ عَْنكُْم وَِلَتكُونَ 
  ) ٢٠(صَِراطًا ُمْستَِقيًما 

املغامن يعين مغامن خيرب } فََعجَّلَ لَكُْم هذه { وهي ما يفيء على املؤمنني إىل يوم القيامة } َوَعَدكُُم اهللا َمغَانَِم كَِثَريةً { 
د وغطفان حني جاؤوا لنصرهتم ، فقذف اهللا يعين أيدي أهل خيرب وحلفاؤهم من أس} َوكَفَّ أَْيِدَى الناس َعْنكُْم { 

وعربة } ءَاَيةً لّلُْمْؤِمنَِني { هذه الكفة } َولَِتكُونَ { أيدي أهل مكة بالصلح : وقيل . يف قلوهبم الرعب فنكصوا 
رأى رسول اهللا صلى اهللا : وقيل . يعرفون هبا أهنم من اهللا تعاىل مبكان ، وأنه تعاىل ضامن نصرهم والفتح عليهم 

عليه وسلم فتح مكة يف منامه ، ورؤيا األنبياء صلوات اهللا عليهم وحي ، فتأخر ذلك إىل السنة القابلة ، فجعل فتح 
  .ويزيدكم بصرية ويقيناً ، وثقة بفضل اهللا } َويَْهدَِيكُمْ صراطا مُّْستَِقيماً { خيرب عالمة وعنواناً لفتح مكة 

  ) ٢١(أََحاطَ اللَُّه بَِها َوكَانَ اللَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَدِيًرا َوأُخَْرى لَْم تَقِْدرُوا َعلَْيَها قَْد 

وهي مغامن هوازن } لَْم تَقِْدرُواْ َعلَْيَها { فعجل لكم هذه املغامن ومغامن أخرى : معطوفة على هذه ، أي } وأخرى { 
أي قدر عليها واستوىل } اطَ اهللا بَِها قَْد أََح{ مل تقدروا عليها ملا كان فيها من اجلوالة : يف غزوة حنني ، وقال 

: تقديره } قَْد أَحَاطَ اهللا بَِها { النصب بفعل مضمر ، يفسره } أخرى { وجيوز يف . وأظهركم عليها وغنمكموها 
فصفة ألخرى ، والرفع على االبتداء لكوهنا موصوفة } لَْم َتقِْدُرواْ َعلَْيَها { وأما . وقضى اهللا أخرى قد أحاط هبا 

} َولَِتكُونَ ءاَيةً لّلُْمْؤِمنَِني { : قوله تعاىل : فإن قلت . خرب املبتدأ ، واجلّر بإضمار ُرّب : بلم تقدروا ، وقد أحاط هبا 



وجيوز . ولتكون الكفة آية للمؤمنني فعل ذلك : ومعناه . هو كالم معترض : كيف موقعه؟ قلت ]  ٢٠: الفتح [ 
فعجل هذه الغنيمة وكف األعداء لينفعكم هبا ، ولتكون آية للمؤمنني إذا وجدوا  وعدكم املغامن ،: أن يكون املعىن 

  .وعد اهللا هبا صادقاً ، ألنّ صدق اإلخبار عن الغيوب معجزة وآية ، ويزيدكم بذلك هداية وإيقاناً 

ُسنَّةَ اللَِّه الَِّتي قَْد َخلَْت ِمْن قَْبلُ َولَْن َتجِدَ ) ٢٢(وَلَا َنِصًريا  َولَْو قَاَتلَكُمُ الَِّذيَن كَفَُروا لََولَُّوا الْأَْدبَاَر ثُمَّ لَا َيجُِدونَ َوِليا
  ) ٢٣(ِلُسنَِّة اللَِّه تَْبِديلًا 

} ُسنَّةَ اهللا { من حلفاء أهل خيرب لغلبوا واهنزموا : وقيل . من أهل مكة ومل يصاحلوا } َولَْو قاتلكم الذين كفَرُواْ { 
 ٢١: اجملادلة [ } َألغِْلَبنَّ أََناْ َوُرُسِلى { : سن اهللا غلبة أنبيائه سنة ، وهو قوله تعاىل : ، أي يف موضع املصدر املؤكد 

. [  

َملُونَ َبِصًريا َوكَانَ اللَُّه بَِما َتْعَوُهَو الَِّذي كَفَّ أَْيِديَُهْم َعْنكُْم َوأَْيدَِيكُْم َعنُْهْم بَِبطْنِ َمكَّةَ ِمْن َبْعِد أَنْ أَظْفَرَكُْم َعلَْيهِْم 
)٢٤ (  

قضى بينهم وبينكم املكافة واحملاجزة بعد ما خولكم الظفر عليهم والغلبة ، : أيدي أهل مكة ، أي } أَْيدِيهِْم { 
كان ذلك يف : وقيل . وبه استشهد أبو حنيفة رمحه اهللا ، على أنّ مكة فتحت عنوة ال صلحاً . وذلك يوم الفتح 

  غزوة احلديبية ملا روى
أنّ عكرمة بن أيب جهل خرج يف مخسمائة ، فبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من هزمه وأدخله )  ١٠٤٧( 

: وقرىء . أظهر اهللا املسلمني عليهم باحلجارة حىت أدخلوهم البيوت : وعن ابن عباس رضي اهللا عنه . حيطان مكة 
  .بالتاء والياء » تعملون«

 َعنِ الَْمْسجِدِ الْحََرامِ َوالَْهْدَي َمْعكُوفًا أَنْ َيْبلُغَ َمِحلَُّه َولَْولَا رِجَالٌ ُمْؤِمُنونَ َونَِساٌء ُمْؤِمنَاٌت ُهُم الَِّذيَن كَفَُروا َوَصدُّوكُْم
اُء لَْو تََزيَّلُوا لََعذَّْبَنا الَِّذينَ َشلَْم َتْعلَُموُهْم أَنْ َتطَئُوُهْم فَُتِصيَبكُْم ِمنُْهْم َمَعرَّةٌ بِغَْيرِ ِعلْمٍ ِلُيْدِخلَ اللَُّه ِفي َرْحَمِتِه َمْن َي

  ) ٢٥(كَفَُروا ِمْنُهْم َعذَاًبا أَِليًما 

بالنصب عطفاً على الضمري : بتخفيف الياء وتشديدها ، وهو ما يهدى إىل الكعبة : واهلدي » واهلدي«: وقرىء 
وصّدوكم عن حنر : رام ، مبعىن صّدوكم وصدّوا اهلدي وباجلر عطفاً على املسجد احل: أي . املنصوب يف صّدوكم 

مكانه الذي حيل فيه : وحمله . وصّد اهلدي : حمبوساً عن أن يباع ، وبالرفع على } َمْعكُوفاً أَن َيْبلُغَ َمِحلَُّه { اهلدى 
فكيف حل رسول اهللا صلى : فإن قلت . وهذا دليل أليب حنيفة على أن احملصر حمل هديه احلرم . حنره ، أي جيب 

وروى أن مضارب رسول اهللا . بعض احلديبية من احلرم : يه وسلم ومن معه وإمنا حنر هديهم باحلديبية؟ قلت اهللا عل
َمْعكُوفاً { : فإذن قد حنر يف احلرم ، فلم قيل : فإن قلت . صلى اهللا عليه وسلم كانت يف احلل ، ومصاله يف احلرم 

أَن { و . صفة للرجال والنساء مجيعاً } لَّْم َتْعلَُموُهْم { ود وهو مىن املراد احملل املعه: ؟ قلت } أَن َيْبلُغَ َمِحلَُّه 
مفعلة ، من عره مبعىن عراه إذا دهاه : واملعرة . بدل اشتمال منهم أو من الضمري املنصوب يف تعلموهم } َتطَئُوُهمْ 

: والوطء والدوس . غري عاملني هبم  أن تطئوهم: متعلق بأن تطؤهم ، يعين } بَِغْيرِ ِعلْمٍ { و . ما يكره ويشق عليه 
  :قال . عبارة عن اإليقاع واإلبادة 



  َوطْأَ الُْمقَيَِّد نَابَِت الَْهرْمِ... َوَوِطئَْتَنا َوطْأَ َعلَى َحَنقٍ 
  :وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ملسلمني خمتلطون باملشركني غري أنه كان مبكة قوم من ا: واملعىن " وإن آخر وطأة وطئها اهللا بَِوجٍّ ) "  ١٠٤٨( 
ولوال كراهة أن هتلكوا ناساً مؤمنني بني ظهراين املشركني وأنتم غري : فقيل : متميزين منهم وال معرويف األماكن 

لداللة الكالم » لوال«ملا كف أيديكم عنهم ، وحذف جواب : عارفني هبم ، فتصيبكم بإهالكهم مكروه ومشقة 
لََعذَّْبَنا { كالتكرير للوال رجال مؤمنون ، ملرجعهما إىل معىن واحد ، ويكون } وْ َتَزيَّلُواْ لَ{ وجيوز أن يكون . عليه 

يصيبهم وجوب الدية والكفارة ، : قلت . أي معرة تصيبهم إذا قتلوهم وهم ال يعلمون : فإن قلت . هو اجلواب } 
. غري متييز ، واملأمث إذا جرى منهم بعض التقصري وسوء قالة املشركني أهنم فعلوا بأهل دينهم مثل ما فعلوا بنا من 

من : ملا دلت عليه اآلية وسيقت له : تعليل ملاذا؟ قلت } لُّيْدِخلَ اهللا ِفى َرْحَمِتِه َمن َيشآءُ { : قوله تعاىل : فإن قلت 
ن الكف ومنع كا: كف األيدي عن أهل مكة ، واملنع من قتلهم؛ صوناً ملن بني أظهرهم من املؤمنني ، كأنه قال 

أو ليدخل يف اإلسالم من رغب فيه . يف توفيقه لزيادة اخلري والطاعة مؤمنيهم : التعذيب ليدخل اهللا يف رمحته؛ أي 
  .» لو تزايلوا«: وقرىء . من زاله يزيله : لو تفرقوا ومتيز بعضهم من بعض } لَْو تََزيَّلُواْ { من مشركيهم 

لْزََمُهمْ قُلُوبِهُِم الَْحِميَّةَ َحِميَّةَ الَْجاِهِليَِّة فَأَْنَزلَ اللَُّه َسِكيَنَتُه َعلَى َرسُوِلِه َوَعلَى الُْمْؤِمنَِني َوأَإِذْ جََعلَ الَِّذيَن كَفَرُوا ِفي 
  ) ٢٦(كَِلَمةَ التَّقَْوى َوكَانُوا أََحقَّ بَِها َوأَْهلََها َوكَانَ اللَُّه بِكُلِّ َشْيٍء َعِليًما 

لعذبناهم أو صدوهم عن املسجد احلرام يف ذلك الوقت ، وأن ينتصب : أي . عمل فيه ما قبله جيوز أن ي} إِذْ { 
  ما روى -واحلمية األنفة والسكينة والوقار  -واملراد حبمية الذين كفروا وسكينة املؤمنني . بإضمار اذكر 

بن عمرو القرشي وحويطب بن  أنّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا نزل باحلديبية بعثت قريش سهيل)  ١٠٤٩( 
عبد العزى ومكرز بن حفص بن األخيف ، على أن يعرضوا على النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يرجع من عامه 

ذلك على أن ختلي له قريش مكة من العام القابل ثالثة أيام ، ففعل ذلك ، وكتبوا بينهم كتاباً ، فقال عليه الصالة 
ما نعرف هذا ، ولكن : ، فقال سهيل وأصحابه » اكتب بسم اهللا الرمحن الرحيم«: والسالم لعلي رضي اهللا عنه 

لو : فقالوا » اكتب هذا ما صاحل عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أهل مكة«: بامسك اللَّهم ، مث قال : اكتب 
ليه حممد بن عبد اهللا هذا ما صاحل ع: كنا نعلم أنك رسول اهللا ما صددناك عن البيت وال قاتلناك ، ولكن اكتب 

اكتب ما يريدون ، فأنا أشهد أين رسول اهللا وأنا حممد بن عبد اهللا ، فهمَّ «: أهل مكة ، فقال عليه الصالة والسالم 
} كَِلَمةَ التقوى { و . املسلمون أن يأبوا ذلك ويشمئزوا منه ، فأنزل اهللا على رسوله السكينة فتوقروا وحلموا 

قد اختارها اهللا لنبيه وللذين معه أهل اخلري ومستحقيه ومن هم أوىل : م وحممد رسول اهللا بسم اهللا الرمحن الرحي
. كلمة التقوى هي الوفاء بالعهد : وعن احلسن رضي اهللا عنه . هي كلمة الشهادة : وقيل . باهلداية من غريهم 

ويف مصحف احلرث بن . تقوى كلمة أهل ال: وقيل . أهنا سبب التقوى وأساسها : ومعىن إضافتها إىل التقوى 
  .، وهو الذي دفن مصحفه أيام احلجاج » وكانوا أهلها وأحق هبا«: سويد صاحب عبد اهللا 

رِيَن لَا ِقَني ُرُءوَسكُْم َوُمقَصِّلَقَْد َصَدَق اللَُّه َرُسولَهُ الرُّْؤَيا بِالَْحقِّ لََتْدُخلُنَّ الَْمْسجَِد الْحََراَم إِنْ َشاَء اللَُّه آِمنَِني ُمَحلِّ
  ) ٢٧(َتَخافُونَ فََعِلَم َما لَْم َتْعلَُموا فَجََعلَ ِمْن ُدوِن ذَِلَك فَْتًحا قَرِيًبا 



رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبل خروجه إىل احلديبية كأنه وأصحابه قد دخلوا مكة آمنني وقد )  ١٠٥٠( 
إن : روا وحسبوا أهنم داخلوها يف عامهم ، وقالوا حلقوا وقصروا ، فقّص الرؤيا على أصحابه ، ففرحوا واستبش

رؤيا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حق ، فلما تأخر ذلك قال عبد اهللا بن أّيب وعبد اهللا بن نفيل ورفاعة بن احلرث 
صدقه يف رؤياه  }َصَدقَ اهللا َرسُولَُه الرؤيا { : ومعىن . واهللا ما حلقنا وال قصرنا وال رأينا املسجد احلرام ، فنزلت : 

{ : فحذف اجلاّر وأوصل الفعل ، كقوله تعاىل  -تعاىل اهللا عن الكذب وعن كل قبيح علواً كبرياً  -ومل يكذبه 
: إّما بصدق ، أي : ؟ قلت } باحلق { مب تعلق : فإن قلت ] .  ٢٣: األحزاب [ } َصَدقُواْ َما عاهدوا اهللا َعلَْيِه 

أي بالغرض الصحيح واحلكمة البالغة ، وذلك ما فيه : صدقاً ملتبساً باحلق  صدقه فيما رأى ، ويف كونه وحصوله
صدقه : من االبتالء والتمييز بني املؤمن املخلص ، وبني من يف قلبه مرض ، وجيوز أن يتعلق بالرؤيا حاالً منها أي 

إّما باحلق : قسماً } باحلق { وجيوز أن يكون . الرؤيا ملتبساً باحلق ، على معىن أهنا مل تكن من أضغاث األحالم 
وعلى األّول هو جواب قسم . جوابه } لََتْدُخلُنَّ { و . أو باحلق الذي هو من أمسائه . الذي هو نقيض الباطل 

: فيه وجوه : يف أخبار اهللا عز وجل؟ قلت } إِن َشاَء اهللا { ما وجه دخول : فإن قلت . حمذوف أي واهللا لتدخلن 
وأن يريد . تعليماً لعباده أن يقولوا يف عداهتم مثل ذلك ، متأّدبني بأدب اهللا ، ومقتدين بسنته أن يعلق عدته باملشيئة 

أو هي . لتدخلّن مجيعاً إن شاء اهللا ومل ميت منكم أحداً ، أو كان ذلك على لسان ملك ، فأدخل امللك إن شاء اهللا : 
فََعِلَم َما لَمْ { هو متعلق بآمنني : وقيل . يهم حكاية ما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألصحابه وقّص عل

أي من دون فتح مكة } فََجَعلَ ِمن ُدوِن ذَِلَك { من احلكمة والصواب يف تأخري فتح مكة إىل العام القابل } َتْعلَُمواْ 
  .وهو فتح خيرب ، لتستروح إليه قلوب املؤمنني إىل أن يتيسر الفتح املوعود } فَْتحاً قَرِيباً { 

  ) ٢٨(َو الَِّذي أَْرَسلَ َرسُولَُه بِالُْهَدى َوِدينِ الَْحقِّ ِليُظْهَِرُه َعلَى الدِّينِ كُلِِّه َوكَفَى بِاللَِّه َشهِيًدا ُه

: على جنس الدين كله ، يريد } َعلَى الدين كُلِِّه { ليعليه } ِلُيظْهَِرُه { بدين اإلسالم } باهلدى وَِدينِ احلق { 
وقد حقق ذلك سبحانه ، فإنك ال ترى ديناً قط : من أديان املشركني واجلاحدين من أهل الكتاب  األديان املختلفة

هو : وقيل . هو عند نزول عيسى حني ال يبقى على وجه األرض كافر : وقيل . إال ولإلسالم دونه العز والغلبة 
نفوس املؤمنني على أنّ اهللا تعاىل سيفتح ويف هذه اآلية تأكيد ملا وعد من الفتح وتوطني ل. إظهاره باحلجج واآليات 

على أنّ ما } وكفى باهللا َشهِيداً { هلم من البالد ويقيض هلم من الغلبة على األقاليم ما يستقلون إليه من فتح مكة 
  .شهد على نفسه أنه سيظهر دينك : وعن احلسن رضي اهللا عنه . وعده كائن 

ا ُه أَِشدَّاُء َعلَى الْكُفَّارِ ُرَحَماُء َبْينَُهْم تََراُهمْ ُركًَّعا ُسجًَّدا َيْبَتُغونَ فَْضلًا ِمَن اللَِّه َورِضَْواًنُمَحمٌَّد َرُسولُ اللَِّه َوالَِّذيَن َمَع
َرَج َشطْأَُه فَآَزَرهُ ْخِسيَماُهْم ِفي ُوُجوِههِْم ِمْن أَثَرِ السُُّجوِد ذَِلَك َمثَلُُهْم ِفي التَّْوَراِة َوَمثَلُُهْم ِفي الْإِْنجِيلِ كََزْرعٍ أَ
ِملُوا الصَّاِلَحاِت مِْنُهمْ فَاْسَتْغلَظَ فَاْسَتَوى َعلَى ُسوِقِه يُْعجُِب الزُّرَّاَع ِلَيِغيظَ بِهِمُ الْكُفَّاَر َوَعدَ اللَُّه الَِّذيَن آَمنُوا َوَع

  ) ٢٩(َمْغِفَرةً َوأَجًْرا َعِظيًما 

وإما ]  ٢٨: الفتح [ } ُهَو الذي أَْرَسلَ َرُسولَهُ { : مد لتقّدم قوله تعاىل هو حم: إما خرب مبتدأ ، أي } ُمَحمَّدٌ { 
} والذين َمَعُه { رسول اهللا ، بالنصب على املدح : وعن ابن عامر أنه قرأ . عطف بيان : مبتدأ ، ورسول اهللا 

} أَِذلٍَّة َعلَى املؤمنني أَِعزٍَّة َعلَى الكافرين {  وحنوه. مجع شديد ورحيم } أَِشدَّاُء َعلَى الكفار ُرَحَماُء َبيَْنُهْم { أصحابه 
وعن ]  ١٢٨: التوبة [ } باملؤمنني َرءوٌف رَّحِيٌم { ، ]  ٧٣: التوبة [ } واغلظ َعلَْيهِْم { ، ]  ٥٤: املائدة [ 



م ، ومن أبداهنم أهنم كانوا يتحّرزون من ثياهبم أن تلزق بثياهب: بلغ من تشّددهم على الكفار : احلسن رضي اهللا عنه 
أن متس أبداهنم؛ وبلغ من ترمحهم فيما بينهم أنه كان ال يرى مؤمن مؤمناً إال صافحه وعانقه ، واملصافحة مل ختتلف 

قال ال أحب أن يقبل الرجل من . وأما املعانقة فقد كرهها أبو حنيفة رمحه اهللا ، وكذلك التقبيل . فيها الفقهاء 
ومن حق املسلمني يف كل زمان أن . وقد رخص أبو يوسف يف املعانقة . من جسده  الرجل وجهه وال يده وال شيئاً

فيتشّددوا على من ليس على ملتهم ودينهم ويتحاموه ، ويعاشروا إخوهتم يف : يراعوا هذا التشّدد وهذا التعطف 
: ووجه من قرأ  واملعونة ، واالحتمال ، واألخالق السجيحة. وكف األذى . اإلسالم متعطفني بالرب والصلة 

} َتَراُهْم { ، وجيعل } َمَعُه { أن ينصبهما على املدح ، أو على احلال باملقّدر يف :  -بالنصب » أشداء ، ورمحاء«
والسيمياء ، واملراد هبا السمة اليت . هاتان : وفيها ثالث لغات » سيماؤهم«: وقرىء . عالمتهم } سيماهم { اخلرب 

من التأثري الذي : يفسرها ، أي } مِّْن أَثَرِ السجود { : ة السجود ، وقوله تعاىل حتدث يف جبهة السجاد من كثر
علّي بن احلسني زين العابدين ، وعلّي بن عبد اهللا بن عباس أيب األمالك ، : يؤثره السجود ، وكان كل من العليني 

من أثر «: وقرىء . ات البعري ذو الثفنات؛ ألنّ كثرة سجودمها أحدثت يف مواقعه منهما أشباه ثفن: يقال له 
فقد جاء عن النيب : فإن قلت . هي السمة يف الوجه : ، وكذا عن سعيد بن جبري » من آثار السجود«و» السجود

  :صلى اهللا عليه وسلم 
إن : ، وعن ابن عمر رضي اهللا عنه أنه رأى رجالً قد أثر يف وجهه السجود فقال " ال تعلبوا صوركم ) "  ١٠٥١( 

ذلك إذا اعتمد جببهته على األرض لتحدث : قلت . هك أنفك ، فال تعلب وجهك ، وال تشن صورتك صورة وج
وذلك رياء ونفاق يستعاذ باهللا منه ، وحنن فيما حدث يف جبهة السجاد الذي ال يسجد إال خالصاً . فيه تلك السمة 
شيء ، ونرى أحدنا اآلن يصلي فريى بني كنا نصلي فال يرى بني أعيننا : وعن بعض املتقّدمني . لوجه اهللا تعاىل 

: وقيل . عينيه ركبة البعري ، فما ندري أثقلت األرؤس أم خشنت األرض وإمنا أراد بذلك من تعمد ذلك للنفاق 
  .ليس بالندب يف الوجوه ، ولكنه صفرة : وعن الضحاك . هو صفرة الوجه من خشية اهللا 

استنارت وجوههم من طول ما صلوا : وعن عطاء رمحه اهللا . ض ندى الطهور وتراب األر: وعن سعيد بن املسيب 
  :بالليل ، كقوله 

أي وصفهم العجيب } َمثَلُُهمْ { الوصف } ذَِلَك { » من كثرت صالته بالليل حسن وجهه بالنهار«)  ١٠٥٢( 
ذَِلكَ { : م عند قوله مت الكال: وقيل . هم كزرع : يريد } كََزْرعٍ { : الشأن يف الكتابني مجيعاً ، مث ابتدأ فقال 

: وجيوز أن يكون ذلك إشارة مبهمة أوضحت بقوله ) ومثلهم يف اإلجنيل كزرع : ( مث ابتديء } َمثَلُُهْم ِفى التوراة 
 ٦٦: احلجر [ }  َوقََضْيَنآ إِلَْيِه ذَِلَك االمر أَنَّ َدابَِر َهُؤْآلء َمقْطُوٌع مُّْصبِِحَني{ : كقوله تعاىل } كََزْرعٍ أَْخَرجَ َشطْأَُه { 

بفتح » شطأه«: وقرىء . أشطا الزرع إذا فّرخ : يقال . فراخه } َشطْأَهُ { بفتح اهلمزة » األجنيل«: وقرىء ] . 
وشطوه ، . وشطه ، حبذف اهلمزة ونقل حركتها إىل ما قبلها . وشطاءه باملّد : وشطاه ، بتخفيف اهلمزة . الطاء 

بالتخفيف » فأزره«: وقرىء . أنه أفعل : وعن األخفش . ؤازرة وهي املعاونة من امل} فَآَزَرهُ { بقلبها واواً 
فصار من } فاستغلظ { أفعل ، فهو يف معىن القراءتني } آَزَر { ومن جعل . فشّد أزره وقّواه : والتشديد ، أي 
جنيل سيخرج قوم مكتوب يف اإل: وقيل . فاستقام على قصبه مجع ساق } فاستوى على ُسوِقِه { الدقة إىل الغلظ 

أخرج شطأه بأيب بكر ، فآزره بعمر ، : وعن عكرمة . ينبتون نبات الزرع ، يأمرون باملعروف وينهون عن املنكر 
وهذا مثل ضربه اهللا لبدء أمر اإلسالم وترقيه يف الزيادة إىل أن قوي . فاستغلظ بعثمان ، فاستوى على سوقه بعلّي 

مث قّواه اهللا مبن آمن معه كما يقوي الطاقة األوىل من . ه وسلم ، قام وحده واستحكم ، ألنّ النيب صلى اهللا علي



: تعليل ملاذا؟ قلت } ِلَيِغيظَ بِهُِم الكفار { : قوله : فإن قلت . الزرع ما حيتف هبا مما يتولد منها حىت يعجب الزرّاع 
} َوَعَد اهللا الذين ءاَمُنواْ { وز أن يعلل به ملا دل عليه تشبيههم بالزرع من منائهم وترقيهم يف الزيادة والقّوة ، وجي

البيان ، كقوله } ِمنُْهم { ومعىن . ألنّ الكفار إذا مسعوا مبا أعّد هلم يف اآلخرة مع ما يعزهم به يف الدنيا غاظهم ذلك 
  ] . ٣٠: احلج [ } فاجتنبوا الرجس ِمَن االوثان { : تعاىل 

  :عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم 
  " .من قرأ سورة الفتح فكأمنا كان ممن شهد مع حممد فتح مكة ) "  ١٠٥٣( 

  ) ١(يٌم َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا تُقَدُِّموا َبْيَن َيَديِ اللَِّه َوَرُسوِلِه وَاتَّقُوا اللََّه إِنَّ اللََّه َسِميٌع َعِل

 ٩٨: هود [ } يَقُْدُم قَْوَمُه { : َدَمُه إذا تقّدمه ، يف قوله تعاىل منقوالن بتثقيل احلشو واهلمزة ، ِمْن قَ: قّدمه وأقدمه 
: وجهان ، أحدمها : من غري ذلك مفعول } الَ ُتقَّدمُواْ { : ويف قوله تعاىل . سلفه وأسلفه : ونظريمها معىن ونقالً ] 

عول وال حذفه ، ويتوجه بالنهي إىل أن ال يقصد قصد مف: والثاين . أن حيذف ليتناول كل ما يقع يف النفس مما يقّدم 
* ُهَو الذى { : ال تقدموا على التلبس هبذا الفعل ، وال جتعلوه منكم بسبيل كقوله تعاىل : نفس التقدمة ، كأنه قيل 

ومنه مقّدمة اجليش خالف ساقته ، . وجيوز أن يكون من قّدم مبعىن تقّدم ، كوجه وبني ]  ٦٨: غافر [ } الَ إله 
حبذف إحدى تاءي تتقدموا ، إال أن األّول أمأل » ال تقدموا«: وتعضده قراءة من قرأ . املتقّدمة منه  وهي اجلماعة

من القدوم ، أي ال » ال تقدموا«: وقرىء . باحلسن وأوجه ، وأشّد مالءمة لبالغة القرآن ، والعلماء له أقبل 
جلست بني يدي فالن ، أن : وحقيقة قوهلم . تقدموا إىل أمر من أمور الدين قبل قدومها ، وال تعجلوا عليهما 

جيلس بني اجلهتني املسامتتني ليمينه ومشاله قريباً منه ، فسميت اجلهتان يدين لكوهنما على مست اليدين مع القرب 
منهما توسعاً ، كما يسمى الشيء باسم غريه إذا جاوره وداناه يف غري موضع ، وقد جرت هذه العبارة هاهنا على 

: وجلريها هكذا فائدة جليلة ليست يف الكالم العريان . ن اجملاز ، وهو الذي يسميه أهل البيان متثيالً سنن ضرب م
وهي تصوير اهلجنة والشناعة فيما هنوا عنه من اإلقدام على أمر من األمور دون االحتذاء على أمثلة الكتاب والسنة 

وإما مقتدين . أذنان فيه ، فتكونوا إما عاملني بالوحي املنزل أن ال تقطعوا أمراً إال بعدما حيكمان به وي: واملعىن : 
ال تفتاتوا على اهللا : وعن جماهد . وعليه يدور تفسري ابن عباس رضي اهللا عنه . برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

سرين زيد وحسن حاله ، وأعجبت بعمرو : وجيوز أن جيري جمرى قولك . شيئاً حىت يقصه على لسان رسوله 
الداللة على قّوة االختصاص ، وملا كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من اهللا : وفائدة هذا األسلوب . وكرمه 

ويف هذا متهيد وتوطئة ملا نقم منهم فيما يتولوه من رفع أصواهتم . سلك له ذلك املسلك : باملكان الذي ال خيفى 
كان أدىن ما جيب له من التهيب : هذا االختصاص القوي ألنّ من أحظاه اهللا هبذه األثرة واختصه : فوق صوته 

  :وقيل . واإلجالل أن خيفض بني يديه الصوت ، وخيافت لديه بالكالم 
بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل هتامة سرية سبعة وعشرين رجالً وعليهم املنذر بن عمرو الساعدي ، 

لثالثة نفر جنوا فلقوا رجلني من بين سليم قرب املدينة ، فاعتزيا هلم إال ا. فقتلهم بنو عامر وعليهم عامر بن الطفيل 
  :إىل بين عامر ، ألهنم أعز من بين سليم ، فقتلومها وسلبومها ، مث أتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال 

ال : نزلت ، أي فودامها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم و» بئسما صنعتم كانا من سليم ، والسلب ما كسوهتما « 
  :وعن مسروق . تعملوا شيئاً من ذات أنفسكم حىت تستأمروا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 



قد هنى : إين صائم ، فقالت : اسقه عسالً ، فقلت : دخلت على عائشة يف اليوم الذي يشك فيه ، فقالت للجارية 
  :وعن احلسن . وفيه نزلت . اهللا عن صوم هذا اليوم 

. ذحبوا يوم األضحى قبل الصالة فنزلت ، وأمرهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يعيدوا ذحباً آخر  أنّ أناساً
جيوز الذبح إذا مضى من الوقت مقدار : وعند الشافعي . وهذا مذهب أيب حنيفة رمحه اهللا ، إال أن تزول الشمس 

يه وسلم باملدينة أتته الوفود من اآلفاق فأكثروا عليه ملا استقرّ رسول اهللا صلى اهللا عل: وعن احلسن أيضاً . الصالة 
لو أنزل : ذكر لنا أنّ ناساً كانوا يقولون : باملسائل ، فنهوا أن يبتدؤه باملسألة حىت يكون هو املبتديء وعن قتادة 

ذا جرت هي عامة يف كل قول وفعل؛ ويدخل فيه أنه إ: وقيل . فيه كذا لكان كذا ، فكره اهللا ذلك منهم وأنزهلا 
مسألة يف جملس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل يسبقوه باجلواب ، وأن ال ميشي بني يديه إال حلاجة ، وأن يستأين 

فإنكم إن اتقيتموه عاقتكم التقوى عن التقدمة املنهى عنها وعن مجيع ما تقتضي } واتقوا { يف االفتتاح بالطعام 
يشافه أمراً إال عن ارتفاع الريب واجنالء الشك يف أن ال تبعة عليه فيه ، وهذا مراقبة اهللا جتنبه ، فإن التقّي حذر ال 
فتنهاه أّوالً عن عني ما قارفه ، مث . ال تفعل هذا وحتفظ مما يلصق بك العار : كما تقول ملن يقارف بعض الرذائل 

إِنَّ اهللا { ريقها ويتعلق بسببها تعم وتشيع وتأمره مبا لو امتثل فيه أمرك مل يرتكب تلك الفعلة وكل ما يضرب يف ط
  .مبا تعملون ، وحق مثله أن يتقى ويراقب } َعِليٌم { ملا تقولون } َسِميٌع 

َتْحَبطَ  رِ بَْعِضكُْم ِلبَْعضٍ أَنَْيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا َتْرفَُعوا أَْصوَاَتكُْم فَْوقَ َصْوِت النَّبِيِّ َولَا َتجَْهُروا لَهُ بِالْقَْولِ كََجْه
  ) ٢(أَْعَمالُكُْم َوأَْنُتْم لَا َتشُْعُرونَ 

استدعاء منهم لتجديد االستبصار عند كل خطاب وارد ، وتطرية اإلنصات لكل حكم نازل ، : إعادة النداء عليهم 
من وحتريك منهم لئال يفترقوا ويغفلوا عن تأملهم وما أخذوا به عند حضور جملس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

وذلك ألنّ يف إعظام صاحب الشرع إعظام ما . األدب الذي احملافظة عليه تعود عليهم بعظيم اجلدوى يف دينهم 
وارتداعاً عما يصده عنه ، وانتهاء إىل . ورد به ، ومستعظم احلق ال يدعه استعظامه أن يألو عمالً مبا حيدوه عليه 

أنه إذا نطق ونطقتم فعليكم أن ال تبلغوا } تكم فَْوقَ َصْوِت النىب الَ َتْرفَُعواْ أصوا{ : كل خري ، واملراد بقوله 
بأصواتكم وراء احلّد الذي يبلغه بصوت ، وأن تغضوا منها حبيث يكون كالمه عالياً لكالمكم ، وجهره باهراً 
، ال  جلهركم؛ حىت تكون مزيته عليكم الئحة ، وسابقته واضحة ، وامتيازه عن مجهوركم كشية األبلق غري خاف

إنكم إذا كلمتموه وهو : وال جتهروا له بالقول : وبقوله . أن تغمروا صوته بلغطكم وتبهروا منطقه بصخبكم 
صامت فإياكم والعدول عما هنيتم عنه من رفع الصوت ، بل عليكم أن ال تبلغوا به اجلهر الدائر بينكم ، وأن 

يضاّد اجلهر ، كما تكون خماطبة املهيب املعظم ، عاملني  تتعمدوا يف خماطبته القول اللبني املقّرب من اهلمس الذي
َوالَ َتْجَهرُواْ لَُه بالقول كََجْهرِ بَْعِضكُْم ِلبَْعضٍ { : وقيل معىن ]  ٩: الفتح [ } َوُتعَّزُروُه َوُتوَقُّروُه { : بقوله عز امسه 

  :س قال ابن عبا. يا حممد ، يا أمحد ، وخاطبوه بالنبّوة : ال تقولوا له } 
يا رسول اهللا ، واهللا ال أكلمك إال السرار أو أخا السرار حىت ألقى : ملا نزلت هذه اآلية قال أبو بكر رضي اهللا عنه 

  :اهللا ، وعن عمر رضي اهللا عنه 
  أنه كان يكلم النيب صلى اهللا عليه وسلم كأخي السرار ال يسمعه حىت يستفهمه

أرسل إليهم من يعلمهم كيف يسلمون ويأمرهم :  عليه وسلم وفد وكان أبو بكر إذا قدم على رسول اهللا صلى اهللا
ما يقصد به : بالسكينة والوقار عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وليس الغرض برفع الصوت وال اجلهر 



االستخفاف واالستهانة ، ألنّ ذلك كفر ، واملخاطبون مؤمنون ، وإمنا الغرض صوت هو يف نفسه واملسموع من 
ه غري مناسب ملا يهاب به العظماء ويوقر الكرباء ، فيتكلف الغض منه ، ورّده إىل حّد مييل به إىل ما يستبني فيه جرس

املأمور به من التعزيز والتوقري ، ومل يتناول النهى أيضاً رفع الصوت الذي ال يتأذى به رسول اهللا صلى اهللا عليه 
ند أو إرهاب عدّو أو ما أشبه ذلك ، ففي احلديث ، أنه قال عليه وسلم ، وهو ما كان منهم يف حرب أو جمادلة معا

  :الصالة والسالم للعباس بن عبد املطلب ملا اهنزم الناس يوم حنني 
  .وكان العباس أجهر الناس صوتاً » اصرخ بالناس«

ل نابغة بين جعدة وفيه يقو. أنّ غارة أتتهم يوماً فصاح العباس يا صباحاه ، فأسقطت احلوامل لشّدة صوته : يروى 
:  

  أَْشفََق أَنْ َيْخَتِلطَْن بِالَْغَنمِ... َزْجَر أَبِي ُعْرَوةَ السِّبَاَع إِذَا 
ال ترفعوا «زعمت الرواة أنه كان يزجر السباع عن الغنم فيفتق مرارة السبع يف جوفه ، ويف قراءة ابن مسعود 

  :علم اهلذيل والباء مزيدة حمذّو هبا حذر التشديد يف قول األ» بأصواتكم
  زِ إِىل أُنَاسٍ بِاملََناِقْب... َرفَْعُت َعْينِي بِالِْحَجا 

وليس املعىن يف هذه القراءة أهنم هنوا عن الرفع الشديد ، ختيالً أن يكون ما دون الشديد مسوغاً هلم ، ولكن املعىن 
  :عباس وعن ابن . هنيهم عما كانوا عليه من اجللبة ، واستجفاؤهم فيما كانوا يفعلون 

نزلت يف ثابت بن قيس بن مشاس ، وكان يف أذنه وقر ، وكان مجهوري الصوت ، فكان إذا تكلم رفع صوته ، ورمبا 
  وعن أنس. كان يكلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيتأذى بصوته 

يا : اه ، فسأله فقال فقد ثابت ، فتفقده رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخرب بشأنه ، فدع: أن هذه اآلية ملا نزلت 
رسول اهللا ، لقد أنزلت إليك هذه اآلية ، وإين رجل جهري الصوت ، فأخاف أن يكون عملي قد حبط ، فقال له 

وأّما ما " . لست هناك ، إنك تعيش خبري ومتوت خبري ، وإنك من أهل اجلنة : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
رفع صوته من املنافقني فوق صوت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، أهنا نزلت فيمن كان ي: يروى عن احلسن 

على أن ينهى املؤمنون ليندرج املنافقون حتت النهي ، ليكون األمر أغلظ عليهم وأشق : فمحمله واخلطاب للمؤمنني 
ن التشبيه يف حمل وكا. كان املنافقون يرفعون أصواهتم ليظهروا قلة مباالهتم ، فيقتدي هبم ضعفة املسلمني : وقيل . 

أهنم مل ينهوا عن اجلهر مطلقاً ، حىت ال : ويف هذا . ال جتهروا له جهراً مثل جهر بعضكم لبعض : النصب ، أي 
اجلهر املنعوت مبماثلة : يسوغ هلم أن يكلموه إال باهلمس واملخافتة ، وإمنا هنوا عن جهر خمصوص مقيد بصفة ، أعين 

، وهو اخللو من مراعاة أهبة النبّوة وجاللة مقدارها ، واحنطاط سائر الرتب وإن ما قد اعتادوه منهم فيما بينهم 
أن : منصوب املوضع ، على أنه مفعول له ، ويف متعلقه وجهان ، أحدمها } أَن َتْحَبطَ أعمالكم { جلت عن رتبتها 

خلشية حبوطها على تقدير حذف  :انتهوا عما هنيتهم عنه حلبوط أعمالكم ، أي : يتعلق مبعىن النهي ، فيكون املعىن 
أن يتعلق بنفس الفعل ، ويكون : والثاين ]  ١٧٦: النساء [ } ُيَبّيُن اهللا لَكُْم أَن َتِضلُّواْ { : املضاف ، كقوله تعاىل 

جعل كأنه فعل : أهنم هنوا عن الفعل الذي فعلوه ألجل احلبوط ، ألنه ملا كان بصدد األداء إىل احلبوط : املعىن 
]  ٨: القصص [ } ِلَيكُونَ لَُهْم َعدُّواً { : ، وكأنه العلة والسبب يف إجياده على سبيل التمثيل ، كقوله تعاىل ألجله 

تلخيصه أن يقدر الفعل يف الثاين مضموماً إليه املفعول له ، كأهنما : قلت . خلص الفرق بني الوجهني : فإن قلت 
  .شيء واحد ، مث يصب النهي عليهما مجيعاً صباً 



بأي النهيني تعلق املفعول : فإن قلت . ويف األّول يقدر النهي موجهاً على الفعل على حياله ، مث يعلل له منهياً عنه 
الكهف [ } اتُونِى أُفْرِغْ َعلَْيِه ِقطْراً { : بالثاين عند البصريني ، مقدراً إضماره عند األّول ، كقوله تعاىل : له؟ قلت 

ني ، وأيهما كان فمرجع املعىن إىل أنّ الرفع واجلهر كالمها منصوص أداؤه إىل حبوط وبالعكس عند الكوفي]  ٩٦: 
أظهر نصاً بذلك؛ ألنّ ما بعد الفاء ال يكون إال مسبباً عما قبله ، » فتحبط أعمالكم«: وقراءة ابن مسعود : العمل 

واحلبوط ]  ٨١: طه [ } لَّ َعلَْيكُْم غََضبِى فََيِح{ : فيتنزل احلبوط من اجلهر منزلة احللول من الطغيان يف قوله تعاىل 
  :ومنه قوله عليه الصالة والسالم . إذا أكلت اخلضر فنفخ بطوهنا ، ورمبا هلكت : من حبطت اإلبل 

وأحبض . إذا أكلت العرفج فأصاهبا ذلك » وإن مما ينبت الربيع ملا يقتل َحَبطاً أو ُيِلُم ومن أخواته ، حبجت اإلبل
جعل العمل السيء يف : إذا غفر ، وهو نكسه وتراميه إىل الفساد : وحبط اجلرح وحرب . حبطه مثله أ: عمله 

وقد دلت اآلية . إضراره بالعمل الصاحل كالداء واحلرص ملن يصاب به ، أعاذنا اهللا من حبط األعمال وخيبة اآلمال 
أن يف آثامه ما ال يدري : والثاين . عمله  أن فيما يرتكب من يؤمن من اآلثام ما حيبط: على أمرين هائلني ، أحدمها 

أنه حمبط ، ولعله عند اهللا كذلك؛ فعلى املؤمن أن يكون يف تقواه كاملاشي يف طريق شائك ال يزال حيترز ويتوقى 
  .ويتحفظ 

  ) ٣(لُوَبُهْم ِللتَّقَْوى لَُهْم َمْغِفَرةٌ َوأَْجٌر َعِظيٌم إِنَّ الَِّذيَن يَُغضُّونَ أَْصوَاتَُهْم ِعْنَد َرسُولِ اللَِّه أُولَِئَك الَِّذيَن امَْتَحَن اللَُّه قُ

فهو مضطلع . امتحن فالن ألمال كذا وجرب له ، ودرب للنهوض به : من قولك } امتحن اهللا قُلُوَبُهْم للتقوى { 
وضع املعرفة؛ أو وضع االمتحان م. واملعىن أهنم صرب على التقوى ، أقوياء على احتمال مشاقها . به غري وان عنه 

عرف اهللا قلوهبم للتقوى ، وتكون الالم متعلقة : ألنّ حتقق الشيء باختباره ، كما يوضع اخلرب موضعها ، فكأنه قيل 
  :أنت هلذا األمر ، أي كائن له وخمتص به قال : مبحذوف ، والالم هي اليت يف قولك 

  ْن ِللَْيْعُمالَِت َعلَى الَْوَجىأََعدَّاٌء َم... أَْنَت لََها أَْحَمُد ِمْن َبْينِ الَْبَشر 
أو ضرب اهللا قلوهبم بأنواع احملن والتكاليف الصعبة ألجل التقوى ، أي . وهي مع معموهلا منصوبة على احلال 

. لتثبت وتظهر تقواها ، ويعلم أهنم متقون؛ ألن حقيقة التقوى ال تعلم إال عند احملن والشدائد واالصطبار عليها 
وعن عمر . امتحن الذهب وفتنه ، إذا أذابه فخلص إبريزه من خبشه ونقاه : من قوهلم . وى وقيل أخلصها للتق

قال أبو . افتعال ، من حمنه ، وهو اختبار بليغ أو بالء جهيد : واالمتحان . أذهب الشهوات عنها : رضي اهللا عنه 
  :وأنشد . كل شيء جهدته فقد حمنته : عمرو 

  قَْد َمَحَنْت واضطربت آطَالُهَا... لَُها أََتْت َرذَاَيا بَاِدياً ِكالَ
وهذه اآلية . أنزلت يف الشيخني رضي اهللا عنهما ، ملا كان منهما من غض الصوت والبلوغ به أخا السرار : قيل 

وتصيري خربها مجلة من مبتدأ وخرب معرفتني . بنظمها الذي رتبت عليه من إيقاع الغاضني أصواهتم امساً ألنّ املؤكدة 
: اسم اإلشارة ، واستئناف اجلملة املستودعة ما هو جزاؤهم على عملهم ، وإيراد اجلزاء نكرة : واملبتدأ .  معاً

مبهماً أمره ناظرة يف الداللة على غاية االعتداد واالرتضاء ملا فعل الذين وقروا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من 
لى اهللا عليه وسلم وقدر شرف منزلته ، وفيها تعريض بعظيم خفض أصواهتم ، ويف اإلعالم مببلغ عزة رسول اهللا ص

  .ما ارتكب الرافعون أصواهتم واستيجاهبم ضد ما استوجب هؤالء 



انَ َخيًْرا لَُهْم َولَوْ أَنَُّهْم َصَبُروا َحتَّى َتخُْرَج إِلَيْهِْم لَكَ) ٤(إِنَّ الَِّذيَن يَُناُدوَنَك ِمْن َوَراِء الُْحجَُراتِ أَكْثَرُُهْم لَا َيْعِقلُونَ 
  ) ٥(َواللَُّه غَفُوٌر َرِحيٌم 

ومن البتداء الغاية ، وأنّ املناداة نشأت من . اجلهة اليت يواريها عنك الشخص بظله من خلف أو قدام : والوراء 
 الفرق بينهما أنّ املنادي: قلت . فرق بني الكالمني بني ما تثبت فيه وما تسقط عنه : فإن قلت . ذلك املكان 

وال . ال جيوز ألنّ الوراء تصري بدخول من مبتدأ الغاية : واملنادى يف أحدمها جيوز أن جيمعهما الوراء ، ويف الثاين 
ال يريد . ناداين فالن من وراء الدار : جيتمع على اجلهة الواحدة أن تكون مبتدأ ومنتهى لفعل واحد ، والذي يقول 

طارها الظاهرة كان مطلقاً بغري تعيني واختصاص ، واإلنكار مل يتوجه وجه الدار وال دبرها ، ولكن أي قطر من أق
عليهم من قبل أنّ النداء وقع منهم يف أدبار احلجرات أو يف وجوهها ، وإمنا أنكر عليهم أهنم نادوه من الّرب واخلارج 

مناداة األجالف الرقعة واخلارج : واحلجرة . مناداة األجالف بعضهم لبعض ، من غري قصد إىل جهة دون جهة 
الرقعة من األرض احملجورة حبائط حيّوط عليها ، : واحلجرة . بعضهم لبعض ، من غري قصد إىل جهة دون جهة 

احلجرات بضمتني ، : وحظرية اإلبل تسمى احلجرة ، وهي فعلة مبعىن مفعولة ، كالغرفة والقبضة ، ومجعها 
حجرات نساء رسول اهللا صلى اهللا : هبّن مجيعاً ، واملراد وقرىء . بفتح اجليم ، واحلجرات بسكينها » واحلجرات«

ومناداهتم من ورائها حيتمل أهنم قد تفّرقوا على احلجرات متطلبني . عليه وسلم ، وكانت لكل واحد منهّن حجرة 
له ، فناداه بعض من وراء هذه ، وبعض من وراء تلك ، وأهنم قد أتوها حجرة حجرة فنادوه من ورائها ، وأهنم 

. ادوه من وراء احلجرة اليت كان فيها ، ولكنها مجعت إجالالً لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وملكان حرمته ن
والفعل وإن كان مسنداً إىل مجيعهم فإنه جيوز أن يتواله بعضهم ، وكان الباقون راضني ، فكأهنم تولوه مجيعاً ، فقد 

حيتمل أن : واإلخبار عن أكثرهم بأهنم ال يعقلون . بن حابس  أنّ الذي ناداه عيينة بن حصن واألقرع: ذكر األصم 
وحيتمل أن يكون احلكم بقلة العقالء فيهم قصداً إىل نفي أن يكون فيهم من يعقل ، . يكون فيهم من قصد باحملاشاة 

  :وروي . فإنَّ القلة تقع موقع النفي يف كالمهم 
حممد اخرج إلينا ، : م وقت الظهرية وهو راقد ، فجعلوا ينادونه أن وفد بين متيم أتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل

  :فاستيقظ فخرج ونزلت 
هم جفاة بين متيم ، لوال أهنم من أشدّ الناس قتاالً لألعور «: وسئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عنهم فقال 

من : فيه ما ال خيفى على الناظر  فورود اآلية على النمط الذي وردت عليه» الدجال لدعوت اهللا عليهم أن يهلكهم
منها جميئها على النظم املسجل على الصائحني به بالسفه : بينات إكبار حمل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وإجالله 

  .واجلهل ، ملا أقدموا عليه 

لفظها املرور على : ومنها . ومقيله مع بعض نسائه . ومنها لفظ احلجرات وإيقاعها كناية عن موضع خلوته 
أن شفع : ومنها . التعريف بالالم دون اإلضافة : ومنها . باالقتصار على القدر الذي تبني به ما استنكر عليهم 

ذمهم باستجفائهم واستركاك عقوهلم وقلة ضبطهم ملواضع التمييز يف املخاطبات ، هتوينا للخطب على رسول اهللا 
من أّول : خله من إحياش تعجرفهم وسوء أدهبم ، وهلم جرا صلى اهللا عليه وسلم ، وتسلية له ، وإماطة ملا تدا

السورة إىل آخرها هذه اآلية ، فتأّمل كيف ابتدىء بإجياب أن تكون األمور اليت تنتمي إىل ا هللا ورسوله متقّدمة على 
.  األمور كلها من غري حصر وال تقييد ، مث أردف ذلك النهي عما هو من جنس التقدمي من رفع الصوت واجلهر

كأن األّول بساط للثاين ووطأه لذكره ما هو ثناء على الذين حتاموا ذلك فغضوا أصواهتم ، داللة على عظيم موقعه 



من الصياح برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حال : عند اهللا ، مث جيء على عقب ذلك مبا هو أطم وهجنته أمت 
الناس قدراً ، لينبه على فظاعة من أجروا إليه وجسروا  خلوته ببعض حرماته من وراء اجلدر ، كما يصاح بأهون

عليه؛ ألنّ من رفع اهللا قدره على أن جيهر له بالقول حىت خاطبه جلة املهاجرين واألنصار بأخي السرار ، كان صنيع 
، كما هؤالء من املنكر الذي بلغ من التفاحش مبلغاً؛ ومن هذا وأمثاله يقتطف مثر األلباب وتقتبس حماسن اآلداب 

ما دققت بابا على عامل قط حىت خيرج : حيكى عن أيب عبيد ومكانه من العلم والزهد وثقة الرواية ما ال خيفى أنه قال 
حبس : والصرب . ولو ثبت صربهم : يف موضع الرفع على الفاعلية؛ ألنّ املعىن } أَنَُّهمْ َصَبرُواْ { من وقت خروجه 

]  ٢٨: الكهف [ } واصرب َنفَْسَك َمَع الذين َيْدُعونَ َربَُّهم { : اهللا تعاىل قال . النفس عن أن تنازع إىل هواها 
صرب عن كذا ، حمذوف منه املفعول ، وهو النفس ، وهو حبس فيه شدَّة ومشقة على احملبوس ، فلهذا قيل : وقوهلم 

هل من فرق : فإن قلت . ّر الصرب مّر ال يتجّرعه إال ح: ويف كالم بعضهم . صرب : للحبس على اليمني أو القتل 
أكلت السمكة حىت رأسها : تقول . خمتصة بالغاية املضروبة » حىت«إنّ : وإىل أن خترج؟ قلت } حىت َتخُْرَج { بني 

أنّ : بوضعها » حىت«عاّمة يف كل غاية ، فقد أفادت » إىل«مل جيز ، و: حىت نصفها ، أو صدرها : ، ولو قلت 
ه وسلم إليهم غاية قد ضربت لصربهم ، فما كان هلم أن يقطعوا أمراً دون االنتهاء خروج رسول اهللا صلى اهللا علي

فيه أنه لو خرج ومل يكن خروجه إليهم وألجلهم ، : ؟ قلت } إِلَيْهِْم { : فأي فائدة يف قوله : فإن قلت . إليه 
إما ضمري فاعل الفعل املضمر ) كان ( يف } لَكَانَ َخيْراً لَُّهْم { للزمهم أن يصربوا إىل أن يعلموا أنّ خروجه إليهم 

بليغ الغفران } واهللا غَفُورٌ رَّحِيٌم { من كذب كان شراً له : ، كقوهلم } صََبُرواْ { بعد لو ، وإما ضمري مصدر 
  .والرمحة واسعهما ، فلن يضيق غفرانه ورمحته عن هؤالء إن تابوا وأنابوا 

َواْعلَُموا ) ٦(كُْم فَاِسٌق بَِنَبإٍ فَتََبيَُّنوا أَنْ ُتصِيُبوا قَْوًما بَِجهَالٍَة فَُتصْبِحُوا َعلَى َما فََعلُْتْم َناِدِمَني َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِنْ َجاَء
لْإَِميانَ َوزَيََّنُه ِفي قُلُوبِكُْم َوكَرَّهَ أَنَّ ِفيكُْم َرُسولَ اللَِّه لَْو يُِطيُعكُْم ِفي كَِثريٍ ِمَن الْأَْمرِ لََعنِتُّْم َولَِكنَّ اللََّه َحبََّب إِلَْيكُُم ا

  ) ٨(فَْضلًا ِمَن اللَِّه َونِْعَمةً َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم ) ٧(إِلَْيكُُم الْكُفَْر َوالْفُسُوَق َوالِْعْصَيانَ أُولَِئَك ُهُم الرَّاِشُدونَ 

ه وهو الذي واله عثمان الكوفة بعد سعد بن أيب بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الوليد بن عقبة أخا عثمان ألّم
هل أزيدكم ، فعزله عثمان عنهم مصّدقاً إىل بين : وقاص ، فصلى بالناس وهو سكران صالة الفجر أربعاً ، مث قال 

املصطلق ، وكانت بينه وبينهم إحنة ، فلما شارف ديارهم ركبوا مستقبلني له ، فحسبهم مقاتليه ، فرجع وقال 
قد ارتدوا ومنعوا الزكاة ، فغضب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهمّ أن : صلى اهللا عليه وسلم  لرسول اهللا

لتنتهّن أو ألبعثّن «: نعوذ باهللا من غضبه وغضب رسوله ، فاهتمهم فقال : فبلغ القوم فوردوا وقالوا . يغزوهم 
. بيده على كتف علي رضي اهللا عنه  إليكم رجالً هو عندي كنفسي يقاتل مقاتلتكم ويسيب ذراريكم ، مث ضرب

ويف . بعث إليهم خالد بن الوليد فوجدهم منادين بالصلوات متهجدين ، فسلموا إليه الصدقات ، فرجع : وقيل 
فتوقفوا فيه وتطلبوا األمر . أّي فاسق جاءكم بأّي نبأ : شياع يف الفساق واألنباء ، كأنه قال : تنكري الفاسق والنبأ 
ألنّ من ال يتحامى جنس الفسوق ال يتحامى الكذب الذي هو نوع «ة ، وال تعتمدوا قول الفاسق وانكشاف احلقيق

فقست : ومن مقلوبه . فسقت الرطبة عن قشرها : يقال . اخلروج من الشيء واالنسالخ منه : والفسوق . منه 
ته عن يد مالكه مغتصباً له قفست الشيء إذا أخرج: ومن مقلوبه أيضاً . البيضة ، إذا كسرهتا وأخرجت ما فيها 

  :قال رؤبة . عليه ، مث استعمل يف اخلروج عن القصد واالنسالخ من احلق 
متقاربان ، ومها طلب الثبات والبيان : والتثبت والتبني » فتثبتوا«: وقرأ ابن مسعود ... فََواِسقاً َعْن قَْصِدَها جََوائَِرا 



ىل عليه وآله وسلم والذين معه باملنزلة اليت ال جيسر أحد أن خيربهم والتعّرف ، وملا كان رسول اهللا صلى اهللا تعا
إن جاءكم حبرف الشك وفيه أنّ على املؤمنني : قيل . بكذب ، وما كان يقع مثل ما فرط من الوليد إال يف الندرة 

كراهة إصابتكم : مفعول له ، أي } ءاٍن { أن يكونوا على هذه الصفة ، لئال يطمع فاسق يف خماطبتهم بكلمة زور 
يعين جاهلني ]  ٢٥: األحزاب [ } َوَردَّ اهللا الذين كَفَُرواْ بَِغْيظِهِْم { : حال ، كقوله تعاىل } ُتِصيببُواْ قَْوَما بِجََهالَةٍ { 

أن تغتّم على ما وقع : ضرب من الغم ، وهو : والندم . مبعىن الصريورة : واإلصباح . حبقيقة األمر وكنه القصة 
 أنه مل يقع ، وهو غم يصحب اإلنسان صحبة هلا دوام ولزام ، ألنه كلما تذكر املتنّدم عليه راجعه من منك تتمىن

: ومنه . أقام به : ومدن باملكان . أدمن األمر أدامه : ومن مقلوباته . وهو لزام الشريب ودوام صحبته : الندام 
اجلملة املصّدرة بلوال . عاً ، وموصوفاً بأنه ال يفارق صاحبه املدينة وقد تراهم جيعلون اهلم صاحباً وجنياً ومسرياً وضجي

تكون كالماً مستأنفاً ، ألدائه إىل تنافر النظم ، ولكن متصالً مبا قبله حاالً من أحد الضمريين يف فيكم املستتر 
  .املرفوع ، أو البارز اجملرور 

أو أنتم على حالة جيب . عليكم تغيريها  أن فيكم رسول اهللا على حالة جيب: واملعىن . وكالمها مذهب سديد 
وهي أنكم حتاولون منه أن يعمل يف احلوادث على مقتضى ما يعّن لكم من رأى ، واستصواب فعل : عليكم تغيريها 

. أي لوقعتم يف العنت واهلالك } لَعَنِتُّْم { املطواع لغريه التابع له فيما يرتثيه ، احملتذى على أمثلته؛ ولو فعل ذلك 
وهذا يدل . إذا هيض بعد اجلرب : وقد أعنت العظم . يطلب ما يؤّديه إىل اهلالك : فالن يتعنت فالناً ، أي : ل يقا

وأن نظائر . على أن بعض املؤمنني زينوا لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اإليقاع ببين املصطلق وتصديق قول الوليد 
يتصّونون ويزعهم جدّهم يف التقوى عن اجلسارة على ذلك  ذلك من اهلنات كانت تفرط منهم ، وأن بعضهم كانوا

أي إىل بعضكم ، ولكنه أغنت عن ذكر } ولكن اهللا حَبََّب إِلَْيكُُم االميان { : ، وهم الذين استثناهم بقوله تعاىل 
. ال اخلواص صفتهم املفارقة لصفة غريهم ، وهذا من إجيازات القرآن وحملاته اللطيفة ، اليت ال يفطن هلا إ: البعض 

واخلطاب لرسول } أُْولَِئَك ُهُم الرشدون { : وقوله . هم الذين امتحن اهللا قلوهبم للتقوى : وعن بعض املفسرين 
ا فائدة تقدمي خرب إن : فإن قلت . أولئك املستثنون هم الراشدون يصدق ما قلته : اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، أي  م

بعض املؤمنني على ما استهجن اهللا منهم من استتباع رأي رسول اهللا صلى اهللا القصد إىل توبيخ : على امسها؟ قلت 
أطاعكم؟ : دون } ُيِطيُعكُْم { فلم قيل : فإن قلت . عليه وسلم الرائهم ، فوجب تقدميه النصباب الغرض إليه 

م رأى يف أمر كان وأنه كلما عّن هل. للداللة على أنه كان يف أرادهتم استمرار عمله على ما يستصوبونه : قلت 
أنه مما : فالن يقري الضيف وحيمي احلرمي ، تريد : كقولك } ِفى كَِثريٍ ّمَن االمر { : معموالً عليه ، بدليل قوله 
من خمالفة ما بعدها ملا قبلها نفياً : وشريطتها مفقودة } ولكن { كيف موقع : فإن قلت . اعتاده ووجد منه مستمّراً 

قودة من حيث اللفظ ، حاصلة من حيث املعىن؛ ألن الذين حبب إليهم اإلميان قد غايرت هي مف: وإثباتاً؟ قلت 
ومعىن حتبيب اهللا وتكريهه للطف . صفتهم صفة املتقّدم ذكرهم ، فوقعت ، لكّن يف حاق موقعها من االستدراك 

يغيب عليه أن الرجل ال واإلمداد بالتوفيق ، وسبيله الكتابة كما سبق ، وكل ذي لب وراجع إىل بصرية وذهن ال 
ميدح بغري فعله؛ ومحل اآلية على ظاهرها يؤّدي إىل أن يثين عليهم بفعل اهللا ، وقد نفى اهللا هذا عن الذين أنزل فيهم 

فإنّ العرب متدح باجلمال وحسن : فإن قلت ]  ١٨٨: آل عمران [ } وَُّيِحبُّونَ أَن ُيْحَمدُواْ بَِما لَْم َيفَْعلُواْ { 
الذي سّوغ ذلك هلم أهنم رأوا حسن : قلت . وذلك فعل اهللا ، وهو مدح مقبول عند الناس غري مردود الوجوه ، 

أحسن ما يف الدميم وجهه : الرواء ووسامة املنظر يف الغالب ، يسفر عن خمرب مرضى وأخالق حممودة ومن مث قالوا 
أن من حمققة الثقات وعلماء املعاين من دفع ، فلم جيعلوه من صفات املدح لذاته ، ولكن لداللته على غريه ، على 



وهي الفصاحة والشجاعة والعدل والعفة ، : صحة ذلك وخطأ املادح به ، وقصر املدح على النعت بأّمهات اخلري 
وما يتشعب منها ويرجع إليها ، وجعل الوصف باجلمال والثروة وكثرة احلفدة واألعضاد وغري ذلك مما ليس 

  .تغطية نعم اهللا تعاىل وغمطها باجلحود } الكفر { وخمالفة عن املعقول و  لإلنسان فيه عمل غلطاً

ترك االنقياد واملضي ملا أمر به } والعصيان { اخلروج عن قصد اإلميان وحمجته بركوب الكبائر } الفسوق { و 
احلق مع تصلب  االستقامة على طريق: والرشد . اشتّدت : واعتصت النواة . العاند : والعرق العاصي . الشارع 

  :وأنشد . كل صخرة وشادة : قال أبو الوازع . فيه من الرشادة وهي الصخرة 
  َصلَني الضَّْوَء ِمْن ُصمِّ الرََّشاِد... َوغَْيُر ُمقَلٍَّد َوُمَوشََّمات 

لقوم ، من أين جاز وقوعه مفعوالً له ، والرشد فعل ا: مفعول له ، أو مصدر من غري فعله فإن قلت } فَْضالً { و 
ملا وقع الرشد عبارة عن التحبيب والتزيني والتكريه ، : قلت . والفضل فعل اهللا تعاىل ، والشرط أن يتحد الفاعل 

صار الرشد كأنه فعله ، فجاز أن ينتصب عنه أو ال ينتصب عن الراشدون ، : مسندة إىل امسه تقدست أمساؤه 
أو عن فعل مقدر . اعتراض } أُْولَِئَك ُهُم الرشدون { ة اليت هي ولكن عن الفعل املسند إىل اسم اهللا تعاىل ، واجلمل

وأما كونه مصدراً من غري فعله ، فأن يوضع موضع رشداً؛ . جرى ذلك ، أو كان ذلك فضالً من اهللا : ، كأنه قيل 
بأحوال } يٌم واهللا َعِل{ ألنّ رشدهم فضل من اهللا لكوهنم موفقني فيه ، والفضل والنعمة مبعىن اإلفضال واإلنعام 

  .حني يفضل وينعم بالتوفيق على أفاضلهم } َحِكيمٌ { املؤمنني وما بينهم من التمايز والتفاضل 

ى تَِفيَء إِلَى اِتلُوا الَِّتي َتْبِغي َحتََّوإِنْ طَاِئفََتاِن ِمَن الُْمْؤِمنَِني اقَْتَتلُوا فَأَْصِلحُوا بَْيَنُهَما فَإِنْ َبَغْت إِْحَداُهَما َعلَى الْأُْخَرى فَقَ
  ) ٩(أَْمرِ اللَِّه فَإِنْ فَاَءْت فَأَصِْلُحوا َبْيَنُهَما بِالَْعْدلِ َوأَقِْسطُوا إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الُْمقِْسِطَني 

  :عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال 
سك عبد اهللا بن وقف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على جملس بعض األنصار وهو على محار فبال احلمار ، فأم

واهللا إنّ بول محاره ألطيب من مسكك : فقال عبد اهللا بن رواحة . خل سبيل محارك فقد آذانا نتنه : أّيب بأنفه وقال 
محاره أفضل منك ، وبول محاره أطيب من مسكك؛ ومضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وطال اخلوض : وروى 

باأليدي والنعال : ومها األوس واخلزرج ، فتجالدوا بالعصي ، وقيل  بينهما حىت استبا وجتالدا ، وجاء قومامها
قرأها عليهم : وعن مقاتل . والسعف ، فرجع إليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصلح بينهم ، ونزلت 

الظل  الرجوع ، وقد مسى به الظل والغنيمة؛ ألنّ: والفيء . االستطالة والظلم وإباء الصلح : والبغي . فاصطلحوا 
بغري » حىت تفيء«: ما يرجع من أموال الكفار إىل املسلمني ، وعن أيب عمرو : يرجع بعد نسخ الشمس ، والغنيمة 

. مهز؛ ووجهه أنّ أبا عمرو خفف األوىل من اهلمزتني امللتقيتني فلطفت على الراوي تلك اخللسة فظنه قد طرحها 
كما قرأ عبيد بن عمري » أو اقتتال«قتتلتا ، كما قرأ ابن أيب عبلة والقياس ا} اقتتلوا { : ما وجه قوله : فإن قلت 

. هو مما محل على املعىن دون اللفظ؛ ألنّ الطائفتني يف معىن القوم والناس : على تأويل الرهطني أو النفرين؟ قلت 
وجوب قتاهلا : الباغية  وحكم الفئة. فإن فاؤوا فخذوا بينهم بالقسط » حىت يفيئوا إىل أمر اهللا«ويف قراءة عبد اهللا 

ما وجدت يف نفسي من شيء ما وجدته من أمر هذه اآلية إن مل أقاتل هذه الفئة الباغية : وعن ابن عمر . ما قاتلت 
قاله بعد أن اعتزل ، فإذا كافت وقبضت عن احلرب أيديها تركت ، وإذا تولت اعمل مبا . كما أمرين اهللا عز وجل 

يا ابن أم عبد ، هل تدري كيف حكم اهللا فيمن بغى من هذه األّمة؟ : " وسلم أنه قال روى عن النيب صلى اهللا عليه 



وال " ال جيهر على جرحيها ، وال يقتل أسريها ، وال يطلب هارهبا وال يقسم فيؤها : " اهللا ورسوله أعلم قال : قال " 
منهما مجيعاً ، فالواجب يف ذلك أن ميشي  إما أن يقتتال على سبيل البغى: ختلوا الفئتان من املسلمني يف اقتتاهلما 

صري إىل : بينهما مبا يصلح ذات البني ويثمر املكافة واملوادعة ، فإن مل تتحاجزا ومل تصطلحا وأقامتا على البغي 
وكلتامها عند أنفسهما حمقة ، فالواجب إزالة . مقاتلتهما ، وإما أن يلتحم بينهما القتال لشبهة دخلت عليهما 

فإن ركبتا منت اللجاج ومل تعمال على . حلجج النرية والرباهني القاطعة ، وإطالعهما على مراشد احلق الشبهة با
وإما أن تكون إحدامها . شاكلة ما هديتا إليه ونصحتا من اتباع احلق بعد وضوحه هلما ، فقد حلقتا بالفئتني الباغيتني 

ن تكف وتتوب ، فإن فعلت أصلح بينهما وبني املبغى عليها الباغية على األخرى؛ فالواجب أن تقاتل فئة البغي إىل أ
ضمنت بعد الفيئة ما : إن كانت الباغية من قلة العدد حبيث ال منعة هلا : بالقسط والعدل ، ويف ذلك تفاصيل 

جئت؛ وإن كانت كثرية ذات منعة وشوكة ، مل تضمن إال عند حممد بن احلسن رمحه اهللا؛ فإن كان يفيت بأن الضمان 
  .لزمها إذا فاءت ي

وأّما قبل التجمع والتجند أو حني تتفرق عند وضع احلرب أوزارها ، فما جنته ضمنته عند اجلميع ، فمحمل 
على مذهب حممد واضح منطبق على لفظ التنزيل ، } فَأَْصِلحُواْ َبْيَنُهَما بالعدل { : اإلصالح بالعدل يف قوله تعاىل 

كون الفئة قليلة العدد ، والذي ذكروا أن الغرض إماتة الضغائن وسل  وجهه أن حيمل على: وعلى قول غريه 
فلم : فإن قلت . ليس حبسن الطباق للمأمور به من أعمال العدل ومراعاة القسط : األحقاد دون ضمان اجلنايات 

يتني معاً أو راكبيت ألنّ املراد باالقتتال يف أول اآلية أن يقتتال باغ: قرن باإلصالح الثاين العدل دون األّول؟ قلت 
إصالح ذات البني ، وتسكني الدمهاء : شبهة ، وأيتهما كانت؛ فالذي جيب على املسلمني أن يأخذوا به يف شأهنما 

وأما الضمان فال يتجه ، وليس . بإرادة احلق واملواعظ الشافية ، ونفي الشبهة؛ إال إذا أصرتا ، فحينئٍذ جتب املقاتلة 
أمر باستعمال القسط على } َوأَقِْسطُواْ { إنّ الضمان متجه على الوجهني املذكورين كذلك إذا بغت إحدامها؛ ف

طريق العموم بعد ما أمر به يف إصالح ذات البني ، والقول فيه مثله يف األمر باتقاء اهللا على عقب النهي عن التقدمي 
وأقسطته الرياح . يابس : وعود قاسط . وهو اعوجاج يف الرجلني : اجلور من القسط : بني يديه ، والقسط بالفتح 

  .أزال القسط وهو اجلور : أقسط ، ومهزته للسلب ، أي : وأّما القسط مبعىن العدل ، فالفعل منه . 

  ) ١٠(إِنََّما الُْمْؤِمُنونَ إِخَْوةٌ فَأَصِْلُحوا َبْيَن أَخََوْيكُْم َواتَّقُوا اللََّه لََعلَّكُْم ُتْرَحُمونَ 

زمه من توىل اإلصالح بني من وقعت بينهم املشاقة من املؤمنني ، وبيان أن اإلميان قد عقد بني أهله هذا تقرير ملا أل
. ما إن مل يفضل األخّوة ومل يربز عليها مل ينقص عنها ومل يتقاصر عن غايتها : من السبب القريب والنسب الالصق 

إخوة الوالد ، لزم السائر أن يتناهضوا يف رفعه مث قد جرت عادة الناس على أنه إذا نشب مثل ذلك بني اثنني من 
وإزاحته ، ويركبوا الصعب والذلول مشياً بالصلح وبثاً للسفراء بينهما ، إىل أن يصادف ما وهي من الوفاق من 

وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم . يرقعه ، وما استشن من الوصال من يبله؛ فاألخوة يف الدين أحق بذلك وبأشّد منه 
:  
ملسلم أخو املسلم ال يظلمه ، وال خيذله ، وال يعيبه ، وال يتطاول عليه يف البنيان فيستر عنه الريح إال بإذنه ، وال ا" 

فلم خص االثنان بالذكر دون : فإن قلت " . احفظوا ، وال حيفظ منكم إال قليل : " مث قال " يؤذيه بقتار قدره 
نان؛ فإذا لزمت املصاحلة بني األقل كانت بني األكثر ألزم؛ ألنّ ألن أقل من يقع بينهم الشقاق اث: اجلمع؟ قلت 



بني «: املراد باألخوين األوس واخلزرج ، وقرىء : الفساد يف شقاق اجلمع أكثر منه يف شقاق االثنني ، وقيل 
ت ليس املؤمنون إال إخوة ، وأهنم خلص لذلك متمحضون ، قد انزاحت عنهم شبها: واملعىن » إخوتكم وإخوانكم

األجنبية ، وأيب لطف حاهلم يف التمازج واالحتاد أن يقدموا على ما يتولد منه التقاطع ، فبادروا قطع ما يقع من ذلك 
فإنكم إن فعلتم مل حتملكم التقوى إال على التواصل واالئتالف ، واملسارعة إىل } واتقوا اهللا { إن وقع واحسموه 

رمحة اهللا إليكم ، واشتمال رأفته عليكم حقيقاً بأن تعقدوا به إماطة ما يفرط منه ، وكان فعلكم ذلك وصول 
  .رجاءكم 

ٍء َعَسى أَنْ َيكُنَّ َخيًْرا ِمْنُهنَّ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا َيْسَخْر قَْوٌم ِمْن قَْومٍ َعَسى أَنْ َيكُوُنوا َخْيًرا مِْنُهْم َولَا نَِساٌء ِمْن نَِسا
  ) ١١(اِلُمونَ َسكُْم َولَا َتنَاَبزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئَْس اِلاْسُم الْفُسُوُق بَْعَد الْإَِمياِن َوَمْن لَمْ َيُتْب فَأُولَِئَك ُهمُ الظََّولَا َتلِْمُزوا أَْنفُ

 ٣٤: النساء [ } الرجال قَوَّاُمونَ َعلَى النساء { : قال اهللا تعاىل . الرجال خاصة؛ ألهنم القّوام بأمور النساء : القوم 
  :وقال عليه الصالة والسالم ] 
والذابون هم الرجال ، وهو يف األصل مجع قائم ، كصّوم " النساء حلم على وضم إال ما ذب عنه ) "  ١٠٦٩( 

. إذا أكلت طعاماً أحببت نوماً وأبغضت قوماً : عن بعض العرب . أو تسمية باملصدر . يف مجع صائم وزائر : وزّور 
  :صريح يف اآلية ويف قول زهري : قوم بالرجال أي قياماً ، واختصاص ال
هم الذكور واإلناث ، فليس لفظ القوم مبتعاط : وأما قوهلم يف قوم فرعون وقوم عاد ... أَقَْوٌم آلُ ِحْصنٍ أَْم نَِساُء 

: ، ولكن قصد ذكر الذكور وترك ذكر اإلناث ألهنن توابع لرجاهلن ، وتنكري القوم والنساء حيتمل معنيني للفريقني 
ال يسخر بعض املؤمنني واملؤمنات من بعض؛ وأن تقصد إفادة الشياع ، وأن تصري كل مجاعة منهم منهية : أن يراد 

ة على التوحيد ، إعالماً بإقدام غري واحد من رجل من رجل ، وال امرأة من امرأ: عن السخرية ، وإمنا مل يقل 
رجاهلم وغري واحدة من نسائهم على السخرية ، واستفظاعاً للشأن الذي كانوا عليه ، وألنّ مشهد الساخر ال يكاد 
خيلو ممن يتلهى ويستضحك على قوله ، وال يأيت ما عليه من النهي واإلنكار ، فيكون شريك الساخر وتلوه يف حتمل 

إىل تكثر السخرة  -وإن أوجده واحد  -وكذلك كل من يطرق مسعه فيستطيبه ويضحك به ، فيؤدي ذلك  الوزر ،
كالم مستأنف قد ورد مورد جواب } عسى أَن َيكُوُنواْ خَْيراً ّمنُْهْم { : وقول تعاىل . وانقالب الواحد مجاعة وقوماً 

واملعىن وجوب أن يعتقد . ان حقه أن يوصل مبا قبله بالفاء املستخرب عن العلة املوجبة ملا جاء النهي عنه ، وإال فقد ك
كل أحد أن املسخور منه رمبا كان عند اهللا خرياً من الساخر ، ألنّ الناس ال يطلعون إال على ظواهر األحوال وال 

نبغي علم هلم باخلفيات ، وإمنا الذي يزن عند اهللا؛ خلوص الضمائر وتقوى القلوب ، وعلمهم من ذلك مبعزل ، في
أن ال جيترىء أحد على االستهزاء مبن تقتحمه عينه إذا رآه رث احلال ، أو ذا عاهة يف بدنه ، أو غري لبيق يف حمادثته 

، فلعله أخلص ضمرياً وأتقى قلباً ممن هو على ضدّ صفته ، فيظلم نفسه بتحقري من وقره اهللا واالستهانة مبن عظمه 
لو رأيت رجالً يرضع عنزاً : وتصوهنم من ذلك أن قال عمر بن شرحبيل اهللا ، ولقد بلغ بالسلف إفراط توقيهم 

البالء موكل بالقول ، لو سخرت : وعن عبد اهللا بن مسعود . خشيت أن أصنع مثل الذي صنعه : فضحكت منه 
وعسني أن يكن ، فعسى على هذه » عسوا أن يكونوا«: ويف قراءة عبد اهللا . من كلب خلشيت أن أحّول كلباً 

وعلى األوىل هي اليت ال خرب هلا ]  ٢٢: حممد [ } فََهلْ َعسَْيُتْم { : راءة هي ذات اخلرب كاليت يف قوله تعاىل الق
  :كقوله تعاىل 



» وال تلمزوا«: وقرىء . الطعن والضرب باللسان : واللمز ] .  ٢١٦: البقرة [ } َوَعَسى أَن َتكَْرهُواْ شَْيئًا { 
ا املؤمنون أنفسكم باالنتهاء من عيبها والطعن فيها ، وال عليكم أن تعيبوا غريكم ممن وخصوا أيه: واملعىن . بالضم 

  :ال يدين بدينكم وال يسري بسريتكم ، ففي احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 بنانا أخرج إىل: وعن احلسن رضي اهللا عنه يف ذكر احلجاج " اذكروا الفاجر مبا فيه كي حيذره الناس ) "  ١٠٧٠( 

يا أبا سعيد يا أبا سعيد ، وقال ملا : قصرية قلما عرقت فيها األعنة يف سبيل اهللا مث جعل يطبطب شعريات له ويقول 
اللَّهم أنت أمته فاقطع سنته ، فإنه أتانا أخيفش أعيمش خيطر يف مشيته ويصعد املنرب حىت تفوته الصالة ، ال : مات 

الصالة أيها الرجل : فوقه اهللا وحتته مائة ألف أو يزيدون ، ال يقول له قائل  من اهللا يتقي وال من الناس يستحي ،
معناه ال يعب بعضكم بعضاً ، ألنّ املؤمنني : وقيل . الصالة أيها الرجل ، هيهات دون ذلك السيف والسوط 

ن به ، ألن من فعل ما معناه ال تفعلوا ما تلمزو: وقيل . كنفس واحدة ، فمىت عاب املؤمن املؤمن فكأمنا عاب نفسه 
تفاعل من نبزه ، وبنو فالن يتنابزون : التداعي هبا : والتنابز باأللقاب . استحق به اللمز فقد ملز نفسه حقيقة 

لقب السوء والتلقيب املنهي عنه ، وهو ما يتداخل املدعّو به كراهة لكونه : النبز والنزب : ويتنازبون ويقال 
  :روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم . ، فأما ما حيبه مما يزينه وينّوه به فال بأس به تقصرياً به وذّماً له وشيئاً 

وهلذا كانت التكنية من السنة واألدب احلسن " من حق املؤمن على أخيه أن يسميه بأحب أمسائه إليه ) "  ١٠٧١( 
عتيق والصّديق ، وعمر بالفاروق ، ولقد لقب أبو بكر بال. أشيعوا الكىن فإهنا منبهة : قال عمر رضي اهللا عنه . 

ومحزة بأسد اهللا ، وخالد بسيف اهللا ، وقلَّ من املشاهري يف اجلاهلية واإلسالم من ليس له لقب ، ومل تزل هذه 
روي عن الضحاك . األلقاب احلسنة يف األمم كلها من العرب والعجم جتري يف خماطباهتم ومكاتباهتم من غري نكري 

وعن عائشة . فنزلت . م استهزؤوا ببالل وخباب وعمار وصهيب وأيب ذّر وسامل موىل حذيفة أن قوماً من بين متي
وعن ابن عباس أن أّم سلمة ربطت . رضي اهللا عنها أهنا كانت تسخر من زينب بنت خزمية اهلاللية وكانت قصرية 

جتّر خلفها كأنه لسان كلب  انظري ما: حقويها بسبنّية وسدلت طرفها خلفها وكانت جتّره ، فقالت عائشة حلفصة 
  وعن عكرمة عن ابن عباس. عريت نساء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أّم سلمة بالقصر : وعن أنس . 
إن النساء يعرينين ويقلن يا يهودية : أن صفية بنت حييّ أتت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالت )  ١٠٧٢( 

  :هللا عليه وسلم بنت يهوديني ، فقال هلا رسول اهللا صلى ا

  :، روي » هال قلت إن أيب هرون وإن عمي موسى وإن زوجي حممد « 
أهنا نزلت يف ثابت بن قيس وكان به وقر ، وكانوا يوسعون له يف جملس رسول اهللا صلى اهللا عليه )  ١٠٧٣( 

عليه وآله وسلم ،  تفسحوا يل ، حىت انتهى إىل رسول اهللا صلى اهللا تعاىل: وسلم ليسمع؛ فأتى يوماً وهو يقول 
أّماً : بل أنت ابن فالنة ، يريد : أنا فالن ، فقال : من هذا؟ فقال الرجل : تنح ، فلم يفعل ، فقال : فقال لرجل 

} االسم { ال أفخر على أحد يف احلسب بعدها أبداً : كان يعري هبا يف اجلاهلية ، فخجل الرجل فنزلت ، فقال ثابت 
ما : وحقيقته . طار ثناؤه وصيته : طار امسه يف الناس بالكرم أو باللؤم ، كما يقال : م هاهنا مبعىن الذكر ، من قوهل

بئس الذكر املرتفع للمؤمنني بسبب : أشاد بذكره؛ كأنه قيل : أال ترى إىل قوهلم . مسا من ذكره وارتفع بني الناس 
أحدها استقباح اجلمع بني : ثالثة أوجه } َبْعَد االميان { : ويف قوله . ارتكاب هذه اجلرائر أن يذكروا بالفسق 

أنه كان يف : بئس الشأن بعد الكربة الصبوة والثاين : اإلميان وبني الفسق الذي يأباه اإلميان وحيظره ، كما تقول 
بئس الذكر أن تذكروا الرجل بالفسق : يا يهودي يا فاسق ، فنهوا عنه ، وقيل هلم : شتائمهم ملن أسلم من اليهود 



أن جيعل من فسق غري مؤمن ، : والثالث . دية بعد إميانه ، واجلملة على هذا التفسري متعلقة بالنهي عن التنابز واليهو
  .بئست احلرفة الفالحة بعد التجارة : كما تقول للمتحول عن التجارة إىل الفالحة 

َض الظَّنِّ إِثٌْم َولَا َتَجسَّسُوا َولَا يَْغَتْب بَْعُضكُْم َبْعًضا أَُيِحبُّ أََحدُكُمْ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْجَتنِبُوا كَِثًريا ِمَن الظَّنِّ إِنَّ َبْع
  ) ١٢(أَنْ َيأْكُلَ لَْحَم أَِخيِه َمْيًتا فَكَرِْهُتُموُه وَاتَّقُوا اللََّه إِنَّ اللََّه تَوَّابٌ َرحِيٌم 

{ : قال اهللا عز وجل . جانب ، فيعدى إىل مفعولني جعله منه يف : جنبه الشر إذا أبعده عنه ، وحقيقته : يقال 
. اجتنب الشر فتنقص املطاوعة مفعوالً : مث يقال يف مطاوعه ]  ٣٥: إبراهيم [ } واجنبىن َوَبنِىَّ أَن نَّعُْبَد االصنام 

؟ } لظن إِثٌْم إِنَّ َبْعَض ا{ : أال ترى إىل قوله : واملأمور باجتنابه هو بعض الظن ، وذلك البعض موصوف بالكثرة 
جميئه نكرة يفيد معىن البعضية : قلت . ، حيث جاء نكرة وبينه لو جاء معرفة } كَثِرياً { َبيِّن الفصل بْيَن : فإن قلت 

لئال جيترىء أحد على ظّن إال بعد نظر وتأّمل ، . ، وإنّ يف الظنون ما جيب أن جيتنب من غري تبيني لذلك وال تعيني 
ه بأمارة بينة ، مع استشعار للتقوى واحلذر؛ ولو عرف لكان األمر باجتناب الظّن منوطاً مبا ومتييز بني حقه وباطل

. يكثر من دون ما يقل ، ووجب أن يكون كل ظّن متصف بالكثرة جمتنباً ، وما اتصف منه بالقلة مرخصاً يف تظننه 
كان حراماً : أمارة صحيحة وسبب ظاهر  أنّ كل ما مل تعرف له: والذي مييز الظنون اليت جيب اجتناهبا عما سواها 

واجب االجتناب؛ وذلك إذا كان املظنون به ممن شوهد منه الستر والصالح ، وأونست منه األمانة يف الظاهر ، 
عن النيب صلى اهللا عليه . فظّن الفساد واخليانة به حمّرم ، خبالف من اشتهره الناس بتعاطي الريب واجملاهرة باخلبائث 

  :وسلم 
كنا يف زمان الظنُّ : وعن احلسن " إن اهللا تعاىل حّرم من املسلم دمه وعرضه وأن يظّن به ظّن السوء ) "  ١٠٧٤( 

إن : وعنه . ال حرمة لفاجر : وعنه . بالناس حرام ، وأنت اليوم يف زمان اعمل واسكت ، وظّن بالناس ما شئت 
  :وقد روي . مل يظهر اهللا عليه لعله أن يتوب الفاسق إذا أظهر فسقه وهتك ستره هتكه اهللا ، وإذا استتر 

: ومنه قيل لعقوبته . الذنب الذي يستحق صاحبه العقاب : واإلمث . من ألقى جلباب احلياء فال غيبة له )  ١٠٧٥( 
  :كالنكال والعذاب والوبال ، قال : األثام ، فعال منه 

  نََّوى قَْبلَ املََماِت أَثَاُمهَاأََصاَب ال... لَقَْد فََعلَْت هاذي النََّوى بَِي فَْعلَة 
باحلاء واملعنيان » وال حتسسوا«: وقرىء . أي يكسرها بإحباطه : واهلمزة فيه عن الواو ، كأنه يثم األعمال 

تفعل من اجلس ، كما أن التلمس مبعىن التطلب من اللمس ، : جتسس األمر إذا تطلبه وحبث عنه : يقال . متقاربان 
: والتحسس ]  ٨: اجلن [ } َوأَنَّا لََمْسَنا السماء { : وقد جاء مبعىن الطلب يف قوله تعاىل . طلب ملا يف اللمس من ال

احلواس باحلاء واجليم ، واملراد النهي عن تتبع عورات : التعّرف من احلس ، ولتقارهبما قيل ملشاعر اإلنسان 
وعن النيب صلى . ظهر ودعوا ما ستره اهللا  خذوا ما. وعن جماهد . املسلمني ومعايبهم واالستكشاف عما ستروه 

  :اهللا عليه وسلم 
يا معشر من آمن بلسانه ومل خيلص : " قال . أنه خطب فرفع صوته حىت أمسع العواتق يف خدورهّن )  ١٠٧٦( 

يف فإن من تتبع عورات املسلمني تتبع اهللا عورته حىت يفضحه ولو : اإلميان إىل قلبه ، ال تتبعوا عورات املسلمني 
  "جوف بيته 



هل لك يف الوليد بن عقبة بن أيب معيط تقطر حليته مخراً؟ فقال ابن مسعود : قلنا البن مسعود : وعن زيد بن وهب 
والغيبة من االغتياب ، . كغاله واغتاله : غابه واغتابه . إنا قد هنينا عن التجسس ، فإن ظهر لنا شيء أخذنا به : 

  لسوء يف الغيبةوهي ذكر ا: كالغيلة من االغتيال 
فإن كان فيه فقد . أن تذكر أخاك مبا يكره : " سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الغيبة فقال )  ١٠٧٧( 

} أَُيِحبُّ أََحدُكُْم { الغيبة إدام كالب الناس : وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما " اغتبته ، وإن مل يكن فيه فقد هبته 
منها االستفهام : وفيه مبالغات شىت . تاب من عرض املغتاب على أفظع وجه وأفحشه متثيل وتصوير ملا يناله املغ

ومنها إسناد الفعل إىل أحدكم . ومنها جعل ما هو يف الغاية من الكراهة موصوالً باحملبة . الذي معناه التقرير 
اب بأكل حلم اإلنسان ، حىت ومنها أن مل يقتصر على متثيل االغتي. واإلشعار بأن أحداً من األحدين ال حيب ذلك 

كما تكره إن وجدت : وعن قتادة . ومنها أن مل يقتصر على أكل حلم األخ حىت جعل ميتاً . جعل اإلنسان أخاً 
وجيوز . على احلال من اللحم } َمْيًتا { وانتصب . جيفة مدّودة أن تأكل منها ، كذلك فاكره حلم أخيك وهو حي 

وملا قّررهم عز وجل بأنّ أحداً منهم ال حيب أكل جيفة أخيه ، عقب ذلك » يِّتام«: وقرىء . أن ينتصب عن األخ 
إن صّح هذا : وفيه معىن الشرط ، أي . فقد كرهتموه واستقّر ذلك : معناه } فَكَرِْهُتُموهُ { : بقوله تعاىل 

على دفعه وإنكاره  بوجوب اإلقرار عليكم وبأنكم ال تقدرون -فتحققت : فكرهتموه ، وهي الفاء الفصيحة ، أي 
كراهتكم له وتقذركم منه ، فليتحقق أيضاً أن تكرهوا ما هو نظريه من الغيبة  -إلباء البشرية عليكم أن جتحدوه : 

هال عّدى بإىل كما : فإن قلت . جبلتم على كراهته : أي » فكرهتموه«: وقرىء . والطعن يف أعراض املسلمني 
القياس تعّديه بنفسه ، ألنه ذو مفعول واحد قبل : وأيهما القياس؟ قلت } مُ الكفر َوكَرََّه إِلَْيكُ{ : عّدى يف قوله 

وأما تعّديه بإىل ، فتأّول وإجراء لكره . كرهت الشيء ، فإذا ثقل استدعى زيادة مفعول : تثقيل حشوه ، تقول 
. شيء فهو حبيب إليه حب إليه ال: جمرى بغض ، ألنّ بعض منقول من بغض إليه الشيء فهو بغيض إليه ، كقولك 

واملبالغة يف التواب للداللة على كثرة من يتوب عليه من عباده ، أو ألنه ما من ذنب يقترفه املقترف إال كان معفواً 
واتقوا اهللا : واملعىن . أو ألنه بليغ يف قبول التوبة ، منزل صاحبها منزلة من مل يذنب قط ، لسعة كرمه . عنه بالتوبة 

اجتنابه والندم على ما وجد منكم منه ، فإنكم إن اتقتيتم تقبل اهللا توبتكم وأنعم عليك بثواب املتقني بترك ما أمرمت ب
  :وعن ابن عباس . التائبني 

أن سلمان كان خيدم رجلني من الصحابة ويسّوي هلما طعامهما ، فنام عن شأنه يوماً ، فبعثاه إىل رسول )  ١٠٧٨( 
ما عندي : ما إداماً ، وكان أسامة على طعام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال اهللا صلى اهللا عليه وسلم يبغي هل

لو بعثناه إىل بئر مسيحة لغار ماؤها ، فلما راحا إىل رسول اهللا : شيء ، فأخربمها سلمان بذلك ، فعند ذلك قاال 
إنكما قد : تناولنا حلماً فقال ما : مايل أرى خضرة اللحم يف أفواهكما ، فقاال : صلى اهللا عليه وسلم قال هلما 

  .اغتبتما فنزلت 

َرَمكُْم ِعْنَد اللَِّه أَْتقَاكُْم إِنَّ اللََّه َعِليٌم َيا أَيَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَقَْناكُْم ِمْن ذَكَرٍ َوأُنْثَى َوَجَعلَْناكُْم ُشُعوًبا َوقََباِئلَ ِلَتعَاَرفُوا إِنَّ أَكْ
  ) ١٣(َخبٌِري 

خلقنا كل واحد منكم من أب وأّم ، فما منكم أحد إال وهو يديل مبثل : وقيل . من آدم وحّواء } وأنثى  ّمن ذَكَرٍ{ 
الطبقة األوىل من الطبقات : والشعب . ما يدىل به اآلخر سواء بسواء ، فال وجه للتفاخر والتفاضل يف النسب 

البطن ، والفخذ ، والفصيلة؛ فالشعب جيمع الشعب ، والقبيلة ، والعمارة ، و: الست اليت عليها العرب ، وهي 



خزمية : القبائل ، والقبيلة جتمع العمائر ، والعمارة جتمع البطون ، والبطن جتمع األفخاذ ، والفخذ جتمع الفصائل 
شعب ، وكنانة قبيلة ، وقريش عمارة ، وقصى بطن ، وهاشم فخذ ، والعباس فصيلة ، ومسيت الشعوب؛ ألنّ 

ولتتعرفوا . ولتعرفوا ، أي لتعلموا كيف تتناسبون . ولتعارفوا باإلدغام » لتتعارفوا«: وقرىء . ا القبائل تشعبت منه
فال يعتزى إىل . أن احلكمة اليت من أجلها رتبكم على شعوب وقبائل هي أن يعرف بعضكم نسب بعض : واملعىن . 

مث بني اخلصلة اليت هبا . فاضل يف األنساب غري آبائه ، ال أن تتفاخروا باآلباء واألجداد ، وتدعوا التفاوت والت
: وقرىء } إِنَّ أَكَْرَمكُْم َعنَد اهللا أتقاكم { : يفضل اإلنسان غريه ويكتسب الشرف والكرم عند اهللا تعاىل فقال 

وعن النيب . ألنّ أكرمكم عند اهللا أتقاكم ال أنسبكم : مل ال يتفاخر باألنساب؟ فقيل : بالفتح ، كأنه قيل » أنّ«
  :صلى اهللا عليه وسلم 

احلمد هللا الذي أذهب عنكم عبية اجلاهلية : " أنه طاف يوم فتح مكة ، فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال )  ١٠٧٩( 
. مث قرأ اآلية " مؤمن تقي كرمي على اهللا ، وفاجر شقّي هني على اهللا : وتكربها ، يا أيها الناس ، إمنا الناس رجالن 

  :وعنه عليه السالم 
كرم الدنيا الغين ، وكرم اآلخرة التقوى : وعن ابن عباس " من سّره أن يكون أكرم الناس فليتق اهللا ) "  ١٠٨٠( 
  :وعو يزيد بن شجرة . 
من اشتراين فعلى شرط : مّر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سوق املدينة فرأى غالماً أسود يقول )  ١٠٨١( 

ول اهللا صلى اهللا تعاىل عليه وآله وسلم ، فاشتراه رجل فكان رسول اهللا ال مينعين عن الصلوات اخلمس خلف رس
حمموم ، فعاده مث سأل : صلى اهللا تعاىل عليه وآله وسلم يراه عند كل صالة ، ففقده يوماً فسأل عنه صاحبه ، فقال 

على املهاجرين واألنصار أمر فتوىل غسله ودفنه ، فدخل . هو ملا به ، فجاءه وهو يف ذمائه : عنه بعد ثالثة أيام فقال 
  .عظيم ، فنزلت 

َوإِنْ ُتِطيعُوا اللََّه َوَرُسولَُه لَا قَالَِت الْأَْعرَاُب آَمنَّا قُلْ لَمْ ُتْؤِمُنوا َولَِكْن قُولُوا أَْسلَْمَنا َولَمَّا َيْدُخلِ الْإَِميانُ ِفي قُلُوبِكُْم 
  ) ١٤(َه غَفُوٌر َرِحيٌم َيِلْتكُْم ِمْن أَْعَماِلكُمْ َشْيئًا إِنَّ اللَّ

واخلروج من أن يكون حرباً . الدخول يف السلم : واإلسالم . هو التصديق مع الثقة وطمأنينة النفس : اإلميان 
فاعلم أنّ ما يكون من } َولَمَّا َيْدُخلِ االميان ِفى قُلُوبِكُْم { : أال ترى إىل قوله تعاىل . للمؤمنني بإظهار الشهادتني 

ما وجه قوله : فإن قلت . اللسان من غري مواطأة القلب فهو إسالم ، وما واطأ فيه القلب اللسان فهو إميان اإلقرار ب
قل ال تقولوا آمنا ، ولكن قولوا : والذي يقتضه نظم الكالم أن يقال } قُل لَّْم ُتْؤِمنُواْ ولكن قُولُواْ أَْسلَْمَنا { : تعاىل 

: أفاد هذا النظم تكذيب دعواهم أّوالً ، ودفع ما انتحلوه ، فقيل : متم؟ قلت أو قل مل تؤمنوا ولكن أسل. أسلمنا 
{ كذبتم ، ووضع : وروعى يف هذا النوع من التكذيب أدب حسن حني مل يصّرح بلفظه ، فل يقل . قل مل تؤمنوا 

ع كذبتم يف قوله يف صفة الذي هو نفي ما ادعوا إثباته موضعه ، مث نبه على ما فعل من وضعه موض} لَّْم ُتْؤِمنُواْ 
تعريضاً بأن هؤالء هم الكاذبون ، ورب تعريض ال يقاومه ]  ١٥: احلجرات [ } أُوْلَِئَك ُهمُ الصادقون { املخلصني 

ال تقولوا آمنا ، الستهجان أن خياطبوا بلفظ : عن أن يقال } ُتْؤِمنُواْ { : التصريح ، واستغىن باجلملة اليت هي مل 
: القول باإلميان ، مث وصلت هبا اجلملة املصّدرة بكلمة االستدراك حممولة على املعىن ، ومل يقل مؤّداه النهي عن 

ولكن : كذلك ، ولو قيل } َءامَنَّا { : ولكن أسلمتم ، ليكون خارجاً خمرج الزعم والدعوى ، كما كان قوهلم 
َولَمَّا { : قوله : فإن قلت . معتّد به أسلمتم ، لكان خروجه يف معرض التسليم هلم واالعتداد بقوهلم وهو غري 



. يشبه التكرير من غري استقالل بفائدة متجددة } قُل لَّْم ُتْؤِمنُواْ { : بعد قوله تعاىل } َيْدُخلِ االميان ِفى قُلُوبِكُمْ 
ْدُخلِ االميان ِفى َولَمَّا َي{ : هو تكذيب دعواهم ، وقوله } لَّمْ ُتْؤِمُنواْ { : ليس كذلك ، فإن فائدة قوله : قلت 

حني مل تثبت مواطأة قلوبكم } ولكن قُولُواْ أَْسلَْمَنا { توقيت ملا أمروا به أن يقولوه ، كأنه قيل هلم } قُلُوبِكُْم 
دال على أن هؤالء : من معىن التوقع ) ملا ( وما يف } قُولُواْ { أللسنتكم؛ ألنه كالم واقع موقع احلال من الضمري يف 

ألته السلطان حقه أشّد األلت ، وهي لغة غطفان : يقال . ال ينقصكم وال يظلمكم } الَ َيِلْتكُْم { ا بعد قد آمنوا فيم
احلمد هللا الذي ال يفات : وحكى األصمعي عن أّم هشام السلولية أهنا قالت . الته ليتا : ولغة أسد وأهل احلجاز . 

فَالَ ُتظْلَُم نَفٌْس َشيْئاً { وحنوه يف املعىن . وال يألتكم » تكمال يل«وقرىء باللغتني . وال يالت ، وال تصمه األصوات 
أن يتوبوا عما كانوا عليه من النفاق ويعقدوا قلوهبم على اإلميان : ومعىن طاعة اهللا ورسوله ] .  ٤٧: األنبياء [ } 

وعن ابن . م جبزيل ثوابه وأنعم عليه. ويعملوا مبقتضياته ، فإن فعلوا ذلك تقبل اهللا توبتهم ، ووهب هلم مغفرته 
عباس رضي اهللا عنهما أنّ نفراً من بين أسد قدموا املدينة يف سنة جدبة ، فأظهروا الشهادة ، وأفسدوا طرق املدينة 

أتتك العرب : بالعذرات ، وأغلوا أسعارها ، وهم يغدون ويروحون على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويقولون 
  .، وجئناك باألثقال والذراري ، يريد الصدقة ومينون عليه ، فنزلت بأنفسها على ظهور رواحلها 

هِْم ِفي َسبِيلِ اللَِّه أُولَِئَك ُهمُ إِنََّما الُْمْؤِمُنونَ الَِّذيَن آَمنُوا بِاللَِّه َوَرُسوِلهِ ثُمَّ لَْم يَْرتَاُبوا َوَجاَهُدوا بِأَْموَالِهِْم َوأَنْفُِس
  ) ١٥(الصَّاِدقُونَ 

أهنم آمنوا مث مل يقع يف نفوسهم شك فيما آمنوا به ، : واملعىن . مطاوع رابه إذا أوقعه يف الشك مع التهمة : ارتاب 
ما معىن مث هاهنا وهي التراخي وعدم االرتياب جيب أن : فإن قلت . وال اهتام ملن صّدقوه واعترفوا بأنّ احلق منه 

فادة اإلميان معىن الثقة والطمأنينة اليت حقيقتها التيقن وانتفاء يكون مقارناً لإلميان ألنه وصف فيه ، ملا بينت من إ
اجلواب على طريقني ، أحدمها أنّ من وجد منه اإلميان رمبا اعترضه الشيطان أو بعض املضلني بعد : الريب؟ قلت 

ستمّر على ثلج الصدر فشككه وقذف يف قلبه ما يثلم يقينه ، أو نظر هو نظراً غري سديد يسقط به على الشك مث ي
ثُمَّ استقاموا { : ونظريه قوله . ذلك راكباً رأسه ال يطلب له خمرجاً ، فوصف املؤمنون حقاً بالبعد عن هذه املوبقات 

أنّ اإليقان وزوال الريب ملا كان مالك اإلميان أفرد بالذكر بعد تقّدم اإلميان ، تنبيهاً : والثاين ]  ٣٠: فصلت [ } 
{ . ان بكلمة التراخي إشعاراً باستقراره يف األزمنة املتراخية املتطاولة غضاً جديداً على مكانه؛ وعطف على اإلمي

وأن يكون جاهد مبالغة يف جهد . جيوز أن يكون اجملاهد منوياً وهو العدوّ احملارب أو الشيطان أو اهلوى } وجاهدوا 
حنو ما صنع عثمان : عها ، وباجملاهدة باملال الغزو ، وأن يتناول العبادات بأمج: وجيوز أن يراد باجملاهدة بالنفس . 

رضي اهللا عنه يف جيش العسرة ، وأن يتناول الزكوات وكل ما يتعلق باملال من أعمال الرب اليت يتحامل فيها الرجل 
بين الذين صدقوا يف قوهلم آمنا ، ومل يكذبوا كما كذب أعراب } أُْولَِئَك ُهُم الصادقون { على ماله لوجه اهللا تعاىل 

  .أسد ، أو هم الذين إمياهنم إميان صدق وإميان حق وجّد وثبات 

  ) ١٦(َعِليٌم  قُلْ أَُتَعلُِّمونَ اللََّه بِِدينِكُْم َواللَُّه َيْعلَُم َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي الْأَْرضِ َواللَُّه بِكُلِّ َشْيٍء

وفيه } أَُتَعلُّمونَ اهللا بِدِينِكُْم { : ومنه قوله تعاىل  .ما شعرت به وال أحطت به : ما علمت بقدومك ، أي : يقال 
  .جتهيل هلم 



) ١٧(لْإَِمياِن إِنْ كُنُْتْم َصاِدِقَني َيُمنُّونَ َعلَْيَك أَنْ أَْسلَُموا قُلْ لَا َتُمنُّوا َعلَيَّ إِْسلَاَمكُْم َبلِ اللَُّه َيُمنُّ َعلَْيكُمْ أَنْ َهَداكُْم ِل
  ) ١٨(لَُم غَْيبَ السََّماوَاِت َوالْأَْرضِ َواللَُّه َبِصٌري بَِما َتْعَملُونَ إِنَّ اللََّه َيْع

النعمة اليت ال يستثيب مسديها من : واملنة . أنعم عليه وأفضل عليه : مّن عليه بيد أسداها إليه ، كقولك : يقال 
يقطع هبا حاجته ال غري ، من غري أن يعمد يزهلا إليه؛ واشتقاقها من املّن الذي هو القطع ، ألنه إمنا يسديها إليه ل

وسياق هذه اآلية فيه لطف ورشاقة ، وذلك . مّن عليه صنعه ، إذا اعتده عليه منة وإنعاماً : مث يقال . لطلب مثوبة 
 أنّ الكائن من األعاريب قد مساه اهللا إسالماً ، ونفى أن يكون كما زعموا إمياناً؛ فلما منوا على رسول اهللا صلى اهللا

إنّ هؤالء يعتّدون عليك مبا ليس : عليه وسلم ما كان منهم قال اهللا سبحانه وتعاىل لرسوله عليه الصالة والسالم 
ال تعتّدوا على إسالمكم ، أي : فقل هلم . جديراً باالعتداد به من حدثهم الذي حق تسميته أن يقال له إسالم 

ل اهللا يعتد عليكم أن أمدّكم بتوفيقه حيث هداكم لإلميان على ما ب: مث قال . حدثكم املسمى إسالماً عندي ال إمياناً 
زعمتم وادعيتم أنكم أرشدمت إليه ووفقتم له إن صحّ زعمكم وصدقت دعواكم ، إال أنكم تزعمون وتدعون ما اهللا 

الشرط ما ال خيفى على املتأمل ، وجواب : ويف إضافة اإلسالم إليهم وإيراد اإلميان غري مضاف . عليم خبالفه 
إن «: وقرىء . إن كنتم صادقني يف ادعائكم اإلميان ، فللَّه املنة عليكم : حمذوف لداللة ما قبله عليه ، تقديره 

بالتاء والياء ، » تعلمون«: وقرىء . إذ هداكم : ويف قراءة ابن مسعود رضي اهللا عنه . بكسر اهلمزة » هداكم
أنه عّز وجل يعلم كل مستتر يف العامل ويبصر كل عمل تعملونه يف  وهذا بيان لكوهنم غري صادقني يف دعواهم ، يعين

سركم وعالنيتكم ، ال خيفى عليه منه شيء ، فكيف خيفى عليه ما يف ضمائركم وال يظهر على صدقكم وكذبكم ، 
  .وذلك أنّ خاله مع كل معلوم واحدة ال ختتلف 

  :عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  " .ة احلجرات أعطي من األجر بعدد من أطاع اهللا وعصاه من قرأ سور) "  ١٠٨٢( 

أَإِذَا مِْتَنا َوكُنَّا تَُراًبا ) ٢(َبلْ َعجِبُوا أَنْ َجاءَُهْم ُمْنِذٌر مِْنُهْم فَقَالَ الْكَاِفُرونَ َهذَا َشْيٌء َعجِيٌب ) ١(ق َوالْقُْرآِن الَْمجِيِد 
  ) ٣(ذَِلَك َرْجٌع بَِعيٌد 

 ٢ - ١: ص [ } ص والقرءان ِذى الذكر َبلِ الذين كَفَُرواْ { حنوه يف } ءان اجمليد َبلْ عجبوا ق والقر{ الكالم يف 
ذو اجملد والشرف على غريه من الكتب ، ومن أحاط علماً : واجمليد . سواء بسواء ، اللتقائهما يف أسلوب واحد ] 

: قوله بل عجبوا .  اجمليد ، فجاز اتصافه بصفته جمد عند اهللا وعند الناس ، وهو بسبب من اهللا: مبعانيه وعمل مبا فيه 
إنكار لتعجبهم مما ليس بعجب ، وهو أن ينذرهم باملخوف رجل منهم قد عرفوا وساطته } أَن َجاءُهْم مُّنِذٌر ّمْنُهمْ { 

م سوء وحيل فيهم وعدالتهم وأمانته ، ومن كان على صفته مل يكن إال ناصحاً لقومه مترفرفاً عليهم ، خائفاً أن يناهل
هبم مكروه ، وإذا علم أنّ خموفاً أظلهم ، لزمه أن ينذرهم وحيذرهم ، فكيف مبا هو غاية املخاوف وهناية احملاذير ، 
وإنكار لتعجبهم مما أنذرهم به من البعث ، مع علمهم بقدرة اهللا تعاىل على خلق السموات واألرض وما بينهما ، 

مث عّول على . هم بالنشأة األوىل ، ومع شهادة العقل بأنه ال بّد من اجلزاء وعلى اختراع كل شيء وإبداعه ، وإقرار
داللة على أن تعجبهم من البعث أدخل } فَقَالَ الكافرون هذا َشْىء َعجِيٌب أَءذَا ِمْتَنا { : أحد اإلنكارين بقوله تعاىل 

هنم يف قوهلم هذا مقدمون على الكفر يف االستبعاد وأحق باإلنكار ، ووضع الكافرون موضع الضمري للشهادة على أ
} ذَِلَك َرْجُع َبعِيٌد { أحني منوت ونبلى نرجع؟ : وهذا إشارة إىل الرجع؛ وإذا منصوب مبضمر؛ معناه . العظيم 



وجيوز أن . بعيد من الوهم والعادة : ومعناه . وقد أبعد فالن يف قوله . هذا قول بعيد : مستبعد مستنكر ، كقولك 
وهو اجلواب ، ويكون من كالم اهللا تعاىل استبعاداً إلنكارهم ما أنذروا به من البعث ، . عىن املرجوع يكون الرجع مب

إذا متنا بعد أن نرجع ، : على لفظ اخلرب ، ومعناه » إذا متنا«: وقرىء . والوقف قبله على هذا التفسري حسن 
ما دل : الظرف إذا كان الرجع مبعىن املرجوع؟ قلت فما ناصب : فإن قلت . } ذَِلَك َرْجُع بَِعيدٌ { والدال عليه 

  .عليه املنذر من املنذر به ، وهو البعث 

  ) ٤(قَْد َعِلْمَنا َما َتْنقُُص الْأَْرُض ِمْنُهْم َوعِْنَدَنا ِكتَاٌب َحِفيظٌ 

جساد املوتى رّد الستبعادهم الرجع ، ألن من لطف علمه حىت تغلغل إىل ما تنقص األرض من أ} قَْد َعِلْمَنا { 
  :عن النيب صلى اهللا عليه وسلم . وتأكله من حلومهم وعظامهم ، كان قادراً على رجعهم أحياء كما كانوا 

ما ميوت فيدفن } َما َتنقُُص األرض ِمنُْهْم { : ، وعن السدي » كل ابن آدم يبلى إال عجب الذنب « )  ١٠٨٣( 
أو حافظ ملا أودعه . ني ومن التغري ، وهو اللوح احملفوظ حمفوظ من الشياط} كتاب َحِفيظٌ { يف األرض منهم 

  .وكتب فيه 

  ) ٥(َبلْ كَذَُّبوا بِالَْحقِّ لَمَّا َجاءَُهْم فَُهْم ِفي أَْمرٍ مَرِيجٍ 

إضراب أتبع اإلضراب األّول ، للداللة على أهنم جاؤوا مبا هو أفظع من تعجبهم؛ وهو التكذيب } َبلْ كَذَّبُواْ { 
. مضطرب } فَُهْم ِفى أَْمرٍ مَّرِيجٍ { هو النبّوة الثابتة باملعجزات يف أّول وهلة من غري تفكر وال تدبر باحلق الذي 

كاهن ، ال يثبتون على شيء : ساحر ، وتارة : شاعر ، وتارة : مرج اخلامت يف أصبعه وجرج؛ فيقولون تارة : يقال 
عند جميئه : ، والالم هي اليت يف قوهلم خلمس خلون ، أي بكسر الالم وما املصدرية » ملا جاءهم«: وقرىء : واحد 

  .اإلخبار بالبعث : وقيل . القرآن : } احلق { : إياهم ، وقيل 

  ) ٦(أَفَلَْم َيْنظُرُوا إِلَى السََّماِء فَْوقَُهْم كَْيَف َبنَْيَناَها َوَزيَّنَّاَها َوَما لََها ِمْن فُُروجٍ 

} ِمن فُُروجٍ { رفعناها بغري عمد } بنيناها { وا بالبعث إىل آثار قدرة اهللا يف خلق العامل حني كفر} أَفَلَْم َينظُُرواْ { 
َهلْ ترى ِمن فُطُورٍ { : يعين أهنا ملساء سليمة من العيوب ال فتق فيها وال صدع وال خلل ، كقوله تعاىل : من فتوق 

  ] . ٣: امللك [ } 

  ) ٨(َتْبصَِرةً َوِذكَْرى ِلكُلِّ عَْبٍد ُمنِيبٍ ) ٧(يَها َروَاِسَي وَأَْنبَْتَنا ِفيَها ِمْن كُلِّ َزْوجٍ َبهِيجٍ َوالْأَْرَض َمَددَْناَها وَأَلْقَْيَنا ِف

يبتهج } َبهِيجٍ { من كل صنف } ِمن كُلّ َزْوجٍ { جباالً ثوابت لوال هي لتكفأت } رََواِسَى { دحوناها } مددناها { 
: وقرىء . راجع إىل ربه ، مفكر يف بدائع خلقه } َعْبٍد مُّنِيبٍ { تبصر به وتذكر كل ل} َتْبصَِرةً وذكرى { به حلسنه 

  .خلقها تبصرة : بالرفع ، أي » تبصرة وذكرى«

رِْزقًا ) ١٠(َنِضيٌد َوالنَّْخلَ بَاِسقَاتٍ لََها طَلٌْع ) ٩(َوَنزَّلَْنا ِمَن السََّماِء َماًء ُمَبارَكًا فَأَْنَبتَْنا بِِه جَنَّاٍت َوَحبَّ الَْحِصيِد 
  ) ١١(ِللِْعَباِد وَأَْحَييَْنا بِِه َبلَْدةً مَْيًتا كَذَِلَك الُْخُروُج 



وحب الزرع الذي من شأنه أن حيصد ، وهو ما يقتات به من حنو } َوَحبَّ احلصيد { كثري املنافع } َماء مباركا { 
باصقات ، : قراءة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويف : طواالً يف السماء } باسقات { احلنطة والشعري وغريمها 

إما أن يراد كثرة الطلع وتراكمه؛ أو كثرة : منضود بعضه فوق بعض } نَّضِيٌد { بإبدال السني صاداً ألجل القاف 
نبتناها أ: أو على أنه مفعول له ، أي . على أنبتناها رزقاً ، ألنّ اإلنبات يف معىن الرزق } رِْزقاً { ما فيه من الثمر 

كما حييت هذه البلدة امليتة ، كذلك خترجون أحياء بعد موتكم ، والكاف يف حمل } كذلك اخلروج { لنرزقهم 
  .الرفع على االبتداء 

ْيكَِة َوقَْوُم َوأَْصحَاُب الْأَ) ١٣(َوَعاٌد َوِفْرَعْونُ َوإِخَْوانُ لُوٍط ) ١٢(كَذََّبْت قَْبلَُهْم قَْوُم ُنوحٍ َوأَْصحَاُب الرَّسِّ َوثَُموُد 
  ) ١٤(ُتبَّعٍ كُلٌّ كَذََّب الرُُّسلَ فََحقَّ َوِعيِد 

ألنّ املعطوف عليه قوم نوح ، ]  ٨٣: يونس [ } ّمن ِفْرَعْونَ َوَملَِئهِْم { : أراد بفرعون قومه كقوله تعاىل 
أنه وحد الضمري الراجع إليه  جيوز أن يراد به كل واحد منهم ، وأن يراد مجيعهم ، إال} كُلٌّ { واملعطوفات مجاعات 

وفيه تسلية لرسول اهللا صلى . فوجب وحل وعيدي ، وهو كلمة العذاب } فََحقَّ َوِعيِد { على اللفظ دون املعىن 
  .اهللا عليه وسلم ، وهتديد هلم 

  ) ١٥(أَفََعيِيَنا بِالَْخلْقِ الْأَوَّلِ َبلْ ُهْم ِفي لَْبسٍ ِمْن َخلْقٍ َجدِيٍد 

أنا مل نعجز كما علموا عن اخللق األول ، حىت : واملعىن . إذا مل يهتد لوجه عمله ، واهلمزة لإلنكار : عىي باألمر 
هم ال ينكرون قدرتنا على اخللق األّول ، واعترافهم بذلك يف طيه االعتراف بالقدرة : نعجز عن الثاين ، مث قال 

ومنه قول علي رضي . لبس عليهم الشيطان وحريهم  قد. أي يف خلط وشبهة } َبلْ ُهْم ِفى لَْبسٍ { على اإلعادة 
تسويله إليهم أن إحياء : ولبس الشيطان عليهم . يا حار ، إنه مللبوس عليك ، اعرف احلق تعرف أهله : اهللا عنه 

. أن من قدر على اإلنشاء كان على اإلعادة أقدر : املوتى أمر خارج عن العادة ، فتركوا لذلك القياس الصحيح 
قصد يف تنكريه إىل خلق جديد له شأن عظيم : مل نكر اخللق اجلديد ، وهال عّرف اخللق األول؟ قلت :  فإن قلت

  .حق من مسع به أن يهتم به وخياف ، ويبحث عنه وال يقعد على لبس يف مثله . وحال شديد 

  ) ١٦(قَْرُب إِلَْيِه ِمْن َحْبلِ الَْورِيِد َولَقَْد َخلَقَْنا الْإِْنَسانَ َوَنْعلَُم َما تَُوْسوِسُ بِِه َنفُْسُه وََنْحُن أَ

ما خيطر ببال اإلنسان ويهجس يف ضمريه : ووسوسة النفس . وسواس احللى : ومنها . الصوت اخلفي : الوسوسة 
وجيوز أن تكون للتعدية والضمري لإلنسان ، . صوت بكذا ومهس به : والباء مثلها يف قولك . من حديث النفس 

  :قال . حدثته به نفسه : حّدث نفسه بكذا ، كما يقولون : وسوساً ، وما مصدرية ، ألهنم يقولون ما جتعله م: أي 
قرب علمه منه ، وأنه يتعلق مبعلومه منه ومن : جماز ، واملراد } وََنْحُن أَقَْرُب إِلَْيِه { ... َواكِْذبِ النَّفَْس إِذَا َحدَّثَْتَها 

اهللا يف كل مكان ، وقد جل عن : خفياته ، فكأنه ذاته قريبة منه ، كما يقال أحواله تعلقاً ال خيفى عليه شيء من 
  :وقال ذو الرمة . هو مين مقعد القابلة ومعقد اإلزار : مثل يف فرط القرب ، كقوهلم : وحبل الوريد . األمكنة 

  :ترى إىل قوله  العرق ، شبه بواحد احلبال ، أال: واحلبل ... َوالَْمْوتُ أَدَْنى يل ِمَن الَْورِيِد 
عرقان مكتنفان لصفحيت العنق يف مقدمهما متصالن بالوتني ، يردان من : والوريدان ... كَأَنْ َورِيَدْيِه رشاءا ُخلُبِ 



ما وجه إضافة احلبل إىل الوريد ، والشيء ال يضاف : فإن قلت . مسي وريداً ألنّ الروح ترده : وقيل . الرأس إليه 
أن يراد حبل : والثاين . بعري سانية : أن تكون اإلضافة للبيان ، كقوهلم : هان ، أحدمها فيه وج: إىل نفسه؟ قلت 

  .حبل العلياء مثالً : كما لو قيل » العاتق فيضاف إىل الوريد ، كما يضاف إىل العاتق الجتماعهما يف عضو واحد

  ) ١٨(َما َيلِْفظُ ِمْن قَْولٍ إِلَّا لََدْيِه َرِقيٌب َعتِيٌد ) ١٧(ِعيٌد إِذْ َيَتلَقَّى الُْمَتلَقَِّياِن َعنِ الَْيِمنيِ َوَعنِ الشَِّمالِ قَ

أنه لطيف يتوصل : منصوب بأقرب ، وساغ ذلك ألنّ املعاين تعمل يف الظرف متقّدمة ومتأخرة ، واملعىن } إِذْ { 
تلقى احلفيظان ما علمه إىل خطرات النفس وما ال شيء أخفى منه ، وهو أقرب من اإلنسان من كل قريب حني ي

يتلفظ به ، إيذاناً بأن استحفاظ امللكني أمر هو غين عنه؛ وكيف ال يستغين عنه وهو مطلع على أخفى اخلفيات؟ 
. وهي ما يف كتبة امللكني وحفظهما ، وعرض صحائف العمل يوم يقوم األشهاد : وإمنا ذلك حلكمة اقتضت ذلك 

. من زيادة لطف له يف االنتهاء عن السيئات والرغبة يف احلسنات .  وعلم العبد بذلك مع علمه بإحاطة اهللا بعمله
  :وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

إنّ مقعد ملكيك على ثنيتيك ، ولسانك قلمهما ، وريقك مدادمها ، وأنت جتري فيما ال يعنيك ال ) "  ١٠٨٤( 
وحنن قريبون منه مطلعون على : للقرب ، يعين  وجيوز أن يكون تلقي امللكني بياناً" تستحي من اهللا تعاىل وال منهما 

القاعد ، : والقعيد . التلقن باحلفظ والكتبة : أحواله مهيمنون عليه ، إذ حفظتنا وكتبتنا موكلون به ، والتلقي 
عن اليمني قعيد وعن الشمال قعيد من املتلقيني ، فترك أحدمها لداللة الثاين : كاجلليس مبعىن اجلالس ، وتقديره 

  :يه ، كقوله عل
  . . . . . . . . .َبرِيَّا ... كُْنُت ِمْنُه َوَواِلِدي . . . 

يكتبان كل شيء حىت أنينه : حاضر ، واختلف فيما يكتب امللكان ، فقيل } َعِتيٌد { ملك يرقب عمله } َرِقيٌب { 
  :لصالة و السالم ويدل عليه قوله عليه ا. ال يكتبان إال ما يؤجر عليه أو يؤزر به : وقيل . يف مرضه 

كاتب احلسنات على ميني الرجل وكاتب السيئات على يسار الرجل ، وكاتب احلسنات أمني على ) "  ١٠٨٥( 
كاتب السيئات ، فإذا عمل حسنة كتبها ملك اليمني عشراً ، وإذا عمل سيئة قال صاحب اليمني لصاحب الشمال 

: وقرىء . املالئكة جيتنبون اإلنسان عند غائطه وعند مجاعه إنّ : وقيل " دعه سبع ساعات لعله يسبح أو يستغفر : 
  .على البناء للمفعول » ما يلفظ«

َوَجاَءْت كُلُّ ) ٢٠(َونُِفَخ ِفي الصُّورِ ذَِلَك َيْوُم الَْوِعيِد ) ١٩(َوَجاَءْت َسكَْرةُ الَْمْوِت بِالَْحقِّ ذَِلَك َما كُْنَت ِمْنُه َتِحيُد 
  ) ٢٢(لَقَْد كُْنَت ِفي غَفْلٍَة ِمْن َهذَا فَكََشفَْنا عَْنَك ِغطَاَءَك فََبَصُرَك الَْيْوَم َحدِيٌد ) ٢١(َوشَهِيٌد َنفْسٍ َمَعَها َساِئٌق 

ملا ذكر إنكارهم البعث واحتج عليهم بوصف قدرته وعلمه ، أعلمهم أن ما أنكروه وجحدوه هم القوه عن قريب 
َوَجاءْت َسكَْرةُ { : وهو قوله . اب ذلك بأن عرب عنه بلفظ املاضي عند موهتم وعند قيام الساعة ، ونبه على اقتر

: والباء يف باحلق للتعدية ، يعين . شّدته الذاهبة بالعقل : ، وسكرة املوت } َوُنِفَخ ِفى الصور } { الَْمْوتِ بِالَْحّق 
من : ة األمر وجلية احلال أو حقيق. وأحضرت سكرة املوت حقيقة األمر الذي أنطق اهللا به كتبه وبعث به رسله 

وجيوز أن تكون الباء . احلق الذي خلق له اإلنسان ، أن كل نفس ذائقة املوت : وقيل . سعادة امليت وشقاوته 
أو باحلكمة . حبقيقة األمر : أي وجاءت ملتبسة باحلق ، أي ]  ٢٠: املؤمنون [ } َتنُبُت بالدهن { : مثلها يف قوله 

وقرأ أبو بكر وابن ]  ٧٣: األنعام [ } َخلََق السموات واألرض باحلق { : عاىل والغرض الصحيح ، كقوله ت



على إضافة السكرة إىل احلق والداللة على أهنا السكرة اليت كتبت » سكرة احلق باملوت«مسعود رضي اهللا عنهما 
، أو ألنّ املوت يعقبها؛ والباء للتعدية؛ ألهنا سبب زهوق الروح لشدهتا . على اإلنسان وأوجبت له ، وأهنا حكمة 

وقيل سكرة احلق سكرة اهللا ، أضيفت إليه تفظيعاً . جاءت ومعها املوت : وجيوز أن يكون املعىن . فكأهنا جاءت به 
َولَقَدْ { : إشارة إىل املوت ، واخلطاب لإلنسان يف قوله } ذَِلَك { » سكرات املوت«: وقرىء . لشأهنا وهتويالً 
. تنفر وهترب } َتحِيُد { أو إىل احلق واخلطاب للفاجر . على طريق االلتفات ]  ٢٦: احلجر  [} َخلَقَْنا اإلنسان 
اخلطاب لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؛ فحكاه لصاحل بن : أنه سأل زيد بن أسلم عن ذلك فقال : وعن بعضهم 
مث حكامها للحسني بن . هو للكافر واهللا ما سّن عالية وال لسان فصيح وال معرفة بكالم العرب ، : كيسان فقال 

على تقدير حذف } ذَِلَك َيْوَم الوعيد { هو للرب والفاجر : أخالفهما مجيعاً : عبد اهللا بن عبيد اهللا بن عباس فقال 
أحدمها يسوقه إىل : ملكان } َساِئٌق َوَشهِيدٌ { وقت ذلك يوم الوعيد ، واإلشارة إىل مصدر نفخ : املضاف ، أي 
معها ملك يسوقها ويشهد : أو ملك واحد جامع بني األمرين ، كأنه قيل . اآلخر يشهد عليه بعمله احملشر ، و

لقد «: قرىء . النصب على احلال من كل لتعّرفه باإلضافة إىل ما هو يف حكم املعرفة } مََّعَها سَاِئٌق { عليها؛ وحمل 
جعلت الغفلة كأهنا غطاء . ال هلا لقد كنِت يق: عنِك غطائِك فبصرِك ، بالكسر على خطاب النفس ، أي » كنت

غطى به جسده كله أو غشاوة غطى هبا عينيه فهو ال يبصر شيئاً؛ فإذا كان يوم القيامة تيقظ وزالت الغفلة عنه 
  .حديداً لتيقظه : ورجع بصره الكليل عن اإلبصار لغفلته . وغطاؤها فيبصر ما مل يبصره من احلق 

  ) ٢٣(ا لََديَّ َعِتيٌد َوقَالَ قَرِيُنُه َهذَا َم

يشهد ]  ٣٦: الزخرف [ } ُنقَّيْض لَُه َشيْطَاناً فَُهَو لَُه قَرِيٌن { : هو الشيطان الذي قيض له يف قوله } َوقَالَ قَرِيُنهُ { 
شيء لدّي ويف ملكيت عتيد هذا } هذا َما لََدىَّ َعِتيدٌ { ] .  ٢٧: ق [ } قَالَ قرِيُنُه َربََّنا َما أَطَْغْيُتُه { : له قوله تعاىل 

قد أعتدته جلهنم وهيئته هلا : أن ملكاً يسوقه وآخر يشهد عليه ، وشيطاناً مقروناً به ، يقول : واملعىن . جلهنم 
: صفة هلا : موصوفة ، فعتيد } َما { إن جعلت : كيف إعراب هذا الكالم؟ قلت : فإن قلت . بإغوائي وإضاليل 

  .أو خرب مبتدأ حمذوف . ، أو خرب بعد خرب  وإن جعلتها موصولة ، فهو بدل

الَِّذي جََعلَ َمَع اللَِّه إِلًَها آَخَر فَأَلِْقَياُه ِفي ) ٢٥(َمنَّاعٍ لِلَْخْيرِ ُمْعَتٍد مُرِيبٍ ) ٢٤(أَلِْقَيا ِفي َجهَنََّم كُلَّ كَفَّارٍ َعنِيٍد 
  ) ٢٦(الَْعذَابِ الشَِّديِد 

: وجيوز أن يكون خطاباً للواحد على وجهني : السائق والشهيد : للملكني السابقني خطاب من اهللا تعاىل } أَلِْقَيا { 
أنّ : والثاين . للتأكيد : ألق ألق : أن تثنية الفاعل نزلت منزلة تثنية الفعل الحتادمها ، كأنه قيل : أحدمها قول املربد 

خليلّي وصاحّيب ، وقفا وأسعدا ، حىت : ا العرب أكثر ما يرافق الرجل منهم اثنان ، فكثر على ألسنتهم أن يقولو
بالنون » ألقني«وقرأ احلسن . يا حرسّي ، اضربا عنقه : خاطبوا الواحد خطاب االثنني عن احلجاج أنه كان يقول 

معاند جمانب } َعنِيٍد { إجراء للوصل جمرى الوقف : بدالً من النون } أَلِْقَيا { وجيوز أن تكون األلف يف . اخلفيفة 
أو . كثري املنع للمال على حقوقه ، جعل ذلك عادة له ال يبذل منه شيئاً قط } مَّنَّاعٍ لّلَْخْيرِ { معاد ألهله  للحق

نزلت يف الوليد بن املغرية ، كان مينع بين أخيه من : قيل . مناع جلنس اخلري أن يصل إىل أهله حيول بينه وبينهم 
شاك يف } مُرِيبٍ { ظامل متخط للحق } ُمعَْتٍد { نفعه خبري ما عشت من دخل منكم فيه مل أ: اإلسالم ، وكان يقول 



} الذى َجَعلَ { وجيوز أن يكون . مبتدأ مضمن معىن الشرط ، ولذلك أجيب بالفاء } الذى جََعلَ { اهللا ويف دينه 
  .تكريراً للتوكيد } فألقياه { ويكون } كُلَّ كَفَّارٍ { منصوباً بدالً من 

  ) ٢٧(َربََّنا َما أَطَْغْيُتُه وَلَِكْن كَانَ ِفي َضلَالٍ بَِعيٍد قَالَ قَرِيُنُه 

ألهنا استؤنفت كما تستأنف اجلمل الواقعة : مل أخليت هذه اجلملة عن الواو وأدخلت على األوىل؟ قلت : فإن قلت 
ملا قال : اهنا؟ قلت فأين التقاول ه: فإن قلت . يف حكاية التقاول كما رأيت يف حكاية املقاولة بني موسى وفرعون 

 ٢٨: ق [ } الَ َتخَْتِصُمواْ لََدىَّ { : وتاله } قَالَ قرِيُنُه َربََّنا َما أَطَْغْيُتُه { : وتبعه قوله } هذا َما لََدىَّ َعِتيٌد { : قرينه 
ربنا ما : نه رب هو أطغاين ، فقال قري: علم أنّ مث مقاولة من الكافر ، لكنها طرحت ملا يدل عليها ، كأنه قال ] : 

وأّما اجلملة األوىل فواجب عطفها للداللة على اجلمع بني معناها ومعىن ما قبلها يف احلصول ، أعين جميء . أطغيته 
ما جعلته طاغياً ، وما أوقعته يف الطغيان ، ولكنه طغى } َما أَطَْغْيُتهُ { : وقول قرينه ما قال له : كل نفس مع امللكني 
[ } َوَما كَانَ ِلَى َعلَْيكُْم ّمن سلطان إِالَّ أَن َدَعوُْتكُْم فاستجبتم ِلى { : هلدى كقوله تعاىل واختار الضاللة على ا

  ] . ٢٢: إبراهيم 

  ) ٢٩(يِد َما ُيَبدَّلُ الْقَْولُ لََديَّ َوَما أََنا بِظَلَّامٍ ِللَْعبِ) ٢٨(قَالَ لَا َتخَْتِصُموا لََديَّ َوقَْد قَدَّْمُت إِلَْيكُْم بِالَْوِعيِد 

قال : فماذا قال اهللا؟ فقيل : كأن قائالً قال ]  ٢٧: ق [ } قَالَ قرِيُنُه { : استئناف مثل قوله } قَالَ الَ َتخَْتِصُمواْ { 
ال ختتصموا يف دار اجلزاء وموقف احلساب ، فال فائدة يف اختصامكم وال طائل حتته ، وقد : واملعىن . ال ختتصموا 

ال تطمعوا أن : الطغيان يف كتيب وعلى ألسنة رسلي ، فما تركت لكم حجة عليَّ ، مث قال أوعدتكم بعذايب على 
. فأعذب من ليس مبستوجب للعذاب } َوَما أََناْ بظالم لّلَْعبِيِد { أبدل قويل ووعيدي فأعفيكم عما أوعدتكم به 

مطاوع مبعىن » قّدم«أو معدية ، على أن } لَى التهلكة َوالَ ُتلْقُواْ بِأَْيدِيكُْم إِ{ مزيدة مثلها يف } بالوعيد { والباء يف 
حاالً } بالوعيد { وألن } َما ُيَبدَّلُ القول لََدىَّ َوَمآ أََناْ بظالم لِّلَْعبِيِد { : وجيوز أن يقع الفعل على مجلة قوله » تقّدم«

َوقَْد { : إنّ قوله : فإن قلت . لكم به  أو قّدمته إليكم موعداً. قّدمت إليكم هذا ملتبساً بالوعيد مقترناً به : ، أي 
والتقدمي بالوعيد يف الدنيا واخلصومة يف اآلخرة واجتماعها } الَ َتْخَتِصمُواْ { واقع موقع احلال من } قَدَّْمُت إِلَْيكُم 

معناه وال ختتصموا وقد صح عندكم أين قدمت إليكم بالوعيد ، وصحة ذلك : قلت . يف زمان واحد واجب 
أن يكون : فيه وجهان ، أحدمها : على لفظ املبالغة؟ قلت } بظالم { : كيف قال : يف اآلخرة ، فإن قلت عندهم 

أن يراد لو عذبت من ال يستحق العذاب لكنت ظالماً مفرط : والثاين . هو ظامل لعبده ، وظالم لعبيده : من قولك 
  .فنفى ذلك . الظلم 

  ) ٣٠(أِْت َوَتقُولُ َهلْ ِمْن َمزِيٍد َيْوَم َنقُولُ ِلَجهَنََّم َهلِ اْمَتلَ

. يقال : وعن ابن مسعود واحلسن . يوم يقول اهللا جلهنم : وعن سعيد بن جبري . بالنون والياء » نقول«: قرىء 
ونفخ يف الصور يوم : وجيوز أن ينتصب بنفخ ، كأنه قيل . أذكر وأنذر : حنو . وانتصاب اليوم بظالم أو مبضمر 

وسؤال جهنم وجواهبا من باب . لى هذا يشار بذلك إىل يوم نقول ، وال يقّدر حذف املضاف وع. نقول جلهنم 
أهنا متتلىء مع اتساعها وتباعد : التخييل الذي يقصد به تصوير املعىن يف القلب وتثبيته ، وفيه معنيان ، أحدمها 



: والثاين ]  ١٣: السجدة [ } ْمالَنَّ َجَهنَّمَ َأل { : أطرافها حىت ال يسعها شيء وال يزاد على امتالئها ، لقوله تعاىل 
استكثاراً } َهلْ ِمن مَّزِيٍد { وجيوز أن يكون . أهنا من السعة حبيث يدخلها من يدخلها وفيها موضع للمزيد 

 إما مصدر: واملزيد . أو طلباً للزيادة غيظاً على العصاة . للداخلني فيها واستبداعاً للزيادة عليهم لفرط كثرهتم 
  .كاحمليد واملميد ، وإما اسم مفعول كاملبيع 

َمْن َخِشَي الرَّْحَمَن بِالَْغْيبِ َوَجاءَ ) ٣٢(َهذَا َما ُتوَعُدونَ ِلكُلِّ أَوَّابٍ حَِفيٍظ ) ٣١(َوأُْزِلفَِت الَْجنَّةُ ِللُْمتَِّقَني غَْيَر َبِعيٍد 
  ) ٣٥(لَُهْم َما َيَشاُءونَ ِفيَها َولََدْيَنا مَزِيٌد ) ٣٤(الُْخلُوِد اْدُخلُوَها بَِسلَامٍ ذَِلكَ َيْوُم ) ٣٣(بِقَلْبٍ ُمنِيبٍ 

أو على احلال ، وتذكريه ألنه على زنة املصدر ، كالزئري . مكاناً غري بعيد : نصب على الظرف ، أي } غَْيَر َبعِيٍد { 
شيئاً غري بعيد ، : أي  أو على حذف املوصوف ،. والصليل؛ واملصادر يستوي يف الوصف هبا املذكر واملؤنث 

بالتاء والياء ، وهي } ُتوَعُدونَ { : وقرىء . هو قريب غري بعيد ، وعزيز غري ذليل : ومعناه التوكيد ، كما تقول 
ِللَِّذيَن استضعفوا ِلَمْن { : بدل من قوله للمتقني ، بتكرير اجلاّر كقوله تعاىل } ِلكُلّ أَوَّابٍ { و . مجلة اعتراضية 

الرجاع إىل ذكر : واألّواب . أو إىل مصدر أزلفت . ، وهذا إشارة إىل الثواب ]  ٧٥: األعراف [ } ْنُهْم ءاَمَن ِم
وجيوز أن يكون بدالً عن . بدل بعد بدل تابع لكل } مَّْن َخِشَى { و . احلافظ حلدوده تعاىل : اهللا تعاىل ، واحلفيظ 

ب وحفيظ؛ ألنّ من ال يوصف به وال يوصف من بني موصوف أّواب وحفيظ ، وال جيوز أن يكون يف حكم أّوا
يف معىن اجلمع } مَّْن { يقال هلم ادخلوها بسالم ، ألنّ : وجيوز أن يكون مبتدأ خربه . املوصوالت إال بالذي وحده 

حال } بالغيب { من ال يزال حمسناً أحسن إيلّ ، وحذف حرف النداء للتقريب : وجيوز أن يكون منادى كقوهلم . 
أو صفة ملصدر خشى ، أي . خشيه وهو غائب مل يعرفه ، وكونه معاقباً إال بطريق االستدالل : ملفعول ، أي من ا

خشية خشية ملتبسة بالغيب ، حيث خشي عقابه وهو غائب ، أو خشية بسبب الغيب الذي أوعده به من عذابه ، 
للثناء : ه الدال على سعة الرمحة؟ قلت كيف قرن باخلشية امس: فإن قلت . يف اخللوة حيث ال يراه أحد : وقيل 

كما أثىن عليه بأنه خاش ، مع أنّ املخشى منه غائب . البليغ على اخلاشي وهو خشيته ، مع علمه أنه الواسع الرمحة 
. ت فوصفهم بالوجل مع كثرة الطاعا]  ٦٠: املؤمنون [ } والذين يُْؤُتونَ َما ءاتَواْ وَّقُلُوُبُهْم َوجِلَةٌ { : ، وحنوه 

ادخلوها { : يقال هلم . وصف القلب باإلنابة وهي الرجوع إىل اهللا تعاىل؛ ألنّ االعتبار مبا ثبت منها يف القلب 
} ذَِلَك َيْوُم اخللود { أو مسلماً عليكم يسلم عليكم اهللا ومالئكته . أي ساملني من العذاب وزوال النعم } بَِسالمٍ 

} وَلَدَْيَنا َمزِيٌد { أي مقدرين اخللود ]  ٧٣: الزمر [ } فادخلوها خالدين { : أي يوم تقدير اخللود ، كقوله تعاىل 
: إن السحاب متّر بأهل اجلنة فتمطرهم احلور ، فتقول : وقيل . هو ما مل خيطر بباهلم ومل تبلغه أمانيهم ، حىت يشاؤه 

  .} َولََدْيَنا مَزِيٌد { : حنن املزيد الذي قال اهللا عز وجل 

  ) ٣٦(لَكَْنا قَْبلَُهْم ِمْن قَْرٍن ُهْم أََشدُّ ِمنُْهْم بَطًْشا فََنقَُّبوا ِفي الْبِلَاِد َهلْ ِمْن َمِحيصٍ َوكَْم أَْه

قال . التنقري عن األمر والبحث والطلب : والتنقيب . فخرقوا يف البالد ودّوخوا : وقرىء بالتخفيف » فنقبوا«
  :احلارث بن حلزة 
  ِت َوجَالُوا ِفي اَألْرضِ كُلَّ َمجَالِ... ْن َحذَرِ الَْمو َنقَُّبوا ِفي الْبِالَد ِم

شّدة بطشهم أبطرهتم وأقدرهتم على التنقيب : أي } ُهْم أََشدُّ ِمْنُهم َبطْشاً { : ودخلت الفاء للتسبيب عن قوله 
أوا هلم حميصاً حىت فنقب أهل مكة يف أسفارهم ومسايرهم يف بالد القرون ، فهل ر: وجيوز أن يراد . وقّوهتم عليه 



} فَِسيحُواْ ِفى األرض { : على األمر ، كقوله » فنقبوا«: يؤملوا مثله ألنفسهم ، والدليل على صحته قراءة من قرأ 
  :قال . وقرىء بكسر القاف خمففة من النقب وهو أن يتنقب خف البعري ]  ٢: التوبة [ 

حفيت أقدامهم ونقبت ، كما تنقب أخفاف : أو . فنقبت أخفاف إبلهم  :واملعىن ... َما َمسََّها ِمْن َنقَبٍ َوالَ دََبْر 
  .من اهللا ، أو من املوت } َهلْ ِمن مَّحِيصٍ { اإلبل لكثرة طوفهم يف البالد 

  ) ٣٧(إِنَّ ِفي ذَِلكَ لَِذكَْرى ِلَمْن كَانَ لَُه قَلٌْب أَْو أَلْقَى السَّْمَع َوُهَو َشهِيٌد 

َوُهَو َشهِيٌد { اإلصغاء : وإلقاء السمع . أي قلب واع؛ ألنّ من ال يعي قلبه فكأنه ال قلب له }  ِلَمن كَانَ لَُه قَلٌْب{ 
ألنّ من ال حيضر ذهنه فكأنه غائب ، وقد ملح اإلمام عبد القاهر يف قوله لبعض من يأخذ عنه . أي حاضر بفطنته } 
:  

  ٍذ ِلَسقْيِ الزُُّروعِبُِمصِْقالََبا... َما ِشئَْت ِمْن َزْهَزَهٍة وَالْفََتى 
لَّتكُونُواْ شَُهَداء { : وهو مؤمن شاهد على صحته وأنه وحي من اهللا ، أو وهو بعض الشهداء يف قوله تعاىل : أو 

وعن قتادة وهو شاهد على صدقه من أهل الكتاب لوجود نعته عنده وقرأ السدي ]  ١٤٣: البقرة [ } َعلَى الناس 
ملن ألقى غريه السمع وفتح له أذنه فحسب ومل حيضر ذهنه : ومعناه . ناء للمفعول على الب» ألقى السمع«ومجاعة 

وقرىء بالفتح بزنة القبول . اللغوب اإلعياء . ألقى مسعه أو السمع منه : وقيل . وهو حاضر الذهن متفطن 
أيام أوهلا األحد ، تكذيبا لقوهلم خلق اهللا السماوات واألرض يف ستة  -لعنت  -والولوع ، قيل نزلت يف اليهود 

وآخرها اجلمعة ، واستراح يوم السبت ، واستلق على العرش وقالوا ان الذي وقع من التشبيه يف هذه األمة امنا 
  .وقع من اليهود ، ومنهم أخذ 

فَاصْبِْر َعلَى َما َيقُولُونَ َوسَبِّحْ ) ٣٨(وبٍ َولَقَْد َخلَقَْنا السََّماوَاِت َوالْأَْرَض َوَما َبيَْنُهَما ِفي ِستَِّة أَيَّامٍ َوَما َمسََّنا ِمْن لُُغ
وَاْسَتِمْع َيْوَم ُينَاِد ) ٤٠(َوِمَن اللَّْيلِ فَسَبِّْحُه َوأَْدَبارَ السُّجُوِد ) ٣٩(بِحَْمِد رَبَِّك قَْبلَ طُلُوعِ الشَّْمسِ َوقَْبلَ الُْغرُوبِ 

إِنَّا َنْحُن ُنحْيِي َوُنِميُت َوإِلَْيَنا ) ٤٢(الصَّْيَحةَ بِالَْحقِّ ذَِلَك َيْوُم الُْخُروجِ  َيْوَم َيْسَمُعونَ) ٤١(الُْمَناِد ِمْن َمكَاٍن قَرِيبٍ 
  ) ٤٣(الَْمِصُري 

فاصرب على ما يقول املشركون من : وقيل . أي اليهود ويأتون به من الكفر والتشبيه } فاصرب على َما َيقُولُونَ { 
. هي منسوخة بآية السيف : وقيل . العامل قدر على بعثهم واالنتقام منهم إنكارهم البعث؛ فإنّ من قدر على خلق 

حامداً ربك ، والتسبيح حممول على ظاهره أو على الصالة ، } بَِحْمِد َرّبَك { الصرب مأمور به يف كل حال : وقيل 
وقيل التهجد . العشاآن } ليل َوِمَن ا{ الظهر والعصر } َوقَْبلَ الغروب { الفجر } قَْبلَ طُلُوعِ الشمس { فالصالة 

وقيل النوافل بعد . التسبيح يف آثار الصلوات ، والسجود والركوع يعرب هبما عن الصالة } وأدبار السجود { 
  :وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم . الركعتان بعد املغرب : وعن علي رضي اهللا عنه . املكتوبات 

الوتر : وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما " تكلم كتبت صالته يف عليني من صلى بعد املغرب قبل أن ي) "  ١٠٨٦( 
ووقت : ومعناه . من أدبرت الصالة إذا انقضت ومتت » وأدبار«: وقرىء . مجع دبر : واألدبار . بعد العشاء 

ويف .  يعين واستمع ملا أخربك به من حال يوم القيامة} واستمع { آتيك خفوق النجم : انقضاء السجود ، كقوهلم 
  ذلك هتويل وتعظيم لشأن املخرب به واحملّدث عنه ، كما يروى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

مب : فإن قلت . ، مث حّدثه بعد ذلك " يا معاذاً امسع ما أقول لك : " أنه قال سبعة أيام ملعاذ بن جبل )  ١٠٨٧( 



ويوم . يوم ينادي املنادي خيرجون من القبور : أي } ذَِلَك َيْوُم اخلروج { مبا دل عليه : انتصب اليوم؟ قلت 
أيتها العظام البالية واألوصال : إسرافيل ينفخ يف الصور وينادي } املناد { و } َيْوَم ُينَاِد { بدل من : يسمعون 

وجربيل إسرافيل ينفخ : وقيل . املنقطعة واللحوم املتمزقة والشعور املتفرقة إنّ اهللا يأمركن أن جتتمعن لفصل القضاء 
من صخرة بيت املقدس ، وهي أقرب األرض من السماء باثين عشر ميالً ، } ِمن مَّكَاٍن قَرِيبٍ { ينادي باحلشر 

أيتها العظام : من منابت شعورهم يسمع من كل شعرة : وقيل . من حتت أقدامهم : وقيل . وهي وسط األرض 
  .بالصيحة ، واملراد به البعث واحلشر للجزاء  متعلق} باحلق { النفخة الثانية } الصيحة { البالية ، و 

  ) ٤٤(َيْوَم َتَشقَُّق الْأَْرُض َعْنُهمْ ِسَراًعا ذَِلكَ َحْشٌر َعلَْيَنا َيِسٌري 

حال من } ِسَراعاً { وتشقق بإدغام التاء يف الشني ، وتشقق على البناء للمفعول ، وتنشق » تشقق«: وقرىء 
ال يتيسر مثل ذلك األمر العظيم إال على القادر : قدمي الظرف يدل على االختصاص ، يعين ت} َعلَْيَنا َيِسٌري { اجملرور 

 ٢٨: لقمان [ } مَّا َخلْقُكُْم َوالَ َبْعثُكُْم إِالَّ كَنَفْسٍ واحدة { : الذات الذي ال يشغله شأن عن شأن ، كما قال تعاىل 
. [  

  ) ٤٥(ْيهِْم بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُْرآِن َمْن َيَخاُف َوعِيِد َنْحُن أَْعلَُم بَِما َيقُولُونَ َوَما أَْنَت َعلَ

بُِمَسيِْطرٍ { : كقوله تعاىل } بَِجبَّارٍ { هتديد هلم وتسلية لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم } نَّْحُن أَْعلَُم بَِما َيقُولُونَ { 
أريد التحلم عنهم وترك الغلظة : وقيل . باعث حىت تقسرهم على اإلميان ، إمنا أنت داع و]  ٢٢: الغاشية [ } 

. ما أنت بوال عليهم جتربهم على اإلميان : وجيوز أن يكون من جربه على األمر مبعىن أجربه عليه ، أي . عليهم 
أَنتَ إِنََّما { : كقوله تعاىل } َمن َيَخاُف َوِعيدِ { هو عليهم ، إذا كان واليهم ومالك أمرهم : وعلى مبنزلته يف قولك 

  .ألنه ال ينفع إال فيه دون املصّر على الكفر ]  ٤٥: النازعات [ } ُمنِذُر َمن خيشاها 
  :عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .» من قرأ سورة ق هّون اهللا عليه تارات املوت وسكراته « )  ١٠٨٨( 

) ٥(إِنََّما ُتوَعُدونَ لََصاِدٌق ) ٤(فَالُْمقَسَِّماِت أَْمًرا ) ٣(ِت ُيْسًرا فَالْجَارِيَا) ٢(فَالَْحاِملَاِت وِقًْرا ) ١(َوالذَّارِيَاِت ذَرًْوا 
  ) ٦(َوإِنَّ الدِّيَن لََواِقٌع 

وقرىء ]  ٤٥: الكهف [ } تذروه الرياح { : قال اهللا تعاىل . الرياح ألهنا تذور التراب وغريه } والذاريات { 
بفتح الواو على تسمية » وقراً«: وقرىء . السحاب ، ألهنا حتمل املطر  }فاحلامالت وِقْراً { بإدغام التاء يف الذال 

جريا ذا يسر ، أي ذا ) : يسراً ( ومعىن . الفلك } فاجلاريات ُيْسراً { أو على إيقاعه موقع محالً . احملمول باملصدر 
أوتفعل التقسيم مأمورة . ريها املالئكة ، ألهنا تقسم األمور من األمطار واألرزاق وغ} فاملقسمات أَمْراً { سهولة 
وملك املوت لقبض األرواح ، . جربيل للغلظة ، وميكائيل للرمحة : تتوىل تقسيم أمر العباد : وعن جماهد . بذلك 

سلوين قبل أن ال تسألوين ، ولن تسألوا بعدي : وعن علّي رضي اهللا عنه أنه قال وهو على املنرب . وإسرافيل للنفخ 
: قال . فاحلامالت وقرا؟ قال السحاب : قال . الرياح : ما الذريات ذروا؟ قال : كّواء فقال مثلي ، فقام ابن ال

( وعن احلسن . املالئكة وكذا عن ابن عباس : قال فاملقسمات أمراً؟ قال . الفلك : فاجلاريات يسراً؟ قال 



الرياح ال : سبعة ، وجيوز أن يراد السحاب ، يقسم اهللا هبا أرزاق العباد ، وقد محلت على الكواكب ال) املقسمات 
فإن . غري؛ ألهنا تنشىء السحاب وتقله وتصرفه ، وجتري يف اجلو جرياً سهالً ، وتقسم األمطار بتصريف السحاب 

أّما على األّول فمعىن التعقيب فيها أنه تعاىل أقسم بالرياح ، : ما معىن الفاء على التفسريين؟ قلت : قلت 
فبالفلك اليت جتريها هببوهبا ، فباملالئكة اليت تقسم األرزاق بإذن اهللا من األمطار وجتارات  فبالسحاب الذي تسوقه ،

وأّما على الثاين ، فألهنا تبتدىء باهلبوب ، فتذرو التراب واحلصباء ، فتنقل السحاب ، فتجري يف . البحر ومنافعه 
ووعد . البعث : ، وما موصولة أو مصدرية ، واملوعود  جواب القسم} إِّنَما ُتوَعُدونَ { اجلّو باسطة له فتقسم املطر 

  .احلاصل : والواقع . اجلزاء : والدين . كعيشة راضية : صادق 

  ) ٩(ُيْؤفَُك َعْنُه َمْن أُِفَك ) ٨(إِنَّكُمْ لَِفي قَْولٍ ُمْخَتِلٍف ) ٧(َوالسََّماِء ذَاِت الُْحُبِك 

قال . آثار تثنيه وتكسره : ذا ضربته الريح ، وكذلك حبك الشعر إ: الطرائق ، مثل حبك الرمل واملاء } احلبك { 
  يصف غديراً: زهري 

  رِيحٌ َخرِيٌق ِلَضاِحي َماِئهِ ُحُبُك... ُمكَلَّلٌ بِأُصُولِ النَّْجمِ تَْنِسُجُه 
. حبكها جنومها : وعن احلسن . إنّ خلقه السماء كذلك : ويقال . ألنّ حلقها مطرق طرائق : والدرع حمبوكة 

فرس حمبوك : حبكها صفاهتا وإحكامها ، من قوهلم : وقيل . أهنا تزينها كما تزين املوشى طرائق الوشي : واملعىن 
أو . ما أحسن حبكه ، وهو مجع حباك ، كمثال ومثل : وإذا أجاد احلائك احلياكة قالوا . املعاقم؛ أي حمكمها 

. واحلبك ، بوزن اجلبل . واحلبك ، بوزن السلك  .بوزن القفل » احلبك«: وقرىء . حبيكة ، كطريقة وطرق 
: قوهلم يف الرسول } إِنَّكُْم لَِفى قَْولٍ مُّْخَتِلٍف { واحلبك بوزن اإلبل . واحلبك بوزن النعم . واحلبك بوزن الربق 

وياً قول الكفرة ال يكون مست: وعن الضحاك . شعر وسحر وأساطري األّولني : ساحر وشاعر وجمنون ، ويف القرآن 
الضمري للقرآن } ُيؤْفَُك َعْنُه { منكم مصّدق ومكذب ، ومقّر ومنكر : وعن قتادة . ، إمنا هو متناقض خمتلف 

ال يهلك على اهللا إال : يصرف عنه ، من صرف الصرف الذي ال صرف أشد منه وأعظم؛ كقوله : أوللرسول ، أي 
. علم فيما مل يزل أنه مأفوك عن احلق ال يرعوى  :يصرف عنه من صرف يف سابق علم اهللا ، أي : وقيل . هالك 

أقسم بالذاريات على أن وقوع أمر القيامة حق ، مث أقسم بالسماء : وجيوز أن يكون الضمري ملا توعدون أو للدين 
يؤفك عن اإلقرار بأمر القيامة من هو : مث قال . على أهنم يف قول خمتلف يف وقوعه ، فمنهم شاّك ، ومنهم جاحد 

  :وهو أن يرجع الضمري إىل قول خمتلف وعن مثله يف قوله : ووجه آخر . فوك املأ
يصدر تناهيهم يف : وحقيقته . يتناهون يف السمن بسبب األكل والشرب : أي ... َيْنَهْونَ َعْن أَكْلٍ َوَعْن ُشْربِ 

، على » من أفك »يؤفك عنه«وقرأ سعيد بن جبري . السمن عنهما ، وكذلك يصدر إفكهم عن القول املختلف 
من أفك الناس عنه وهم قريش ، وذلك أنّ احلّي كانوا يبعثون الرجل ذا العقل والرأي ليسأل : أي . البناء للفاعل 

يأفك عنه من : وعن زيد بن علّي . احذره ، فريجع فيخربهم : عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فيقولون له 
يصرف الناس عنه : يأفك عنه من أفك؛ أي : وعنه أيضاً . وك يف نفسه يصرف الناس عنه من هو مأف: أفك ، أي 

  .حيرمه من رحم ، من أفن الضرع إذا هنكه حلباً : أي » يؤفن عنه من أفن«: وقرىء . من هو أفاك كذاب 

َيْوَم ُهْم َعلَى النَّارِ ُيفَْتُنونَ ) ١٢(دِّينِ َيْسأَلُونَ أَيَّانَ َيْوُم ال) ١١(الَِّذيَن ُهْم ِفي غَْمَرٍة َساُهونَ ) ١٠(قُِتلَ الْخَرَّاُصونَ 
  ) ١٤(ذُوقُوا ِفْتَنَتكُْم َهذَا الَِّذي كُنُْتْم بِِه َتْستَْعجِلُونَ ) ١٣(



وأصله الدعاء بالقتل ]  ١٧: عبس [ } قُِتلَ اإلنسان َما أَكْفََرُه { : دعاء عليهم ، كقوله تعاىل } قُِتلَ اخلراصون { 
الكذابون املقدرون ما ال يصح ، وهم أصحاب القول : واخلرّاصون . لعن وقبح : ى جمرى واهلالك ، مث جر

ِفى { قتل اهللا : أي » قتل اخلراصني«: وقرىء . قتل هؤالء اخلراصون : املختلف ، والالم إشارة إليهم ، كأنه قيل 
أي مىت يوم » أيان يوم الدين«: فيقولون }  َيْسئَلُونَ{ غافلون عما أمروا به } َساهُونَ { يف جهل يغمرهم } غَْمَرٍة 

كيف وقع أيان ظرفاً لليوم ، وإمنا تقع األحيان ظروفاً للحدثان؟ : فإن قلت . اجلزاء؟ وقرىء بكسر اهلمزة وهي لغة 
بفعل مضمر دلّ : فيم انتصب اليوم الواقع يف اجلواب؟ قلت : فإن قلت . أيان وقوع يوم الدين : معناه : قلت 

. يقع يوم هم على النار يفتنون ، وجيوز أن يكون مفتوحاً إلضافته إىل غري متمكن وهي اجلملة : ؤال ، أي عليه الس
جيوز أن يكون حمله نصباً باملضمر الذي هو يقع؛ ورفعا على هو يوم هم على : فما حمله مفتوحاً؟ قلت : فإن قلت 

وهي احلّرة؛ ألن حجارهتا كأهنا : ومنه الفتني . حيرقون ويعذبون  }ُيفَْتُنونَ { وقرأ ابن أيب عبلة بالرفع . النار يفتنون 
هذا : خربه ، أي } الذى { مبتدأ ، و } هذا { مقوالً هلم هذا القول : يف حمل احلال ، أي } ذُوقُواْ ِفْتَنَتكُْم { حمرقة 

  .ذوقوا هذا العذاب : كم؛ أي وجيوز أن يكون هذا بدالً من فتنت} كُنُتم بِِه َتْستَْعجِلُونَ { العذاب هو الذي 

كَاُنوا قَِليلًا ِمَن ) ١٦(آِخِذيَن َما آَتاُهْم َربُُّهمْ إِنَُّهْم كَانُوا قَْبلَ ذَِلَك ُمْحِسنَِني ) ١٥(إِنَّ الُْمتَِّقَني ِفي َجنَّاٍت َوُعُيوٍن 
  ) ١٩(ي أَْموَالِهِْم َحقٌّ ِللسَّاِئلِ وَالَْمْحُرومِ َوِف) ١٨(َوبِالْأَْسحَارِ ُهْم َيْسَتْغِفُرونَ ) ١٧(اللَّْيلِ َما يَْهَجُعونَ 

قابلني لكل ما أعطاهم راضني به ، يعين أنه ليس فيما آتاهم إال ما هو ملتقي بالقبول } َءاِخِذيَن مآ ءاتاهم َربُُّهْم { 
أي ]  ١٠٤: ة التوب[ } َويَأُْخذُ الصدقات { : ومنه قوله تعاىل . مرضي غري مسخوط ، ألن مجيعه حسن طيب 

كانوا : واملعىن . مزيدة } َما { قد أحسنوا أعماهلم ، وتفسري إحساهنم ما بعده } ُمْحِسنَِني { يقبلها ويرضاها 
كانوا يهجعون : يهجعون يف طائفة قليلة من الليل إن جعلت قليالً ظرفاً ، ولك أن جتعله صفة للمصدر ، أي 

كانوا قليالً من الليل هجوعهم ، أو ما يهجعون : صدرية أو موصولة؛ على م} َما { وجيوز أن تكون . هجوعاً قليالً 
  :قال . وفيه مبالغات لفظ اهلجوع ، وهو الفرار من النوم . فيه ، وارتفاعه بقليالً على الفاعلية 

  أَطَْعُم َنْوماً غَْيَر تَْهجَاعِ... قَْد َحَصِت الْبَْيَضةُ َرأِْسي فََما 
وصفهم بأهنم : املؤكدة لذلك } َما { ألن الليل وقت السبات والراحة ، وزيادة } مَِّن اليل { و } قَِليالً { : وقوله 

ُهمْ { : وقوله . حييون الليل متهجدين ، فإذا أسحروا أخذوا يف االستغفار ، كأهنم أسلفوا يف ليلهم اجلرائم 
املصّرين ، فكأهنم املختصون به الستدامتهم له فيه أهنم هم املستغفرون األحقاء باالستغفار دون } َيْسَتْغِفرُونَ 

أهنم ال يهجعون من : هل جيوز أن تكون ما نافية كما قال بعضهم ، وأن يكون املعىن : فإن قلت . وإطناهبم فيه 
 زيداً مل أضرب ، وال: تقول . ال ، ألن ما النافية ال يعمل ما بعدها فيما قبلها : الليل قليالً ، وحييونه كله؟ قلت 

وعن . الذي حيسب غنياً فيحرم الصدقة لتعففه } واحملروم { الذي يستجدي : السائل : زيداً ما ضربت : تقول 
  :النيب صلى اهللا عليه وسلم 

فما هو؟ : قالوا " ليس املسكني الذي ترّده األكلة واألكلتان واللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ) "  ١٠٨٩( 
  .احملارف الذي ال يكاد يكسب : وقيل . الذي ال ينمى له مال : وقيل » تصدق عليهالذي ال جيد وال ي«: قال 

  ) ٢١(َوِفي أَْنفُِسكُمْ أَفَلَا ُتْبِصُرونَ ) ٢٠(َوِفي الْأَْرضِ آَياتٌ ِللُْموِقنَِني 



: ا قال تدل على الصانع وقدرته وحكمته وتدبريه حيث هي مدحّوة كالبساط ملا فوقها كم} َوِفى األرض ءايات { 
وفيها املسالك والفجاج للمتقلبني فيها واملاشني يف مناكبها ، وهي ]  ٥٣: طه [ } الذى جََعلَ لَكُُم االرض مَْهداً { 

من صلبة ورخوة ، وعذاة وسبخة؛ وهي كالطروقة تلقح : وقطع متجاورات : فمن سهل وجبل وبر وحبر : جمزأة 
َوُنفَّضلُ بَْعَضَها على { تلفة األلوان والطعوم والروائح تسقى مباء واحد بألوان النبات وأنواع األشجار بالثمار املخ

وكلها موافقة حلوائج ساكنيها ومنافعهم ومصاحلهم يف صحتهم واعتالهلم ، وما ]  ٤: الرعد [ } َبْعضٍ ِفى األكل 
من : ة الصور واألشكال واألفعال فيها من العيون املتفجرة واملعادن املفتنة والدّواب املنبثة يف برها وحبرها املختلف

املوحدين الذين سلكوا الطريق السوي الربهاين املوصل إىل } لِّلُْموِقنَِني { الوحشي واإلنسي واهلوام ، وغري ذلك 
املعرفة ، فهم نظارون بعيون باصرة وأفهام نافذة ، كلما رأوا آية عرفوا وجه تأملها ، فازدادوا إمياناً مع إمياهنم ، 

يف حال ابتدائها وتنقلها من حال إىل حال ويف بواطنها وظواهرها من عجائب } َوِفى أَنفُِسكُْم { اً إىل إيقاهنم وإيقان
ما تتحري فيه األذهان ، وحسبك بالقلوب وما ركز فيها من العقول وخصت به من أصناف : الفطر وبدائع اخللق 

من اآليات الساطعة والبينات : تركيبها وترتيبها ولطائفها  املعاين ، وباأللسن ، والنطق ، وخمارج احلروف ، وما يف
القاطعة على حكمة املدبر ، دع األمساع واألبصار واألطراف وسائر اجلوارح وتأتيها ملا خلقت له ، وما سّوى يف 

تبارك فإنه إذا جسا شيء منها جاء العجز ، وإذا استرخى أناخ الذل ، ف. األعضاء من املفاصل لالنعطاف والتثىن 
  .اهللا أحسن اخلالقني 

  ) ٢٣(فََوَربِّ السََّماِء َوالْأَْرضِ إِنَُّه لََحقٌّ ِمثْلَ َما أَنَّكُْم َتْنِطقُونَ ) ٢٢(َوِفي السََّماِء رِْزقُكُْم َوَما ُتوَعُدونَ 

.  دائمة منه هو الثلج وكل عني: وعن سعيد بن جبري . هو املطر؛ ألنه سبب األقوات } َوِفى السمآء رِْزقُكُمْ { 
َوَما { فيه واهللا رزقكم ، ولكنكم حترمونه خلطاياكم : أنه كان إذا رأى السحاب قال ألصحابه : وعن احلسن 

أن ما ترزقونه يف الدنيا وما توعدون به يف : أو أراد . هي على ظهر السماء السابعة حتت العرش : اجلنة } ُتوَعُدونَ 
بالرفع صفة للحق ، أي حق مثل نطقكم ، وبالنصب على » مثل ما«: قرىء . العقىب كله مقّدر مكتوب يف السماء 

وما مزيدة بنص اخلليل ، وهذا كقول . وجيوز أن يكون فتحاً إلضافته إىل غري متمكن . إنه حلق حقاً مثل نطقكم : 
كر من أمر اآليات وهذا الضمري إشارة إىل ما ذ. إن هذا حلق ، كما أنك ترى وتسمع ، ومثل ما إنك ههنا : الناس 

أقبلت من جامع البصرة فطلع : وعن األصمعي . والرزق وأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم ؛ أو إىل ما توعدون 
من موضع يتلى فيه : من أين أقبلت؟ قلت : قال . من بين أصمع : من الرجل؟ قلت : أعرايب على قعود له فقال 

: قال } َوِفى السمآء رِزْقُكُْم { : فلما بلغت قوله تعاىل } لذاريات وا{ اتل علّي ، فتلوت : فقال . كالم الرمحن 
حسبك ، فقام إىل ناقته فنحرها ووزعها على من أقبل وأدبر ، وعمد إىل سيفه وقوسه فكسرمها ووىل ، فلما 
واصفر  حججت مع الرشيد طفقت أطوف ، فإذا أنا مبن يهتف يب بصوت دقيق ، فالتفّت فإذا أنا باألعرايب قد حنل

وهل غري : قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً ، مث قال : ، فسلم علّي واستقرأ السورة ، فلما بلغت اآلية صاح وقال 
يا سبحان اهللا ، من ذا الذي أغضب اجلليل حىت : فورّب السماء واألرض إنه حلق ، فصاح وقال : هذا؟ فقرأت 

  .ا ثالثاً وخرجت معها نفسه حلف ، مل يصدقوه بقوله حىت أجلأوه إىل اليمني؛ قاهل

فََراغَ ) ٢٥(إِذْ َدَخلُوا َعلَْيِه فَقَالُوا َسلَاًما قَالَ َسلَاٌم قَْوٌم ُمْنكَُرونَ ) ٢٤(َهلْ أََتاَك َحِديثُ َضْيِف إِْبرَاِهيَم الُْمكَْرِمَني 
فَأَْوَجَس مِْنُهْم ِخيفَةً قَالُوا لَا َتَخْف َوَبشَُّروهُ ) ٢٧(َتأْكُلُونَ  فَقَرََّبُه إِلَْيهِْم قَالَ أَلَا) ٢٦(إِلَى أَْهِلِه فََجاَء بِِعْجلٍ َسِمنيٍ 



قَالُوا كَذَِلِك قَالَ رَبُِّك إِنَُّه ُهَو ) ٢٩(فَأَقَْبلَِت اْمَرأَُتُه ِفي َصرٍَّة فََصكَّْت َوْجَهَها َوقَالَْت َعُجوٌز َعِقيٌم ) ٢٨(بُِغلَامٍ َعِليمٍ 
  ) ٣٠(الَْحِكيُم الَْعِليُم 

. تفخيم للحديث وتنبيه على أنه ليس من علم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وإمنا عرفه بالوحي } َهلْ أتاك { 
تسعة : وقيل . والضيف للواحد واجلماعة كالزور والصوم؛ ألنه يف األصل مصدر ضافه ، وكانوا اثين عشر ملكاً 

: وجعلهم ضيفاً؛ ألهنم كانوا يف صورة الضيف . وملك معهما جربيل ، وميكائيل ، : وقيل ثالثة . عاشرهم جربيل 
أنّ إبراهيم خدمهم بنفسه ، وأخدمهم : وإكرامهم . أو ألهنم كانوا يف حسبانه كذلك . حيث أضافهم إبراهيم 

] .  ٢٦: نبياء األ[ } َبلْ ِعَباٌد مُّكَْرُمونَ { : قال اهللا تعاىل . امرأته ، وعجل هلم الِقرى أو أهنم يف أنفسهم مكرمون 
{ أو بإضمار أذكر . نصب باملكرمني إذا فسر بإكرام إبراهيم هلم؛ وإال فبما يف ضيف من معىن الفعل } إِذْ َدَخلُواْ { 

فمعدول به إىل } سالم { نسلم عليكم سالماً ، وأّما : وأصله . مصدر ساّد مسدّ الفعل مستغىن به عنه } سالما 
عليكم سالم ، للداللة على ثبات السالم ، كأنه قصد أن حيييهم : حمذوف ، معناه وخربه . الرفع على االبتداء 

قال » سالما«: وقرىء . وقرئا مرفوعني . وهذا أيضاً من إكرامه هلم . بأحسن مما حيوه به ، أخذا بأدب اهللا تعاىل 
. للسالم الذي هو علم اإلسالم  أنكرهم} قَْوٌم مُّنكَُرونَ { » سالما قال سلم«وقرىء . السالم : والسلم » سلما«

أهنم ليسوا من معارفه أو من جنس الناس الذين عهدهم ، كما لو أبصر العرب قوماً من اخلزر أو رأى هلم : أو أراد 
أنتم قوم منكرون ، فعّرفوين من : حاالً وشكالً خالف حال الناس وشكلهم ، أو كان هذا سؤاالً هلم ، كأنه قال 

فذهب إليهم يف خفية من ضيوفه؛ ومن أدب املضيف أن خيفي أمره ، وأن يبادره بالقرى } اأهله فَرَاغَ إىل { أنتم 
{ البقر : كان عامة مال نيب اهللا إبراهيم : قال قتادة . من غري أن يشعر به الضيف ، حذراً من أن يكفه ويعذره 

} فَأَْوَجَس { أو حثهم عليه . أنكر عليهم ترك األكل :  لإلنكار} أَال َتأْكُلُونَ { واهلمزة يف . } فَجآَء بِِعْجلٍ َسِمنيٍ 
وقع يف نفسه أهنم : وعن ابن عباس . وإمنا خافهم ألهنم مل يتحّرموا بطعامه فظن أهنم يريدون به سوءاً . فأضمر 

ِليمٍ بغالم َع{ مسح جربيل العجل جبناحه فقام يدرج حىت حلق بأّمه : وعن عون بن شداد . مالئكة أرسلوا للعذاب 
نّيب ، واملبشر به إسحاق ، وهو أكثر األقاويل وأصحها؛ ألن الصفة صفة : عليم : وعن احلسن . أي يبلغ ويعلم } 

صر : يف صيحة ، من } ِفى َصرَّةٍ { هو إمساعيل : وعن جماهد . ساّرة ال هاجر ، وهي امرأة إبراهيم وهو بِعلها 
أقبلت إىل : قال احلسن . فجاءت صاّرة : صب على احلال ، أي اجلندب ، وصرّ القلم و صّر الباب ، وحمله الن

فأخذت يف صرة ، : بيتها وكانت يف زاوية تنظر إليهم ، ألهنا وجدت حرارة الدم فلطمت وجهها من احلياء ، وقيل 
فلطمت }  فََصكَّْت{ رنتها : وعن عكرمة . يا ويلتا : وقيل . أوه : صرهتا قوهلا : وقيل . أقبل يشتمين : كما تقول 

كَذَِلِك { أنا عجوز ، فكيف ألد } َعجُوٌز { فضربت بأطراف أصابعها جبهتها فعل املتعجب : وقيل . ببسط يديها 
وروى أنّ . أي إمنا خنربك عن اهللا ، واهللا قادر على ما تستبعدين } قَالَ رَبُِّك { مثل ذلك الذي قلنا وأخربنا به } 

  .تك ، فنظرت فإذا جذوعه مورقة مثمرة انظري إىل سقف بي: جربيل قال هلا 

) ٣٣(لُِنْرِسلَ َعلَْيهِْم ِحجَاَرةً ِمْن ِطنيٍ ) ٣٢(قَالُوا إِنَّا أُْرِسلَْنا إِلَى قَْومٍ ُمْجرِِمَني ) ٣١(قَالَ فََما َخطُْبكُمْ أَيَُّها الْمُْرَسلُونَ 
فََما َوَجْدَنا ِفيَها غَْيَر َبْيٍت ِمَن ) ٣٥(ْن كَانَ ِفيَها ِمَن الُْمْؤِمنَِني فَأَْخَرجَْنا َم) ٣٤(ُمَسوََّمةً ِعْنَد رَبَِّك ِللُْمْسرِِفَني 

  ) ٣٧(َوَترَكَْنا ِفيَها آَيةً لِلَِّذيَن َيَخافُونَ الَْعذَاَب الْأَِليَم ) ٣٦(الُْمْسِلِمَني 



فما شأنكم وما : أي } فََما َخطُْبكُْم  قَالَ{ ملا علم أهنم مالئكة وأهنم ال ينزلون إال بإذن اهللا رسالً يف بعض األمور 
السجيل ، وهو طني طبخ كما يطبخ اآلجر ، : يريد } ِحَجاَرةً ّمن ِطنيٍ { إىل قوم لوط } إىل قَْومٍ مُّْجرِِمَني { طلبكم 

به  معلمة ، من السومة ، وهي العالمة على كل واحد منها اسم من يهلك} مَُّسوََّمةً { حىت صار يف صالبة احلجارة 
مساهم مسرفني . بعالمة تدل على أهنا ليست من حجارة الدنيا : وقيل . أعلمت بأهنا من حجارة العذاب : وقيل . 

للقرية ، } ِفيَها { الضمري يف . حيث مل يقنعوا مبا أبيح هلم : ، كما مساهم عادين ، إلسرافهم وعدواهنم يف عملهم 
هم لوط : قيل . على أنّ اإلميان واإلسالم واحد ، وأهنما صفتا مدح وفيه دليل . ومل جير هلا ذكر لكوهنا معلومة 

لو كان فيها أكثر من ذلك ألجناهم ، : وعن قتادة . كان لوط وأهل بيته الذين جنوا ثالثة عشرة : وقيل . وابنتاه 
قال . دون القاسية قلوهبم عالمة يعترب هبا اخلائفون } ءَاَيةً { ليعلموا أن اإلميان حمفوظ ال ضيعة على أهله عند اهللا 

  .ماء أسود مننت : وقيل . هي صخر منضود فيها : ابن جريج 

فَأََخذَْناُه َوُجُنوَدهُ ) ٣٩(فََتَولَّى بُِركْنِِه َوقَالَ َساِحرٌ أَْو َمْجُنونٌ ) ٣٨(َوِفي ُموَسى إِذْ أَْرَسلَْناُه إِلَى ِفْرَعْونَ بُِسلْطَاٍن ُمبِنيٍ 
  ) ٤٠(الَْيمِّ َوُهَو ُمِليٌم  فََنَبذَْناُهْم ِفي

وجعلنا يف : على معىن } وََتَركَْنا ِفيَها ءاَيةً { : أو على قوله } َوِفى األرض ءايات { عطف على } َوِفى موسى { 
  :موسى آية كقوله 

]  ٥١: فصلت [ } أَى بِجَانِبِِه َوَن{ : فأزوّر ، وأعرض ، كقوله تعاىل } فتوىل بِرُكْنِِه { ... َعلَفُْتَها ِتْبناً َوَماًء بَارِداً 
أي هو } َوقَالَ ساحر { ، بضم الكاف » بركنه«: وقرىء . فتوىل مبا كان يتقّوى به من جنوده وملكه : وقيل 
: فإن قلت . آت مبا يالم عليه من كفره وعناده ، واجلملة مع الواو حال من الضمري يف فأخذناه } ُمِليٌم { ساحر 

[ } فالتقمه احلوت َوُهَو ُمِليٌم { : ونس صلوات اهللا عليه مبا وصف به فرعون يف قوله تعاىل كيف وصف نّيب اهللا ي
موجبات اللوم ختتلف وعلى حسب اختالفهما ختتلف مقادير اللوم ، فراكب الكبرية : ؟ قلت ]  ١٤٢: الصافات 

{ ، ]  ٥٩: هود [ } ْواْ ُرُسلَهُ َوَعَص{ أال ترى إىل قوله تعاىل . ملوم على مقدارها ، وكذلك مقترف الصغرية 
ألنّ الكبرية والصغرية جيمعهما اسم العصيان ، كما جيمعهما اسم القبيح ]  ١٢١: طه [ } وعصى ءاَدُم َربَُّه 

  .والسيئة 

  ) ٤٢(َجَعلَْتُه كَالرَّمِيمِ  َما َتذَُر ِمْن َشْيٍء أََتْت َعلَْيِه إِلَّا) ٤١(َوِفي َعاٍد إِذْ أَْرَسلَْنا َعلَْيهُِم الرِّيحَ الَْعقِيَم 

فعن علي رضي اهللا : واختلف فيها . اليت ال خري فيها من إنشاء مطر أو إلقاح شجر ، وهي ريح اهلالك } العقيم { 
كل ما رم أي بلى وتفتت من : الرميم . اجلنوب : وعن ابن املسيب . الدبور : وعن ابن عباس . النكباء : عنه 

  .ك عظم أو نبات أو غري ذل

فََما ) ٤٤(فََعتَْوا َعْن أَْمرِ َربِّهِْم فَأََخذَتُْهُم الصَّاِعقَةُ َوُهْم َيْنظُُرونَ ) ٤٣(َوِفي ثَُموَد إِذْ ِقيلَ لَُهْم َتَمتَّعُوا حَتَّى ِحنيٍ 
  ) ٤٥(اْسَتطَاعُوا ِمْن ِقَيامٍ َوَما كَاُنوا ُمْنَتِصرِيَن 

فاستكربوا } فََعَتْواْ َعْن أَْمرِ َربِّهِمْ { ]  ٦٥: هود [ } اْ ِفى َدارِكُْم ثالثة أَيَّامٍ َتَمتَّعُو{ : تفسريه قوله } حىت ِحنيٍ { 
َوُهمْ { والصاعقة النازلة نفسها : وهي املّرة ، من مصدر صعقتهم الصاعقة » الصعقة«: وقرىء . عن امتثاله 



فََما { هم يف الوادي ينظرون إليهم وما ضرَّهتم وروى أن العمالقة كانوا مع. كانت هناراً يعاينوهنا } َينظُُرونَ 
ما : هو من قوهلم : وقيل ]  ٣٧: العنكبوت [ } فَأَصَْبُحواْ ِفي َدارِِهْم جامثني { : كقوله تعاىل } استطاعوا ِمن ِقَيامٍ 

  .ممتنعني من العذاب } ُمنَتصِرِيَن { يقوم به ، إذا عجز من دفعه 

  ) ٤٦(نَُّهْم كَاُنوا قَْوًما فَاِسِقَني َوقَْوَم ُنوحٍ ِمْن قَْبلُ إِ

: وبالنصب على معىن . ويف قوم نوح : ويف قوم نوح وتقّويه قراءة عبد اهللا : باجلر على معىن : قرىء } َوقَْوَم { 
  .أو واذكر قوم نوح . وأهلكنا قوم نوح؛ ألنّ ما قبله يدل عليه 

  ) ٤٨(َوالْأَْرَض فََرْشَناَها فَنِْعَم الَْماِهُدونَ ) ٤٧(وِسُعونَ َوالسََّماَء َبَنْيَناَها بِأَْيٍد وَإِنَّا لَُم

لقادرون ، من الوسع وهو الطاقة } َوإِنَّا لَُموِسُعونَ { وقد آد يئيد وهو أيد . القّوة . واأليد واآلد . بقّوة } بِأَْيٍد { 
{ جعلنا بينها وبني األرض سعة : وقيل . ملوسعون الرزق باملطر : وعن احلسن . القوى على اإلنفاق : واملوسع . 

  .فنعم املاهدون حنن } فَنِْعَم املاهدون 

  ) ٤٩(َوِمْن كُلِّ َشْيٍء َخلَقَْنا زَْوَجْينِ لََعلَّكُْم َتذَكَُّرونَ 

رض ، السماء واأل: وعن احلسن . ذكراً وأنثى } َخلَقَْنا زَْوَجْينِ { أي من كل شيء من احليوان } َوِمن كُلِّ َشْىٍء { 
كل اثنني منها زوج ، واهللا : والليل والنهار ، والشمس والقمر ، والّرب والبحر ، واملوت واحلياة؛ فعّدد أشياء وقال 

أي فعلنا ذلك كله من بناء السماء وفرش األرض وخلق األزواج إرادة أن } لََعلَّكُْم َتذَكَُّرونَ { تعاىل فرد ال مثل له 
  .بدوه تتذكروا فتعرفوا اخلالق وتع

  ) ٥١(وَلَا َتْجَعلُوا َمَع اللَِّه إِلًَها آَخَر إِنِّي لَكُْم ِمْنُه َنِذيٌر ُمبٌِني ) ٥٠(فَِفرُّوا إِلَى اللَِّه إِنِّي لَكُْم ِمْنُه َنِذيٌر ُمبٌِني 

إِّنى { : وله أي إىل طاعته وثوابه من معصيته وعقابه ، ووحدوه وال تشركوا به شيئاً ، وكّرر ق} ففروا إِلَى اهللا { 
عند األمر بالطاعة والنهي عن الشرك ، ليعلم أن اإلميان ال ينفع إال مع العمل ، كما أنّ العمل } لَكُْم ّمْنُه َنِذيٌر مُّبٌِني 

ا لَمْ الَ َينفَُع َنفًْسا إمياهن{ : أال ترى إىل قوله تعاىل . ال ينفع إال مع اإلميان ، وأنه ال يفوز عند اهللا إال اجلامع بينهما 
  .ففّروا إىل اهللا : قل يا حممد : واملعىن ]  ١٥٨: األنعام [ } َتكُْن َءاَمَنْت ِمن قَْبلُ أَْو كََسَبْت ىف إمياهنا َخيًْرا 

  ) ٥٣(ْم قَْوٌم طَاغُونَ أَتََواصَْوا بِِه َبلْ ُه) ٥٢(كَذَِلَك َما أََتى الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم ِمْن َرُسولٍ إِلَّا قَالُوا سَاِحٌر أَْو َمْجُنونٌ 

األمر ، أي مثل ذلك ، وذلك إشارة إىل تكذيبهم الرسول صلى اهللا عليه وسلم وتسميته ساحراً وجمنوناً } كذلك { 
وال يصح أن تكون الكاف منصوبة يأيت؛ ألنّ ما النافية ال يعمل ما بعدها فيما } َمآ أََتى { ، مث فسر ماأمجل بقوله 

{ مثل ذلك اإلتيان مل يأت من قبلهم رسول إال قالوا :  يأتى ، لكان صحيحاً ، على معىن مل: ولو قيل . قبلها 
َبلْ ُهمْ { أتواصى األّولون واآلخرون هبذا القول حىت قالوه مجيًعا متفقني عليه : الضمري للقول ، يعىن } أَتََواصَْواْ بِِه 



 زمان واحد ، بل مجعتهم العلة الواحدة وهي الطغيان ، والطغيان أي مل يتواصوا به ألهنم مل يتالقوا يف} قَْوٌم طَاغُونَ 
  .هو احلامل عليه 

  ) ٥٥(َوذَكِّْر فَإِنَّ الذِّكَْرى َتْنفَعُ الُْمْؤِمنَِني ) ٥٤(فََتَولَّ َعْنُهْم فََما أَْنتَ بَِملُومٍ 

رفت عنهم العناد واللجاج ، فال لوم فأعرض عن الذين كّررت عليهم الدعوة فلم جييبوا ، وع} فََتَولَّ َعْنُهمْ { 
عليك يف إعراضك بعد ما بلغت الرسالة وبذلت جمهودك يف البالغ والدعوة ، وال تدع التذكري واملوعظة بأيام اهللا 

أو يزيد الداخلني فيه . أي تؤثر يف الذين عرف اهللا منهم أهنم يدخلون يف اإلميان } فَإِنَّ الذكرى َتنفَُع املؤمنني { 
حزن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واشتد ذلك على أصحابه ، ورأوا } فَتََولَّ َعْنُهْم { وروى أنه ملا نزلت . اً إميان

  .وذكر . أنّ الوحي قد انقطع وأنّ العذاب قد حضر ، فأنزل اهللا 

  ) ٥٦(َوَما َخلَقُْت الْجِنَّ َوالْإِْنَس إِلَّا ِلَيعُْبُدوِن 

لو كان مريداً للعبادة : فإن قلت . إال ألجل العبادة ، ومل أرد من مجيعهم إال إياها  وما خلقت اجلن واإلنس: أي 
إمنا أراد منهم أن يعبدوه خمتارين للعبادة ال مضطرين إليها ، ألنه خلقهم ممكنني ، : منهم لكانوا كلهم عباداً؟ قلت 

  .سر واإلجلاء لوجدت من مجيعهم فاختار بعضهم ترك العبادة مع كونه مريداً هلا ، ولو أرادها على الق

  ) ٥٨(إِنَّ اللََّه ُهَو الرَّزَّاُق ذُو الْقُوَِّة الَْمِتُني ) ٥٧(َما أُرِيُد ِمنُْهْم ِمْن رِْزقٍ َوَما أُرِيُد أَنْ ُيطِْعُموِن 

هبم يف حتصيل  أنّ شأين مع عبادي ليس كشأن السادة مع عبيدهم ، فإنّ مالّك العبيد إمنا ميلكوهنم ليستعينوا: يريد 
أو مسلم يف حرفة لينتفع . أو مرتب يف فالحة ليعتلّ أرضاً . معايشهم وأرزاقهم ، فإّما جمهز يف جتارة ليفي رحبا 

أو خابز ، وما أشبه ذلك من األعمال واملهن اليت هي تصرف يف . أو طابخ . أو حمتش . أو حمتطب . بأجرته 
اشتغلوا مبا يسعدكم يف أنفسكم ، وال أريد أن : ملك العبيد وقال هلم  أسباب املعيشة وأبواب الرزق ، فأّما مالك

أصرفكم يف حتصيل رزقي وال رزقكم ، وأنا غّين عنكم وعن مرافقكم ، ومتفضل عليكم برزقكم ومبا يصلحكم 
ّوة على قرىء بالرفع صفة لذو وباجلر صفة للق. الشديد القوة » املتني«ويعيشكم من عندي ، فما هو إال أنا وحدي 

  :ويف » الرازق«: وقرىء . تأويل اإلقتدار واملعىن يف صفة بالقّوة املتانة أنه القادر البليغ اإلقتدار على كل شيء 
  . "إين أنا الرازق : " قراءة النيب صلى اهللا عليه وسلم )  ١٠٩٠( 

فََوْيلٌ ِللَِّذيَن كَفَُروا ِمْن َيْومِهُِم الَِّذي ُيوَعُدونَ ) ٥٩(تَْعجِلُوِن فَإِنَّ ِللَِّذيَن ظَلَُموا ذَنُوًبا ِمثْلَ ذَُنوبِ أَْصحَابِهِْم فَلَا َيْس
)٦٠ (  

  :قال . الدلو العظيمة ، وهذا متثيل ، أصله يف السقاة يتقسمون املاء فيكون هلذا ذنوب وهلذا ذنوب : الذنوب 
  يُبفَإِنْ أََبيُْتْم فَلََنا الْقَِل... لََنا ذَنُوٌب وَلَكُْم ذَُنوب 
  :وملا قال عمرو بن شاس 

  فَُحقَّ لَشاسٍ ِمْن َنَداَك ذَُنوُب... َوِفي كُلِّ َحيٍّ قَدْ َخَبطَْت بِنِْعَمٍة 
فإنّ الذين ظلموا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالتكذيب من أهل مكة هلم : واملعىن . نعم وأذنبة : قال امللك 



سجالً من عذاب اهللا مثل سجل : وعن قتادة . هم من القرون نصيب من عذاب اهللا مثل نصيب أصحاهبم ونظرائ
  .من يوم بدر : وقيل . من يوم القيامة } ِمن َيْومِهُِم { أصحاهبم 

  :عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ». من قرأ سورة والذاريات أعطاه اهللا عشر حسنات بعدد كل ريح هبت وجرت يف الدنيا « )  ١٠٩١( 

َوالَْبْحرِ ) ٥(وَالسَّقِْف الَْمْرفُوعِ ) ٤(َوالَْبْيِت الَْمْعُمورِ ) ٣(ِفي َرقٍّ مَْنُشورٍ ) ٢(َوِكَتابٍ َمْسطُورٍ ) ١(َوالطُّورِ 
سَْيًرا َوَتِسريُ الْجِبَالُ ) ٩(َيْوَم َتُموُر السََّماُء َمْوًرا ) ٨(َما لَُه ِمْن َداِفعٍ ) ٧(إِنَّ َعذَاَب َربَِّك لََواِقٌع ) ٦(الَْمْسجُورِ 

)١٠ (  

: والكتاب املسطور يف الرق املنشور ، والرق . اجلبل الذي كلم اهللا عليه موسى وهو مبدين : } والطور { 
وَُنخْرُِج لَُه َيْوَم { : قال اهللا تعاىل . اجللد الذي يكتب فيه الكتاب الذي يكتب فيه األعمال : وقيل . الصحيفة 

: وقيل . هو ما كتبه اهللا ملوسى وهو يسمع صرير القلم : وقيل ]  ١٣: اإلسراء [  }القيامة كَِتاًبا يلقاه َمْنشُوراً 
َونَفْسٍ َوَما { : وقيل القرآن ، ونكر ألنه كتاب خمصوص من بني جنس الكتب ، كقوله تعاىل . اللوح احملفوظ 

كثرة غاشيته من املالئكة : نه وعمرا. الضراح يف السماء الرابعة } والبيت املعمور { ] .  ٧: الشمس [ } َسوَّاَها 
} والبحر املسجور { السماء } والسقف املرفوع { الكعبة لكوهنا معمورة باحلجاج والعمار واجملاورين : وقيل . 

وروى أن اهللا تعاىل جيعل يوم ]  ٦: التكوير [ } َوإِذَا البحار ُسّجَرتْ { : املوقد ، من قوله تعاىل : وقيل . اململوء 
أين موضع النار يف : وعن علي رضي اهللا عنه أنه سأل يهودياً . حار كلها ناراً تسجر هبا نار جهنم القيامة الب

. لنازل } لََواِقٌع { . } والبحر املسجور { ما أراه إال صادقاً ، لقوله تعاىل : قال علي . يف البحر : كتابكم؟ قال 
  :قال جبري بن مطعم 

ليه وسلم أكلمه يف األسارى فألفيته يف صالة الفجر يقرأ سورة الطور ، أتيت رسول اهللا صلى اهللا ع)  ١٠٩٢( 
تضطرب وجتيء وتذهب } َتُموُر السماء { أسلمت خوفاً من أن ينزل العذاب } إِنَّ َعذَاَب َرّبكَ لََواِقعٌ { فلما بلغ 

  .املور حترك يف متّوج ، وهو الشيء يتردد يف عرض كالداغصة يف الركبة : وقيل . 

َهِذِه النَّارُ ) ١٣(َيْوَم ُيَدعُّونَ إِلَى نَارِ جََهنََّم َدعا ) ١٢(الَِّذيَن ُهْم ِفي خَْوضٍ َيلَْعُبونَ ) ١١(ْيلٌ َيْومَِئٍذ ِللُْمكَذِّبَِني فََو
ْصبِرُوا أَْو لَا َتصْبُِروا سََواٌء َعلَْيكُمْ اْصلَْوَها فَا) ١٥(أَفَِسْحٌر َهذَا أَْم أَنُْتْم لَا تُْبِصُرونَ ) ١٤(الَِّتي كُْنُتمْ بَِها ُتكَذُِّبونَ 

  ) ١٦(إِنََّما ُتْجَزْونَ َما كُنُْتْم َتْعَملُونَ 

]  ٤٥: املدثر [ } َوكُنَّا َنخُوُض َمَع اخلائضني { : ومنه قوله تعاىل . غلب اخلوض يف االندفاع يف الباطل والكذب 
الدفع العنيف ، وذلك أن خزنة النار يغلون أيديهم إىل : الدع  ] ٦٩: التوبة [ } َوُخْضُتْم كالذي َخاضُواْ { ، 

وقرأ زيد بن . أعناقهم ، وجيمعون نواصيهم إىل أقدامهم ، ويدفعوهنم إىل النار دفعاً على وجوههم وزخاً يف أقفيتهم 
هذه النار : يقال هلم  مدعوعني ،} َدعا { هلموا إىل النار ، وادخلوا النار : من الدعاء أي يقال هلم » يدعون«علّي 

أهذا املصداق أيضاً سحر؟ ودخلت : يعين كنتم تقولون للوحي هذا سحر ، أفسحر هذا؟ يريد } أَفَِسْحٌر هذا { 
أم أنتم عمي عن املخرب عنه كما : كما كنتم ال تبصرون يف الدنيا ، يعين } أَْم أَنُتْم الَ تُْبِصُرونَ { الفاء هلذا املعىن 
الصرب وعدمه ، : سواء عليكم األمران : خرب حمذوف ، أي } َسَوآٌء { خلرب ، وهذا تقريع وهتكم كنتم عمياً عن ا

ألنّ الصرب إمنا يكون له : ؟ قلت } إِنََّما ُتْجَزْونَ َما كُنُتْم َتْعَملُونَ { : مل علل استواء الصرب وعدمه بقوله : فإن قلت 



عليه الصابر جزاء اخلري ، فأما الصرب على العذاب الذي هو اجلزاء مزية على اجلزع ، لنفعه يف العاقبة بأن جيازي 
  .وال عاقبة له وال منفعة ، فال مزية له على اجلزع 

وا َهنِيئًا كُلُوا َواْشَرُب) ١٨(فَاِكهَِني بَِما آَتاُهمْ َربُُّهْم َوَوقَاُهْم َربُُّهْم َعذَاَب الَْجحِيمِ ) ١٧(إِنَّ الُْمتَِّقَني ِفي َجنَّاٍت َوَنِعيمٍ 
  ) ٢٠(مُتَِّكِئَني َعلَى ُسُررٍ َمْصفُوفٍَة َوَزوَّجَْناُهْم بِحُورٍ ِعنيٍ ) ١٩(بَِما كُْنُتْم َتْعَملُونَ 

أو يف جنات ونعيم خمصوصة باملتقني . يف آية جنات وأي نعيم ، مبعىن الكمال يف هذه الصفة } ِفى جنات َوَنعِيمٍ { 
من نصبه حاالً جعل الظرف مستقراً ، ومن رفعه خرباً : » ني فكهني وفاكهونفاكه«: وقرىء . خلقت هلم خاصة 

؟ قلت } ووقاهم َربُُّهْم { عالم عطف قوله؟ : فإن قلت . } بَِما ءاتاهم َربُُّهمْ { متلذذين : جعل الظرف لغواً ، أي 
فاكهني بإيتائهم رهبم : ؛ واملعىن على أن جتعل ما مصدرية} ءاتاهم َربُُّهْم { أو على } ِفي جنات { : على قوله : 

أكال } كُلُواْ واشربوا { : يقال هلم . وجيوز أن تكون الواو للحال وقد بعدها مضمرة . ووقايتهم عذاب اجلحيم 
  :وجيوز أن يكون مثله يف قوله . أو طعاماً وشراباً هنيئاً ، وهو الذي ال تنغيص فيه } َهنِيئَاً { وشرباً 

  ِلَعزَّةَ ِمْن أَْعرَاِضَنا َما استحلت... ْيَر َداٍء ُمَخاِمرٍ َهنِيئاً َمرِيئاً غَ
: صفة استعملت استعمال املصدر القائم مقام الفعل مرتفعاً به ما استحلت كما يرتفع بالفعل ، ، كأنه قيل : أعين 

هناءكم ما كنتم  أو. هناءكم األكل والشرب : ههنا } َهنِيئَاً { هناء عزة املستحل من أعراضنا ، وكذلك معىن 
والباء متعلقة بكلوا ]  ٤٣: الرعد [ } كفى باهللا { والباء مزيدة كما يف . جزاء ما كنتم تعملون : تعملون؛ أي 

  .» بعيس عني«: وقرىء . واشربوا إذا جعلت الفاعل األكل والشرب 

هِْم ذُرِّيَّتَُهْم َوَما أَلَْتَناُهْم ِمْن َعَمِلهِْم ِمْن َشْيٍء كُلُّ اْمرِئٍ بَِما كََسَب َرِهنيٌ َوالَِّذيَن آَمُنوا وَاتََّبعَْتُهْم ذُرِّيَُّتُهْم بِإَِمياٍن أَلَْحقَْنا بِ
هِْم َوَيطُوُف َعلَْي) ٢٣(يََتَناَزُعونَ ِفيَها كَأًْسا لَا لَْغٌو ِفيَها َولَا تَأْثِيٌم ) ٢٢(َوأَْمدَْدَناُهْم بِفَاِكَهٍة َولَْحمٍ ِممَّا َيشَْتُهونَ ) ٢١(

  ) ٢٤(ِغلَْمانٌ لَُهْم كَأَنَُّهْم لُْؤلٌُؤ َمكُْنونٌ 

بالرفقاء واجللساء منهم : قرناهم باحلور وبالذين آمنوا ، أي : أي } بِحُورٍ ِعنيٍ { معطوف على } والذين ءاَمنُواْ { 
عبة احلور ، وتارة مبؤانسة فيتمتعون تارة مبال]  ٤٧: احلجر [ } إِْخوَاًنا على سُُررٍ متقابلني { : ، كقوله تعاىل 

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم } واتبعتهم ذُرِّيَّتُُهم { اإلخوان املؤمنني 
فيجمع اهللا هلم . مث تال هذه اآلية " إن اهللا يرفع ذرية املؤمن يف درجته وإن كانوا دونه لتقرهبم عينه ) "  ١٠٩٣( 

احلور العني ، ومبؤانسة اإلخوان املؤمنني ، وباجتماع أوالدهم  أنواع السرور بسعادهتم يف أنفسهم ، ومزاوجة
أي بسبب إميان عظيم رفيع احملل ، وهو إميان اآلباء أحلقنا } بإميان أَلْحَقَْنا بِهِْم ذُّريَّتَُهْم { : مث قال . ونسلهم هبم 

فإن قلت . سرورهم ونكمل نعيمهم بدرجاهتم ذريتهم وإن كانوا ال يستأهلوهنا ، تفضالً عليهم وعلى آبائهم ، لنتم 
إميان الذرية الداين : وجيوزأن يراد . معناه الداللة على أنه إميان خاص عظيم املنزلة : ما معىن تنكري اإلميان؟ قلت : 

وأتبعتهم ذريتهم وأتبعتهم «: وقرىء . بشيء من اإلميان ال يؤهلهم لدرجة اآلباء أحلقناهم هبم : احملل ، كأنه قال 
مبتدأ } والذين ءاَمُنواْ { وهو أن يكون : ووجه آخر . بكسر الذال » ذرياهتم«: وقرىء : وذرياهتم . » ذريتهم
وفرنا عليهم مجيع ما : يعين . وما نقصناهم } َوَما ألتناهم { وما بينهما اعتراض } بإميان أَلَْحقَْنا بِهِْم ذُّريََّتُهمْ { خربه 

وما نقصناهم من ثواهبم شيئاً : وقيل معناه . اهم من ثواب عملهم من شيء ذكرنا من الثواب والتفضل ، وما نقصن
من ألت : وهو من بابني » ألتناهم«: قرىء . نعطيه األبناء حىت يلحقوا هبم ، إمنا أحلقناهم هبم على سبيل التفضل 



. من الت يليت  ولتناهم ،. وآلتناهم ، من آلت يؤلت ، كآمن يؤمن . يألت ، ومن أالت يليت ، كأمات مييت 
أي مرهون ، كأن نفس العبد رهن } كُلُّ امرىء بَِما كََسَب َرَهٌني { ومعناهّن واحد . وولتناهم ، من ولت يلت 

عند اهللا بالعمل الصاحل الذي هو مطالب به ، كما يرهن الرجل عبده بدين عليه ، فإن عمل صاحلاً فكها وخلصها ، 
يتعاطون ويتعاورون هم وجلساؤهم من } يتنازعون { يف وقت بعد وقت وزدناهم } وأمددناهم { وإال أوبقها 

أي ال يتكلمون يف أثناء الشرب بسقط } َوالَ تَأْثِيٌم { يف شرهبا } الَّ لَْغٌو ِفيَها { مخراً } كَأْساً { أقربائهم وإخواهنم 
بدهتم ، وال يفعلون ما يؤمث به فاعله احلديث وما ال طائل حتته كفعل املتنادمني يف الدنيا على الشراب يف سفههم وعر

ينسب إىل اإلمث لو فعله يف دار التكليف من الكذب والشتم والفواحش ، وإمنا يتكلمون باحلكم والكالم : ، أي 
{ » ال لغو فيها وال تأثيم«: وقرىء . احلسن متلذذين بذلك ، ألنّ عقوهلم ثابتة غري زائلة ، وهم حكماء علماء 

أو خمزون ألنه . يف الصدف ، ألنه رطباً أحسن وأصفى } مَّكُْنونٌ { أي مملوكون هلم خمصوصون هبم }  ِغلَْمانٌ لَُّهْم
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : هذا اخلادم فكيف املخدوم؟ فقال : وقيل لقتادة . ال خيزن إال الثمني الغايل القيمة 

  :وسلم 
، " اخلادم كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب  والذي نفسي بيده إن فضل املخدوم على) "  ١٠٩٤( 

  :وعنه عليه الصالة والسالم 
  " .لبيك لبيك : إن أدىن أهل اجلنة منزلة من ينادي اخلادم من خدامه فيجيبه ألف ببابه ) "  ١٠٩٥( 

فََمنَّ اللَُّه َعلَْيَنا َوَوقَاَنا َعذَابَ ) ٢٦(ي أَْهِلَنا ُمْشِفِقَني قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَْبلُ ِف) ٢٥(َوأَقَْبلَ بَْعضُُهْم َعلَى َبْعضٍ يََتَساَءلُونَ 
  ) ٢٨(إِنَّا كُنَّا ِمْن قَْبلُ َنْدُعوُه إِنَُّه ُهَو الَْبرُّ الرَّحِيُم ) ٢٧(السَُّمومِ 

} ُمْشِفِقَني { هللا يتحادثون ويسأل بعضهم بعضاً عن أحواله وأعماله وما استوجب به نيل ما عند ا} يََتَسآَءلُونَ { 
. عذاب النار ووهجها ولفحها } َعذَاَب السموم { بالتشديد » ووقانا«: وقرىء . أرقاء القلوب من خشية اهللا 

من قبل لقاء اهللا تعاىل } ِمن قَْبلُ { الريح احلاّرة اليت تدخل املسام فسميت هبا نار جهنم ألهنا هبذه الصفة : والسموم 
العظيم الرمحة } الرحيم { احملسن } إِنَُّه ُهَو الرب { نعبده ونسأله الوقاية } َنْدُعوُه { يف الدنيا واملصري إليه ، يعنون 

  .ألنه : بالفتح ، مبعىن » أنه«: وقرىء . الذي إذا عبد أثاب وإذا سئل أجاب 

  ) ٢٩(فَذَكِّْر فََما أَْنَت بِنِْعَمتِ رَبَِّك بِكَاِهنٍ َولَا َمْجُنوٍن 

كاهن أو جمنون ، وال تبال به فإنه قول باطل : فأثبت على تذكري الناس وموعظتهم ، وال يثبطنك قوهلم }  فَذَكِّْر{ 
وما أنت حبمد اهللا وإنعامه . متناقض ألنّ الكاهن حيتاج يف كهانته إىل فطنة ودقة نظر ، واجملنون مغطى على عقله 

  .عليك بصدق النبّوة ورجاحة العقل أحد هذين 

أَْم َتأُْمرُُهْم أَْحلَامُُهمْ ) ٣١(قُلْ َترَبَُّصوا فَإِنِّي َمَعكُْم ِمَن الُْمتََربِِّصَني ) ٣٠(ونَ َشاِعرٌ َنتََربَُّص بِهِ َرْيبَ الَْمُنوِن أَْم َيقُولُ
أَمْ ) ٣٤(َحدِيٍث ِمثِْلِه إِنْ كَاُنوا َصاِدِقَني فَلَْيأُْتوا بِ) ٣٣(أَْم َيقُولُونَ َتقَوَّلَُه َبلْ لَا ُيْؤِمُنونَ ) ٣٢(بَِهذَا أَْم ُهْم قَْوٌم طَاغُونَ 

أَْم ِعْنَدُهمْ َخزَاِئُن ) ٣٦(أَْم َخلَقُوا السََّماوَاِت وَالْأَْرَض َبلْ لَا ُيوِقُنونَ ) ٣٥(ُخِلقُوا ِمْن غَْيرِ َشْيٍء أَْم ُهُم الْخَاِلقُونَ 
أَْم لَُه الْبََناُت وَلَكُمُ ) ٣٨(ٌم َيْسَتِمُعونَ ِفيِه فَلَْيأِْت ُمْسَتِمُعُهْم بُِسلْطَاٍن ُمبِنيٍ أَْم لَُهمْ ُسلَّ) ٣٧(رَبَِّك أَْم ُهُم الُْمَصْيِطُرونَ 



ا أَْم يُرِيُدونَ كَْيًد) ٤١(أَْم ِعْنَدُهُم الَْغْيُب فَُهْم َيكُْتُبونَ ) ٤٠(أَْم َتْسأَلُُهْم أَْجًرا فَُهْم ِمْن َمْغَرمٍ ُمثْقَلُونَ ) ٣٩(الَْبُنونَ 
  ) ٤٣(أَْم لَُهْم إِلٌَه غَْيُر اللَِّه سُْبَحانَ اللَِّه َعمَّا ُيْشرِكُونَ ) ٤٢(فَالَِّذيَن كَفَرُوا ُهُم الَْمكِيُدونَ 

ما يقلق النفوس ويشخص هبا من . وريب املنون . ، على البناء للمفعول » يتربص به ريب املنون«: وقرىء 
  :قال . حوادث الدهر 

املنون املوت ، وهو يف األصل فعول؛ من منه إذا قطعه؛ ألن املوت قطوع؛ : وقيل ... َوَرْيبِهِ تَتَوجَُّع أَِمَن املَُنوِن 
ّمَن { زهري والنابغة : ننتظر به نوائب الزمان فيهلك كما هلك من قبله من الشعراء : ولذلك مسيت شعوب قالوا 

. أحالم عاد : ومنه قوهلم . عقوهلم وألباهبم  }أحالمهم { أتربص هالككم كما تتربصون هالكي } املتربصني 
وكانت قريش . كاهن وشاعر ، مع قوهلم جمنون : أتأمرهم أحالمهم هبذا التناقض يف القول ، وهو قوهلم : واملعىن 

ا معىن م: فإن قلت . جماوزون احلدّ يف العناد مع ظهور احلق هلم } أَْم ُهْم قَْوٌم طَاغُونَ { يدعون أهل األحالم والنهى 
} أصلواتك َتأُْمُرَك أَن نَّْتُرَك َما يَْعُبُد ءاَباُؤَنا { : هو جماز ألدائها إىل ذلك ، كقوله تعاىل : كون األحالم آمرة؟ قلت 

فلكفرهم } َبل الَّ ُيْؤِمُنونَ { اختلقه من تلقاء نفسه } َتقَوَّلَُه { » بل هم قوم طاغون«: وقرىء ]  ٨٧: هود [ 
ذه املطاعن ، مع علمهم ببطالن قوهلم ، وأنه ليس مبتقول لعجز العرب عنه ، وما حممد إال واحد وعنادهم يرمون هب

أن مثل : على اإلضافة ، والضمري لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ومعناه ) حبديث مثله ( وقرىء . من العرب 
: ه قادراً عليه ، فليأتوا حبديث ذلك املثل حممد يف فصاحته ليس مبعوز يف العرب ، فإن قدر حممد على نظمه كان مثل

الذين } أَْم ُهُم { من غري مقّدر } ِمْن غَْيرِ َشْىء { أم أحدثوا وقدروا التقدير الذي عليه فطرهتم } أَْم ُخِلقُواْ { 
ا أي إذا سئلوا من خلقكم وخلق السموات واألرض؟ قالو} بل ال يوقنون { خلقوا أنفسهم حيث ال يعبدون اخلالق 

: أخلقوا من أجل ال شيء من جزاء وال حساب؟ وقيل : وقيل . اهللا ، وهم شاكون فيما يقولون ، ال يوقنون : 
أعندهم خزائن علمه حىت : أو . الرزق حىت يرزقوا النبّوة من شاؤا } أَْم ِعندَُهْم خََزاِئُن { أخلقوا من غري أب وأم؟ 

األرباب الغالبون ، حىت يدبروا أمر الربوبية ويبنوا } ُهُم املسيطرون أَْم { خيتاروا هلا من اختياره حكمة ومصلحة؟ 
منصوب إىل السماء يستمعون } أَْم لَُهْم ُسلٌَّم { بالصاد » املصيطرون«األمور على إرادهتم ومشيئتهم؟ وقرىء 

هالكه على  صاعدين فيه إىل كالم املالئكة وما يوحى إليهم من علم الغيب حىت يعلموا ما هو كائن من تقدم
املغرم . حبجة واضحة تصدق استماع مستمعهم } بسلطان مُّبِنيٍ { هالكهم وظفرهم يف العاقبة دونه كما يزعمون؟ 

} أَْم ِعندَُهُم الغيب { لزمهم مغرم ثقيل فدحهم فزهدهم ذلك يف أتباعك؟ : أن يلتزم اإلنسان ما ليس عليه ، أي : 
وهو } أَْم يُرِيُدونَ كَْيداً { ما فيه حىت يقولوا ال نبعث ، وإن بعثنا مل نعذب }  فَُهْم َيكُْتبُونَ{ أي اللوح احملفوظ 

إشارة إليهم أو أريد هبم كل } فالذين كَفَرُواْ { كيدهم يف دار الندوة برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وباملؤمنني 
. وذلك أهنم قتلوا يوم بدر . يق هبم مكرهم هم الذين يعود عليهم وبال كيدهم وحي} ُهمُ املكيدون { من كفر باهللا 

  .أو املغلوبون يف الكيد ، من كايدته فكدته 

) ٤٥(فَذَرُْهْم َحتَّى ُيلَاقُوا َيْومَُهُم الَِّذي ِفيِه ُيْصَعقُونَ ) ٤٤(َوإِنْ َيرَْوا ِكْسفًا ِمَن السََّماِء َساِقطًا َيقُولُوا َسحَاٌب َمْركُوٌم 
َوإِنَّ لِلَِّذيَن ظَلَُموا َعذَاًبا ُدونَ ذَِلَك وَلَِكنَّ أَكْثَرَُهْم لَا َيْعلَُمونَ ) ٤٦(ُهْم كَْيُدُهْم َشْيئًا َولَا ُهْم يُْنَصُرونَ َيْوَم لَا ُيغْنِي َعْن

)٤٧ (  



: يريد  ] ٩٢: اإلسراء [ } أَوْ ُتْسِقطَ السماء كََما َزَعْمَت َعلَْيَنا ِكَسفًا { : القطعة ، وهو جواب قوهلم : الكسف 
هذا سحاب مركوم بعضه فوق بعض ميطرنا ، ومل يصدقوا : أهنم لشّدة طغياهنم وعنادهم لو أسقطناه عليهم لقالوا 

. يقال . » يصعقون«: وقرىء . ميوتون } ُيْصَعقُونَ { ويلقوا » حىت يلقوا«: وقرىء . أنه كسف ساقط للعذاب 
َعذَاباً ُدونَ { هلؤالء الظلمة . وإن } َوإِنَّ ِللَِّذيَن ظَلَُمواْ  {صعقه فصعق ، وذلك عند النفخة األوىل نفخة الصعق 

دون : ويف مصحف عبد اهللا . وهو القتل ببدر ، والقحط سبع سنني ، وعذاب القرب : دون يوم القيامة } ذَِلكَ 
  .ذلك تقريباً 

  ) ٤٩(َوِمَن اللَّْيلِ فََسبِّْحُه َوإِدَْباَر النُُّجومِ ) ٤٨(كَ ِحَني َتقُوُم َواْصبِْر ِلُحكْمِ رَبَِّك فَإِنََّك بِأَْعيُنَِنا َوسَبِّْح بَِحْمِد َربِّ

. حبيث نراك ونكلؤك : مثل ، أي } فَإِنَّكَ بِأَْعُينَِنا { بإمهاهلم وما يلحقك فيه من املشقة والكلفة } ِلُحكْمِ رَّبَك { 
] .  ٣٩: طه [ } َولُِتْصَنَع على َعْينِى { : قوله تعاىل أال ترى إىل . ومجع العني ألنّ الضمري بلفظ ضمري اجلماعة 

وإذا } وإدبار النجوم { من منامك : وقيل . من أي مكان قمت } ِحَني َتقُومُ { ، باإلدغام » بأعينا«: وقرىء 
ملراد ، بالفتح مبعىن يف أعقاب النجوم وآثارها إذا غربت ، وا» وأدبار «: وقرىء . أدبرت النجوم من آخر الليل 

صالة : الصالة إذا قام من نومه ، ومن الليل : وقيل التسبيح . سبحان اهللا وحبمده يف هذه األوقات : األمر بقول 
  .صالة الفجر : العشاءين ، وأدبار النجوم 

  :عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  " .عمه يف جنته من قرأ سورة الطور كان حقاً على اهللا أن يؤمنه من عذابه وأن ين) "  ١٠٩٦( 

َعلََّمُه ) ٤(إِنْ ُهَو إِلَّا َوْحيٌ ُيوَحى ) ٣(َوَما َيْنِطُق َعنِ الْهََوى ) ٢(َما َضلَّ صَاحُِبكُْم َوَما غََوى ) ١(َوالنَّْجمِ إِذَا َهَوى 
) ٩(فَكَانَ قَاَب قَْوَسْينِ أَْو أَدَْنى ) ٨(َتَدلَّى ثُمَّ َدَنا فَ) ٧(َوُهَو بِالْأُفُقِ الْأَْعلَى ) ٦(ذُو ِمرٍَّة فَاْسَتَوى ) ٥(َشِديُد الْقَُوى 

َولَقَْد َرآُه نَْزلَةً أُْخَرى ) ١٢(أَفَُتمَاُروَنُه َعلَى َما يََرى ) ١١(َما كَذََب الْفَُؤاُد َما َرأَى ) ١٠(فَأَْوَحى إِلَى َعْبِدِه َما أَْوَحى 
َما زَاغَ الَْبَصُر َوَما ) ١٦(إِذْ َيْغَشى السِّْدَرةَ َما يَْغَشى ) ١٥(ةُ الَْمأَْوى ِعْنَدَها َجنَّ) ١٤(ِعْنَد ِسْدَرِة الُْمْنتََهى ) ١٣(

  ) ١٨(لَقَْد رَأَى ِمْن آَياِت َربِِّه الْكُبَْرى ) ١٧(طََغى 

  :قال . الثريا ، وهو اسم غالب هلا ) : النجم ( 
  إْبَتَغى الرَّاِعي ِكَساَء... إذَا طَلََع النَّْجُم ِعَشاَء 

  :قال . أو جنس النجوم 
أو النجم الذي يرجم . إذا غرب أو انتثر يوم القيامة } إِذَا هوى { يريد النجوم ... فََباَتْت تَُعدُّ النَّْجَم ِفي ُمسَْتِحَريٍة 

أو . إذا نزل : أو النجم من جنوم القرآن ، وقد نزل منجماً يف عشرين سنة ، إذا هوى . إذا انفض : به إذا هوى 
  :وعن عروة بن الزبري . إذا سقط على األرض : ات إذا هوى النب
: أنّ عتبة بن أيب هلب وكانت حتته بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أراد اخلروج إىل الشام ، فقال )  ١٠٩٨( 

يف وجه  يا حممد ، وهو كافر بالنجم إذا هوى ، وبالذي دنا فتدىل ، مث تفل: آلتّني حممداً فألوذينه؛ فأتاه فقال 
اللهم سلط عليه : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ورّد عليه ابنته وطلقها ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

فرجع ! ما كان أغناك يا ابن أخي عن هذه الدعوة: كلباً من كالبك ، وكان أبو طالب حاضراً ، فوجم هلا وقال 
إن هذه أرض : فنزلوا منزالً ، فأشرف عليهم راهب من الدير فقال هلم  عتبة إىل أبيه ، فأخربه ، مث خرجوا إىل الشام



أغيثونا يا معشر قريش هذه الليلة ، فإين أخاف على ابين دعوة حممد ، فجمعوا : مسبعة ، فقال أبو هلب ألصحابه 
  :ال حسان وق. مجاهلم وأناخوها حوهلم؛ وأحدقوا بعتبة ، فجاء األسد يتشمم وجوههم ، حىت ضرب عتبة فقتله 

  فََما أَكِيلُ السَّْبعِ بِالرَّاجِعِ... َمْن َيْرجُِع الَْعاَم إِىل أَْهِلِه 
: واخلطاب لقريش ، وهو جواب القسم ، والضالل : يعين حممداً صلى اهللا عليه وسلم } َما َضلَّ صاحبكم { 

سبتكم إياه إىل الضالل والغي ، هو مهتد راشد وليس كما تزعمون من ن: نقيض اهلدى ، والغّي نقيض الرشد ، أي 
وحيتج هبذه . وما أتاكم به من القرآن ليس مبنطق يصدر عن هواه ورأيه ، وإمنا هو وحي من عند اهللا يوحى إليه 

اآلية من ال يرى االجتهاد لألنبياء ، وجياب بأنّ اهللا تعاىل إذا سّوغ هلم االجتهاد ، كان االجتهاد وما يستند إليه كله 
ملك شديد قواه ، واإلضافة غري حقيقية ، ألهنا إضافة الصفة املشبهة إىل } َشدِيُد القوى { طقاً عن اهلوى وحياً ال ن

فاعلها ، وهو جربيل عليه السالم ، ومن قّوته أنه اقتلع قرى قوم لوط من املاء األسود ، ومحلها على جناحه ، 
امثني ، وكان هبوطه على األنبياء وصعوده يف أوحى ورفعها إىل السماء مث قلبها ، وصاح صيحة بثمود فأصبحوا ج

من رجعة الطرف ، ورأى إبليس يكلم عيسى عليه السالم على بعض عقاب األرض املقّدسة ، فنفحه جبناحه نفحة 
فاستقام على صورة } فاستوى { ذو حصافة يف عقله ورأيه ومتانة يف دينه } ذُو ِمرَّةٍ { فألقاه يف أقصى جبل باهلند 

  :احلقيقة دون الصورة اليت كان يتمثل هبا كلما هبط بالوحي؛ وكان ينزل يف صورة دحية ، وذلك  نفسه
أنّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحب أن يراه يف صورته اليت جبل عليها ، فاستوى له يف األفق )  ١٠٩٨( 

  .األعلى وهو أفق الشمس فمأل األفق 

مرة يف األرض ، ومرة يف : رته احلقيقية غري حممد صلى اهللا عليه وسلم مرتني ما رآه أحد من األنبياء يف صو: وقيل 
تدلت الثمرة ، : ومنه . فتعلق عليه يف اهلواء } فتدىل { من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم } ثُمَّ َدَنا { السماء 

  :قال . الثمر املعلق : والدوايل . ودىل رجليه من السرير 
} قَاَب قَْوَسْينِ { إن رأى خرياً تدىل ، وإن مل يره توىل : هو مثل القريلّ : ويقال ... ْيَن ِسبٍّ َوِخيطٍَة َتَدلَّى َعلَْيَها َب

: وقرىء . قاد : وقرأ زيد بن علي . املقدار : والقاب والقيب؛ والقاد والقيد ، والقيس : مقدار قوسني عربيتني 
والسوط ، والذراع ، والباع ، واخلطوة ، والشرب ، والفتر ،  وقد جاء التقدير بالقوس والرمح ،. وقدر » قيد«

  :ومنه . واألصبع 
  :ويف احلديث " ال صالة إىل أن ترتفع الشمس مقدار رحمني ) "  ١٠٩٩( 
بينهما : ويقال . السوط : والقّد " لقاب قوس أحدكم من اجلنة وموضع قّده خري من الدنيا وما فيها ) "  ١١٠٠( 

  :وقال . خطوات يسرية 
تقديره فكان : ؟ قلت } فَكَانَ قَاَب قَْوَسْينِ { : كيف تقدير قوله : فإن قلت ... َوقَْد َجَعلَْتنِي ِمْن حَزَِميةَ أَْصُبَعا 

  :مقدار مسافة قربه مثل قاب قوسني ، فحذفت هذه املضافات كما قال أبو علي يف قوله 
أَوْ { : أي على تقديركم ، كقوله تعاىل } أَْو أدىن { فة أصبع ذا مقدار مسا: أي ... وقد جعلتين من حزمية أصبعا 

إىل عبد اهللا ، وإن مل جير المسه عّز وجل ذكر ، ألنه ال يلبس؛ } إىل َعْبِدهِ { ] .  ١٤٧: الصافات [ } َيزِيُدونَ 
إنّ «ل أوحي إليه قي: تفخيم للوحي الذي أوحي إليه } َما أوحى { ] .  ٤٥: فاطر [ } على ظَْهرَِها { : كقوله 

فؤاد حممد صلى اهللا عليه } َما كَذَبَ { » اجلنة حمّرمة على األنبياء حىت تدخلها وعلى األمم حىت تدخلها أمتك
مل أعرفك ، ولو قال ذلك لكان : ما قال فؤاده ملا رآه : وسلم ما رآه ببصره من صورة جربيل عليه السالم ، أي 

أي صّدقه » ما كذب«: آه بعينه وعرفه بقلبه ، ومل يشك يف أنّ ما رآه حق وقرىء أنه ر: كاذباً ، ألنه عرفه ، يعين 



من املراء وهو املالحاة واجملادلة واشتقاقه من مرى الناقة ، } أفتمارونه { ومل يشك أنه جربيل عليه السالم بصورته 
ه يف املراء ، من ماريته فمريته ، أفتغلبون» أفتمرونه«: وقرىء . كأن كل واحد من املتجادلني ميرى ما عند صاحبه 

  :وأنشدوا . أفتجحدونه : أفتمرونه : وقيل : غلبته على كذا : وملا فيه من معىن الغلبة عّدى بعلى ، كما تقول 
  لَقَْد َمرَْيَت أخاً َما كَانَ َيمْرِيكاً... لَِئْن َهَجْوتَ أََخاً ِصْدقٍ َوَمكُْرَمٍة 

مرة أخرى } نَْزلَةً أخرى { ته ، وتعديته بعلى ال تصح إال على مذهب التضمني يقال مريته حقه إذا جحد: وقالوا 
من النزول ، نصبت النزلة نصب الظرف الذي هو مرة ، ألنّ الفعلة اسم للمّرة من الفعل ، فكانت يف حكمها ، 

راج عند سدرة املنتهى نزل عليه جربيل عليه السالم نزلة أخرى يف صورة نفسه ، فرآه عليها ، وذلك ليلة املع: أي 
.  

مثرها كقالل هجر ، وورقها كآذان : هي شجرة نبق يف السماء السابعة عن ميني العرش : يف سدرة املنتهى : قيل 
: واملنتهى . الفيول ، تنبع من أصلها األهنار اليت ذكرها اهللا يف كتابه ، يسري الراكب يف ظلها سبعني عاماً ال يقطعها 

مل جياوزها أحد ، وإليها ينتهي علم : وقيل . ، أو االنتهاء ، كأهنا يف منتهى اجلنة وآخرها  مبعىن موضع االنتهاء
اجلنة اليت يصري } َجنَّةُ املأوى { تنتهي إليها أرواح الشهداء : وقيل . املالئكة وغريهم ، وال يعلم أحد ما وراءها 

أي » جنة املأوى«وقرأ علي وابن الزبري ومجاعة . ء تأوى إليها أرواح الشهدا: وقيل . عن احلسن : إليها املتقون 
تعظيم وتكثري ملا } َما يغشى { من قرأ به فأجنه اهللا : أهنا أنكرته وقالت : وعن عائشة . سترة بظالله ودخل فيه 

لنعت أشياء ال يكتنهها ا: يغشاها ، فقد علم هبذه العبارة أن ما يغشاها من اخلالئق الدالة على عظمة اهللا وجالله 
وعن رسول اهللا صلى اهللا . يغشاها اجلم الغفري من املالئكة يعبدون اهللا عندها : وقد قيل . وال حييط هبا الوصف 

  :عليه وسلم 
  :وعنه عليه الصالة والسالم " رأيت على كل ورقة من ورقها ملكاً قائماً يسبح اهللا ) "  ١١٠١( 
 )١١٠٢ (  

بصر رسول اهللا ] ما زاغ [ يغشاها فراش من ذهب : سعود وغريه وعن ابن م... يغشاها رفرف من طري خضر 
أي أثبت ما رآه اثباتا مستقيماً صحيحاً ، من غري أن يزيغ بصره عنه أو يتجاوزه ] وما طغى [ صلى اهللا عليه وسلم 

} قَْد رأى لَ{ وما جاوز ما أمر برؤيته : ، أو ما عدل عن رؤية العجائب اليت أمر برؤيتها ومكن منها ، وما طغى 
حني رقى به إىل السماء فأري عجائب : اآليات اليت هي كرباها وعظماها ، يعين } ِمْن ءايات َربِِّه { واهللا لقد رأى 

  .امللكوت 

كَ إِذًا ِقْسَمةٌ ِضيَزى ِتلْ) ٢١(أَلَكُُم الذَّكَُر َولَُه الْأُنْثَى ) ٢٠(َوَمَناةَ الثَّاِلثَةَ الْأُْخَرى ) ١٩(أَفَرَأَْيُتُم اللَّاَت َوالْعُزَّى 
إِلَّا الظَّنَّ َوَما َتْهَوى الْأَنْفُسُ إِنْ ِهَي إِلَّا أَْسَماٌء َسمَّْيُتُموَها أَْنُتْم َوآَباُؤكُْم َما أَْنَزلَ اللَُّه بَِها ِمْن ُسلْطَاٍن إِنْ َيتَّبُِعونَ ) ٢٢(

  ) ٢٣(َولَقَْد َجاءَُهْم ِمْن َربِّهُِم الُْهَدى 

كانت بنخلة : وقيل . أصنام كانت هلم ، وهي مؤنثات؛ فالالت كانت لثقيف بالطائف } العزى ومناة الالت و{ 
. أي يطوفون : أو يلتوون عليها . تعبدها قريش ، وهي فعلة من لوى؛ ألهنم كانوا يلوون عليها ويعكفون للعبادة 

: وعن جماهد . بالسويق ويطعمه احلاج وزعموا أنه مسي برجل كان يلت عنده السمن . بالتشديد » الالت«وقرىء 
كان رجل يلت السويق بالطائف ، وكانوا يعكفون على قربه ، فجعلوه وثناً ، والعزى كانت لغطفان وهي مسرة ، 



  .وأصلها تأنيث األعز 
وبعث إليها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خالد بن الوليد فقطعها ، فخرجت منها شيطانة ناشرة )  ١١٠٣( 

  :ا داعية ويلها ، واضعة يدها على رأسها ، فجعل يضرهبا بالسيف حىت قتلها وهو يقول شعره
  إين َرأَْيُت اللََّه قَْد أَهاَنَك... َيا ُعزَّ كُفَْراَنِك الَ ُسْبَحاَنك 

: ومناة . ورجع فأخرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال عليه الصالة والسالم تلك العزى ولن تعبد أبداً 
وكأهنا مسيت مناة » ومناءة«: وقرىء . لثقيف : وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما . خرة كانت هلذيل وخزاعة ص

تراق ، ومناءة مفعلة من النوء ، كأهنم كانوا يستمطرون عندها األنواء : ألنّ دماء النسائك كانت متىن عندها ، أي 
[ } وقالت أخراهم ألوالهم { : ة املقدار ، كقوله تعاىل ذّم ، وهي املتأخرة الوضيع} األخرى ا { و . تربكاً هبا 
. وجيوز أن تكون األّولية والتقّدم عندهم لالت والعزى . أي وضعاؤهم لرؤسائهم وأشرافهم ]  ٣٨: األعراف 

 كانوا يقولون إنّ املالئكة وهذه األصنام بنات اهللا ، وكانوا يعبدوهنم ويزعمون أهنم شفعاؤهم عند اهللا تعاىل مع
أنّ الالت والعزى ومناة إناث ، وقد : وجيوز أن يراد } )  ٢١( أَلَكُُم الذكر َولَُه االنثى { وأدهم البنات ، فقيل هلم 

جعلتموهّن هللا شركاء ، ومن شأنكم أن حتتقروا اإلناث وتستنكفوا من أن يولدن لكم وينسنب إليكم ، فكيف 
: جائرة ، من ضازه يضيزه إذا ضامه ، واألصل } ِقْسَمةٌ ضيزى { ة جتعلون هؤالء اإلناث أنداداً هللا وتسموهنّن آهل

ِهىَ { بفتح الضاد : وضيزى . من ضأزه باهلمز » ضئزى«: وقرىء . ففعل هبا ما فعل ببيض؛ لتسلم الياء . ضوزى 
ية ملا هو أبعد شيء ليس حتتها يف احلقيقة مسميات ، ألنكم تدعون اإلهل} إِالَّ أَْسَماٌء { ضمري األصنام ، أي ما هي } 

أو ]  ٤٠: يوسف [ } َما تَْعُبُدونَ ِمن ُدونِِه إِالَّ أَْسَماء َسمَّْيُتُموَها { : وحنوه قوله تعاىل . منها وأشّده منافاة هلا 
ما هذه األمساء إال : ضمري األمساء وهي قوهلم ، الالت والعزى ومناة ، وهم يقصدون هبذه األمساء اآلهلة ، يعين 

} َسمَّْيُتُموَها { ومعىن . مسيتموها هبواكم وشهوتكم ، ليس لكم من اهللا على صحة تسميتها برهان تتعلقون به أمساء 
إال توهم أنّ ما هم عليه حق } إِالَّ الظن { وقرىء بالتاء ] إن يتبعون [ مسيته زيداً ، ومسيته بزيد : مسيتم هبا ، يقال 

  .سهم ، ويتركون ما جاءهم من اهلدى والدليل على أنّ دينهم باطل ، وأنّ آهلتهم شفعاؤهم ، وما تشتهيه أنف

  ) ٢٥(فَِللَِّه الْآِخَرةُ َوالْأُولَى ) ٢٤(أَْم ِللْإِْنَساِن َما َتَمنَّى 

ليس لإلنسان ما متىن ، واملراد : هي أم املنقطعة ومعىن اهلمزة فيها اإلنكار ، أي } )  ٢٤( أَْم لإلنسان َما متىن { 
َولَِئن رُّجّْعُت إىل رَّبى إِنَّ ِلى ِعنَدهُ { : هو قوهلم : شفاعة اآلهلة ، وهو متّن على اهللا يف غاية البعد ، وقيل  طمعهم يف
وقيل هو متىن بعضهم أن يكون » ألوتني ماالً وولدا«هو قول الوليد بن املغرية : وقيل ]  ٥٠: فصلت [ } للحسىن 

خرة واألوىل أي هو مالكهما ، فهو يعطي منهما من يشاء ومينع من يشاء ، هو النيب صلى اهللا عليه وسلم فللَّه اآل
  .وليس ألحد أن يتحكم عليه يف شيء منهما 

  ) ٢٦( وَيَْرَضى َوكَْم ِمْن َملٍَك ِفي السََّماَواِت لَا ُتْغنِي َشفَاَعتُُهْم َشْيئًا إِلَّا ِمْن بَْعِد أَنْ َيأْذَنَ اللَُّه ِلَمْن َيَشاُء

أنّ أمر الشفاعة ضيق وذلك أنّ املالئكة مع قربتهم وزلفاهم وكثرهتم واغتصاص السموات جبموعهم لو  :يعين 
شفعوا بأمجعهم ألحد مل تغن شفاعتهم عنه شيئاً قط ومل تنفع ، إال إذا شفعوا من بعد أن يأذن اهللا هلم يف الشفاعة ملن 

  .تشفع األصنام إليه بعبدهتم  يشاء الشفاعة له ويرضاه ويراه أهالً ألن يشفع له ، فكيف



َوَما لَُهمْ بِِه ِمْن ِعلْمٍ إِنْ َيتَّبُِعونَ إِلَّا الظَّنَّ َوإِنَّ الظَّنَّ ) ٢٧(إِنَّ الَِّذيَن لَا ُيْؤِمُنونَ بِالْآِخَرةِ لَُيَسمُّونَ الَْملَاِئكَةَ َتْسِمَيةَ الْأُْنثَى 
ذَِلَك َمْبلَُغُهْم ِمَن ) ٢٩(ْض َعْن َمْن َتَولَّى َعْن ِذكْرَِنا وَلَْم ُيرِدْ إِلَّا الَْحَياةَ الدُّنَْيا فَأَعْرِ) ٢٨(لَا ُيغْنِي ِمَن الَْحقِّ َشْيئًا 

  ) ٣٠(الِْعلْمِ إِنَّ رَبََّك ُهَو أَْعلَُم بَِمْن َضلَّ َعْن َسبِيِلِه َوُهَو أَْعلَُم بَِمنِ اهَْتَدى 

املالئكة بنات اهللا ، فقد مسوا كل : ألهنم إذا قالوا } َتْسِمَيةَ األنثى {  أي كل واحد منهم} لَُيَسمُّونَ املالئكة { 
. باملالئكة : ، أي » هبا«: ويف قراءة أّيب . أي بذلك ومبا يقولون } بِِه ِمْن ِعلْمٍ { واحد منهم بنتاً وهي تسمية األنثى 

الذي هو حقيقة الشيء وما هو عليه بالعلم والتيقن ال  يعين إمنا يدرك احلق} الَ ُيْغنِى ِمَن احلق شَْيئًا { أو التسمية 
عن دعوة من رأيته معرضاً عن ذكر اهللا وعن اآلخرة ومل يرد إال الدنيا ، وال تتهالك } فَأَْعرِضْ { بالظّن والتوهم 

أنت ال تعلم ، فخفض أي إمنا يعلم اهللا من جييب ممن ال جييب ، و} إِنَّ رَّبََّك ُهَو أَْعلَُم { : على إسالمه ، مث قال 
ذَِلَك َمْبلَغُُهْم ّمَن العلم { : وقوله تعاىل . على نفسك وال تتعبها ، فإنك ال هتدي من أحببت ، وما عليك إال البالغ 

اعتراض أو فأعرض عنه وال تقابله ، إنّ ربك هو أعلم بالضال واملهتدي ، وهو جمازيهما مبا يستحقان من اجلزاء } 
.  

الَِّذينَ ) ٣١(ى ي السََّماَواِت َوَما ِفي الْأَْرضِ لَِيْجزَِي الَِّذيَن أََساءُوا بَِما َعِملُوا َوَيْجزَِي الَِّذيَن أَْحَسُنوا بِالُْحْسَنَوِللَِّه َما ِف
بِكُمْ إِذْ أَْنَشأَكُْم ِمَن الْأَْرضِ َوإِذْ أَْنُتْم أَجِنَّةٌ  َيجَْتنُِبونَ كَبَاِئَر الْإِثْمِ وَالْفَوَاِحَش إِلَّا اللََّمَم إِنَّ َربََّك وَاِسُع الَْمْغِفَرِة ُهَو أَْعلَُم

  ) ٣٢(ِفي ُبطُوِن أُمَّهَاِتكُْم فَلَا ُتَزكُّوا أَْنفَُسكُْم ُهَو أَْعلَُم بَِمنِ اتَّقَى 

مللكوت هلذا أنّ اهللا عز وجل إمنا خلق العامل وسّوى هذه ا: ومعناه . وجيزى ، بالياء والنون فيهما » ليجزي«: قرىء 
ُهَو أَْعلَُم بَِمن َضلَّ َعن { : وجيوز أن يتعلق بقوله . وهو أن جيازي احملسن من امللكفني واملسيء منهم : الغرض 

بعقاب ما عملوا من } بَِما َعِملُواْ { ألن نتيجة العلم بالضال واملهتدي جزاؤمها } َسبِيِلِه َوُهَو أَْعلَُم بَِمنِ اهتدى 
{ أو بسبب ما عملوا من السوء وبسبب األعمال احلسىن . باملثوبة احلسىن وهي اجلنة } سىن باحل{ و . السوء 

الذنوب اليت ال يسقط : أي الكبائر من اإلمث؛ ألن اإلمث جنس يشتمل على كبائر وصغائر ، والكبائر } كبائر اإلمث 
مافحش من الكبائر ، كأنه } والفواحش { ها اليت يكرب عقاهبا باإلضافة إىل ثواب صاحب: وقيل . عقاهبا إال بالتوبة 

ما : واللمم . هو الشرك باهللا : النوع الكبري منه وقيل : أي » كبري اإلمث«: وقرىء : والفواحش منها خاصة : قال 
: كله قل منه أ: وأملّ بالطعام . وأملّ باملكان إذا قل فيه لبثه . اللمم املس من اجلنون ، واللوثة منه : ومنه . قل وصغر 

  :ومنه 
من أن يكون استثناء } إِالَّ اللمم { : واملراد الصغائر من الذنوب ، وال خيلو قوله تعاىل ... ِلقَاُء أَِخالَِّء الصَّفَِا ِلَماُم 

غري اللمم كبائر اإلمث : كأنه قيل ]  ٢٢: األنبياء [ } لَْو كَانَ ِفيهَِما آِلَهةٌ إِالَّ اهللا { : منقطعاً أو صفة ، كقوله تعاىل 
اخلطرة من : اللمم هي النظرة ، والغمزة ، والقبلة ، وعند السّدي : وعن أيب سعيد اخلدري : ، وآهلة غري اهللا 

إِنَّ { عادة النفس احلني بعد احلني : كل ذنب مل يذكر اهللا عليه حّداً وال عذاباً ، وعن عطاء : الذنب ، وعن الكليب 
فال تنسبوها } فَالَ ُتَزكُّواْ أَنفَُسكُْم { الصغائر باجتناب الكبائر ، والكبائر بالتوبة حيث يكفر } رَبََّك واسع املغفرة 

أو إىل الزكاء والطهارة من املعاصي ، وال تثنوا عليها واهضموها ، : إىل زكاء العمل وزيادة اخلري وعمل الطاعات 
صلب آدم ، وقبل أن خترجوا من بطون أمهاتكم فقد علم اهللا الزكي منكم والتقي أّوالً وآخراً قبل أن خيرجكم من 

وهذا إذا كان على سبيل : صالتنا وصيامنا وحجنا ، فنزلت : كان ناس يعملون أعماالً حسنة مث يقولون : وقيل . 



مل : فأما من اعتقد أن ما عمله من العمل الصاحل من اهللا وبتوفيقه وتأييده ومل يقصد به التمدح : اإلعجاب أو الرياء 
  .من املزكني أنفسهم ، ألن املسرة بالطاعة طاعة ، وذكرها شكر  يكن

أَْم لَْم يَُنبَّأْ بَِما ِفي ُصُحفِ ) ٣٥(أَِعْنَدُه ِعلُْم الْغَْيبِ فَُهَو َيَرى ) ٣٤(َوأَْعطَى قَِليلًا َوأَكَْدى ) ٣٣(أَفَرَأَْيَت الَِّذي تَوَلَّى 
َوأَنَّ ) ٣٩(َوأَنْ لَْيَس ِللْإِْنَساِن إِلَّا َما سََعى ) ٣٨(أَلَّا تَزُِر وَازَِرةٌ وِْزَر أُْخَرى ) ٣٧(وَإِبَْراِهيمَ الَِّذي َوفَّى ) ٣٦(ُموَسى 

َوأَنَُّه ُهَو أَْضَحَك َوأَْبكَى ) ٤٢(َوأَنَّ إِلَى رَبَِّك الُْمْنتََهى ) ٤١(ثُمَّ ُيجَْزاُه الَْجَزاَء الْأَْوفَى ) ٤٠(َسْعَيُه َسْوَف ُيَرى 
َوأَنَّ َعلَْيِه ) ٤٦(ِمْن ُنطْفٍَة إِذَا ُتْمَنى ) ٤٥(وَأَنَُّه َخلََق الزَّْوَجْينِ الذَّكََر َوالْأُنْثَى ) ٤٤(أَنَُّه ُهَو أَمَاَت وَأَْحَيا َو) ٤٣(

) ٥٠(أَهْلََك َعاًدا الْأُولَى  َوأَنَُّه) ٤٩(َوأَنَُّه ُهَو َربُّ الشِّْعَرى ) ٤٨(َوأَنَُّه ُهَو أَغَْنى َوأَقَْنى ) ٤٧(النَّْشأَةَ الْأُْخَرى 
فََغشَّاَها َما ) ٥٣(َوالْمُْؤَتِفكَةَ أَهَْوى ) ٥٢(َوقَْوَم ُنوحٍ ِمْن قَْبلُ إِنَُّهْم كَانُوا ُهْم أَظْلََم َوأَطَْغى ) ٥١(َوثَُموَد فََما أَْبقَى 

  ) ٥٤(غَشَّى 

وهي صالبة كالصخرة : تلقاه كدية  من إكداء احلافر ، وهو أن: قطع عطيته وأمسك ، وأصله } وأكدى { 
  :روى . أجبل الشاعر إذا أفحم : أجبل احلافر ، مث استعري فقيل : فيمسك عن احلفر ، وحنوه 

أن عثمان رضي اهللا عنه كان يعطي ما له يف اخلري ، فقال له عبد اهللا بن سعد بن أيب سرح وهو أخوه )  ١١٠٤( 
إن يل ذنوباً وخطايا ، وإين أطلب مبا أصنع رضا اهللا : فقال عثمان يوشك أن ال يبقي لك شيء ، : من الرضاعة 

أعطين ناقتك برحلها وأنا أحتمل عنك ذنوبك كلها ، فأعطاه وأشهد عليه : تعاىل وأرجو عفوه ، فقال عبد اهللا 
فَهُوَ { ل ترك املركز يوم أحد ، فعاد عثمان إىل أحسن من ذلك وأمج} توىل { ومعىن . فنزلت . وأمسك عن العطاء 

قرىء خمففاً ومشدّداً ، والتشديد مبالغة يف } وىف { فهو يعلم أن ما قاله له أخوه من احتمال أو زاره حق } يرى 
وإطالقه ليتناول كل وفاء وتوفية ، من ]  ١٢٤: البقرة [ } فَأََتمَُّهنَّ { : وفر وأمت ، كقوله تعاىل : أو مبعىن . الوفاء 
واستقالله بأعباء النبّوة ، والصرب على ذبح ولده وعلى نار منروذ ، وقيامه بأضيافه وخدمته تبليغه الرسالة ، : ذلك 

وعن . إياهم بنفسه ، وأنه كان خيرج كل يوم فيمشي فرسخاً يرتاد ضيفاً ، فإن وافقه أكرمه ، وإال نوى الصوم 
نوح وبني إبراهيم يؤخذ الرجل جبريرة  كان بني: وعن اهلزيل بن شرحبيل . ما أمره اهللا بشيء إال وىف به : احلسن 

وعن عطاء بن . غريه ، ويقتل بأبيه وابنه وعمه وخاله ، والزوج بامرأته ، والعبد بسيده؛ فأّول من خالفهم إبراهيم 
أّما إليكما فال . ألك حاجة؟ فقال : عهد أن ال يسأل خملوقاً ، فلما قذف يف النار قال له جربيل وميكائيل : السائب 

  :ن النيب صلى اهللا عليه وسلم وع. 
  :وروى " وفّى عمله كل يوم بأربع ركعات يف صدر النهار ، وهي صالة الضحى ) "  ١١٠٥( 
فَُسْبَحانَ اهللا ِحنيَ { : ؟ كان يقول إذا أصبح وأمسى } الذى وىف { أال أخربكم مل مسى اهللا خليله )  ١١٠٦( 

عشرة يف : وهي ثالثون : ويف سهام اإلسالم : وقيل ]  ١٧: الروم [ } ونَ ِحني ُتظْهُِر. . . { إىل } . . . ُتْمُسونَ 
} . . قَْد أَفْلَحَ املؤمنون { وعشرة يف املؤمنني } . . . إِنَّ املسلمني { : وعشرة يف األحزاب . . ) التائبون ( التوبة 

أنه ال تزر ، والضمري ضمري الشأن : عىن وامل. أن خمففة من الثقيلة } أَالَّ تَزُِر { ، بالتخفيف » يف صحف«: وقرىء 
وما يف : هو أن ال تزر ، كأن قائالً قال : أو الرفع على . اجلر بدالً من ما يف صحف موسى : ، وحمل أن وما بعدها 

الصدقة : أما صح يف األخبار : فإن قلت . إال سعيه } إِالَّ َما سعى { أن ال تزر : صحف موسى وإبراهيم ، فقيل 
أن سعي غريه ملا مل ينفعه إال مبنياً على سعي : فيه جوابان ، أحدمها : يت ، واحلج عنه ، وله اإلضعاف؟ قلت عن امل



نفسه وهو أن يكون مؤمناً صاحلاً وكذلك اإلضعاف كأن سعى غريه كأنه سعى نفسه ، لكونه تابعاً له وقائماً بقيامه 
.  

ولكن إذا نواه به فهو حبكم الشرع كالنائب عنه والوكيل القائم والثاين؛ أن سعي غريه ال ينفعه إذا عمله لنفسه ، 
. أجزاه اهللا عمله وجزاه على عمله ، حبذف اجلار وإيصال الفعل : مث جيزى العبد سعيه ، يقال } ثُمَّ ُيجَْزاهُ { مقامه 

وَأََسرُّواْ { : تعاىل  أو أبدله عنه ، كقوله} اجلزاء األوىف { : وجيوز أن يكون الضمري للجزاء ، مث فسره بقوله 
أن هذا كله : قرىء بالفتح على معىن } )  ٤٢( َوأَنَّ إىل رَبَِّك املنتهى { ، ]  ٣: األنبياء [ } النجوى الذين ظَلَُمواْ 

ينتهي إليه اخللق : مصدر مبعىن االنتهاء ، أي : واملنتهى . يف الصحف ، وبالكسر على االبتداء ، وكذلك ما بعده 
خلق قويت الضحك } أَْضَحَك وأبكى { ] .  ١٨: فاطر [ } إِلَى اهللا املصري { : يه ، كقوله تعاىل ويرجعون إل

: ختلق من مىن املاين ، أي قدر املقّدر : وعن األخفش . مىن وأمىن : إذا تدفق يف الرحم ، يقال } إِذَا متىن { والبكاء 
هناواجبة عليه يف احلكمة ، ليجازى على اإلحسان واإلساءة أل) عليه : ( وقال . باملد » النشاءة»« النشأة«: قرىء 

وهي : مرزم اجلوزاء } الشعرى { وأعطى القنية وهي املال الذي تأثلته وعزمت أن ال خترجه من يدك } وأقىن { 
 وكانت خزاعة تعبدها ،. اليت تطلع وراءها ، وتسمى كلب اجلبار ، ومها شعريان الغميصاء والعبور وأراد العبور 

أبو كبشة ، : سّن هلم ذلك أبو كبشة رجل من أشرافهم ، وكانت قريش تقول لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
إرم : قوم هود ، وعاد األخرى : عاد األوىل . أنه رب معبودهم هذا : تشبيهاً له به ملخالفته إياهم يف دينهم ، يريد 

عاد «: وقرىء . بعد قوم نوح ، أو املتقدمون يف الدنيا األشراف األوىل القدماء؛ ألهنم أّول األمم هالكاً : وقيل . 
: وقرىء ) ومثودا ( وعاد لوىل ، بإدغام التنوين يف الالم وطرح مهزة أوىل ونقل ضمتها إىل الم التعريف » لويل

نوا حيذرون ألهنم كانوا يؤذونه ويضربونه حىت ال يكون به حراك ، وينفرون عنه حىت كا} أَظْلََم وأطغى { ومثود 
: والقرى اليت ائتفكت بأهلها ، أي } واملؤتفكة { صبياهنم أن يسمعوا منه ، وما أثر فيهم دعاؤه قريباً من ألف سنة 

رفعها إىل السماء على جناج } أهوى { » واملؤتفكات«: وقرىء : أفكه فائتفك : انقلبت ، وهم قوم لوط ، يقال 
هتويل وتعظيم ملا صب عليها من العذاب وأمطر عليها من } َما غشى { ها أسقط: جربيل ، مث أهواها إىل األرض أي 

  .الصخر املنضود 

لَْيسَ لََها ِمْن ُدوِن اللَِّه كَاِشفَةٌ ) ٥٧(أَزِفَِت الْآزِفَةُ ) ٥٦(َهذَا َنِذيٌر ِمَن النُّذُرِ الْأُولَى ) ٥٥(فَبِأَيِّ آلَاِء رَبَِّك َتَتمَاَرى 
)٥٨ (  

تتشكك ، واخلطاب لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، أو لإلنسان على } )  ٥٥( ِء َربَِّك تتمارى فَبِأَىِّ َءاآل{ 
} هذا { اإلطالق ، وقد عدد نعماً ونقماً ومساها كلها آالء من قبل ما يف نقمه من املزاجر واملواعظ للمعتربين 

أو هذا الرسول . ت األوىل اليت أنذر هبا من قبلكم أي إنذار من جنس اإلنذارا} َنِذيٌر ّمَن النذر األوىل { القرآن 
قربت املوصوفة بالقرب } )  ٥٧( أَزِفَِت األزفة { األوىل على تأويل اجلماعة : منذر من املنذرين األولني ، وقال 

م ، كقوله أي مبينة مىت تقو} كَاِشفَةٌ { نفس } لَْيسَ لََها { ، ]  ١: القمر [ } اقتربت الساعة { : من قوله تعاىل 
قادرة على كشفها إذا : أو ليس هلا نفس كاشفة ، أي ]  ١٨٧: األعراف [ } الَ ُيَجلّيَها ِلَوقِْتَها إِالَّ ُهَو { : تعاىل 

: أو ليس هلا اآلن نفس كاشفة بالتأخري ، وقيل الكاشفة مصدر مبعىن الكشف . وقعت إال اهللا ، غري أنه ال يكشفها 
  .» س هلا مما يدعون من دون اهللا كاشفة وهي على الظاملني ساءت الغاشيةلي«وقرأ طلحة . كالعافية 



فَاْسُجدُوا ِللَِّه َواْعُبُدوا ) ٦١(َوأَنُْتْم َساِمُدونَ ) ٦٠(َوَتْضَحكُونَ َولَا َتْبكُونَ ) ٥٩(أَفَِمْن َهذَا الَْحِديِث تَْعَجُبونَ 
)٦٢ (  

والبكاء } َوالَ تَْبكُونَ { استهزاء } وََتْضَحكُونَ { إنكاراً } نَ تَْعَجُبو{ وهو القرآن } أَفَِمْن هذا احلديث { 
  :وعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . واخلشوع حق عليكم 

شاخمون } وَأَنُتْم سامدون { ، بغري واو » تعجبون تضحكون«: وقرىء " أنه مل ير ضاحكاً بعد نزوهلا ) "  ١١٠٧( 
وال } فاسجدوا ِللَِّه واعبدوا { امسدي لنا ، أي غين لنا : وقال بعضهم جلاريته  .الهون العبون : وقيل . مربطمون 

  .تعبدوا اآلهلة 
  :وعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  " .من قرأ سورة النجم أعطاه اهللا عشر حسنات بعدد من صدق مبحمد وجحد به مبكة ) "  ١١٠٨( 

َوكَذَُّبوا وَاتََّبُعوا أَْهَواءَُهْم َوكُلُّ ) ٢(َوإِنْ َيرَْوا آَيةً ُيعْرِضُوا َوَيقُولُوا ِسْحٌر ُمْسَتِمرٌّ ) ١( اقَْترََبِت السَّاَعةُ َواْنَشقَّ الْقََمُر
  ) ٣(أَْمرٍ ُمْسَتِقرٌّ 

  :عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه . انشقاق القمر من آيات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومعجزاته النرية 
وكذا عن ابن عباس وابن . فار سألوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آية فانشق القمر مرتني أن الك)  ١١٠٩( 

  :مسعود رضي اهللا عنهما ، قال ابن عباس 
  :انفلق فلقتني فلقة ذهبت وفلقة بقيت وقال ابن مسعود )  ١١١٠( 
َوإِن َيرَْواْ ءايَةً { : وقوله . قيامة أن معناه ينشق يوم ال: وعن بعض الناس . رأيت حراء بني فلقيت القمر )  ١١١١( 

اقتربت الساعة : أي » وقد انشق القمر«يرّده ، وكفى به راّداً ، ويف قراءة حذيفة } ُيعْرُِضواْ َوَيقُولُواْ ِسْحٌر مُّْسَتِمرٌّ 
عن حذيفة أنه و. أقبل األمري وقد جاء املبشر بقدومه : وقد حصل من آيات اقتراهبا أن القمر قد انشق ، كما تقول 

  :خطب باملدائن مث قال 
دائم مطرد ، وكل شيء قد : مستمر . أال إن الساعة قد اقتربت وإن القمر قد انشق على عهد نبيكم )  ١١١٢( 

هذا سحر : قالوا : ملا رأوا تتابع املعجزات وترادف اآليات . قد استمّر : انقادت طريقته ودامت حاله ، قيل فيه 
هو من استمر الشيء إذا اشتدت مرارته ، : وقيل . استمر مريره : تمّر قوي حمكم ، من قوهلم مس: وقيل . مستمّر 

مستمر ماّر ، ذاهب : وقيل . مستبشع عندنا ، مّر على هلواتنا ، ال نقدر أن نسيغه كما ال يساغ املر املمقر : أي 
وما زين هلم الشيطان من دفع } بعوا أَْهَواءُهْم وات{ » وإن يروا«: وقرىء . يزول وال يبقى ، متنية ألنفسهم وتعليالً 

أي كل أمر ال بد أن يصري إىل غاية يستقّر عليها ، وإن أمر حممد سيصري إىل } وَكُلُّ أَْمرٍ مُّْسَتِقرٌّ { احلق بعد ظهوره 
سيثبت : أو وكل أمر من أمرهم وأمره مستقر ، أي . غاية يتبني عندها أنه حق ، أو باطل وسيظهر هلم عاقبته 

كل «بفتح القاف ، يعين : وقرىء . ويستقر على حالة خذالن أو نصرة يف الدنيا ، وشقاوة أو سعادة يف اآلخرة 
، بكسر » مستقر« وعن أيب جعفر؛. أو ذو موضع استقرار أو زمان استقرار . ذو استقرار : أي » أمر ذو مستقّر

  .ة واقترب كل أمر مستقر يستقر ويتبني حاله اقتربت الساع: القاف واجلّر عطفاً على الساعة ، أي 



فَتََولَّ َعْنُهْم َيْوَم َيْدُع الدَّاعِ إِلَى َشْيٍء ) ٥(ِحكَْمةٌ بَاِلَغةٌ فََما ُتْغنِ النُّذُُر ) ٤(َولَقَْد َجاءَُهْم ِمَن الْأَْنَباِء َما ِفيِه ُمْزَدَجٌر 
ُمْهِطِعنيَ إِلَى الدَّاعِ َيقُولُ الْكَاِفُرونَ َهذَا ) ٧(الْأَْجدَاِث كَأَنَُّهْم َجَراٌد مُْنَتِشٌر ُخشًَّعا أَْبَصارُُهْم َيخُْرُجونَ ِمَن ) ٦(ُنكُرٍ 

  ) ٨(َيْوٌم َعِسٌر 

} ُمزَْدَجرٌ { من القرآن املودع أنباء القرون اخلالية أو أنباء اآلخرة ، وما وصف من عذاب الكفار } ّمَن األنباء { 
لَكُْم ِفى َرُسولِ اهللا { : هو يف نفسه موضع االزدجار ومظنة له ، كقوله تعاىل : واملعىن  .ازدجار أو موضع ازدجار 

{ بقلب تاء اإلفتعال زايا وإدغام الزاي فيها » مزجر«: وقرىء . أي هو أسوة ]  ٢١: األحزاب [ } أُْسَوةٌ َحَسَنةٌ 
إن كانت ما موصولة : فإن قلت . حاالً من ما وقرىء بالنصب . هو حكمة : أو على . بدل من ما } ِحكَْمةٌ بالغة 

ساغ لك أن تنصب حكمة حاال ، فكيف تعمل إن كانت ما موصولة ساغ لك أن تنصب كلمة حاالً ، فكيف 
} فََما ُتْغنِى النذر { ختصصها الصفة؛ فيحسن نصب احلال عنها : قلت . تعمل إن كانت موصوفة؟ وهو الظاهر 

{ نصب . لعلمك أن اإلنذار ال يغين فيهم } فََتَولَّ َعْنُهمْ { أي فأي غناء تغين النذر  وما منصوبة ،. نفي أو إنكار 
بإسقاط الياء اكتفاء بالكسرة عنها ، والداعي : وقرىء . بيخرجون ، أو بإضمار اذكر } َيْوَم َيْدُعو الداعى 

منكر فظيع تنكره النفوس } إىل َشْىء نُّكُرٍ {  ] ٤١: ق [ } َيْوَم يَُناِد املناد { : إسرافيل أو جربيل ، كقوله تعاىل 
حال } ُخشَّعاً أبصارهم { بالتخفيف؛ ونكر مبعىن أنكر » نكر«: وقرىء . ألهنا مل تعهد مبثله وهو هول يوم القيامة 

. ختشع أبصارهم : على » خاشعة«: وقرى . خيشع أبصارهم : من اخلارجني فعل لألبصار وذكر ، كماتقول 
{ وجيوز أن يكون يف . أكلوين الرباغيث ، وهم طيء : خيشعن أبصارهم ، وهي لغة من يقول : ى وخشعاً ، عل

، على االبتداء واخلرب ، وحمل اجلملة » خشع أبصارهم«وقرىء . بدالً عنه } أبصارهم { ضمريهم ، وتقع } ُخشَّعاً 
  :كقوله . النصب على احلال 

كناية عن الذلة واالخنزال ، ألن ذلة الذليل وعزة العزيز : وخشوع األبصار ...  َوَجْدُتُه حاِضرَاُه الُْجوُد َوالْكََرُم
اجلراد مثل يف الكثرة } كَأَنَُّهْم جََراٌد مُّنَتِشٌر { من القبور » خيرجون من األجداث«: وقرىء . تظهران يف عيوهنما 

{ ، وكالدبا منتشر يف كل مكان لكثرته جاؤا كاجلراد : يقال يف اجليش الكثري املائج بعضه يف بعض . والتمّوج 
  :قال . ناظرين إليه ال يقلعون بأبصارهم : وقيل . مسرعني ماّدي أعناقهم إليه } مُّْهِطِعَني إِلَى الداع 

  َونِْمُر ْبُن َسْعدٍ ِلي ُمِطيٌع َوُمهْطُِع... َتَعبََّدنِي نِْمرُ ْبُن َسْعِد َوقَْد أََرى 

فَفََتْحَنا أَْبوَابَ ) ١٠(فََدَعا َربَُّه أَنِّي َمْغلُوٌب فَانَْتِصْر ) ٩(ُنوحٍ فَكَذَّبُوا َعْبَدَنا َوقَالُوا َمْجُنونٌ وَازُْدجَِر  كَذََّبْت قَْبلَُهْم قَْوُم
َحَملَْناُه َعلَى ذَاِت أَلَْواحٍ َو) ١٢(َوفَجَّْرَنا الْأَْرَض ُعُيوًنا فَالَْتقَى الَْماُء َعلَى أَْمرٍ قَْد قُِدَر ) ١١(السََّماِء بَِماٍء ُمْنَهِمرٍ 

فَكَْيَف كَانَ َعذَابِي ) ١٥(َولَقَْد َتَركَْناَها آَيةً فََهلْ ِمْن ُمدَِّكرٍ ) ١٤(َتجْرِي بِأَْعيُنَِنا جََزاًء ِلَمْن كَانَ كُِفَر ) ١٣(َوُدُسرٍ 
  ) ١٧(ِكرٍ َولَقَدْ َيسَّْرَنا الْقُْرآنَ ِللذِّكْرِ فََهلْ ِمْن ُمدَّ) ١٦(َوُنذُرِ 

{ : بعد قوله } فَكَذَّبُواْ { : ما معىن قوله تعاىل : فإن قلت . يعين نوحاً } فَكَذَُّبواْ عَْبَدَنا { قبل أهل مكة } قَْبلَُهْم { 
كذبوه تكذيباً على عقب تكذيب ، كلما مضى منهم قرن : كذبوا فكذبوا عبدنا أي : معناه : ؟ قلت } كَذََّبتْ 

ملا كانوا مكذبني بالرسل جاحدين : أو كذبت قوم نوح الرسل فكذبوا عبدنا ، أي . ب مكذب تبعه قرن مكذ
وانتهروه بالشتم والضرب } وازدجر { هو جمنون } مَّْجُنونٍ { للنبّوة رأساً ، كذبوا نوحًا؛ ألنه من مجلة الرسل 

قالوا : هو من مجلة قيلهم ، أي : وقيل  ] ١١٦: الشعراء [ } لََتكُوَننَّ ِمَن املرجومني { والوعيد بالرجم يف قوهلم 



فدعا بأين مغلوب ، وإين : مبعىن » أين«: قرىء . هو جمنون ، وقد ازدجرته اجلن وختبطته وذهبت بلبه وطارت بقلبه 
{ إين مغلوب غلبين قومي ، فلم يسمعوا مين واستحكم اليأس من إجابتهم يل : على إرادة القول ، فدعا فقال : 

أنّ : قم منهم بعذاب تبعثه عليهم ، وإمنا دعا بذلك بعد ما طم عليه األمروبلغ السيل الزُّبا ، فقد روى فانت} فانتصر 
. اللهم اغفر لقومي فإهنم ال يعلمون : فيفيق وهو يقول . الواحد من أّمته كان يلقاه فيخنقه حىت خيّر مغشياً عليه 

{ منصبّ يف كثرة وتتابع مل ينقطع أربعني يوماً } مُّْنَهِمرٍ { خمففاً ومشدّداً ، وكذلك وفجرنا » ففتحنا«: وقرىء 
وفجرنا عيون األرض : وجعلنا األرض كلها كأهنا عيون تتفجر ، وهو أبلغ من قولك } َوفَجَّْرَنا االرض ُعيُوناً 

: وقرىء . واألرض  يعين مياه السماء} فَالْتَقَى املاء { ] .  ٤: مرمي [ } واشتعل الرأس شَْيباً { ونظريه يف النظم 
: ضربان من التمر : عندي متران ، تريد : وحنوه قولك . النوعان من املاء السماوي واألرضي : ، أي » املاآن«

  :قال . برين ومعقلي 
} قُِدَر  على أَْمرٍ قَْد{ علباوان : ، بقلب اهلمزة واواً ، كقوهلم » املاوان«وقرأ احلسن ... لََنا إْبالَِن ِفيهَِما َما علْمُتُم 

وهي أن قدر ما أنزل من السماء كقدر : على حال جاءت مقّدرة مستوية : وقيل . على حال قدرها اهللا كيف شاء 
{ على أمر قد قدر يف اللوح أنه يكون ، وهو هالك قوم نوح بالطوفان : وقيل . ما أخرج من األرض سواء بسواء 

من الصفات اليت تقوم مقام املوصوفات فتنوب مناهبا وتودي مؤداها أراد السفينة ، وهي } على ذَاِت ألواح َوُدُسرٍ 
  :وحنوه . حبيث ال يفصل بينها وبينها . 

  قِميِصي َمْسُروَدةٌ ِمْن َحِديِد... َولَِكْن . . . . . . . . . 
  :ولكن قميصي درع ، وكذلك : أراد 

أال ترى أنك لو مجعت بني السفينة وبني هذه الصفة . عيون اجلراد  ولو يف: أراد ... َولَْو ِفي ُعُيوِن النَّازَِياِت بِأَكُْرعِ 
وهو : مجع دسار : والدسر . مل يصح ، وهذا من فصيح الكالم وبديعه : ، أو بني الدرع واجلراد وهاتني الصفتني 

السماء وما  مفعول له ملا قدم من فتح أبواب} َجزآًء { املسمار ، فعال من دسره إذا دفعه؛ ألنه يدسر به منفذه 
وهو نوح عليه السالم ، وجعله مكفوراً ألنّ النيب نعمة من اهللا } لَّمن كَانَ كُِفَر { بعده ، أي فعلنا ذلك جزاء ، 

  .ورمحة 

فكان نوح عليه السالم نعمة مكفورة ، ]  ١٠٧: األنبياء [ } َوَما أرسلناك إِالَّ َرْحَمةً للعاملني { : قال اهللا تعاىل 
أنت نعمة : ما معىن هذا الكالم؟ قال : احلمد هللا عليك ، فقال : ىن ما حيكى أنّ رجالً قال للرشيد ومن هذا املع

. أي جزاء للكافرين » كفر«وقرأ قتادة . وجيوز أن يكون على تقدير حذف اجلار وإيصال الفعل . محدت اهللا عليها 
جعلناها آية يعترب : أو للفعلة ، أي . للسفينة }  تركناها{ الضمري يف . أي جمازاة : ، بالكسر » جزاء«وقرأ احلسن 

. على اجلودى دهراً طويالً ، حىت نظر إليها أوائل هذه األمة : وقيل . أبقاها اهللا بأرض اجلزيرة : وعن قتادة . هبا 
: حنو  وهذا. ومذكر ، بقلب التاء ذاالً وإدغام الذال فيها . على األصل » مذتكر«: وقرىء . املعترب : واملّدكر 
أي سهلناه لالدكار واالتعاظ ، بأن شحناه } َولَقَْد َيسَّْرَنا القرءان ِللذّكْرِ { مجع نذير وهو اإلنذار : والنذر . مذجر 

ولقد سهلناه للحفظ وأعنا عليه من : وقيل . متعظ } فََهلْ ِمن { باملواعظ الشافية وصّرفنا فيه من الوعد والوعيد 
ولقد هيأناه للذكر ، من يسر ناقته للسفر : وجيوز أن يكون املعىن . حلفظه ليعان عليه أراد حفظه ، فهل من طالب 

  :قال . إذا رحلها ، ويسر فرسه للغزو ، إذا أسرجه فأجلمه : 
  ُهَناِلَك َيجْزِيين الَِّذي كُْنُت أَصْنَُع... َوقمت إِلَْيِه بِاللَِّجامِ ُمَيسِّراً 

  .التوراة واإلجنيل ال يتلوها أهلها إال نظراً وال حيفظوهنا ظاهراً كما القرآن أن كتب أهل األديان حنو : ويروى 



َتنْزُِع النَّاسَ ) ١٩(إِنَّا أَْرَسلَْنا َعلَْيهِْم رًِحيا صَْرَصًرا ِفي َيْومِ َنْحسٍ ُمْسَتِمرٍّ ) ١٨(كَذََّبْت َعاٌد فَكَْيَف كَانَ َعذَابِي وَُنذُرِ 
) ٢٢(َولَقَْد َيسَّْرَنا الْقُْرآنَ لِلذِّكْرِ فََهلْ ِمْن ُمدَِّكرٍ ) ٢١(فَكَْيَف كَانَ َعذَابِي َوُنذُرِ ) ٢٠(لٍ ُمْنقَِعرٍ كَأَنَُّهمْ أَْعجَاُز َنْخ

ِقَي الذِّكُْر َعلَْيِه ِمْن َبْينَِنا أَأُلْ) ٢٤(فَقَالُوا أََبشًَرا ِمنَّا َواِحًدا َنتَّبُِعُه إِنَّا إِذًا لَِفي َضلَالٍ َوُسُعرٍ ) ٢٣(كَذََّبْت ثَمُوُد بِالنُّذُرِ 
  ) ٢٥(َبلْ ُهَو كَذَّاٌب أَِشٌر 

. يف يوم شؤم } ِفى َيْومِ َنْحسٍ { أو إنذار أتى يف تعذيبهم ملن بعدهم . وإنذاري هلم بالعذاب قبل نزوله } َوُنذُرِ { 
قد استمر عليهم ودام } مُّْسَتِمرٌّ { . ]  ١٦: فصلت [ } ِفى أَيَّامٍ نَِّحَساٍت { : كقوله » يف يوم حنس«: وقرىء 

أو استمر عليهم مجيعاً كبريهم وصغريهم ، حىت مل يبق منهم نسمة ، وكان يف أربعاء يف آخر الشهر . حىت أهلكهم 
تقلعهم عن أماكنهم ، وكانوا } َتنزُِع الناس { الشديد املرارة والبشاعة : وجيوز أن يريد باملستمر . ال تدور 

ويتدخلون يف الشعاب ، وحيفرون احلفر فيندسون فيها فتنزعهم وتكبهم . ين أيديهم بأيدي بعض يصطفون آخذ
يعين أهنم كانوا يتساقطون على األرض أمواتاً وهم جثث طوال عظام ، } كَأَنَُّهْم أَْعَجازُ َنْخلٍ مُّنقَِعرٍ { وتدق رقاهبم 

شبهوا بأعجاز النخل ، ألنّ الريح : وقيل . عن مغارسه  :منقلع : كأهنم أعجاز خنل وهي أصوهلابال فروع ، منقعر 
على اللفظ ، ولو محلها على املعىن ألنث ، } َنْخلٍ { وذكر صفة . كانت تقطع رؤوسهم فتبقى أجساداً بال رؤوس 

  ] . ٧: احلاقة [ } أَْعجَاُز َنْخلٍ َخاوَِيةٍ { : كما قال 

َونَبِّئُْهمْ أَنَّ الَْماَء ِقْسَمةٌ ) ٢٧(إِنَّا ُمْرِسلُو النَّاقَِة ِفْتَنةً لَُهْم فَاْرتَِقْبُهْم َواصْطَبِْر ) ٢٦(ُر َسَيْعلَُمونَ غًَدا َمنِ الْكَذَّاُب الْأَِش
أَْرَسلَْنا إِنَّا ) ٣٠(فَكَْيَف كَانَ َعذَابِي َوُنذُرِ ) ٢٩(فََناَدْوا صَاِحبَُهْم فََتَعاطَى فََعقََر ) ٢٨(َبْينَُهْم كُلُّ ِشْربٍ ُمْحَتَضٌر 

  ) ٣٢(َولَقَدْ َيسَّْرَنا الْقُْرآنَ ِللذِّكْرِ فََهلْ ِمْن ُمدَِّكرٍ ) ٣١(َعلَْيهِْم صَْيَحةً وَاِحَدةً فَكَانُوا كََهشِيمِ الُْمْحتَِظرِ 

تبعه خربه ون. على االبتداء » أبشر منا واحد«: وقرىء } نَّتَّبُِعُه { نصب بفعل مضمر يفسره } أََبشَراً ّمنَّا واحدا { 
ونريان ، مجع سعري ، : إن مل تتبعوين كنتم يف ضالل عن احلق ، وسعر : كان يقول . ، واألّول أوجه لالستفهام 

: والسعر . اخلطأ والبعد عن الصواب : الضالل : وقيل . إن اتبعناك كنا إذن كما تقول : فعكسوا عليه فقالوا 
  :قال . ناقة مسعورة : يقال . اجلنون 
  ذَمِيلٌ َوإِْرَخاٌء ِمَن السَّْيرِ ُمْتِعُب... بَِها ُسعًْرا إذَا الِْعيُس َهزََّها  كَأَنَّ

إنكاراً ألن يتبعوا مثلهم يف اجلنسية ، : قالوا أبشراً : كيف أنكروا أن يتبعوا بشراً منهم واحداً؟ قلت : فإن قلت 
ألنه إذا كان منهم كانت املماثلة } مِّنَّا { :  وطلبوا أن يكون من جنس أعلى من جنس البشر وهم املالئكة ، وقالوا

أو أرادوا واحداً من أفنائهم ليس بأشرفهم . إنكاراً ألن تتبع األّمة رجالً واحداً } واحدا { : أقوى ، وقالوا 
وفينا من هو أحق منه أي أنزل عليه الوحي من بيننا } أَُءلِْقىَ الذِّكُْر َعلَْيِه ِمن َبْينَِنا { : وأفضلهم ، ويدل عليه قوهلم 

} َسَيْعلَُمونَ غَداً { بطر متكرب ، محله بطره وشطارته وطلبه التعظم علينا على ادعاء ذلك } أَِشٌر { باالختيار للنبّوة 
بالتاء » ستعلمون«: وقرىء . أصاحل أم من كذبه } مَّنِ الكذاب االشر { عند نزول العذاب هبم أو يوم القيامة 

بضم الشني » األشر«: وقرىء . أو هو كالم اهللا تعاىل على سبيل االلتفات . م صاحل جميباً هلم على حكاية ما قال هل
واألخري . وهو األبلغ يف الشرارة » األشر«: وقرىء . وحذر وحذر ، وأخوات هلا . ، كقوهلم حدث وحدث 

هو أخري : باري قول العرب هو خري منه وشر منه ، وهو أصل مرفوض ، وقد حكى ابن األن: أصل قوهلم : واألشر 
امتحاناً هلم } ِفْتَنةً لَُّهْم { باعثوها وخمرجوها من اهلضبة كما سألوا } ُمْرِسلُواْ الناقة { وأشر ، وما أخريه وما أشره 



{ على أذاهم وال تعجل حىت يأتيك أمري } واصطرب { فانتظرهم وتبصر ما هم صانعون } فارتقبهم { وابتالء 
حمضور » حمتضر«بينهم ، تغليباً للعقالء : وإمنا قال . هلا شرب يوم وهلم شرب يوم : مقسوم بينهم } ُهمْ ِقْسَمةٌ َبْيَن

فتعاطى { قدار بن سالف أحيمر مثود } صاحبهم { حيضرون املاء يف نوبتهم واللنب يف نوبتها : وقيل . هلم أو للناقة 
وقيل فتعاطى الناقة فعقرها ، أو فتعاطى . ث العقر بالناقة فاجترأ على تعاطي األمر العظيم غري مكترث له ، فأحد} 

الذي يعمل » واحملتظر«واهلشيم؛ الشجر اليابس املتهشم املتكسر . صيحة جربيل } صَْيَحةً واحدة { السيف 
وقرأ احلسن بفتح الظاء وهو موضع . احلظرية وما حيتظر به ييبس بطول الزمان وتتوطؤه البهائم فيتحطم ويتهشم 

  .» احلظرية«حتظار ، أي اال

نِْعَمةً ِمْن ِعْنِدَنا كَذَِلَك ) ٣٤(إِنَّا أَْرَسلَْنا َعلَْيهِْم حَاِصًبا إِلَّا آلَ لُوٍط َنجَّيَْناُهْم بَِسَحرٍ ) ٣٣(كَذََّبْت قَْوُم لُوٍط بِالنُّذُرِ 
َولَقَدْ َراوَُدوُه َعْن َضْيِفِه فَطََمْسَنا أَْعيَُنُهْم فَذُوقُوا ) ٣٦(النُّذُرِ َولَقَْد أَْنذََرُهمْ َبطْشََتَنا فََتَماَرْوا بِ) ٣٥(َنْجزِي َمْن َشكََر 

َولَقَْد َيسَّْرَنا الْقُْرآنَ ِللذِّكْرِ ) ٣٩(فَذُوقُوا َعذَابِي وَُنذُرِ ) ٣٨(َولَقَْد َصبََّحُهْم ُبكَْرةً َعذَاٌب ُمْسَتِقرٌّ ) ٣٧(َعذَابِي وَُنذُرِ 
  ) ٤٠(رٍ فََهلْ ِمْن ُمدَِّك

: وقيل . بقطع من الليل ، وهو السدس األخري منه } بَِسَحرٍ { ترميهم : رحيا حتصبهم باحلجارة ، أي } حاصبا { 
  :مها سحران ، فالسحر األعلى قبل انصداع الفجر ، واآلخر عند انصداعه ، وأنشد 

إنعاماً ، } نِّْعَمةًَ { لقيته سحر أذا لقيته يف سحر يومه  :ويقال . وصرف ألنه نكرة ... َمرَّْت بِأَْعلَى السَّحََرْينِ َتذْأَلُ 
{ أخذتنا بالعذاب } بَطَْشتََنا { لوط عليه السالم } َولَقَْد أَنذَرَُهْم { نعمة اهللا بإميانه وطاعته } َمن َشكََر { مفعول له 

. ناها وجعلناها كسائر الوجه ال يرى هلا شق فمسح} فَطََمْسَنا أَْعيَُنُهْم { متشاكني } بالنذر { فكذبوا } فََتَماَرْواْ 
إِنَّا ُرُسلُ رَّبَك لَن َيِصلُواْ إِلَْيكَ { روى أهنم ملا عاجلوا باب لوط عليه السالم ليدخلوا قالت املالئكة خلهم يدخلوا ، 

أخرجهم فصفقهم جربيل عليه السالم جبناحه صفقة فتركهم يترّددون ال يهتدون إىل الباب حىت ]  ٨١: هود [ } 
( ، و ) مشرقني : ( أّول النهار وباكره ، كقوله } ُبكَْرةً { ذوقوا على ألسنة املالئكة : فقلت هلم } فَذُوقُواْ { لوط 

. أتيته بكرة وغدوة بالتنوين : ، غري منصرفة ، وتقول » بكرة«: وقرأ زيد بن علي رضي اهللا عنهما ) . مصبحني 
ثابت قد استقّر عليهم إىل } َعذَاٌب مُّْسَتِقرٌّ { فت وقصدت بكرة هنارك وغدوته إذا أردت التنكري ، وبغريه إذا عّر
فَذُوقُواْ َعذَابِى َوُنذُرِ َولَقَْد َيسَّْرَنا القرءان { ما فائدة تكرير قوله : فإن قلت . أن يفضى هبم إىل عذاب اآلخرة 

عند استماع كل نبإ من أنباء األّولني ادكاراً واتعاظاً ، وأن فائدته أن جيّددوا : ؟ قلت } ِللذّكْرِ فََهلْ ِمن مُّدَِّكرٍ 
يستأفنوا تنبهاً واستيقاظاً ، إذا مسعوا احلث على ذلك والبعث عليه ، وأن يقرع هلم العصا مرات ، يقعقع هلم الشن 

ءاالء رَّبكَُما ُتكَذَّباِن فَبِأَّى { : تارات؛ لئال يغلبهم السهو وال تستوىل عليهم الغفلة ، وهكذا حكم التكرير ، كقوله 
]  ١٥: املرسالت [ } وَْيلٌ َيْوَمِئذٍ لّلُْمكَذّبَِني { : عند كل نعمة عّدها يف سورة الرمحن ، وقوله ]  ١٣: الرمحن [ } 

عند كل آية أوردها يف سورة واملرسالت ، وكذلك تكرير األنباء والقصص يف أنفسها لتكون تلك العرب حاضرة 
  .لألذهان ، مذكورة غري منسية يف كل أوان  مصورة. للقلوب 

  ) ٤٢(كَذَُّبوا بِآَياتَِنا كُلَِّها فَأََخذَْناُهمْ أَْخذَ َعزِيزٍ ُمقَْتِدرٍ ) ٤١(َولَقَْد َجاَء آلَ ِفْرَعْونَ النُّذُُر 

ذير وهو اإلنذار أو مجع ن. موسى وهرون وغريمها من األنبياء ، ألهنما عرضا عليهم ما أنذر به املرسلون } النذر { 
  .ال يعجزه شيء } مُّقَْتِدرٍ { ال يغالب } أَْخذَ ِعزِيزٍ { باآليات التسع } بأاياتنا كُلَِّها { 



ُع َويَُولُّونَ سَُيْهَزُم الَْجْم) ٤٤(أَْم َيقُولُونَ َنْحُن َجِميٌع ُمنَْتِصٌر ) ٤٣(أَكُفَّارُكُْم َخْيٌر ِمْن أُولَِئكُْم أَْم لَكُْم َبَراَءةٌ ِفي الزُُّبرِ 
  ) ٤٦(َبلِ السَّاَعةُ َمْوِعُدُهْم وَالسَّاَعةُ أَْدَهى َوأََمرُّ ) ٤٥(الدُُّبَر 

قوم نوح وهود وصاحل ولوط وآل فرعون ، أي : الكفار املعدودين } َخْيٌر ّمْن أُْولَِئكُمْ { يا أهل مكة } أكفاركم { 
أنزلت } أَْم { أنّ كفاركم مثل أولئك بل شر منهم : وعناداً يعين  أو أقل كفراً. أهم خري قّوة وآلة ومكانة يف الدنيا 

أنّ من كفر منكم وكذب الرسل كان آمناً من عذاب اهللا ، . يف الكتب املتقّدمة } َبَراءةٌ { عليكم يا أهل مكة 
وعن أيب جهل أنه . نضام ممتنع ال نرام وال } مُّنَتِصٌر { مجاعة أمرنا جمتمع } َنْحُن َجِميعٌ { فأمنتم بتلك الرباءة 

} سَُيْهَزُم اجلمع { حنن ننتصر اليوم من حممد وأصحابه ، فنزلت : ضرب فرسه يوم بدر ، فتقدَّم يف الصف وقال 
  :عن عكرمة 

أي مجع يهزم ، فلما رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يثب يف الدرع : ملا نزلت هذه اآلية قال عمر )  ١١١٣( 
  :أي األدبار كما قال } َويَُولُّونَ الدبر { عرف تأوهلا » جلمعسيهزم ا«: ويقول 

األمر املنكر الذي ال : والداهية . أشّد وأفظع } أدهى { » األدبار«: وقرىء ... كُلُوا ِفي َبْعضِ َبطْنِكُمُ َتِعفُّوا 
  .» سنهزم اجلمع«: وقرىء . من اهلزمية والقتل واألسر } َوأََمرُّ { يهتدي لدوائه 

إِنَّا كُلَّ َشْيٍء ) ٤٨(َيْوَم ُيْسَحُبونَ ِفي النَّارِ َعلَى ُوُجوهِهِْم ذُوقُوا َمسَّ سَقََر ) ٤٧(نَّ الُْمْجرِِمَني ِفي َضلَالٍ َوُسُعرٍ إِ
  ) ٥٠(َوَما أَْمُرَنا إِلَّا َواِحَدةٌ كَلَْمحٍ بِالَْبَصرِ ) ٤٩(َخلَقَْناُه بِقََدرٍ 

كقولك } َمسَّ سَقََر { أو يف ضالل عن احلق يف الدنيا ، ونريان يف اآلخرة . ونريان  يف هالك} ِفى ضالل َوُسُعرٍ { 
وجد مس احلمى وذاق طعم الضرب؛ ألنّ النار إذا أصابتهم حبرهاولفحتهم بإيالمها ، فكأهنا متسهم مساً بذلك ، : 

من سقرته النار . علم جلهنم : وسقر . على إرادة القول : وذوقوا . كما ميس احليوان ويباشر مبا يؤذى ويؤمل 
  :قال ذو الرّمة . وصقرته إذا لوحته 

  بِأَفَْناِن مَْربُوعِ الصَّرَِميِة ُمْعبِلِ... إذَا ذَاَبتِ الشَّْمُس اتقى َصقَرَاِتَها 
بالرفع » كل شيء«: منصوب بفعل مضمر يفسره الظاهر وقرىء } كُلَّ َشْىءٍ { وعدم صرفها للتعريف والتأنيث 

. خلقنا كل شيء مقّدراً حمكماً مرتباً على حسب ما اقتضته احلكمة : وقرىء هبما ، أي . التقدير » در والقدروالق«
إال كلمة واحدة } َوَما أَمُْرَنا إِالَّ واحدة { معلوماً قبل كونه ، قد علمنا حاله وزمانه . أو مقّدراً مكتوباً يف اللوح 

  .د قوله كن ، يعين أنه إذا أراد تكوين شيء مل يلبث كونه أرا} كَلَْمحٍ بالبصر { سريعة التكوين 

  ) ٥٣(وَكُلُّ َصِغريٍ َوكَبِريٍ ُمْسَتطٌَر ) ٥٢(وَكُلُّ َشْيٍء فََعلُوُه ِفي الزُُّبرِ ) ٥١(َولَقَْد أَْهلَكَْنا أَْشَياَعكُْم فََهلْ ِمْن ُمدَِّكرٍ 

من األعمال } َوكُلُّ َصِغريٍ َوكَبِريٍ { يف دواوين احلفظة } ِفى الزبر { أشباهكم يف الكفر من األمم } أشياعكم { 
  .مسطور يف اللوح } مُّْسَتطٌَر { ومن كل ما هو كائن 

  ) ٥٥(ِفي َمقَْعدِ ِصْدقٍ ِعْنَد َملِيٍك ُمقَْتِدرٍ ) ٥٤(إِنَّ الُْمتَِّقَني ِفي َجنَّاٍت َوَنَهرٍ 



مجع » وهنَر«. بسكون اهلاء : وقرىء . عة والضياء من النهار هو الس: وقيل . وأهنار ، اكتفى باسم اجلنس » وهنر«
} ِعنَد َمِليٍك مُّقَْتِدرِ { » يف مقاعد صدق«: وقرىء . يف مكان مرضّي } ِفى َمقَْعِد ِصْدقٍ { هنر ، كأسد وأسد 

ة أكرم من تلك مقّربني عند مليك مبهم أمره يف امللك واالقتدار ، فال شيء إال وهو حتت ملكه وقدرته ، فأي منزل
  .املنزلة وأمجع للغبطة كلها والسعادة بأسرها 

  :عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  " .من قرأ سورة القمر يف كل غب بعثه اهللا يوم القيامة ووجهه مثل القمر ليلة البدر ) "  ١١١٤( 

وَالنَّْجُم َوالشََّجُر ) ٥(الشَّْمُس َوالْقََمُر بُِحْسَباٍن ) ٤(الْبََيانَ َعلََّمُه ) ٣(َخلََق الْإِْنَسانَ ) ٢(َعلََّم الْقُْرآنَ ) ١(الرَّْحَمُن 
َوأَِقيمُوا الَْوْزنَ بِالِْقْسِط وَلَا ُتْخِسرُوا ) ٨(أَلَّا َتطَْغْوا ِفي الِْميَزاِن ) ٧(وَالسََّماَء َرفََعَها وََوَضَع الِْميَزانَ ) ٦(َيْسُجَداِن 
وَالَْحبُّ ذُو الَْعْصِف وَالرَّْيَحانُ ) ١١(ِفيَها فَاِكَهةٌ وَالنَّْخلُ ذَاُت الْأَكَْمامِ ) ١٠(َوَضَعَها ِللْأََنامِ  وَالْأَْرَض) ٩(الِْميَزانَ 

  ) ١٣(فَبِأَيِّ آلَاِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن ) ١٢(

ناف نعمائه ، وهي نعمة عّدد اهللا عز وعال آالءه ، فأراد أن يقّدم أّول شيء ما هو أسبق قدما من ضروب آالئه وأص
وهو إنعامه بالقرآن وتنزيله وتعليمه ، ألنه : الدين ، فقّدم من نعمة الدين ما هو يف أعلى مراتبها وأقصى مراقيها 

أعظم وحي اهللا رتبة ، وأعاله منزلة ، وأحسنه يف أبواب الدين أثراً ، وهو سنام الكتب السماوية ومصداقها والعيار 
ليعلم أنه إمنا خلقه للدين ، وليحيط علماً بوحيه وكتبه : ق اإلنسان عن ذكره ، مث أتبعه إياه عليها ، وأخر ذكر خل

وما خلق اإلنسان من أجله ، وكأن الغرض يف إنشائه كان مقّدماً عليه وسابقاً له ، مث ذكر ما متيز به من سائر 
مبتدأ ، وهذه األفعال مع ضمائرها } لرمحن ا{ احليوان من البيان ، وهو املنطق الفصيح املعرب عما يف الضمري ، 

زيد أغناك بعد فقر ، أعزك بعد ذل ، : أخبار مترادفة ، وإخالؤها من العاطف جمليئها على منط التعديد ، كما تقول 
{ حبساب معلوم وتقدير سوّي } بُِحْسَباٍن { كثرك بعد قلة ، فعل بك ما مل يفعل أحد بأحد ، فما تنكر من إحسانه؟ 

والنبات } والنجم { منها علم السنني واحلساب : ويف ذلك منافع للناس عظيمة . يف بروجهما ومنازهلما } ان جيري
انقيادههما هللا فيما خلقا : وسجودمها . الذي له ساق } والشجر { الذي ال ينجم من األرض ال ساق له كالبقول 

كيف اتصلت هاتان اجلملتان بالرمحن؟ : فإن قلت . انقياده له ، وأهنما ال ميتنعان ، تشبيهاً بالساجد من املكلفني يف 
استغىن فيهما عن الوصل اللفظي بالوصل املعنوي ، ملا علم أن احلسبان حسبانه ، والسجود له ال لغريه ، : قلت 

كيف أخل بالعاطف يف اجلمل : الشمس والقمر حبسبانه ، والنجم والشجر يسجدان له ، فإن قلت : كأنه قيل 
َبكَّت بتلك اجلمل األول واردة على سنن التمديد ، ليكون كل واحدة من اجلمل : ، مث جيء به بعد؟ قلت  األول

مستقلة يف تقريع الذين أنكروا الرمحن وآالءه ، كما يبكت منكر أيادي املنعم عليه من الناس بتعديدها عليه يف 
. يف وصل ما جيب وصله للتناسب والتقارب بالعاطف  املثال الذي قّدمته ، مث رّد الكالم إىل منهاجه بعد التبكيت

إنّ الشمس والقمر مساويان ، والنجم : أي تناسب بني هاتني اجلملتني حىت وسط بينهما العاطف؟ قلت : فإن قلت 
والشجر أرضيان ، فبني القبيلني تناسب من حيث التقابل ، وأنّ السماء واألرض ال تزاالن تذكران قرينتني ، وأن 

َعلَّمَ { : لشمس والقمر حبسبان من جنس االنقياد ألمر اهللا ، فهو مناسب لسجود النجم والشجر وقيل جري ا
حممد رسول اهللا : وعنه أيضاً . اإلنسان آدم : وعن ابن عباس رضي اهللا عنه . جعله عالمة وآية } )  ٢( القرءان 

خلقها مرفوعة مسموكة ، حيث } ء َرفََعَها والسمآ{ جنوم السماء : وعن جماهد النجم . صلى اهللا عليه وسلم 



جعلها منشأ أحكامه ، ومصدر قضاياه ، ومتنزل أوامره ونواهيه ، ومسكن مالئكته الذين يهبطون بالوحي على 
  .» وخفض امليزان«ويف قراءة عبد اهللا } وََوَضَع امليزان { أنبيائه؛ ونبه بذلك على كربياء شأنه وملكه وسلطانه 

ا توزن به األشياء وتعرف مقاديرها من ميزان وقرسطون ومكيال ومقياس ، أي خلقه موضوعاً وأراد به كل م
حيث علق به أحكام عباده وقضاياهم وما تعبدهم به من التسوية والتعديل يف أخذهم : خمفوضاً على األرض 

{ بغري أن ، على إرادة القول »  تطغواال«وقرأ عبد اهللا . أو هي أن املفسرة . لئال تطغوا } أَالَّ َتطْغَْواْ { وإعطائهم 
أمر بالتسوية وهنى عن : وال تنقصوه } َوالَ ُتْخِسُرواْ امليزان { وقّوموا وزنكم بالعدل } َوأَِقيُمواْ الوزن بالقسط 

تشديداً للتوصية : وكّرر لفظ امليزان . الطغيان الذي هو اعتداء وزيادة ، وعن اخلسران الذي هو تطفيف ونقصان 
بفتح التاء وضم السني » وال ختسروا«. بالرفع » والسماء«: وقرىء . ، وتقوية لألمر باستعماله واحلث عليه به 

وال ختسروا يف امليزان ، : خسر امليزان خيسره وخيسره ، وأّما الفتح فعلى أن األصل : يقال . وكسرها وفتحها 
للخلق ، وهو كل ما على ظهر } ِلألََنامِ { املاء  خفضها مدحّوة على} َوَضَعَها { . فحذف اجلار وأوصل الفعل 

ضروب مما يتفكه به ، } فاكهة { اإلنس واجلّن ، فهي كاملهاد هلم يتصرفون فوقها : وعن احلسن . األرض من دابة 
كل ما يكم أي يغطى من ليفة وسعفة وكفّراة وكله منتفع به كما ينتفع باملكموم من مثره ومجاره } األكمام { و 

والرحيان { ورق الزرع وقيل التنب } العصف { الواحد ِكم بكسر الكاف و -وقيل األكمام أوعية التمر. وعه وجذ
أراد فيها ما يتلذذ به من الفواكه واجلامع بني التلذذ والتغذي وهو مثر النخل ، وما يتغذى به : الرزق وهو اللب } 

احلب ذو العصف الذي هو علف األنعام ، والرحيان الذي و: ومعناه . ، بالكسر » والرحيان«: وقرىء . وهو احلب 
معناه وفيها : وقيل . وبالضم على ، وذو الرحيان ، فحذف املضاف وأقيم املضاف إليه مقامه . هو مطعم الناس 

وخلق احلب والرحيان ، أو : أي ) واحلب ذو العصف والرحيان : ( الرحيان الذي يشم ، ويف مصاحف أهل الشأم 
{ وذا الرحيان ، فيحذف املضاف ويقام املضاف إليه مقامه ، واخلطاب يف : وجيوز أن يراد . ب والرحيان وأخص احل

  ] . ٣١: الرمحن [ } َسَنفُْرغُ لَكُْم أَيَُّها الثقالن { : وقوله . للثقلني بداللة األنام عليهما } رَبِّكَُما ُتكَذَّبانِ 

  ) ١٦(فَبِأَيِّ آلَاِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن ) ١٥(َوَخلََق الَْجانَّ ِمْن َمارِجٍ ِمْن َنارٍ ) ١٤(فَخَّارِ َخلََق الْإِْنَسانَ ِمْن َصلْصَالٍ كَالْ

قد اختلف التنزيل : فإن قلت . الطني املطبوخ بالنار وهو اخلزف : والفخار . الطني اليابس له صلصلة : الصلصال 
[ } ّمن ِطنيٍ الَّزِبٍ { ، ]  ٣٣ - ٢٨ - ٢٦: احلجر [ } مَّْسُنونٍ  ّمْن َحَمٍأ{ : يف هذا ، وذلك قوله عّز وجلّ 

: هو متفق يف املعىن ، ومفيد أنه خلقه من تراب : قلت ] .  ٥٩: آل عمران [ } ّمن ُترَابٍ { ]  ١١: الصافات 
اللهب الصايف :  واملارج. هو إبليس : وقيل . أبو اجلن } اجلآن { و . جعله طيناً ، مث محأ مسنون ، مث صلصاال 

فما معىن : فإن قلت . املختلط بسواد النار ، من مرج الشيء إذا اضطرب واختلط : وقيل . الذي ال دخان فيه 
أو خمتلط من نار أو أراد من نار . من صاف من نار : هو بيان ملارج ، كأنه قيل : ؟ قلت } مِّن نَّارٍ { : قوله 

  ] . ١٤: الليل [ } كُْم نَاراً تلظى فَأَنذَْرُت{ : خمصوصة ، كقوله تعاىل 

  ) ١٨(فَبِأَيِّ آلَاِء رَبِّكَُما ُتكَذِّبَاِن ) ١٧(َربُّ الَْمْشرِقَْينِ َوَربُّ الَْمغْرَِبْينِ 

  .وأراد مشرقي الصيف والشتاء ومغربيهما ) ربكما ( باجلر بدالً من » رب املشرقني ورب املغربني«: قرىء 



َيخُْرُج ِمْنُهَما اللُّْؤلُؤُ ) ٢١(فَبِأَيِّ آلَاِء َربِّكَُما ُتكَذَِّباِن ) ٢٠(َبيَْنُهَما بَْرَزٌخ لَا َيْبِغَياِن ) ١٩(َتقَِياِن َمَرَج الَْبْحَرْينِ َيلْ
  ) ٢٣(فَبِأَيِّ آلَاِء َربِّكَُما ُتكَذَِّباِن ) ٢٢(َوالْمَْرَجانُ 

{ ين متالقيني ، ال فصل بني املاءين يف مرأى العني أرسل البحر امللح والبحر العذب متجاور} َمَرَج البحرين { 
ال يتجاوزان حدّيهما وال يبغي أحدمها على اآلخر باملمازجة } الَّ َيْبِغَيانِ { حاجز من قدرة اهللا تعاىل } َبْيَنُهَما َبْرَزٌخ 

وخنرج . جانَ بالنصب أي اهللا عز وجل اللؤلَؤ واملر: وُيخرِج . وخرج . وَيْخُرج من أُخرج » ُيخَرج«: قرىء . 
. صغاره : واملرجان . اللؤلؤ كبار الدّر : وقيل . هذا اخلرز األمحر وهو البسذ : واملرجان . الدّر : واللؤلؤ . بالنون 

: جاز أن يقال : ملا التقيا وصارا كالشيء الواحد : وإمنا خيرجان من امللح؟ قلت ) منهما : ( مل قال : فإن قلت 
خرجت من : وتقول . يقال خيرجان من البحر ، وال خيرجان من مجيع البحر ولكن من بعضه  خيرجان منهما ، كما

ال خيرجان إال من ملتقى امللح والعذب : وقيل . البلد وإمنا خرجت من حملة من حماله ، بل من دار واحدة من دوره 
.  

  ) ٢٥(أَيِّ آلَاِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن فَبِ) ٢٤(َولَُه الَْجوَارِ الُْمْنَشآُت ِفي الَْبْحرِ كَالْأَْعلَامِ 

  :حبذف الياء ورفع الراء ، وحنوه » اجلوار«: وقرىء . السفن } اجلوار { 
  وَأَرَْبٌع فَكُلَُّها ثََمانُ... لََها ثََناَيا أَْرَبٌع ِحَسانٌ 

الاليت ينشئن األمواج وهي الرافعات الشرع أو : بكسر الشني : وقرىء . املرفوعات الشُّّرع } املنشئات { و 
  .مجع علم ، وهو اجلبل الطويل : واألعالم . جبريهّن 

  ) ٢٨(فَبِأَيِّ آلَاِء َربِّكَُما ُتكَذَِّباِن ) ٢٧(َوَيْبقَى َوْجُه َربَِّك ذُو الَْجلَالِ وَالْإِكَْرامِ ) ٢٦(كُلُّ َمْن َعلَْيَها فَاٍن 

أين : ، والوجه يعرب به عن اجلملة والذات ، ومساكني مكة يقولون  ذاته} َوْجُه َرّبكَ { على األرض } َعلَْيَها { 
صفة : على » ذي«: وقرأ عبد اهللا . صفة الوجه } ذُو اجلالل واإلكرام { وجه عريب كرمي ينقذين من اهلوان ، و 

أو . أكرمك ما أجلك و: أو الذي يقال له . الذي جيله املوحدون عن التشبيه خبلقه وعن أفعاهلم : ومعناه . ربك 
من عنده اجلالل واإلكرام للمخلصني من عباده ، وهذه الصفة من عظيم صفات اهللا؛ ولقد قال رسول اهللا صلى اهللا 

  :عليه وسلم 
  :وعنه عليه الصالة والسالم " ألظوا بياذا اجلالل واإلكرام ) "  ١١١٥( 
ما : فإن قلت " قد استجيب لك : " قال يا ذا اجلالل واإلكرام ، ف: أنه مر برجل وهو يصلي ويقول )  ١١١٦( 

  .أعظم النعمة وهي جميء وقت اجلزاء عقيب ذلك : النعمة يف ذلك؟ قلت 
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لكشاف: كتاب    ا
لزخمشري: املؤلف  ا بن أمحد،  بن عمرو  لقاسم حممود  بو ا  أ

  ) ٣٠(فَبِأَيِّ آلَاِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن ) ٢٩(َيسْأَلُُه َمْن ِفي السََّماَواِت َوالْأَْرضِ كُلَّ َيْومٍ ُهَو ِفي َشأٍْن 

تعلق بدينهم ، وأهل األرض ما يتعلق كل من أهل السموات واألرض مفتقرون إليه ، فيسأله أهل السموات ما ي
  :أي كل وقت وحني حيدث أموراً وجيّدد أحواالً ، كما روى } كُلَّ َيْومٍ ُهَو ِفى َشأٍْن { بدينهم ودنياهم 

من شأنه أن يغفر « : وما ذلك الشأن؟ فقال : عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه تالها فقيل له )  ١١١٧( 
اليوم الذي : الدهر عند اهللا تعاىل يومان ، أحدمها : وعن ابن عيينه » يرفع قوماً ويضع آخرين ذنبا ويفرج كربا ، و

يوم القيامة ، فشأنه فيه : واآلخر . هو مّدة عمر الدنيا فشأنه فيه األمر والنهي واإلماتة واإلحياء واإلعطاء واملنع 
وسأل بعض امللوك . هللا ال يقضي يوم السبت شيئاً إنّ ا: نزلت يف اليهود حني قالوا : وقيل . اجلزاء واحلساب 

يا موالي ، أخربين ما أصابك لعل اهللا : وزيره عنها فاستمهله إىل الغد وذهب كئيباً يفكر فيها ، فقال غالم له أسود 
يف  أيها امللك شأن اهللا أن يوجل الليل: أنا أفسرها للملك فأعلمه ، فقال : يسهل لك على يدي ، فأخربه فقال له 

النهار ويوجل النهار يف الليل ، وخيرج احلي من امليت وخيرج امليت من احلي ، ويشفي سقيماً ويسقم سليماً ، ويبتلى 
أحسنت وأمر الوزير أن خيلع : معافاً ويعاىف مبتلى ، ويعز ذليالً ويذل عزيزاً ويفقر غنياً ويغين فقرياً؛ فقال األمري 

: وعن عبد اهللا بن طاهر أنه دعا احلسني بن الفضل وقال له . ي هذا من شأن اهللا يا موال: عليه ثياب الوزارة فقال 
وقد صح ]  ٣١: املائدة [ } فَأَصَْبَح ِمَن النادمني { : قوله تعاىل : أشكلت على ثالث آيات ، دعوتك لتكشفها يل 

. لقلم قد جف مبا هو كائن إىل يوم القيامة وقد صح أنّ ا} كُلَّ َيْومٍ ُهَو ِفى َشأٍْن { : أنّ الندم توبة وقوله تعاىل 
جيوز أن ال : فما بال األضعاف؟ فقال احلسني ]  ٣٩: النجم [ } َوأَن لَّْيَس لإلنسان إِالَّ َما سعى { : وقوله تعاىل 

هم ويكون توبة يف هذه األّمة؛ ألنّ اهللا تعاىل خص هذه األّمة خبصائص مل يشارك. يكون الندم توبة يف تلك األّمة 
وأن ليس لإلنسان إال ما : ( فيها األمم ، وقيل إن ندم قابيل مل يكن على قتل هابيل ، ولكن على محله ، وأما قوله 

} كُلَّ َيْومٍ ُهَو ِفى َشأٍْن { : ليس له إال ما سعى عدالً ، ويل أن أجزيه بواحدة ألفاً فضالً ، وأما قوله : فمعناه ) سعى 
  .يبتدئها ، فقام عبد اهللا وقبل رأسه وسّوغ خراجه فإهنا شؤون يبديها ال شؤون 

  ) ٣٢(فَبِأَيِّ آلَاِء َربِّكَُما ُتكَذَِّباِن ) ٣١(َسَنفُْرغُ لَكُْم أَيَُّه الثَّقَلَاِن 

سأجتّرد لإليقاع بك من كل ما يشغلين : سأفرغ لك ، يريد : مستعار من قول الرجل ملن يتهدده } َسَنفُْرغُ لَكُمْ { 
ستنتهي : التوفر على النكاية فيه واالنتقام منه ، وجيوز أن يراد : ال يكون يل شغل سواه ، واملراد  عنك ، حىت

فال يبقى إال شأن } كُلَّ َيْومٍ ُهَو ِفى َشأٍْن { : الدنيا وتبلغ آخرها ، وتنتهي عند ذلك شؤون اخللق اليت أرادها بقوله 
اهللا تعاىل ، : ، أي » سيفرغ لكم«: يق املثل ، وقرىء واحد وهو جزاؤكم ، فجعل ذلك فراغاً هلم على طر

بالياء مفتوحاً ومضموماً مع فتح » سيفَرغ«بالنون ، مفتوحاً مكسوراً وفتح الراء ، و» سنفرغ«و» وسأفرغ لكم«
 اإلنس واجلن ، مسيا بذلك ألهنما ثقال: سنقصد إليكم ، والثقالن : مبعىن » سنفرغ إليكم«الراء ، ويف قراءة أيبّ 

  .األرض 



) ٣٣(َتْنفُذُونَ إِلَّا بُِسلْطَاٍن  َيا َمْعَشَر الْجِنِّ َوالْإِْنسِ إِِن اْسَتطَْعُتْم أَنْ َتْنفُذُوا ِمْن أَقْطَارِ السََّماَواِت َوالْأَْرضِ فَاْنفُذُوا لَا
فَبِأَيِّ آلَاِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن ) ٣٥(وَُنحَاٌس فَلَا َتْنَتصَِراِن  يُْرَسلُ َعلَْيكَُما ُشَواظٌ ِمْن نَارٍ) ٣٤(فَبِأَيِّ آلَاِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن 

)٣٦ (  

أن هتربوا من قضائي وخترجوا من ملكويت } إِِن استطعتم { أيها الثقالن : كالترمجة لقوله } يامعشر اجلن واإلنس { 
يعين بقّوة وقهر وغلبة ، وأىن لكم } بسلطان  إِالَّ{ ال تقدرون على النفوذ : ومن مسائي وأرضي ، فافعلوا ، مث قال 

أنّ املالئكة عليهم : وروى ]  ٢٢: العنكبوت [ } َوَما أَنُتْم بِمُْعجِزِيَن ِفى األرض َوالَ ِفى السماء { : ذلك ، وحنوه 
ئكة أحاطت السالم تنزل فتحيط جبميع اخلالئق ، فإذا رآهم اجلن واإلنس هربوا ، فال يأتون وجهاً إال وجدوا املال

  :الدخان؛ وأنشد : والنحاس . اللهب اخلالص : ، كالمها بالضم والكسر؛ والشواظ » شواظ وحناس«: قرىء . به 
  لَْم َيجَْعلِ اللَُّه ِفيِه ُنَحاسَا... ُتِضيُء كََضْوِء ِسرَاجِ السَِّليِط 

خرجوا من قبورهم ساقهم  إذا: وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما . الصفر املذاب يصب على رؤوسهم : وقيل 
» وحنس«: وقرىء . وجمروراً عطفاً على نار . ، مرفوعاً عطفاً على شواظ » وحناس«: وقرىء . شواظ إىل احملشر 

نرسل عليكم «: وقرىء . ونقتل بالعذاب : أي » وحنس«: وقرىء . مجع حناس ، وهو الدخان ، حنو حلاف وحلف 
  .فال متتنعان } صَِراِن فَالَ َتنَت{ » شواظاً من نار وحناساً

فََيْوَمِئٍذ لَا ُيسْأَلُ َعْن ذَْنبِِه إِْنسٌ ) ٣٨(فَبِأَيِّ آلَاِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن ) ٣٧(فَإِذَا اْنَشقَِّت السََّماُء فَكَاَنْت َوْرَدةً كَالدَِّهاِن 
  ) ٤٠(فَبِأَيِّ آلَاِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن ) ٣٩(َولَا َجانٌّ 

أو . ، وهو درديّ الزيت ، وهو مجع دهن ) كاملهل : ( كدهن الزيت ، كما قال } كالدهان { محراء } ةً َوْرَد{ 
  :قال . اسم ما يدهن به كاخلزام واإلدام 

  فَرِيَّاِن لَمَّا ُتدَْهَنا بِِدَهاِن... كَأَنَُّهَما َمزَاَدَتا ُمتََعجِّل 
فحصلت مساء وردة ، وهو من الكالم : بالرفع ، مبعىن » وردة«يد وقرأ عمرو بن عب. الدهان األدمي األمحر : وقيل 

  :الذي يسمى التجريد ، كقوله 
  َتْحوِي الَْغنَاِئمَ أَو َيْموَت كَرُِمي... فَلَِئْن َبِقيُت َألْرَحلَنَّ بَِغزَْوة 

ضع اجلانّ الذي هو أبو وال بعض من اجلن ، فو: أي : وال جن : أريد به } َوالَ َجانٌّ { بعض من اإلنس } إِنٌس { 
لكونه يف } َعن ذَنبِِه { : وإمنا وحد ضمري اإلنس يف قوله . هاشم ، ويراد ولده : اجلن موضع اجلن ، كما يقال 

هذا : فإن قلت . ال يسألون ألهنم يعرفون بسيما اجملرمني وهي سواد الوجوه وزرقة العيون : واملعىن . معىن البعض 
الصافات [ } وقفوهم إهنم مسؤلون { : وقوله ]  ٩٢: احلجر [ } َرّبَك لََنْسئَلَنَُّهْم أَْجَمِعَني فََو{ : خالف قوله تعاىل 

قد كانت : قال قتادة : ذلك يوم طويل وفيه مواطن فيسألون يف موطن وال يسألون يف آخر : قلت ] .  ٢٤: 
وقيل ال يسأل عن ذنبه ليعلم من . عملون مسألة ، مث ختم على أفواه القوم ، وتكلمت أيديهم وأرجلهم مبا كانوا ي

فراراً من التقاء الساكنني ، وإن كان » وال جأَنٌّ«وقرأ احلسن وعمرو بن عبيد . جهته ، ولكن يسأل سؤال توبيخ 
  .على حده 

َهِذِه َجَهنَّمُ الَِّتي ) ٤٢(كَُما ُتكَذَِّباِن فَبِأَيِّ آلَاِء رَبِّ) ٤١(ُيْعَرُف الُْمْجرُِمونَ بِِسيَماُهْم فَُيْؤَخذُ بِالنَّوَاِصي َوالْأَقَْدامِ 
  ) ٤٥(فَبِأَيِّ آلَاِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن ) ٤٤(َيطُوفُونَ َبْينََها َوَبْيَن َحِميمٍ آٍن ) ٤٣(ُيكَذُِّب بَِها الُْمْجرُِمونَ 



ن وراء ظهره وقيل تسحبهم جيمع بني ناصيته وقدمه يف سلسلة م: عن الضحاك } فَُيْؤَخذُ بالنواصى واألقدام { 
يعاقب : ماء حار قد انتهى حّره ونضجه ، أي } َحمِيمٍ ءاٍن { تارة تأخذ بالنواصي؛ وتارة تأخذ باألقدام : املالئكة 

إن وادياً : وقيل . إذا استغاثوا من النار جعل غياثهم احلميم : وقيل . عليهم بني التصلية بالنار وبني شرب احلميم 
جيتمع فيه صديد أهل النار فينطلق هبم يف األغالل ، فيغمسون فيه حىت تنخلع أوصاهلم؛ مث خيرجون من أودية جهنم 

. يتطّوفون ويطافون : ويطّوفون ، أي . من التطويف » يطّوفون«: وقرىء . منه وقد أحدث اهللا هلم خلقاً جديداً 
ونعمة اهللا » متوتان فيها وال حتييان يطوفون بينهماهذه جهنم اليت كنتما هبا تكذبان تصليان ال «: ويف قراءة عبد اهللا 

  .جناة الناجي منه برمحته وفضله ، وما يف اإلنذار به من اللطف : فيما ذكره من هول العذاب 

أَيِّ آلَاِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّبانِ فَبِ) ٤٨(ذَوَاَتا أَفَْناٍن ) ٤٧(فَبِأَيِّ آلَاِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن ) ٤٦(َوِلَمْن َخاَف َمقَاَم َربِِّه َجنََّتاِن 
فَبِأَيِّ آلَاءِ ) ٥٢(ِفيهَِما ِمْن كُلِّ فَاِكَهٍة زَْوَجاِن ) ٥١(فَبِأَيِّ آلَاِء َربِّكَُما ُتكَذَِّباِن ) ٥٠(ِفيهَِما َعْيَناِن َتْجرَِياِن ) ٤٩(

فَبِأَيِّ آلَاِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن ) ٥٤(ْن إِْسَتبَْرقٍ َوجََنى الْجَنََّتْينِ َداٍن ُمتَِّكِئَني َعلَى فُُرشٍ َبطَاِئُنَها ِم) ٥٣(رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن 
)٥٥ (  

]  ٦: املطففني [ } َيْوَم َيقُوُم الناس لَِرّب العاملني { موقفه الذي يقف فيه العباد للحساب يوم القيامة } َمقَاَم َرّبِه { 
حافظ مهيمن : أن اهللا قائم عليه؛ أي : وجيوز أن يراد مبقام ربه ]  ١٤: براهيم إ[ } ِلَمْن َخاَف َمقَاِمى { : وحنوه 

فهو يراقب ذلك فال جيسر على ]  ٣٣: الرعد [ } أَفََمْن ُهَو قَاِئٌم على كُلّ َنفْسٍ بَِما كََسَبْت { : من قوله تعاىل 
  :وأنشد . نك أخاف جانب فالن ، وفعلت هذا ملكا: هو مقحم كما تقول : وقيل . معصيته 

  َمقَاَم الذئْبِ كَالرَُّجلِ اللَّعِنيِ... ذََعْرُت بِِه الْقَطَا َوَنفَْيُت َعْنُه 
لكل خائفني : اخلطاب للثقلني؛ فكأنه قيل : ؟ قلت } َجنََّتاِن { : مل قال : فإن قلت . ونفيت عنه الذئب : يريد 

جنة لفعل الطاعات ، وجنة لترك : وجيوز أن يقال  .جنة للخائف اإلنسي ، وجنة للخائف اجلين : منكما جنتان 
جنة يثاب هبا ، وأخرى تضم إليها على وجه التفضل ، كقوله تعاىل : املعاصي؛ ألن التكليف دائر عليهما وأن يقال 

فروع  وهي الغصنة اليت تتشعب من: خص األفنان بالذكر ]  ٢٦: يونس [ } لّلَِّذيَن أَْحَسُنواْ احلسىن َوزَِياَدةٌ { : 
األفنان ألوان النعم ما : وقيل . ألهنا هي اليت تورق وتثمر ، فمنها متتد الظالل ، ومنها جتتىن الثمار : الشجرة 

  :قال . تشتهي األنفس وتلذ األعني 
  لَهَْوُت لَهَْوُت بِِه َوالَْعْيُش أَْخَضُر نَاضُِر... َوِمْن كُلِّ أَفَْناِن اللَّذَاذَِة َوالصََّبا 

جتريان : وعن احلسن . جتريان من جبل من مسك : وقيل . حيث شاءوا يف األعايل واألسافل } اِن َتجْرَِياِن َعْيَن{ 
صنف معروف وصنف غريب : قيل : صنفان } زَْوَجاِن { السلسبيل : إحدامها التسنيم ، واألخرى : باملاء الزالل 

من } َبطَاِئُنَها ِمْن إِْسَتبَْرقٍ { ألنّ من خاف يف معىن اجلمع  أو حال منهم ،. نصب على املدح للخائفني } ُمتَِّكِئنيَ { 
من نور : وقيل . ظهائرها من سندس : ديباج ثخني ، وإذا كانت البطائن من اإلستربق ، فما ظنك بالظهائر؟ وقيل 

  .، بكسر اجليم » وجىن«: وقرىء . قريب يناله القائم والقاعد والنائم } َداٍن { 

كَأَنَُّهنَّ الَْياقُوُت ) ٥٧(فَبِأَيِّ آلَاِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن ) ٥٦(رَاُت الطَّْرِف لَْم َيطِْمثُْهنَّ إِْنٌس قَْبلَُهْم َولَا َجانٌّ ِفيهِنَّ قَاِص
فَبِأَيِّ آلَاِء َربِّكَُما ُتكَذَِّبانِ ) ٦٠(َهلْ جََزاُء الْإِْحَساِن إِلَّا الْإِْحَسانُ ) ٥٩(فَبِأَيِّ آلَاِء َربِّكَُما ُتكَذَِّباِن ) ٥٨(َوالْمَْرَجانُ 

)٦١ (  



أو يف اجلنتني ، الشتماهلا على . يف هذه اآلالء املعدودة من اجلنتني والعينني والفاكهة والفرش واجلىن } ِفيهِنَّ { 
مل . ال ينظرن إىل غريهم : نساء قصرن أبصارهّن على أزواجهّن } قاصرات الطرف { أماكن وقصور وجمالس 

يطمث اإلنسيات منهّن أحد من اإلنس ، وال اجلنيات أحد من اجلن وهذا دليل عى أنّ اجلن يطمثون كما يطمث 
أنصع بياضاً : هّن يف صفاء الياقوت وبياض املرجان وصغار الدر : قيل . بضم امليم » مل يطمثهّن«: اإلنس ، وقرىء 

{ ورائها كما يرى الشراب األمحر يف الزجاجة البيضاء  إنّ احلوراء تلبس سبعني حلة ، فريى مخ ساقها من: قيل . 
. هي مسجلة للرب والفاجر : وعن حممد بن احلنفية . يف الثواب } إِالَّ اإلحسان { يف العمل } َهلْ َجَزآُء اإلحسان 

  .أنّ كل من أحسن أُحسن إليه ، وكل من أَساء أسيء إليه : مرسلة ، يعين : أي 

ِفيهَِما ) ٦٥(فَبِأَيِّ آلَاِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن ) ٦٤(ُمدَْهامََّتاِن ) ٦٣(فَبِأَيِّ آلَاِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن ) ٦٢(َتاِن َوِمْن ُدونِهَِما َجنَّ
أَيِّ آلَاِء رَبِّكَُما ُتكَذِّبَاِن فَبِ) ٦٨(ِفيهَِما فَاِكَهةٌ وََنْخلٌ َوُرمَّانٌ ) ٦٧(فَبِأَيِّ آلَاِء رَبِّكَُما ُتكَذَِّباِن ) ٦٦(َعْيَناِن َنضَّاَخَتاِن 

)٦٩ (  

ُمْدَهامََّتاِن { ملن دوهنم من أصحاب اليمني } جَنََّتاِن { ومن دون تينك اجلنتني املوعودتني للمقربني } َوِمن ُدونِهَِما { 
، ألنّ النضح غري  والنضخ أكثر من النضح. فّوارتان باملاء } َنضَّاَخَتانِ { قد ادهاّمتا من شّدة اخلضرة } )  ٦٤( 

اختصاصاً هلما وبياناً : مل عطف النخل والرمان على الفاكهة ومها منها؟ قلت : معجمة مثل الرش ، فإن قلت 
أو ألنّ ]  ٩٨: البقرة [ } َوجِبْرِيلَ وميكال { : لفضلهما ، كأهنما ملا هلما من املزية جنسان آخران ، كقوله تعاىل 

إذا حلف ال : ومنه قال أبو حنيفة رمحه اهللا . رمان فاكهة ودواء ، فلم خيلصا للتفكه النخل مثره فاكهة وطعام ، وال
  .مل حينث ، وخالفه صاحباه : يأكل فاكهة فأكل رماناً أو رطباً 

فَبِأَيِّ آلَاِء َربِّكَُما  )٧٢(ُحوٌر َمقْصُورَاٌت ِفي الِْخَيامِ ) ٧١(فَبِأَيِّ آلَاِء َربِّكَُما ُتكَذَِّباِن ) ٧٠(ِفيهِنَّ َخْيرَاٌت ِحَسانٌ 
مُتَِّكِئَني َعلَى َرفَْرفٍ ُخْضرٍ ) ٧٥(فَبِأَيِّ آلَاِء َربِّكَُما ُتكَذَِّباِن ) ٧٤(لَْم َيطْمِثُْهنَّ إِْنٌس قَْبلَُهْم َولَا َجانٌّ ) ٧٣(ُتكَذَِّباِن 

  ) ٧٨(َتَباَرَك اْسُم َربَِّك ِذي الَْجلَالِ وَالْإِكَْرامِ ) ٧٧(فَبِأَيِّ آلَاِء َربِّكَُما ُتكَذَِّباِن ) ٧٦(َوَعْبقَرِيٍّ ِحَساٍن 

  :خريات فخففت ، كقوله عليه السالم } خريات { 
: وقرىء . الذي هو مبعىن أخري ، فال يقال فيه خريون وال خريات » خري«وأما " هينون لينون ) "  ١١١٨( 
: يقال . قصرن يف خدورهّن } مقصورات { فاضالت األخالق حسان اخللق : واملعىن . على األصل » خريات«

قبل أصحاب اجلنتني ، } قَْبلَُهْم { إنّ اخليمة من خيامهّن دّرة جمّوفة : وقيل . امرأة قصرية وقصورة ومقصورة خمدرة 
وقيل البسط وقيل . ضرب من البسط : والرفرف . نصب على االختصاص } مُتَِّكِئَني { دل عليهم ذكر اجلنتني 

: ورفرف السحاب . رفارف : ويقال ألطراف البسط فضول الفسطاط . وقيل كل ثوب عريض رفرف الوسائد ، 
: وقرىء . منسوب إىل عبقر ، تزعم العرب أنه بلد اجلن؛ فينسبون إليه كل شيء عجيب : هيدبه والعبقري 

عباقرى ، : حامت وروى أبو : نسبة إىل عباقري يف اسم البلد : وعباقرى ، كمدائين . بضمتني » رفارف خضر«
كيف تقاصرت صفات هاتني اجلنتني عن األوليني : فإن قلت . بفتح القاف ومنع الصرف ، وهذا ال وجه لصحته 

كل : وفاكهة دون . جتريان : ونضاختان دون . مدهاّمتان ، دون ذواتا أفنان : ومن دوهنما؟ قلت : حىت قيل 
  .صفة ، لالسم » اجلاللذو «: وقرىء . وكذلك صفة احلور واملتكأ . فاكهة 



  :عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  " .من قرأ سورة الرمحن أّدى شكر ما أنعم اهللا عليه ) "  ١١١٩( 

جِبَالُ َبسا َوُبسَّتِ الْ) ٤(إِذَا ُرجَِّت الْأَْرُض َرجا ) ٣(َخاِفَضةٌ َراِفَعةٌ ) ٢(لَْيَس ِلَوقْعَِتَها كَاِذَبةٌ ) ١(إِذَا َوقََعِت الَْواِقَعةُ 
  ) ٧(َوكُنُْتْم أَْزوَاًجا ثَلَاثَةً ) ٦(فَكَاَنْت هََباًء ُمْنَبثًّا ) ٥(

وصفت بالوقوع ألهنا تقع ال حمالة : كانت الكائنة ، وحدثت احلادثة ، واملراد القيامة : كقولك } َوقََعِت الواقعة { 
نزل ما : وقع ما كنت أتوقعه ، أي : يقال . نزوله : ر إذا وقعت اليت ال بّد من وقوعها ، ووقوع األم: ، فكأنه قيل 

أو مبحذوف ، . كقولك يوم اجلمعة ليس يل شغل . بليس : مب انتصب إذا؟ قلت : فإن قلت . كنت أترقب نزوله 
ال تكون حني تقع نفس : نفس كاذبة ، أي } كَاِذَبةٌ { إذا وقعت كان كيت وكيت ، أو بإضمار اذكر : يعين 

 وتكذب يف تكذيب الغيب؛ ألنّ كل نفس حينئٍذ مؤمنة صادقة مصّدقة ، وأكثر النفوس اليوم تكذب على اهللا
الَ ُيْؤِمُنونَ بِِه حىت { ، ]  ٨٤: غافر [ } فَلَمَّا َرأَْواْ َبأَْسَنا قَالُواْ ءاَمنَّا باهللا َوْحَدُه { : كواذب مكذبات ، كقوله تعاىل 

[ } َوالَ َيزَالُ الذين كَفَرُواْ ِفى ِمْرَيٍة ّمْنُه حىت َتأْتَِيُهُم الساعة َبْغَتةً { ، ]  ٢٠١: الشعراء [ } َيَرُواْ العذاب االليم 
ليس هلا نفس تكذهبا : أو ]  ٢٤: الفجر [ } ياليتىن قَدَّْمُت ِلَحيَاِتى { : والالم مثلها يف قوله تعاىل ]  ٥٥: احلج 

كذبت فالناً : أو هي من قوهلم . لن تكوين : ة يكذبنها ، يقلن هلا مل تكوين كما هلا اليوم نفوس كثري: وتقول هلا 
إنك تطيقه وما فوقه فتعّرض له وال تبال به ، على : نفسه يف اخلطب العظيم ، إذا شجعته على مباشرته وقالت له 

م األمور وتزين له وأن ال نفس حينئٍذ حتدث صاحبها مبا حتدثه به عند عظائ. أهنا وقعة ال تطاق شّدة وفظاعة : معىن 
: القارعة [ } كالفراش املبثوث { : أال ترى إىل قوله تعاىل . احتماهلا وإطاقتها ، ألهنم يومئذٍ أضعف من ذلك وأذل 

محل على قرنه فما : مصدر كالعاقبة مبعىن التكذيب ، من قولك } كَاِذَبةٌ { : وقيل . والفراش مثل يف الضعف ]  ٤
قال . من إطاقته له وإقدامه عليه . فما كذب نفسه فيما حدثته به : وحقيقته . بط فما جنب وماتث: كذب ، أي 

  :زهري 
  َما اللَّْيثُ كَذََّب َعْن أَقْرَانِِه َصَدقَا... إذَا . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

خافضة رافعة ، ترفع أقواماً وتضع هي : على } )  ٣( َخاِفَضةٌ رَّاِفَعةٌ { إذا وقعت مل تكن هلا رجعة وال ارتداد : أي 
إما وصفاً هلا بالشدّة؛ ألنّ الواقعات العظام كذلك ، يرتفع فيها ناس إىل مراتب ويتضع ناس ، وإما ألنّ : آخرين 

األشقياء حيطون إىل الدركات ، والسعداء يرفعون إىل الدرجات؛ وإما أهنا تزلزل األشياء وتزيلها عن مقاّرها ، 
حيث تسقط السماء كسفاً وتنتثر الكواكب وتنكدر وتسري اجلبال فتمرّ يف اجلّو مرّ : فع بعضاً فتخفض بعضاً وتر

حّركت حتريكاً شديداً حىت ينهدم كل شيء } ُرجَِّت { بالنصب على احلال » خافضة رافعة«: السحاب ، وقرىء 
: كقوله . من بس الغنم إذا ساقها  وفتت حىت تعود كالسويق ، أو سيقت} وَُبسَِّت اجلبال { فوقها من جبل وبناء 

أي » رجت وبست«: وقرىء . منقطعاً : وقرىء بالتاء أي . متفرقاً » منبثاً«، ]  ٢٠: النبأ [ } َوُسيَّرِت اجلبال { 
مب انتصب : فإن قلت . وهي متشي تفاج . عينها هاج ، وصالها راج : ويف كالم بنت اخلس . ارجتت وذهبت : 

ختفض وترفع وقت رج األرض : أي . وجيوز أن ينتصب خبافضة رافعة . دل من إذا وقعت هو ب: إذا رجت؟ قلت 
أصنافاً ، يقال لألصناف اليت } أزواجا { ، وبس اجلبال ألنه عند ذلك ينخفض ما هو مرتفع ويرتفع ما هو منخفض 

  .بعضها مع بعض أو يذكر بعضها مع بعض أزواج 



  ) ٩(وَأَْصحَاُب الَْمْشأََمِة َما أَْصَحاُب الَْمْشأََمِة ) ٨(اُب الَْمْيَمَنِة فَأَْصَحاُب الَْمْيَمَنِة َما أَْصَح

أو أصحاب . الذي يؤتوهنا بشمائلهم } وأصحاب املشئمة { الذين يؤتون صحائفهم بأمياهنم } فأصحاب امليمنة { 
إذا وصفتهما بالرفعة : ين بالشمال وفالن مين باليمني ، فالن م: املنزلة السنية وأصحاب املنزلة الدنية ، من قولك 

عندك والضعة؛ وذلك لتيمنهم بامليامن وتشاؤمهم بالشمائل ، ولتفاؤهلم بالسانح وتطّيرهم من البارح ، ولذلك 
أصحاب : أصحاب امليمنة وأصحاب املشأمة : وقيل . اشتقوا لليمني االسم من اليمن ، ومسوا الشمائل الشؤمى 

يؤخذ : وقيل . ء ميامني على أنفسهم بطاعتهم ، واألشقياء مشائيم عليها مبعصيتهم اليمن والشؤم؛ ألنّ السعدا
  .بأهل اجلنة ذات اليمني وبأهل النار ذات الشمال 

يلٌ ِمَن َوقَِل) ١٣(ثُلَّةٌ ِمَن الْأَوَِّلَني ) ١٢(ِفي َجنَّاتِ النَِّعيمِ ) ١١(أُولَِئَك الُْمقَرَُّبونَ ) ١٠(َوالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ 
) ١٧(َيطُوُف َعلَْيهِْم وِلَْدانٌ ُمَخلَُّدونَ ) ١٦(ُمتَِّكِئَني َعلَْيَها ُمَتقَابِِلَني ) ١٥(َعلَى ُسُررٍ مَْوُضوَنٍة ) ١٤(الْآخِرِيَن 

وَلَْحمِ طَْيرٍ ) ٢٠(ِممَّا يََتَخيَُّرونَ  َوفَاِكَهٍة) ١٩(لَا ُيَصدَُّعونَ َعْنَها وَلَا ُيْنزِفُونَ ) ١٨(بِأَكْوَابٍ َوأََبارِيَق َوكَأْسٍ ِمْن َمِعنيٍ 
لَا َيْسَمُعونَ ِفيهَا ) ٢٤(َجَزاًء بَِما كَانُوا َيْعَملُونَ ) ٢٣(كَأَْمثَالِ اللُّْؤلُؤِ الَْمكُْنوِن ) ٢٢(َوُحوٌر ِعٌني ) ٢١(ِممَّا َيْشَتُهونَ 

  ) ٢٦(إِلَّا ِقيلًا َسلَاًما َسلَاًما ) ٢٥(لَْغًوا َولَا َتأِْثيًما 

: املخلصون الذين سبقوا إىل ما دعاهم اهللا إليه وشقوا الغبار يف طلب مرضاة اهللا عز وجل وقيل } والسابقون { 
الناس ثالثة فرجل ابتكر اخلري يف حداثة سنه ، مث داوم عليه حىت خرج من الدنيا؛ فهذا السابق املقرَّب ، ورجل 

ة؛ فهذا صاحب اليمني ، ورجل ابتكر الشر يف حداثة سنه ، مث مل ابتكر عمره بالذنب وطول الغفلة ، مث تراجع بتوب
تعجيب من ) ما أصحاب املشأمة ) . ( ما أصحاب امليمنة ( يزل عليه حىت خرج من الدنيا ، فهذا صاحب الشمال 

رفت والسابقون من ع: أي شيء هم؟ والسابقون السابقون ، يريد : واملعىن . حال الفريقني يف السعادة والشقاوة 
  :وقول أيب النجم . حاهلم وبلغك وصفهم ، كقوله وعبد اهللا عبد اهللا 

. وشعري ما انتهى إليك ومسعت بفصاحته وبراعته ، وقد جعل السابقون تأكيداً : كأنه قال ... وشعري شعري 
ّربون ، والسابقون؛ وابتدأ السابقون أولئك املق: ووقف بعضهم على : خرباً وليس بذاك : وأولئك املقرّبون 

{ ما أصحاب امليمنة ، وما أصحاب املشأمة : والصواب أن يوقف على الثاين ، ألنه متام اجلملة ، وهو يف مقابلة 
يف جنة «: وقرىء . الذين قربت درجاهتم يف اجلنة من العرش وأعليت مراتبهم } )  ١٢( املقربون ِفى جنات النعيم 

  :قال  .األمة من الناس الكثرية : والثلة » النعيم
  بِجَْيشٍ كََتيَّارٍ ِمن السَّّيلِ مُْزبِِد... َوَجاَءْت إلَيْهِْم ثُلَّةٌ خِْنِدِفيَّة 

كفى به دليالً على الكثرة ، وهي من الثل وهو الكسر ، كما أنّ } )  ١٤( َوقَِليلٌ مَِّن األخرين { : وقوله عز وجل 
أنّ السابقني من األّولني كثري ، : واملعىن . وقطعت منهم  األّمة من األّم وهو الشج ، كأهنا مجاعة كسرت من الناس

وهم أّمة حممد } )  ١٤( َوقَلِيلٌ مَِّن األخرين { وهم األمم من لدن آدم عليه السالم إىل حممد صلى اهللا عليه وسلم 
وعن . ن متأخريها م} مَِّن األخرين { من متقدّمي هذه األمة ، و } مَِّن األولني { : وقيل . صلى اهللا عليه وسلم 

  :النيب صلى اهللا عليه وسلم 
َوثُلَّةٌ ّمَن { : ، مث قال } وقليل من اآلخرين { : كيف قال : فإن قلت " الثلتان مجيعاً من أّميت ) "  ١١٢٠( 

هذا يف السابقني وذلك يف أصحاب اليمني؛ وأهنم يتكاثرون من األولني واآلخرين : ؟ قلت } )  ٤٠( األخرين 



فقد روى أهنا ملا نزلت شق ذلك على املسلمني ، فما زال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يراجع : فإن قلت  .مجيعاً 
هذا ال يصح ألمرين ، : قلت ] .  ٤٠ - ٣٩: الواقعة [ } ثَلة من األولني وثلة من األخرين { ربه حىت نزلت 

أال ترى كيف عطف . ذلك الثانية يف أصحاب اليمني أنّ هذه اآلية واردة يف السابقني وروداً ظاهراً ، وك: أحدمها 
أنّ النسخ يف األخبار غري جائز وعن احلسن رضي : أصحاب اليمني ووعدهم ، على السابقني ووعدهم ، والثاين 

: خرب مبتدإ حمذوف ، أي : وثلة . سابقو األمم أكثر من سابقي أّمتنا ، وتابعو األمم مثل تابعي هذه األّمة : اهللا عنه 
مرمولة بالذهب ، مشبكة بالدّر والياقوت ، قد دوخل بعضها يف بعض كما توضن حلق الدرع } مَّْوضُوَنٍة { هم ثلة 

.  

  :قال األعشى 
حال من الضمري يف على ، } ُمتَِّكِئنيَ { . متواصلة ، أدىن بعضها من بعض : وقيل ... َوِمْن َنْسجِ َداُوَد َمْوضُوَنة 

وصفوا حبسن العشرة . ال ينظر بعضهم يف أقفاء بعض } متقابلني { استقرّوا عليها متكئني : وهو العامل فيها ، أي 
: وقيل . مبقون أبداً على شكل الولدان وحّد الوصافة ال يتحّولون عنه } مَُّخلَُّدونَ { وهتذيب األخالق واآلداب 

حسنات فيثابوا عليها ، وال سيئات فيعاقبوا  مل تكن هلم: هم أوالد أهل الدنيا : وقيل . القرط : مقّرطون ، واخللدة 
  :ويف احلديث . روى عن علي رضي اهللا عنه وعن احلسن . عليها 

{ أوان بال عرى وخراطيم ، واألباريق ، ذوات اخلراطيم : األكواب " أوالد الكفار خّدام أهل اجلنة ) "  ١١٢١( 
ال «: وقرأ جماهد . أو ال يفّرقون عنها . صدر صداعهم عنها ال ي: أي بسببها ، وحقيقته } الَّ ُيَصدَُّعونَ َعْنَها 

: ويصدعون ، أي ]  ٤٣: الروم [ } َيْومَِئٍذ َيصَّدَُّعونَ { : ال يتصدعون ال يتفرقون ، كقوله : ، مبعىن » يصدعون
: وقرىء . منون يت} َيْشَتُهونَ { يأخذون خريه وأفضله } َيَتَخيَُّرونَ { ال يصدع بعضهم بعضاً ، ال يفّرقوهنم 

  :وفيها حور عني ، كبيت الكتاب : بالرفع على » وحور عني«: قرىء » وحلوم طري«
  . . . . . . . . . . . .َوُمَشجٌَّج ... إِالَّ رََواِكُد جَْمُرُهنَّ َهَباء 

وحلم وحور هم يف جنات النعيم ، وفاكهة : عطفاً على جنات النعيم ، كأنه قال : أو للعطف على ولدان ، وباجلر 
ينعمون بأكواب ، وبالنصب } بِأَكْوَابٍ { )  ١٧( َيطُوُف َعلَْيهِْم ولدان مَُّخلَُّدونَ { أو على أكواب ، ألن معىن . 

إما بدل من } سالما سالما { يفعل هبم ذلك كله جزاء بأعماهلم : مفعول له ، أي } َجَزآًء { ويؤتون حورا : على 
ال يسمعون : وإما مفعول به لقيال ، مبعىن ]  ٦٢: مرمي [ } َيْسَمُعونَ ِفيَها لَْغواً إِالَّ سالما  الَّ{ بدليل قوله } ِقيالً { 

: وقرىء . أهنم يفشون السالم بينهم ، فيسلمون سالماً بعد سالم : واملعىن . فيها إال أن يقولوا سالما سالما 
  .، على احلكاية » سالم سالم«

َوَماٍء ) ٣٠(َوِظلٍّ َمْمدُوٍد ) ٢٩(َوطَلْحٍ َمْنضُوٍد ) ٢٨(ِفي ِسْدرٍ َمْخُضوٍد ) ٢٧(ْصحَاُب الَْيِمنيِ َوأَْصحَاُب الَْيِمنيِ َما أَ
إِنَّا أَْنَشأَْناُهنَّ إِْنَشاًء ) ٣٤(َوفُُرشٍ َمْرفُوَعٍة ) ٣٣(لَا َمقْطُوَعٍة َولَا َمْمُنوَعٍة ) ٣٢(َوفَاِكَهٍة كَِثَريٍة ) ٣١(َمْسكُوبٍ 

َوثُلَّةٌ ِمَن الْآِخرِينَ ) ٣٩(ثُلَّةٌ ِمَن الْأَوَِّلَني ) ٣٨(لِأَْصحَابِ الَْيِمنيِ ) ٣٧(ُعرًُبا أَْترَاًبا ) ٣٦(َعلَْناُهنَّ أَْبكَاًرا فََج) ٣٥(
)٤٠ (  

املوقر الذي تثىن أغصانه : وعن جماهد . الذي ال شوك له ، كأمنا خضد شوكه : واملخضود . شجر النبق : السدر 
هو شجر أم غيالن ، وله نوار : وقيل . شجر املوز : والطلح . ، من خضد الغصن إذا ثناه وهو رطب  كثرة محله



وعن علي رضي اهللا . شجر يشبه طلح الدنيا ، ولكن له مثر أحلى من العسل : وعن السدي . كثري طيب الرائحة 
أََو : فقيل له ]  ١٠: ق [ } طَلْعٌ نَّضِيٌد  لََّها{ : ، وما شأن الطلح ، وقرأ قوله ) فقال ( » وطلع«: عنه أنه قرأ 

الذي نضد باحلمل من : واملنضود . وعن ابن عباس حنوه . آي القرآن ال هتاج اليوم وال حتّول : ُتحوِّهلا؟ فقال 
ممتّد منبسط ال يتقلص ، كظلّ ما بني طلوع } )  ٣٠( َوِظلٍّ مَّْمدُوٍد { أسفله إىل أعاله؛ فليست له ساق بارزة 

دائم اجلرية ال : وقيل . يسكب هلم أين شاؤوا وكيف شاؤوا ال يتعنون فيه } مَّْسكُوبٍ { لفجر وطلوع الشمس ا
هي دائمة ال تنقطع يف بعض األوقات } الَّ َمقْطُوَعٍة { مصبوب جيري على األرض يف غري أخدود : وقيل . ينقطع 

: وقرىء . ا بوجه ، وال حيظر عليها كما حيظر على بساتني الدنيا ال متنع عن متناوهل} َوالَ َمْمُنوَعٍة { كفواكه الدنيا 
. مجع فراش } َوفُُرشٍ { ]  ٢٢: الواقعة [ } وحور عني { : وهناك فاكهة ، كقوله : ، بالرفع على » فاكهة كثرية«

هي النساء ، : وقيل . أو مرفوعة على األسرة . نضدت حىت ارتفعت } مَّْرفُوَعٍة { بالتخفيف » وفرش«: وقرىء 
ُهْم وأزواجهم ِفى ظالل َعلَى االرائك { : قال اهللا تعاىل . ألن املرأة يكىن عنها بالفراش مرفوعة على األرائك 

وعلى التفسري األول أضمر } )  ٣٥( إِنَّا أنشأناهن إِنشآَء { : ، ويدل عليه قوله تعاىل ]  ٥٦: يس [ } ُمتَِّكئُونَ 
أي ابتدأنا خلقهن ابتداء جديداً من غري والدة } أنشأناهن إِنَشاء { ملضاجع دلّ عليهن هلّن ، ألنّ ذكر الفرش وهي ا

  :وعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . الاليت ابتدىء إنشاؤهن؛ أو الاليت أعيد إنشاؤهن . ، فإما أن يراد 
يا أم سلمة هّن اللوايت : " فقال } أناهن إِنَّا أنش{ : أنّ أّم سلمة رضي اهللا عنها سألته عن قول اهللا تعاىل )  ١١٢٢( 

على ميالد واحد يف االستواء ، كلما } أَْترَاباً { " قبضن يف دار الدنيا عجائز مشطا رمصا ، جعلهّن اهللا بعد الكرب 
أتاهنَّ أزواجهّن وجدوهّن أبكارا؛ فلما مسعت عائشة رضي اهللا عنها ذلك من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالت 

  "ليس هناك وجع : " واوجعاه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : 
إنّ اجلنة ال : " ادع اهللا أن يدخلين اجلنة ، فقال : وقالت عجوز لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم )  ١١٢٣( 

وقرأ "  أخربوها أهنا ليست يومئٍذ بعجوز: " ، فولت وهي تبكي ، فقال عليه الصالة والسالم " تدخلها العجائز 
مستويات } أَتَْراباً { بالتخفيف مجع عروب وهي املتحببة إىل زوجها احلسنة التبعل » عربا«: وقرىء } ُعُرباً { اآلية 

  :وعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . يف السن بنات ثالث وثالثني ، وأزواجهّن أيضاً كذلك 
ألصحاب { والالم يف " عاداً مكحلني أبناء ثالث وثالثني يدخل أهل اجلنة اجلنة جرداً مرداً بيضاً ج) "  ١١٢٤( 

  .من صلة أنشأنا وجعلنا } )  ٣٨( اليمني 

لَا َبارٍِد َولَا كَرِميٍ ) ٤٣(وَِظلٍّ ِمْن َيْحُمومٍ ) ٤٢(ِفي َسُمومٍ َوَحِميمٍ ) ٤١(َوأَْصحَاُب الشَِّمالِ َما أَْصحَاُب الشَِّمالِ 
َوكَانُوا َيقُولُونَ أَِئذَا ِمْتَنا َوكُنَّا ) ٤٦(َوكَاُنوا ُيِصرُّونَ َعلَى الِْحْنِث الَْعِظيمِ ) ٤٥(ذَِلَك ُمْتَرِفَني إِنَُّهْم كَانُوا قَْبلَ ) ٤٤(

وُعونَ إِلَى ِميقَاِت لََمْجُم) ٤٩(قُلْ إِنَّ الْأَوَِّلَني وَالْآخِرِيَن ) ٤٨(أَوَآَباُؤَنا الْأَوَّلُونَ ) ٤٧(ُترَاًبا َوِعظَاًما أَإِنَّا لََمْبعُوثُونَ 
فََماِلئُونَ ِمْنَها الُْبطُونَ ) ٥٢(لَآِكلُونَ ِمْن َشَجرٍ ِمْن َزقُّومٍ ) ٥١(ثُمَّ إِنَّكُْم أَيَُّها الضَّالُّونَ الُْمكَذُِّبونَ ) ٥٠(َيْومٍ َمْعلُومٍ 

  ) ٥٦(َهذَا ُنزُلُُهْم َيْوَم الدِّينِ ) ٥٥(فََشارُِبونَ شُْرَب الْهِيمِ ) ٥٤(فََشارُِبونَ َعلَْيِه ِمَن الَْحمِيمِ ) ٥٣(

من دخان } َوِظلّ ّمن َيْحُمومٍ { وماء حار متناه يف احلرارة } َوَحِميمٍ { يف حر نار ينفذ يف املسام } ِفى َسُمومٍ { 
مساه : الظالل أنه ظل ، ولكن ال كسائر : نفي لصفيت الظل عنه ، يريد } )  ٤٤( الَّ َبارٍِد َوالَ كَرِميٍ { أسود هبيم 

ظالً ، مث نفى عنه برد الظل وروحه ونفعه ملن يأوي إليه من أذى احلر وذلك كرمه ليمحق ما يف مدلول الظل من 
وفيه هتكم بأصحاب املشأمة . واملعىن أنه ظلّ حارّ ضارّ إال أنّ للنفي يف حنو هذا شأنا ليس لإلثبات . االسترواح إليه 



بالرفع ، أي » ال بارد وال كرمي«: وقرىء . رد الكرمي الذي هو ألضدادهم يف اجلنة ، وأهنم ال يستأهلون الظل البا
. احللم ووقت املؤاخذة باملآمث : بلغ الغالم احلنث ، أي : ومنه قوهلم . الذنب العظيم } احلنث { ال هو كذلك و : 

دخلت مهزة االستفهام على } ءَاَبآُؤَنا  أََو{ حتنث إذا تأمث وحترج : ويقال . حنث يف ميينه ، خالف بّر فيها : ومنه 
حسن : من غري تأكيد بنحن؟ قلت } لََمْبعُوثُونَ { كيف حسن العطف على املضمر يف : فإن قلت . حرف العطف 

. املؤكدة للنفي ) ال ( لفصل } َما أَْشَركَْنا َوالَ آَباؤَُنا { : للفاصل الذي هو اهلمزة ، كما حسن يف قوله تعاىل 
إىل ما وقتت به الدنيا من يوم معلوم واإلضافة } إىل ميقات َيْومٍ مَّْعلُومٍ { » جملمعون«: وقرىء » أو آباؤنا« :وقرىء 

وهي احلدود اليت ال : ومنه مواقيت اإلحرام . حّد : ماوقت به الشيء ، أي : وامليقات . مبعىن من ، كخامت فضة 
بالبعث ، وهم أهل مكة ومن } املكذبون { عن اهلدى } ا الضآلون أَيَُّه{ يتجاوزها من يريد دخول مكة إال حمرماً 

وأنث ضمري . من األوىل البتداء الغاية ، والثانية لبيان الشجر وتفسريه } ِمن َشَجرٍ ّمن َزقُّومٍ { يف مثل حاهلم 
فقد جعل » قوممن شجرة من ز«: ومن قرأ ) عليه ( و ) منها : ( الشجر على املعىن ، وذكره على اللفظ يف قوله 

: وقرىء » شرب اهليم«الضمريين للشجرة ، وإمنا ذكر الثاين على تأويل الزقوم ، ألنه تفسريها وهي يف معناه 
أيام أكل وشرب ، بفتح الشني : وعن جعفر الصادق رضي اهللا عنه . باحلركات الثالث ، فالفتح والضم مصدران 

: اهليم وهي اإلبل اليت هبا اهليام ، وهو داء تشرب منه فال تروى  ما يشربه: وأما املكسور فبمعىن املشروب ، أي . 
  :قال ذو الرّمة . مجع أهيم وهيماء 

  َصَداَها َوالَ َيقِْضي َعلَْيَها ُهَياُمهَا... فَأَصَْبْحُت كَالَْهْيَماِء الَ املَاُء ُمْبرٌِد 
الرمل الذي ال يتماسك ، مجع على فعل كسحاب ووجهه أن يكون مجع اهليام بفتح اهلاء وهو . الرمال : وقيل اهليم 

أنه يسلط عليهم من اجلوع ما يضطرّهم إىل أكل الزقوم : واملعىن . وسحب ، مث خفف وفعل به ما فعل جبمع أبيض 
الذي هو كاملهل؛ فإذا ملؤا منه البطون يسلط عليهم من العطش ما يضطّرهم إىل شرب احلميم الذي يقطع أمعاءهم 

كيف صّح عطف الشاربني على الشاربني ، ومها لذوات متفقة ، وصفتان : فإن قلت . ب اهليم ، فيشربونه شر
ليستا مبتفقتني ، من حيث إنّ كوهنم شاربني للحميم على ما هو : متفقتان ، فكان عطفاً للشيء على نفسه؟ قلت 

ب اهليم املاء أمر عجيب أيضاً ، من تناهي احلرارة وقطع األمعاء أمر عجيب ، وشرهبم له على ذلك كما تشر: عليه 
فََبّشرُْهم { : وفيه هتكم ، كما يف قوله تعاىل . الرزق الذي يعّد للنازل تكرماً له : النزل . فكانتا صفتني خمتلفتني 

  .وكقول أيب الشعر الضيب ]  ٢١: آل عمران [ } بَِعذَابٍ أَِليمٍ 
  َجَعلَْنا الْقََنا َواملُْرهِفَاِت لَُه ُنْزالَ. ..َوكُنَّا إِذَا الَْجبَّاُر بِالَْجْيشِ َضافََنا 

  .بالتخفيف » نزهلم«: وقرىء 

َنْحُن قَدَّْرَنا ) ٥٩(أَأَْنُتْم َتْخلُقُوَنهُ أَْم َنْحُن الَْخاِلقُونَ ) ٥٨(أَفََرأَيُْتْم َما ُتْمُنونَ ) ٥٧(َنْحُن َخلَقَْناكُْم فَلَْولَا ُتَصدِّقُونَ 
َولَقَْد َعِلْمُتُم ) ٦١(َعلَى أَنْ ُنَبدِّلَ أَْمثَالَكُْم َونُْنشِئَكُْم ِفي َما لَا َتْعلَُمونَ ) ٦٠(َما َنْحُن بَِمْسُبوِقَني َبْيَنكُُم الَْمْوَت َو

  ) ٦٢(النَّْشأَةَ الْأُولَى فَلَْولَا َتذَكَُّرونَ 

مصّدقني به ، إال أهنم ملا كان مذهبهم إما باخللق ألهنم وإن كانوا : حتضيض على التصديق } فَلَْوالَ ُتَصدِّقُونَ { 
ما «وإما بالبعث؛ ألنّ من خلق أوالً مل ميتنع عليه أن خيلق ثانياً . خالف ما يقتضيه التصديق ، فكأهنم مكذبون به 

ل قا. أمىن النطفة ومناها : تقذفونه يف األرحام من النطف وقرأ أبو الّسمّال بفتح التاء يقال : ما متنونه ، أي » متنون
تقديراً } قَدَّْرَنا َبيَْنكُُم املوت { تقدرونه تصّورونه } َتْخلُقُوَنُه { ] .  ٤٦: النجم [ } ِمن نُّطْفٍَة إِذَا متىن { : اهللا تعاىل 



وقسمناه عليكم قسمة الرزق على اختالف وتفاوت كما تقتضيه مشيئتنا ، فاختلفت أعماركم من قصري وطويل 
إذا أعجزته عنه وغلبته عليه ومل متكنه منه ، فمعىن : سبقته على الشيء . التخفيف ب» قدرنا«: وقرىء . ومتوسط 

: أنا قادرون على ذلك ال تغلبوننا عليه ، وأمثالكم مجع مثل } َوَما َنْحُن بَِمْسُبوِقَني على أَن نَُّبدِّلَ أمثالكم { : قوله 
يف خلق ال تعلموهنا وما عهدمت مبثلها ، ) ننشأكم  (أي على أن نبدل منكم ومكانكم أشباهكم من اخللق ، وعلى أن 

وجيوز أن . على خلق ما مياثلكم ، وما ال مياثلكم؛ فكيف نعجز عن إعادتكم : أنا نقدر على األمرين مجيعاً : يعين 
على أن نبّدل ونغري صفاتكم اليت أنتم عليها يف خلقكم وأخالقكم ، وننشئكم : مجع مثل ، أي } أمثالكم { يكون 

ويف هذا دليل على صحة القياس حيث جهَّلهم يف ترك قياس . والنشاءة » النشأة«: قرىء . يف صفات ال تعلموهنا 
  .النشأة األخرى على األوىل 

إِنَّا ) ٦٥(فَظَلُْتْم َتفَكَُّهونَ لَْو َنَشاُء لََجَعلَْناُه حُطَاًما ) ٦٤(أَأَْنُتْم تَْزَرُعوَنُه أَْم َنْحُن الزَّارُِعونَ ) ٦٣(أَفَرَأَْيُتْم َما َتحُْرثُونَ 
  ) ٦٧(َبلْ َنْحُن َمْحُروُمونَ ) ٦٦(لَُمْغَرُمونَ 

تنبتونه وتردونه نباتاً ، } َءأَنُتْم َتْزَرُعوَنهُ { تبذرون حبه وتعملون يف أرضه : ه من الطعام ، أي ) أفرأيتم ما حترثون ( 
  :اهللا عليه وسلم وعن رسول اهللا صلى . يرف وينمي إىل أن يبلغ الغاية 

} . . . أَفََرءَْيُتم { : أرأيتم إىل قوله : قال أبو هريرة " حرثت : زرعت ، وليقل : ال يقولن أحدكم ) "  ١١٢٥( 
وقرىء } فَظَلُْتمْ { وهو ما صار هشيماً وحتطم : من حطم ، كالفتات واجلذاذ من فت وجذ : واحلطام . اآلية 

تندمون على تعبكم فيه : وعن احلسن رضي اهللا عنه . تعجبون } فَكَُّهونَ َت{ على األصل ) فظللتم ( بالكسر 
  :ومنه احلديث » تفكنون«: وقرىء . أو على ما اقترفتم من املعاصي اليت أصبتم بذلك من أجلها . وإنفاقكم عليه 

فانتفع هبا قوم وبقي قوم  مثل العامل كمثل احلمة يأيتها البعدآء ويتركها القرباء فبيناهم إذ غار ماؤها) "  ١١٢٦( 
: أومهلكون هلالك رزقنا ، من الغرام . مللزمون غرامة ما أنفقنا } )  ٦٦( إِنَّا لَُمْغَرُمونَ { يتندمون : أي " يتفكنون 

حمارفون حمدودون ، ال حظ لنا وال خبت لنا؛ ولو كنا جمدودين ، ملا } َمْحُروُمونَ { قوم } َبلْ َنْحُن { وهو اهلالك 
  .» أئنا«: وقرىء . علينا هذا جرى 

لَوْ َنَشاُء َجَعلْنَاُه أُجَاًجا فَلَْولَا ) ٦٩(أَأَنُْتْم أَْنَزلُْتُموُه ِمَن الُْمْزِن أَْم َنْحُن الُْمنْزِلُونَ ) ٦٨(أَفَرَأَْيُتُم الَْماَء الَِّذي َتشَْرُبونَ 
  ) ٧٠(َتْشكُُرونَ 

هو : وقيل . الواحدة مزنة : السحاب } املزن { و . عذب الصاحل للشرب املاء ال: يريد } املآء الذى َتشَْرُبونَ { 
مل أدخلت الالم : فإن قلت . ملحاً زعاقاً ال يقدر على شربه } أَُجاجاً { السحاب األبيض خاصة ، وهو أعذب ماء 

ملا كانت » لو«إنّ : ونزعت منه ههنا؟ قلت ]  ٦٥: الواقعة [ } لََجَعلَْناهُ حطاما { : يف قوله ) لو ( على جواب 
داخلة على مجلتني معلقة ثانيتهما باألوىل تعلق اجلزاء بالشرط ، ومل تكن خملصة للشرط كإن وال عاملة مثلها ، وإمنا 
سرى فيها معىن الشرط اتفاقاً من حيث إفادهتا يف مضموين مجلتيها أنّ الثاين امتنع المتناع األّول افتقرت يف جواهبا 

على هذا التعلق ، فزيدت هذه الالم لتكون علماً على ذلك ، فإذا حذفت بعد ما صارت علماً  إىل ما ينصب علماً
مل يبال بإسقاطه عن اللفظ ، استغناء : مشهوراً مكانه ، فألن الشيء إذا علم وشهر موقعه وصار مألوفاً ومأنوساً به 

كيف أصبحت؟ فحذف اجلار : ملن قال له  خري ،: أال ترى إىل ما حيكى عن رؤبة أنه كان يقول . مبعرفة السامع 
  :وناهيك بقول أوس . وتساوي حايل حذفه وإثباته لشهرة أمره . لعلم كل أحد مبكانه 



  كَالَْيْومِ َمطْلُوباً َوالَ طَلَبَا... َحىت إذَا الْكالَُّب قَالَ لََها 
وضعان بال فرق بينهما؛ على أن تقدم فإذن حذفها اختصار لفظي وهي ثابتة يف املعىن ، فاستوى امل» مل أر«وحذفه 

إنّ هذه الالم مفيدة معىن التوكيد ال : وجيوز أن يقال . ذكرها واملسافة قصرية مغن عن ذكرها ثانية ونائب عنه 
حمالة ، فأدخلت يف آية املطعوم دون آية املشروب ، للداللة على أن أمر املطعوم مقّدم على أمر املشروب ، وأن 

أال ترى أنك إمنا تسقى ضيفك . د وأصعب ، من قبل أن املشروب إمنا حيتاج إليه تبعاً للمطعوم الوعيد بفقده أش
  :بعد أن تطعمه ، ولو عكست قعدت حتت قول أيب العالء 

  َسقَْوا أَضَْيافَُهْم َشَبماً َزالَالَ... إذَا سُِقَيْت ُضُيوُف النَّاسِ َمْحضاً 
  .على مثيلة؛ وهلذا قّدمت آية املطعوم على آية املشروب  أنا ال أشرب إال: وسقى بعض العرب فقال 

َنْحُن َجَعلَْناَها َتذْكَِرةً َوَمَتاًعا ِللُْمقْوِيَن ) ٧٢(أَأَْنُتْم أَْنَشأُْتْم َشَجرََتَها أَْم َنْحُن الْمُْنِشئُونَ ) ٧١(أَفَرَأَْيُتُم النَّاَر الَِّتي ُتوُرونَ 
  ) ٧٤(لَْعظِيمِ فََسبِّحْ بِاْسمِ َربَِّك ا) ٧٣(

: تقدحوهنا وتستخرجوهنا من الزناد والعرب تقدح بعودين حتك أحدمها على اآلخر ، ويسمون األعلى } ُتوُرونَ { 
تذكرياً لنار جهنهم } َتذِْكَرةً { اليت منها الزناد } َشَجرََتَهآ { الزندة؛ شبهومها بالفحل والطروقة : الزند ، واألسفل 

املعايش كلها ، وعممنا باحلاجة إليها البلوى لتكون حاضرة للناس ينظرون إليها ويذكرون  ، حيث علقنا هبا أسباب
  :أو جعلناها تذكرة وأمنوذجاً من جهنم ، ملا روى عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . ما أوعدوا به 

} لّلُْمقْوِيَن { ومنفعة } ومتاعا { » ناركم هذه اليت يوقد بنو آدم جزء من سبعني جزأ من حرّ جهنم « )  ١١٢٧( 
أقويت من أيام ، أي مل : يقال . أو للذين خلت بطوهنم أو مزاودهم من الطعام . للذين ينزلون القواء وهي القفر 

. بذكر ربك : الذكر ، أي : فأحدث التسبيح بذكر اسم ربك ، أو أراد باالسم } فَسَبِّْح باسم َربِّكَ { آكل شيئاً 
: أنه ملا ذكر ما دل على قدرته وإنعامه على عباده قال : واملعىن . لمضاف أو للمضاف إليه صفة ل} العظيم { و 

سبحان اهللا ، إّما تنزيهاً له عما يقول الظاملون الذين جيحدون وحدانيته ويكفرون : فأحدث التسبيح وهو أن يقول 
  .كراً هللا على النعم اليت عدّها ونبه عليها نعمته ، وإما تعجباً من أمرهم يف غمط آالئه وأياديه الظاهرة ، وإما ش

) ٧٨(ِفي ِكتَابٍ َمكُْنوٍن ) ٧٧(إِنَُّه لَقُْرآنٌ كَرٌِمي ) ٧٦(وَإِنَُّه لَقََسٌم لَْو َتْعلَُمونَ َعِظيٌم ) ٧٥(فَلَا أُقِْسُم بَِمَواِقعِ النُُّجومِ 
  ) ٨٠(الْعَالَِمَني َتْنزِيلٌ ِمْن َربِّ ) ٧٩(لَا َيَمسُُّه إِلَّا الُْمطَهَُّرونَ 

وقرأ ]  ٢٩: احلديد [ } لّئَالَّ َيْعلََم أَْهلُ الكتاب { : وال مزيدة مؤكدة مثلها يف قوله . معناه فأقسم } فَالَ أُقِْسُم { 
أنا أقسم : الالم الم االبتداء دخلت على مجلة من مبتدأ وخرب ، وهي : فألنا أقسم : ومعناه . » فألقسم«: احلسن 

أن حقها أن : مث حذف املبتدأ ، وال يصح أن تكون الالم الم القسم ألمرين ، أحدمها » لزيد منطلق« :، كقولك 
يف جواب القسم لالستقبال ، وفعل » ألفعلن«أن : والثاين . يقرن هبا النون املؤكدة ، واإلخالل هبا ضعيف قبيح 

لعل هللا تعاىل يف آخر الليل إذا احنطت النجوم  مبساقطها ومغارهبا ،} مبواقع النجوم { القسم جيب أن يكون للحال 
إىل املغرب أفعاالً خمصوصة عظيمة ، أو للمالئكة عبادات موصوفة ، أو ألنه وقت قيام املتهجدين واملبتهلني إليه من 

ٌم لَّوْ وَإِنَُّه لَقََس{ عباده الصاحلني ، ونزول الرمحة والرضوان عليهم؛ فلذلك أقسم مبواقعها ، واستعظم ذلك بقوله 
منازهلا ومسايرها ، وله تعاىل يف ذلك من الدليل على عظيم القدرة : أو أراد مبواقعها } )  ٧٦( َتْعلَُمونَ َعِظيٌم 

اعتراض يف اعتراض؛ ألنه } )  ٧٦( وَإِنَُّه لَقََسٌم لَّْو َتْعلَُمونَ َعِظيٌم { : وقوله . واحلكمة ما ال حييط به الوصف 



بني } لَّْو َتْعلَُمونَ { واعترض ب } )  ٧٧( إِنَُّه لَقُرَْءانٌ كَرٌِمي { : واملقسم عليه ، وهو قوله  اعترض به بني املقسم
أوقات نزوهلا كرمي حسن مرضي يف : أوقات وقوع جنوم القرآن ، أي : مواقع النجوم : وقيل . املوصوف وصفته 
مصون من غري املقربني } )  ٧٨( ى كتاب مَّكُْنوٍن ِف{ أو كرمي على اهللا . أو نفاع جم املنافع . جنسه من الكتب 

إن جعلت : من املالئكة ، ال يطلع عليه من سواهم ، وهم املطهرون من مجيع األدناس أدناس الذنوب وما سواها 
وإن جعلتها صفة للقرآن؛ فاملعىن ال ينبغي أن ميسه إال من هو على . اجلملة صفة لكتاب مكنون وهو اللوح 

الناس ، يعين مس املكتوب منه ، ومن الناس من محله على القراءة أيضاً ، وعن ابن عمر أحب إيلَّ أن ال  الطهارة من
يقرأ إال وهو طاهر ، وعن ابن عباس يف رواية أنه كان يبيح القراءة للجنب ، وحنوه قول رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  :وسلم 
: وقرىء . أي ال ينبغي له أن يظلمه أو يسلمه "  املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال يسلمه) "  ١١٢٨( 
يطهرون أنفسهم : واملطهرون مبعىن . ، من أطهره مبعىن طهره » املطهرون«و. باإلدغام » املطهرون«و» املتطهرون«

أو . منزل من رب العاملني : صفة رابعة للقرآن ، أي } َتنزِيلٌ { أو غريهم باالستغفار هلم والوحي الذي ينزلونه 
صف باملصدر؛ ألنه نزل جنوماً من بني سائر كتب اهللا تعاىل ، فكأنه يف نفسه تنزيل؛ ولذلك جرى جمرى بعض و

نزل : على » تنزيالً«: وقرىء . أو هو تنزيل على املبتدأ . جاء يف التنزيل كذا ، ونطق به التنزيل : أمسائه ، فقيل 
  .تنزيالً 

  ) ٨٢(وََتْجَعلُونَ رِْزقَكُْم أَنَّكُْم ُتكَذُِّبونَ ) ٨١(ونَ أَفَبَِهذَا الَْحِديثِ أَنُْتْم ُمْدِهُن

متهاونون به ، كمن يدهن يف األمر ، أي يلني جانبه وال : أي } أَنُتْم مُّْدِهُنونَ { يعين القرآن } أفبهذا احلديث { 
وجتعلون شكر : لى حذف املضاف ، يعين ع} )  ٨٢( وََتْجَعلُونَ رِْزقَكُمْ أَنَّكُْم ُتكَذُِّبونَ { يتصلب فيه هتاوناً به 

وجتعلون شكركم أنكم «: وقرأ علي رضي اهللا عنه . وضعتم التكذيب موضع الشكر : رزقكم التكذيب ، أي 
هي قراءة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، واملعىن وجتعلون شكركم لنعمة القرآن أنكم تكذبون : وقيل » تكذبون

وجتعلون شكر ما يرزقكم اهللا من : املطر ، يعين : والرزق . ونسبتهم السقيا إليها  نزلت يف األنواء: وقيل . به 
شعر : وهو قوهلم يف القرآن » تكذبون«: وقرىء . الغيث أنكم تكذبون بكونه من اهللا ، حيث تنسبونه إىل النجوم 

  .وهو من األنواء ، وألنّ كل مكذب باحلق كاذب : ويف املطر . وسحر وافتراء 

فَلَْولَا ) ٨٥(وََنْحُن أَقَْرُب إِلَْيِه ِمْنكُْم َولَِكْن لَا ُتْبِصُرونَ ) ٨٤(َوأَنُْتْم حِيَنِئذٍ َتْنظُُرونَ ) ٨٣(لَا إِذَا َبلََغتِ الُْحلْقُوَم فَلَْو
فََرْوٌح َورَْيَحانٌ ) ٨٨(َن الُْمقَرَّبَِني فَأَمَّا إِنْ كَانَ ِم) ٨٧(َتْرجِعُوَنَها إِنْ كُْنُتمْ َصاِدِقَني ) ٨٦(إِنْ كُْنُتْم غَْيَر َمِدينَِني 

َوأَمَّا إِنْ كَانَ ِمَن ) ٩١(فََسلَاٌم لََك ِمْن أَْصحَابِ الَْيِمنيِ ) ٩٠(َوأَمَّا إِنْ كَانَ ِمْن أَْصحَابِ الَْيِمنيِ ) ٨٩(َوَجنَُّت َنعِيمٍ 
فََسبِّحْ بِاْسمِ ) ٩٥(إِنَّ َهذَا لَُهَو َحقُّ الَْيِقنيِ ) ٩٤(ِلَيةُ َجحِيمٍ وََتْص) ٩٣(فَنُُزلٌ ِمْن َحِميمٍ ) ٩٢(الُْمكَذِّبِنيَ الضَّالَِّني 

  ) ٩٦(رَبَِّك الَْعظِيمِ 

الثانية مكررة للتوكيد ، والضمري ) فلوال ( و . فلوال ترجعوهنا إذا بلغت احللقوم إن كنتم غري مدينني : ترتيب اآلية 
غري مربوبني ، من دان } غَْيَر َمِدينِنيَ { للمحتضر } أَقَْربُ إِلَْيهِ { ويف للنفس وهي الروح ، } َتْرجِعُوَنَها { يف 

واملعىن . يا أهل امليت بقدرتنا وعلمنا ، أو مبالئكة املوت } َوَنْحُن أَقَْرُب إِلَْيِه ِمنكُْم { . السلطان الرعية إذا ساسهم 
وإن . سحر وافتراء : زل عليكم كتاباً معجزاً قلتم إنكم يف جحودكم أفعال اهللا تعاىل وآياته يف كل شيء إن أن: 



صدق نوء كذا ، على مذهب يؤدي : ساحر كذاب ، وإن رزقكم مطراً حيييكم به قلتم : أرسل إليكم رسوالً قلتم 
إىل اإلمهال والتعطيل فما لكم ال ترجعون الروح إىل البدن بعد بلوغه احللقوم إن مل يكن مث قابض وكنتم صادقني يف 

من السابقني من األزواج } ِمَن املقربني { املتوىف } فَأَمَّا إِن كَانَ { يلكم وكفركم باحمليي املميت املبدىء املعيد تعط
  .فله استراحة } فَرَْوٌح { الثالثة املذكورة يف أّول السورة 

وقرأ به . ضم ، بال» فَُروح« : وروت عائشة رضي اهللا عنها عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم )  ١١٢٩( 
فهذان له معاً ، وهو اخللود مع الرزق : البقاء ، أي : وقيل . الروح الرمحة ، ألهنا كاحلياة للمرحوم : احلسن وقال 

فسالم لك يا صاحب اليمني من إخوانك } )  ٩١( فسالم لََّك ِمْن أصحاب اليمني { الرزق : والرحيان . والنعيم 
فَُنُزلٌ مِّْن { ]  ٢٦: الواقعة [ } إِالَّ ِقيالً سالما سالما { : كقوله تعاىل . يسلمون عليك : أصحاب اليمني ، أي 

( َوَتْصِلَيةُ َجحِيمٍ { وقرىء بالتخفيف ]  ٥٦: الواقعة [ } هذا نُُزلُُهمْ َيْوَم الدين { : كقوله تعاىل } )  ٩٣( َحِميمٍ 
أي } لَُهَو َحقُّ اليقني { الذي أنزل يف هذه السورة }  إِنَّ هذا{ قرئت بالرفع واجلر عطفاً على نزل ومحيم } )  ٩٤

  .احلق الثابت من اليقني 
  :عن رسول اهللا صلى اهللا تعاىل عليه وعلى آله وسلم 

  " .من قرأ سورة الواقعة يف كل ليلة مل تصبه فاقة أبداً ) "  ١١٣٠( 

لَُه ُملُْك السََّماَواِت َوالْأَْرضِ ُيْحيِي َوُيِميُت َوُهَو َعلَى ) ١(يُز الَْحكِيُم سَبََّح ِللَِّه َما ِفي السََّماَواِت َوالْأَْرضِ َوُهَو الْعَزِ
ُهَو الَِّذي َخلََق السََّماَواتِ ) ٣(ُهَو الْأَوَّلُ وَالْآِخُر وَالظَّاِهُر َوالَْباِطُن َوُهَو بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم ) ٢(كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر 
ِء َوَما َيعُْرُج أَيَّامٍ ثُمَّ اْستََوى َعلَى الْعَْرشِ َيْعلَُم َما يَِلُج ِفي الْأَْرضِ َوَما َيخُْرُج ِمْنَها َوَما يَْنزِلُ ِمَن السََّما َوالْأَْرَض ِفي ِستَِّة

) ٥(الْأَْرضِ وَإِلَى اللَِّه ُتْرَجُع الْأُُموُر لَُه ُملُْك السََّماوَاِت َو) ٤(ِفيَها َوُهَو َمَعكُْم أَْيَن َما كُْنُتْم وَاللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َبِصٌري 
  ) ٦(ُيوِلُج اللَّْيلَ ِفي النَّهَارِ َويُوِلجُ النََّهاَر ِفي اللَّْيلِ َوُهَو َعِليٌم بِذَاِت الصُُّدورِ 

أنّ : على لفظ املاضي ، ويف بعضها على لفظ املضارع ، وكل واحد منهما معناه } سَبَِّح { جاء يف بعض الفواتح 
من شأن من أسند إليه التسبيح أن يسبحه ، وذلك هجرياه وديدنه ، وقد عدى هذا الفعل بالالم تارة وبنفسه أخرى 

بعدته عن السوء ، : التعدي بنفسه ، ألنّ معىن سبحته : وأصله ]  ٩: الفتح [ } وتسبحوه { : يف قوله تعاىل 
نصحته ، ونصحت له ، وإما أن يراد : تكون مثل الالم يف منقول من سبح إذا ذهب وبعد ، فالالم ال ختلو إما أن 

ما يتأتى منه التسبيح ويصح } َما ِفى السماوات واالرض { أحدث التسبيح ألجل اهللا ولوجهه خالصاً ، : بسبح هللا 
لْكُ لَُّه ُم{ : جيوز أن ال يكون له حمل ، ويكون مجلة برأسها؛ كقوله : ؟ قلت } ُيْحىِ { ما حمل : فإن قلت . 

) له ( هو حييي ومييُت ، ومنصوباً حاالً من اجملرور يف : وأن يكون مرفوعاً على ]  ١٠٧: البقرة [ } السموات 
هو القدمي الذي } ُهَو االول { حييي النطف والبيض واملوتى يوم القيامة ومييت األحياء : ومعناه . واجلار عامالً فيها 

} والباطن { باألدلة الدالة عليه } والظاهر { بعد هالك كل شيء الذي يبقى } واالخر { كان قبل كل شيء 
فما معىن الواو؟ قلت الواو األوىل معناها الداللة على أنه اجلامع بني : فإن قلت . لكونه غري مدرك باحلواس 

اجلامع بني جمموع  وأما الوسطى ، فعلى أنه. الصفتني األولية واآلخرية ، والثالثة على أنه اجلامع بني الظهور واخلفاء 
الصفتني األوليني وجمموع الصفتني اآلخريني ، فهو املستمر الوجود يف مجيع األوقات املاضية واآلتية ، وهو يف مجيعها 

ويف هذا حجة على من جّوز إدراكه يف اآلخرة . جامع للظهور باألدلة واخلفاء ، فال يدرك باحلواس : ظاهر وباطن 



والباطن الذي بطن كل . لعايل على كل شيء الغالب له ، من ظهر عليه إذا عاله وغلبُه الظاهر ا: وقيل . باحلاسة 
  .وليس بذاك مع العدول عن الظاهر املفهوم : شيء ، أي علم باطنه 

َوَما لَكُْم لَا ) ٧(ْنفَقُوا لَُهمْ أَْجٌر كَبٌِري آِمُنوا بِاللَِّه َوَرسُوِلِه َوأَْنِفقُوا ِممَّا َجَعلَكُْم ُمسَْتْخلَِفَني ِفيِه فَالَِّذيَن آَمُنوا مِْنكُْم وَأَ
  ) ٨(ُتْؤِمُنونَ بِاللَِّه َوالرَُّسولُ َيْدُعوكُمْ ِلُتْؤِمنُوا بَِربِّكُْم َوقَْد أََخذَ ِميثَاقَكُْم إِنْ كُنُْتْم ُمْؤِمنَِني 

 خبلقه وإنشائه هلا ، وإمنا مّولكم إياها ، يعين أن األموال اليت يف أيديكم إمنا هي أموال اهللا} مُّسَْتْخلَِفَني ِفيِه { 
وما أنتم فيها إال . وخوّلكم االستمتاع هبا ، وجعلكم خلفاء يف التصرف فيها ، فليست هي بأموالكم يف احلقيقة 

مبنزلة الوكالء والنوّاب ، فأنفقوا منها يف حقوق اهللا ، وليهن عليكم اإلنفاق منها كما يهون على الرجل النفقة من 
بتوريثه إياكم ، فاعتربوا حباهلم : أو جعلكم مستخلفني ممن كان قبلكم فيما يف أيديكم . ال غريه إذا أذن له فيه م

الَ ُتؤِْمُنونَ { حيث انتقل منهم إليكم ، وسينقل منكم إىل من بعدكم؛ فال تبخلوا به ، وانفعوا باإلنفاق منها أنفسكم 
. وما لكم كافرين باهللا : ما تصنع قائماً ، أي : مالك قائماً ، مبعىن : ل حال من معىن الفعل يف مالكم ، كما تقو} 

وما لكم ال تؤمنون باهللا ورسوله «: وقرىء . واو احلال ، فهما حاالن متداخلتان } والرسول َيْدُعوكُمْ { والواو يف 
بهكم عليه ويتلو عليكم وأي عذر لكم يف ترك اإلميان والرسول يدعوكم إليه وين: واملعىن » والرسول يدعوكم

حيث ركب فيكم العقول ، ونصب : الكتاب الناطق بالرباهني واحلجج ، وقبل ذلك قد أخذ اهللا ميثاقكم باإلميان 
لكم األدلة ، ومكنكم من النظر ، وأزاح عللكم ، فإذ مل تبق لكم علة بعد أدلة العقول وتنبيه الرسول ، فما لكم ال 

على البناء » أخذ ميثاقكم«: وقرىء . ملوجب ّما؛ فإن هذا املوجب ال مزيد عليه } نَِني إِن كُنُتم مُّْؤِم{ تؤمنون 
  .للفاعل ، وهو اهللا عز وجل 

  ) ٩( لََرُءوفٌ َرحِيٌم ُهَو الَِّذي ُينَزِّلُ َعلَى َعْبِدِه آيَاٍت َبيَِّناٍت ِلُيْخرَِجكُْم ِمَن الظُّلَُماتِ إِلَى النُّورِ َوإِنَّ اللََّه بِكُْم

: وقرىء } لََرُءوفٌ { أو ليخرجكم الرسول بدعوته . اهللا بآياته من ظلمات الكفر إىل نور اإلميان } لُِيخْرَِجكُْم { 
  .» لرُؤف«

ِمْن قَْبلِ الْفَْتحِ َوقَاَتلَ  ْنفََقَوَما لَكُمْ أَلَّا ُتْنِفقُوا ِفي َسبِيلِ اللَِّه َوِللَِّه ِمريَاثُ السََّماوَاِت وَالْأَْرضِ لَا َيْستَوِي ِمْنكُْم َمْن أَ
َمْن ذَا ) ١٠(َما َتْعَملُونَ َخبٌِري أُولَِئَك أَْعظَُم َدَرَجةً ِمَن الَِّذيَن أَْنفَقُوا ِمْن بَْعُد َوقَاَتلُوا َوكُلًّا َوَعَد اللَُّه الُْحسَْنى َواللَُّه بِ

  ) ١١(َولَُه أَْجٌر كَرٌِمي الَِّذي ُيقْرُِض اللََّه قَْرًضا َحَسًنا فَُيَضاِعفَُه لَُه 

يرث كل شيء فيهما ال يبقى منه باق } َوِللَِّه ِمريَاثُ السماوات واالرض { يف أن ال تنفقوا } َوَما لَكُْم أَالَّ ُتنِفقُواْ { 
وأّي غرض لكم يف ترك اإلنفاق يف سبيل اهللا واجلهاد مع رسوله واهللا مهلككم : ألحد من مال وغريه ، يعين 

الَ { : مث بني التفاوت بني املنفقني منهم فقال . موالكم ، وهو من أبلغ البعث على اإلنفاق يف سبيل اهللا فوارث أ
قبل فتح مكة قبل عز اإلسالم وقّوة أهله ودخول الناس يف دين اهللا أفواجاً وقلة احلاجة إىل } َيْستَوِى ِمنكُم مَّْن أَنفََق 

الذي أنفقوا قبل الفتح وهم } أولئك { الفتح فحذف لوضوح الداللة القتال والنفقة فيه ، ومن أنفق من بعد 
  :السابقون األولون من املهاجرين واألنصار الذين قال فيهم النيب صلى اهللا عليه وسلم 

{ » قبل الفتح«: أعظم درجة وقرىء " لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مّد أحدهم وال نصيفه ) "  ١١٣١( 



وقرىء . أي املثوبة احلسىن وهي اجلنة مع تفاوت الدرجات } َوَعَد اهللا احلسىن { واحد من الفريقني وكل } َوكُالًّ 
نزلت يف أيب بكر رضي اهللا عنه ، ألنه أول من أسلم وأول من أنفق يف : وقيل » وكل وعده اهللا«بالرفع على : 

سبيل اجملاز ، ألنه إذاأعطى ماله لوجهه  شبه ذلك بالقرض على. اإلنفاق يف سبيله : القرض احلسن . سبيل اهللا 
} َولَُه أَْجٌر كَرٌِمي { من فضله } أَضَْعافًا { أي يعطيه أجره على إنفاقه مضاعفاً } فَُيَضاِعفَُه لَُه { فكأنه أقرضه إياه 

وقرئا منصوبني على جواب » فيضعفه«: وقرىء : وذلك األجر املضموم إليه األضعاف كرمي يف نفسه : يعين 
  .فهو يضاعفه : ، أو على } ُيقْرُِض { الستفهام والرفع عطف على ا

اتٌ َتْجرِي ِمْن َتحِْتَها الْأَْنَهارُ َيْوَم َتَرى الُْمْؤِمنَِني َوالُْمْؤمَِناِت َيْسَعى ُنورُُهْم َبْيَن أَْيِديهِْم َوبِأَْيمَانِهِمْ ُبشَْراكُمُ الَْيْوَم َجنَّ
  ) ١٢(الْفَْوُز الَْعظِيُم  َخاِلِديَن ِفيَها ذَِلَك ُهَو

َبيَْن { : وإمنا قال . تعظيماً لذلك اليوم » اذكر«أو منصوب بإضمار } َولَهُ أَْجٌر كَرِميٌ { : ظرف لقوله } َيْوَم َتَرى { 
هم ومن ألنّ السعداء يؤتون صحائف أعماهلم من هاتني اجلهتني؛ كما أن األشقياء يؤتوهنا من مشائل} أَْيِديهِْم وبأمياهنم 

وراء ظهورهم ، فجعل النور يف اجلهتني شعاراً هلم وآية؛ ألهنم هم الذين حبسناهتم سعدوا وبصحائفهم البيض أفلحوا 
ويقول هلم . سعى بسعيهم ذلك النور جنيبا هلم ومتقدماً : ، فإذا ذهب هبم إىل اجلنة ومروا على الصراط يسعون 

  .» ذلك الفوز«: وقرىء . } اليوم  ُبْشَراكُُم{ : الذين يتلقوهنم من املالئكة 

اَءكُْم فَالَْتِمُسوا نُوًرا فَضُرِبَ َيْوَم َيقُولُ الُْمَناِفقُونَ َوالْمَُناِفقَاُت لِلَِّذيَن آَمُنوا اْنظُرُوَنا َنقْتَبِْس ِمْن ُنورِكُْم ِقيلَ اْرجِعُوا َوَر
ُينَاُدوَنُهْم أَلَْم َنكُْن َمَعكُْم قَالُوا بَلَى َولَكِنَّكُْم ) ١٣(َوظَاهُِرُه ِمْن ِقَبِلِه الَْعذَاُب َبْينَُهْم بِسُورٍ لَُه َباٌب بَاِطُنُه ِفيِه الرَّْحَمةُ 

فَالَْيْوَم لَا يُْؤَخذُ مِْنكُمْ ) ١٤(للَِّه الَْغُروُر فََتْنُتْم أَْنفَُسكُْم وََترَبَّْصُتْم َواْرَتبُْتْم َوغَرَّْتكُُم الْأََمانِيُّ حَتَّى َجاَء أَْمُر اللَِّه َوغَرَّكُْم بِا
  ) ١٥(ِفْدَيةٌ َولَا ِمَن الَِّذيَن كَفَرُوا َمأَْواكُُم النَّاُر ِهَي مَْولَاكُْم َوبِئْسَ الَْمِصُري 

انتظرونا ، ألهنم يسرع هبم إىل اجلنة كالربوق اخلاطفة على ركاب } انظرونا { بدل من يوم ترى } َيْوَم َيقُولُ { 
وانظروا إلينا؛ ألهنم إذا نظروا إليهم استقبلوهم بوجوههم والنور بني أيديهم فيستضيئون . ؤالء مشاة وه. تزف هبم 

َنقْتَبِْس { جعل اتئادهم يف املضّي إىل أن يلحقوا هبم أنظاراً هلم : من النظرة وهي اإلمهال » أنظرونا«: وقرىء . به 
طرد هلم وهتكم } ِقيلَ ارجعوا َوَراءكُْم فالتمسوا نُوراً { نريوا به نصب منه؛ وذلك أن يلحقوا هبم فيست} ِمن نُّورِكُْم 
أو ارجعوا إىل الدنيا ، . ارجعوا إىل املوقف إىل حيث أعطينا هذا النور فالتمسوه هنالك ، فمن مث يقتبس : هبم ، أي 

نوراً آخر ، فال سبيل لكم إىل أو ارجعوا خائبني وتنحوا عنا ، فالتمسوا . فالتمسوا نوراً بتحصيل سببه وهو اإلميان 
بني املؤمنني } فَضُرَِب َبيَْنُهم بُِسورٍ { هذا النور ، وقد علموا أن ال نور وراءهم؛ وإمنا هو ختييب وإقناط هلم 

ألهل اجلنة يدخلون } بَاٌب { هو األعراف لذلك السور : وقيل . واملنافقني حبائط حائل بني شّق اجلنة وشق النار 
من } ِمن ِقَبِلِه { ما ظهر ألهل النار } وظاهره { باطن السور أو الباب ، وهو الشق الذي يلى اجلنة } هُ َباِطُن{ منه 

على البناء » فضرب بينهم«: وقرأ زيد بن علي رضي اهللا عنهما . وهو الظلمة والنار } العذاب { عنده ومن جهته 
{ حمنتموها بالنفاق وأهلكتموها } فَتَنُتْم أَنفَُسكُمْ { الظاهر يريدون موافقتهم يف } أَلَمْ َنكُن مََّعكُْم { للفاعل 

} حىت َجاَء أَْمُر اهللا { طول اآلمال والطمع يف امتداد األعمار } َوغرَّْتكُمُ االماىن { باملؤمنني الدوائر } َوَترَبَّصُْتْم 
{ بالضم » الغرور«: وقرىء . مي ال يعذبكم وغّركم الشيطان بأنّ اهللا عفّو كر} َوغَرَّكُم باهللا الغرور { وهو املوت 

  :هي أوىل بكم ، وأنشد قول لبيد : قيل } ِهَى موالكم { ما يفتدى به } ِفْدَيةٌ 



  ُموِلي املََخافَةَ َخلْفََها َوأََماَمهَا... فََغَدْت ِكالَ الْفََرَجْينِ َتْحِسبُ أَنَُّه 
هو مئنة للكرم ، أي : ي يقال فيه هو أوىل بكم ، كما قيل مكانكم الذ: أي . حمراكم ومقمنكم : وحقيقة موالكم 

نفي الناصر : واملراد . هي ناصركم ، أي ال ناصر لكم غريها : وجيوز أن يراد . إنه الكرمي : مكان؛ لقول القائل 
[ } يغاثوا مباء كاملهل { : ومنه قوله تعاىل . أصيب فالن بكذا فاستنصر اجلزع : وحنوه قوهلم . على البتات 

  .تتوالكم كما توليتم يف الدنيا أعمال أهل النار : وقيل ]  ٩: الكهف 

ِذيَن أُوتُوا الْكَِتاَب ِمْن قَْبلُ فَطَالَ أَلَْم َيأِْن ِللَِّذيَن آَمُنوا أَنْ َتْخَشَع قُلُوُبُهمْ ِلِذكْرِ اللَِّه َوَما نََزلَ ِمَن الَْحقِّ َولَا َيكُوُنوا كَالَّ
  ) ١٦(َمُد فَقََسْت قُلُوبُُهْم َوكَِثٌري ِمْنُهْم فَاِسقُونَ َعلَْيهُِم الْأَ

أىن يأىن ، وأملا : من آن يئني مبعىن » أمل يئن«: وقرىء . وقته : من أىن األمر يأين ، إذا جاء إناه ، أي } أَلَْم َيأْنِ { 
وعن ابن . كانوا عليه ، فنزلت  كانوا جمدبني مبكة ، فلما هاجروا أصابوا الرزق والنعمة ففتروا عما: يأن ، قيل 

إنّ اهللا : وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما . ما كان بني إسالمنا وبني أن عوتبتا هبذه اآلية إال أربع سنني : مسعود 
أما واهللا لقد : وعن احلسن رضي اهللا عنه . استبطأ قلوب املؤمنني فعاتبهم على رأس ثالث عشرة من نزول القرآن 

وعن . فانظروا يف طول ما قرأمت منه وما ظهر فيكم من الفسق . رؤون من القرآن أقل مما تقرؤون استبطأهم وهم يق
أيب بكر رضي اهللا عنه أنّ هذه اآلية قرئت بني يديه وعنده قوم من أهل اليمامة ، فبكوا بكاًء شديداً ، فنظر إليهم 

عطف على ختشع ، وقرىء } الَ َيكُونُواْ َو{ وأنزل » نّزل ونزل«: وقرىء . فقال هكذا كنا حىت قست القلوب 
بالتاء على االلتفات ، وجيوز أن يكون هنياً هلم عن مماثلة أهل الكتاب يف قسوة القلوب بعد أن وخبوا ، وذلك أنّ بين 

إسرائيل كان احلق حيول بينهم وبني شهواهتم ، وإذا مسعوا التوراة واإلجنيل خشعوا هللا ورقت قلوهبم ، فلما طال 
{ : ما معىن : فإن قلت . هم الزمان غلبهم اجلفاء والقسوة واختلفوا وأحدثوا ما أحدثوا من التحريف وغريه علي

: القرآن؛ ألنه جامع لألمرين : جيوز أن يراد بالذكر ومبا نزل من احلق : ؟ قلت } ِلِذكْرِ اهللا َوَما َنَزلَ ِمَن احلق 
إِذَا { : أن يراد خشوعها إذا ذكر اهللا وإذا تلى القرآن كقوله تعاىل للذكر واملوعظة ، وأنه حق نازل من السماء ، و

  :األجل ، كقوله : أراد باألمد ]  ٢: األنفال [ } ذُِكَر اهللا َوجِلَْت قُلُوُبُهْم وَإِذَا ُتلَِيْت َعلَْيهِْم آياته زادهتم إمياناً 
خارجون عن } َوكَِثٌري مِّنُْهْم فاسقون { الوقت األطول :  ، أي» األمّد«: وقرىء ... إذَا اْنتََهى أََمُدْه . . . . . . 

  .دينهم رافضون ملا يف الكتابني 

  ) ١٧(اْعلَُموا أَنَّ اللََّه ُيحْيِي الْأَْرَض َبْعَد مَْوِتَها قَْد َبيَّنَّا لَكُُم الْآيَاِت لََعلَّكُْم َتْعِقلُونَ 

هذا متثيل ألثر الذكر يف القلوب ، وأنه حيييها كما حييي الغيث : قيل } ا اعلموا أَنَّ اهللا ُيْحىِ األرض بَْعَد َمْوتَِه{ 
  .األرض 

  ) ١٨(إِنَّ الُْمصَّدِِّقَني وَالُْمصَّدِّقَاِت َوأَقَْرُضوا اللََّه قَْرًضا َحسًَنا ُيَضاَعُف لَُهْم وَلَُهْم أَْجٌر كَرٌِمي 

من صدق ، وهم الذين صدقوا اهللا ورسوله يعين . » نيواملصّدق«وقرىء على األصل . املتصّدقني } املصدقني { 
على معىن الفعل يف املصّدقني؛ ألنّ الالم مبعىن الذين : ؟ قلت } َوأَقْرِضُواُ { عالم عطف قوله : فإن قلت . املؤمنني 

ن الطيب أنّ يتصدق م: والقرض احلسن . إنّ الذين أصّدقوا وأقرضوا : ، واسم الفاعل مبعىن أصّدقوا ، كأنه قيل 



يضاعف : ويضاعف ، بكسر العني ، أي » يضعف«: وقرىء . عن طيبة النفس وصحة النية على املستحق للصدقة 
  .اهللا 

فَُروا َوكَذَُّبوا ورُُهْم وَالَِّذيَن كََوالَِّذيَن آَمُنوا بِاللَِّه َوُرُسِلِه أُولَِئَك ُهُم الصِّدِّيقُونَ وَالشَُّهَداُء ِعْنَد رَبِّهِْم لَُهْم أَْجرُُهْم َوُن
  ) ١٩(بِآَياتَِنا أُولَِئَك أَْصحَاُب الَْجحِيمِ 

يريد أنّ املؤمنني باهللا ورسله هم عند اهللا مبنزلة الصّديقني والشهداء؛ وهم الذي سبقوا إىل التصديق واستشهدوا يف 
كيف يسّوي : فإن قلت . ل نورهم مثل أجر الصّديقني والشهداء ومث: أي } لَُهْم أَْجُرُهْم َوُنورُُهْم { سبيل اهللا 

املعىن أنّ اهللا يعطي املؤمنني أجرهم ويضاعفه هلم بفضله ، حىت يساوى : بينهم يف األجر وال بّد من التفاوت؟ قلت 
  .خربه } لَُهْم أَْجُرُهمْ { مبتدأ ، و } والشهدآء { وجيوز أن يكون . أجرهم مع إضعافه أجر أولئك 

ْعَجَب الْكُفَّاَر اةُ الدُّْنَيا لَِعٌب َولَْهٌو َوزِيَنةٌ َوتَفَاُخرٌ َبيَْنكُْم وََتكَاثٌُر ِفي الْأَْموَالِ َوالْأَْولَاِد كََمثَلِ غَْيٍث أَاْعلَُموا أَنََّما الَْحَي
ةٌ ِمَن اللَِّه َورِضَْوانٌ َوَما الَْحَياةُ الدُّْنَيا إِلَّا َنَباُتهُ ثُمَّ َيهِيُج فََتَراُه ُمْصفَرا ثُمَّ َيكُونُ ُحطَاًما َوِفي الْآخَِرِة َعذَاٌب َشِديٌد َوَمْغفَِر

  ) ٢٠(َمَتاُع الُْغرُورِ 

وأما اآلخرة فما هي إال . أراد أنّ الدنيا ليست إال حمقرات من األمور وهي اللعب واللهو والزينة والتفاخر والتكاثر 
به حال الدنيا وسرعة تقضيها مع قلة جدواها وش. العذاب الشديد واملغفرة ورضوان اهللا : أمور عظام ، وهي 

بنبات أنبته الغيث فاستوى واكتهل وأعجب به الكفار اجلاحدون لنعمة اهللا فيما رزقهم من الغيث والنبات ، فبعث 
. عليه العاهة فهاج واصفّر وصار حطاماً عقوبة هلم على جحودهم ، كما فعل بأصحاب اجلنة وصاحب اجلنتني 

  .» مصفاّراً«: وقرىء . الزراع } الكفار { : وقيل 

اللَِّه َوُرُسِلِه ذَِلَك فَْضلُ اللَِّه َسابِقُوا إِلَى َمْغِفَرٍة ِمْن رَبِّكُْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها كَعَْرضِ السََّماِء َوالْأَْرضِ أُِعدَّْت ِللَِّذيَن آَمُنوا بِ
  ) ٢١(ُيْؤِتيِه َمْن َيَشاُء َواللَُّه ذُو الْفَْضلِ الْعَِظيمِ 

قال } عَْرُضَها كَعَْرضِ السماء واألرض { سارعوا مسارعة املسابقني ألقراهنم يف املضمار ، إىل جنة } سَابِقُواْ { 
كعرض سبع السموات وسبع األرضني ، وذكر العرض دون الطول؛ ألنّ كل ماله عرض وطول فإنّ : السدي 

البسطة : وجيوز أن يراد بالعرض . طوله أبسط وأمّد عرف أنّ : عرضه أقل من طوله ، فإذا وصف عرضه بالبسطة 
بعث : ملا حقر الدنيا وصغر أمرها وعظم أمر اآلخرة ]  ٥١: فصلت [ } فَذُو ُدَعاء َعرِيضٍ { : ، كقوله تعاىل 

{ وهي املغفرة املنجية من العذاب الشديد والفوز بدخول اجلنة : عباده على املسارعة إىل نيل ما وعد من ذلك 
  .وهم املؤمنون } ُيؤِْتيِه َمن َيَشاء { عطاؤه } فضال للَِّه { املوعود من املغفرة واجلنة } ذلك 

ِلكَْيلَا ) ٢٢(َعلَى اللَِّه َيِسٌري َما أَصَاَب ِمْن ُمِصيَبٍة ِفي الْأَْرضِ وَلَا ِفي أَنْفُِسكُْم إِلَّا ِفي ِكَتابٍ ِمْن قَْبلِ أَنْ َنبَْرأََها إِنَّ ذَِلَك 
الَِّذيَن يَْبَخلُونَ َوَيأُْمُرونَ النَّاسَ ) ٢٣(سَْوا َعلَى َما فَاَتكُْم َولَا َتفَْرُحوا بَِما آَتاكُْم َواللَُّه لَا ُيِحبُّ كُلَّ ُمخَْتالٍ فَخُورٍ َتأْ

  ) ٢٤(بِالُْبْخلِ َوَمْن َيَتَولَّ فَإِنَّ اللََّه ُهَو الْغَنِيُّ الَْحِميُد 



يف } ِفى كتاب { حنو األدواء واملوت : ويف األنفس . جلدب وآفات الزروع والثمار حنو ا: املصيبة يف األرض 
َعلَى اهللا { إنّ تقدير ذلك وإثباته يف كتاب } إِنَّ ذَِلَك { يعين األنفس أو املصائب } مِّن قَْبلِ أَن نَّبَْرأََها { اللوح 
يعين أنكم } . . . . . لِّكَْيالَ َتأْسَْواْ { : مة فيه فقال وإن كان عسرياً على العباد ، مث علل ذلك وبني احلك} َيِسٌري 

إذا علمتم أنّ كل شيء مقدر مكتوب عند اهللا قلّ أساكم على الفائت وفرحكم على اآليت؛ ألنّ من علم أن ما 
 مل يتفاقم جزعه عند فقده ، ألنه وطن نفسه على ذلك ، وكذلك من علم أنّ بعض اخلري: عنده معقود ال حمالة 

ألنّ من فرح } واهللا الَ ُيِحبُّ كُلَّ ُمْختَالٍ فَُخورٍ { مل يعظم فرحه عند نيله : واصل إليه ، وأن وصوله ال يفوته حبال 
وأتاكم ، من اإليتاء » مبا آتاكم«: قرىء . اختال وافتخر به وتكرب على الناس : حبظ من الدنيا وعظم يف نفسه 

فال أحد ميلك نفسه عند مضرة تنزل به ، وال عند منفعة : فإن قلت » أوتيتم مبا«ويف قراءة ابن مسعود . واإلتيان 
احلزن املخرج إىل ما يذهل صاحبه عن الصرب والتسليم ألمر اهللا ورجاء : املراد : قلت . يناهلا أن ال حيزن وال يفرح 

ن خيلو منه مع االستسالم ، ثواب الصابرين ، والفرح املطغى امللهى عن الشكر؛ فأما احلزن الذي ال يكاد اإلنسا
كُلَّ ُمخَْتالٍ فَخُورٍ { : بدل من قوله } الذين َيْبَخلُونَ { فال بأس هبما : والسرور بنعمة اهللا واالعتداد هبا مع الشكر 

الذين يفرحون الفرح املطغى إذا رزقوا ماالً وحظاً من الدنيا فلحبهم : ال حيب الذين يبخلون ، يريد : كأنه قال } 
يزوونه عن حقوق اهللا ويبخلون به ، وال يكفيهم أهنم خبلوا حىت حيملوا الناس : عزته عندهم وعظمه يف عيوهنم له و

} َوَمن َيَتَولَّ { على البخل ويرغبوهم يف اإلمساك ويزينوه هلم ، وذلك كله نتيجة فرحهم به وبطرهم عند إصابته 
: وقرىء . فإنّ اهللا غين عنه : سى على الفائت والفرح باآليت عن أوامر اهللا ونواهيه ومل ينته عما هنى عنه من األ

  .، وهو يف مصاحف أهل املدينة والشام كذلك » فإنّ اهللا الغين«: وقرأ نافع » بالبخل«

ْسِط وَأَنَْزلَْنا الَْحدِيَد ِفيِه بَأٌْس َشدِيٌد لَقَْد أَْرَسلَْنا ُرُسلََنا بِالَْبيِّنَاِت َوأَْنَزلَْنا َمعَُهُم الْكَِتاَب وَالِْميَزانَ ِلَيقُوَم النَّاُس بِالِْق
  ) ٢٥(َوَمَناِفُع ِللنَّاسِ َوِلَيْعلََم اللَُّه َمْن َيْنصُُرُه َوُرُسلَُه بِالَْغْيبِ إِنَّ اللََّه قَوِيٌّ َعزِيٌز 

أي } وَأَنَزلَْنا َمَعُهمُ الكتاب { زات باحلجج واملعج} بالبينات { يعين املالئكة إىل األنبياء } لَقَدْ أَْرَسلَْنا ُرُسلََنا { 
وَأَنزْلَْنا { مر قومك يزنوا به : روى أنّ جربيل عليه السالم نزل بامليزان فدفعه إىل نوح وقال } وامليزان { الوحي 
رة السندان ، والكلبتان ، وامليقعة واملطرقة ، واإلب: نزل آدم من اجلنة ومعه مخسة أشياء من حديد : قيل } احلديد 

  :وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم . ومعه املّر واملسحاة : وروى . 
» أنزل احلديد ، والنار ، واملاء ، وامللح : أنّ اهللا تعاىل أنزل أربع بركات من السماء إىل األرض « )  ١١٣٢( 

وذلك أنّ ]  ٦٠: الزمر [ } نعام َوأَنَزلَ لَكُْم ّمَن األ{ : خلقناه ، كقوله تعاىل : } َوأَنَزلَْنا احلديد { وعن احلسن 
يف مصاحلهم } ومنافع ِللنَّاسِ { وهو القتال به } ِفيِه بَأٌْس َشدِيٌد { أوامره تنزل من السماء وقضاياه وأحكامه 

} ُه َوِلَيْعلََم اهللا َمن يَنُصُرُه َوُرُسلَ{ ومعايشهم وصنائعهم ، فما من صناعة إال واحلديد آلة فيها؛ أو ما يعمل باحلديد 
غائباً عنهم ، قال ابن عباس رضي } بالغيب { باستعمال السيوف والرماح وسائر السالح يف جماهدة أعداء الدين 

غين بقدرته وعزته يف إهالك من يريد هالكه عنهم ، وإمنا } إِنَّ اهللا قَوِىٌّ َعزِيٌز { ينصرونه وال يبصرونه : اهللا عنهما 
  .امتثال األمر فيه إىل الثواب كلفهم اجلهاد لينتفعوا به ويصلوا ب

  ) ٢٦(ِثٌري ِمنُْهْم فَاِسقُونَ َولَقَْد أَْرَسلَْنا ُنوًحا َوإِبَْراهِيَم َوَجَعلَْنا ِفي ذُرِّيَِّتهَِما النُُّبوَّةَ َوالِْكتَاَب فَِمْنُهْم ُمهَْتٍد َوكَ



فمن الذرية أو من } فَِمنُْهم { كتابة كتب كتاباً و: اخلط بالقلم ، يقال : وعن ابن عباس . والوحي } والكتاب { 
فمنهم مهتد ومنهم فاسق ، : وهذا تفصيل حلاهلم ، أي . املرسل إليهم ، وقد دل عليهم ذكر اإلرسال واملرسلني 

  .والغلبة للفساق 

ْنجِيلَ َوَجَعلَْنا ِفي قُلُوبِ الَِّذيَن اتََّبُعوُه َرأْفَةً َوَرْحَمةً ثُمَّ قَفَّْيَنا َعلَى آثَارِِهْم بُِرُسِلَنا َوقَفَّْيَنا بِِعيَسى اْبنِ َمْرَيَم َوآَتْيَناهُ الْإِ
َها فَآتَْيَنا الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُهمْ أَْجرَُهمْ َوَرْهَبانِيَّةً اْبَتَدُعوَها َما كََتبَْناَها َعلَْيهِْم إِلَّا اْبِتَغاَء رِْضَوانِ اللَِّه فََما َرَعْوَها َحقَّ رَِعايَِت

  ) ٢٧(ِثٌري ِمْنُهْم فَاِسقُونَ َوكَ

بفتح اهلمزة ، وأمره أهون من أمر الربطيل والسكينة فيمن روامها بفتح الفاء ، ألنّ الكلمة » األجنيل«: قرأ احلسن 
. وفقناهم للتراحم والتعاطف بينهم : فعالة ، أي : على » رآفة«: وقرىء . أعجمية ال يلزم فيها حفظ أبنية العرب 

ترهبهم : والرهبانية ] .  ٢٩: الفتح [ } ُرَحَماء َبْينَُهْم { فة أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحنوه يف ص
يف اجلبال فاّرين من الفتنة يف الدين ، خملصني أنفسهم للعبادة ، وذلك أنّ اجلبابرة ظهروا على املؤمنني بعد موت 

إال القليل ، فخافوا أن يفتنوا يف دينهم ، فاختاروا الرهبانية  عيسى ، فقاتلوهم ثالث مرات ، فقتلوا حىت مل يبق منهم
» ورهبانية«: وقرىء . فعالن من رهب ، كخشيان من خشى : ومعناه الفعلة املنسوبة إىل الرهبان ، وهو اخلائف : 

تقديره :  وهو مجع راهب كراكب وركبان ، وانتصاهبا بفعل مضمر يفسره الظاهر: بالضم ، كأهنا نسبة إىل الرهبان 
مل نفرضها حنن } َما كتبناها َعلَْيهِْم { وأحدثوها من عند أنفسهم ونذروها : يعين } ابتدعوها { وابتدعوا رهبانية . 

فََما َرَعْوَها َحقَّ { ولكنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان اهللا : استثناء منقطع ، أي } إِالَّ ابتغاء رضوان اهللا { عليهم 
أهل : يريد } فَئَاَتْيَنا الذين َءاَمنُواْ { ب على الناذر رعاية نذره؛ ألنه عهد مع اهللا ال حيل نكثه كما جي} رَِعاَيتَِها 

وجيوز أن تكون الرهبانية . الذين مل حيافظوا على نذرهم } َوكَِثٌري مِّْنُهْم فاسقون { الرمحة والرأفة الذين اتبعوا عيسى 
وجعلنا يف قلوهبم رأفة ورمحة ورهبانية مبتدعة : ا يف حمل النصب ، أي صفة هل: معطوفة على ما قبلها ، وابتدعوها 

وفقناهم للتراحم بينهم والبتداع الرهبانية واستحداثها ، ما كتبناها عليهم إال ليبتغوا هبا : من عندهم ، مبعىن 
ويبتغوا بذلك رضا اهللا  رضوان اهللا ويستحقوا هبا الثواب ، على أنه كتبها عليهم وألزمها إياهم ليتخلصوا من الفنت

وثوابه ، فما رعوها مجيعاً حق رعايتها؛ ولكن بعضهم ، فآتينا املؤمنني املراعني منهم للرهبانية أجرهم ، وكثري منهم 
  .وهم الذين مل يرعوها . فاسقون 

ِمْن َرْحَمِتِه وََيْجَعلْ لَكُمْ ُنوًرا َتْمُشونَ بِِه َوَيغِْفْر لَكُْم وَاللَُّه َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَّقُوا اللََّه َوآِمُنوا بَِرُسوِلِه يُْؤِتكُْم ِكفْلَْينِ 
  ) ٢٨(غَفُوٌر َرحِيٌم 

جيوز أن يكون خطاباً للذين آمنوا من أهل الكتاب والذين آمنوا من غريهم ، فإن كان } ياأيها الذين َءاَمنُواْ { 
أي } ِكفْلَْينِ { اهللا } ُيؤِْتكُمْ { الذين آمنوا مبوسى وعيسى آمنوا مبحمد  يا أيها: فاملعىن . خطاباً ملؤمين أهل الكتاب 

وهو } نُوراً تَْمُشونَ بِِه { يوم القيامة } َوَيجَْعل لَّكُْم { إلميانكم مبحمد وإميانكم مبن قبله } ّمن رَّْحَمِتِه { نصيبني 
  .ما أسلفتم من الكفر واملعاصي } َوَيْغِفْر لَكُمْ { .  ] ١٢: احلديد [ } يسعى ُنورُُهم { : النور املذكور يف قوله 

ِتيِه َمْن َيَشاُء َواللَُّه ذُو الْفَْضلِ ِلئَلَّا َيْعلََم أَْهلُ الْكَِتابِ أَلَّا يَقِْدُرونَ َعلَى َشْيٍء ِمْن فَْضلِ اللَِّه َوأَنَّ الْفَْضلَ بَِيِد اللَِّه ُيْؤ
  ) ٢٩(الَْعظِيمِ 



: أن خمففة من الثقيلة ، أصله } أَالَّ يَقِْدُرونَ { وال مزيدة . الذين مل يسلموا } أَْهلُ الكتاب { ليعلم } مَ لّئَالَّ َيْعلَ{ 
ال ينالون شيئاً مما ذكر من فضله من : أي } على َشْىٍء ّمن فَْضلِ اهللا { أنّ الشأن ال يقدرون : أنه ال يقدرون ، يعين 

وإن . م مل يؤمنوا برسول اهللا ، فلم ينفعهم إمياهنم مبن قبله ، ومل يكسبهم فضالً قط والنور واملغفرة ، ألهن: الكفلني 
اتقوا اهللا واثبتوا على إميانكم برسول اهللا يؤتكم ما وعد من آمن من أهل الكتاب من : كان خطاباً لغريهم ، فاملعىن 

وال ينقصكم من مثل أجرهم ، ألنكم مثلهم ]  ٥٤: القصص [ } أُْولَِئكَ ُيْؤُتونَ أَْجرَُهم مَّرََّتْينِ { : الكفلني يف قوله 
  :روى . يف اإلميانني ال تفرقون بني أحد من رسله 

أنّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث جعفراً رضي اهللا عنه يف سبعني راكباً إىل النجاشي يدعوه ، )  ١١٣٣( 
ائذن لنا يف الوفادة . أهل مملكته وهم أربعون رجالً فقدم جعفر عليه فدعاه فاستجاب له ، فقال ناس ممن آمن من 

على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فأذن هلم فقدموا مع جعفر وقد هتيأ لوقعة أحد ، فلما رأوا ما باملسلمني من 
{ اهللا استأذنوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فرجعوا وقدموا بأموال هلم فآسوا هبا املسلمني ، فأنزل : خصاصة 

]  ٣: البقرة [ } َوِممَّا رزقناهم ُينِفقُونَ . . . . { : إىل قوله ]  ١٢١: البقرة [ } . . . . الذين ءاتيناهم الكتاب 
فخروا على املسلمني ]  ٥٤: القصص [ } يُْؤُتونَ أَْجَرُهم مَّرََّتْينِ { : فلما مسع من مل يؤمن من أهل الكتاب قوله 

تابكم وكتابنا فله أجره مّرتني ، وأما من مل يؤمن بكتابكم فله أجر كأجركم ، فما فضلكم أما من آمن بك: وقالوا 
وروي أنّ مؤمين أهل الكتاب افتخروا على غريهم من املؤمنني بأهنم يؤتون أجرهم مّرتني ، وادعوا . علينا؟ فنزلت 

؛ بإدغام النون يف الياء »ألن يعلم«و. » ليعلم«و. » لكيال يعلم«و» لكي يعلم«: وقرىء . الفضل عليهم ، فنزلت 
. ، بفتح الالم وسكون الياء » ليال يعلم«: وعن احلسن . بقلب اهلمزة ياء وإدغام النون يف الياء . » لني يعلم«و. 

مث أبدلت » لال«حذفت مهزة أن ، وأدغمت نوهنا يف الم ال؛ فصار : يف وجهها : وقيل . ورواه قطرب بكسر الالم 
  :ومن فتح الالم فعلى أن أصل ألم اجلّر الفتح ، كما أنشد . ديوان ، وقرياط : غمة ياء ، كقوهلم من الالم املد

ُيؤِْتيِه َمن َيشآءُ { واليد مثل . يف ملكه وتصرفه } بَِيِد اهللا { » أن ال يقدروا«: وقرىء . . . ... أُرِيُد لِأْنَسى ِذكَْرَها 
  :ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن رسو. وال يشاء إال إيتاء من يستحقه } 
  " .من قرأ سورة احلديد كتب من الذين آمنوا باهللا ورسله ) "  ١١٣٤( 

  ) ١( اللََّه َسِميعٌ َبِصٌري قَْد َسِمَع اللَُّه قَْولَ الَِّتي ُتَجادِلَُك ِفي زَْوجَِها وََتْشَتِكي إِلَى اللَِّه َواللَُّه َيْسَمُع َتَحاُوَركَُما إِنَّ

  .} َسِمَع اهللا قَْد { 
لقد كلمت اجملادلة رسول اهللا : احلمد هللا الذي وسع مسعه األصوات : قالت عائشة رضي اهللا عنها )  ١١٣٥( 

وعن عمر أنه كان إذا دخلت عليه أكرمها . صلى اهللا عليه وسلم يف جانب البيت وأنا عنده ال أمسع ، وقد مسع هلا 
تسائلك ، وهو خولة بنت : وحتاولك ، أي . تراجعك الكالم : أي » ركحتاو«: وقرىء . قد مسع اهللا هلا : وقال 

  :ثعلبة امرأة أوس بن الصامت أخي عبادة 
رآها وهي تصلي وكانت حسنة اجلسم ، فلما سلمت راودها فأبت ، فغضب وكان به خفة وملم ، )  ١١٣٦( 

وجين وأنا شابة مرغوب يفّ ، فلما خال سين إن أوساً تز: فظاهر منها ، فأتت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالت 
  :وروى . كثر ولدي جعلين عليه كأّمه : ونثرت بطين أي 

ما : فقال . إنّ يل صبية صغاراً ، إن ضممتهم إليه ضاعوا ، وإن ضممتهم إيلّ جاعوا : أهنا قالت له )  ١١٣٧( 
  :وروى . عندي يف أمرك شيء 



يا رسول اهللا ، ما ذكر طالقاً وإمنا هو أبو ولدي وأحب الناس إيلّ : الت حرمت عليه ، فق: أنه قال هلا )  ١١٣٨( 
حرمت : أشكو إىل اهللا فاقىت ووجدي ، كلما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : حرمت عليه ، فقالت : ، فقال 

يصح أن يسمع كل } عٌ َبِصريٌ إِنَّ اهللا َسِمي{ يف شأنه ومعناه } ِفى زَْوجَِها { عليه ، هتفت وشكت إىل اهللا ، فنزلت 
معناه التوقع؛ ألن رسول : ؟ قلت ) قد مسع : ( يف قوله ) قد ( ما معىن : فإن قلت . مسموع ويبصر كل مبصر 

  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم واجملادلة كانا يتوقعان أن يسمع اهللا جمادلتها وشكواها وينزل يف ذلك ما يفّرج عنها 

مُْنكًَرا ِمَن الْقَْولِ  مِْنكُْم ِمْن نَِساِئهِْم َما ُهنَّ أُمَّهَاِتهِمْ إِنْ أُمَّهَاُتُهمْ إِلَّا اللَّاِئي وَلَْدنَُهْم وَإِنَُّهمْ لََيقُولُونَالَِّذيَن ُيظَاِهُرونَ 
ِلَما قَالُوا فََتحْرِيُر َرقََبٍة ِمْن قَْبلِ أَنْ َيَتَماسَّا  َوالَِّذيَن يُظَاِهُرونَ ِمْن نِسَاِئهِمْ ثُمَّ َيعُوُدونَ) ٢(َوُزوًرا َوإِنَّ اللََّه لََعفُوٌّ غَفُوٌر 

فََمْن لَْم َيجِْد فَصَِياُم َشهَْرْينِ ُمَتَتابَِعْينِ ِمْن قَْبلِ أَنْ َيَتَماسَّا فََمْن لَمْ ) ٣(ذَِلكُْم ُتوَعظُونَ بِِه وَاللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َخبٌِري 
  ) ٤( ِمْسِكيًنا ذَِلَك ِلُتْؤِمُنوا بِاللَِّه َوَرُسوِلِه َوتِلَْك ُحدُوُد اللَِّه َولِلْكَاِفرِيَن َعذَاٌب أَِليٌم َيْسَتِطْع فَإِطَْعاُم ِستَِّني

توبيخ للعرب وهتجني لعادهتم يف الظهار ، ألنه كان من أميان أهل } ِمنكُْم { يف } الذين يظاهرون ِمنكُْم { 
ويف قراءة . بالرفع على اللغتني احلجازية والتميمية : وقرىء } ُهنَّ أمهاهتم  مَّا{ جاهليتهم خاصة دون سائر األمم 

ملحق : واملعىن أن من يقول المرأته أنت علّي كظهر أمي . وزيادة الباء يف لغة من ينصب » بأمّهاهتم«: ابن مسعود 
} ئى وَلَْدنَُهْم ®إِنْ أمهاهتم إِالَّ اال {وهذا تشبيه باطل لتباين احلالني . يف كالمه هذا للزوج باألم ، وجاعلها مثلها 

يريد أن األمهات على احلقيقة إمنا هّن الوالدات وغريهّن ملحقات هبّن لدخوهلّن يف حكمهّن ، فاملرضعات أّمهات؛ 
ألهنّن ملا أرضعن دخلن بالرضاع يف حكم األمهات ، وكذلك أزواج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمهات 

وأما الزوجات فأبعد شيء من األمومة . اهللا حّرم نكاحهن على األمة فدخلن بذلك يف حكم األمهات املؤمنني؛ ألن 
منكراً من القول تنكره : وال بداخالت يف حكم األمهات ، فكان قول املظاهر . ألهنّن لسن بأمّهات على احلقيقة 

ملا سلف منه إذا } َوإِنَّ اهللا لََعفُوٌّ غَفُوٌر { حلق احلقيقة وتنكره األحكام الشرعية وزوراً وكذباً باطالً منحرفاً عن ا
والذين كانت عادهتم : يعين } والذين يظاهرون ِمن ّنَساِئهِْم ثُمَّ َيُعوُدونَ ِلَما قَالُواْ { : تيب منه ومل يعد إليه ، مث قال 

أن حيّرر رقبة مث مياس املظاهر منها  أن يقولوا هذا القول املنكر فقطعوه باإلسالم ، مث يعودون ملثله ، فكفارة من عاد
مث يتداركون ما قالوا؛ ألن املتدارك : مث يعودون ملا قالوا : ووجه آخر . ال حتل له مماستها إال بعد تقدمي الكفارة 

أن تدارك هذا القول : واملعىن . تداركه باإلصالح : عاد غيث على ما أفسد ، أي : ومنه املثل . لألمر عائد إليه 
ما حّرموه على : وهو أن يراد مبا قالوا : ووجه ثالث . يه بأن يكفر حىت ترجع حاهلما كما كانت قبل الظهار وتالف

 ٨٠: مرمي [ } َونَرِثُُه َما َيقُولُ { : أنفسهم بلفظ الظهار ، تنزيالً للقول منزلة املقول فيه حنو ما ذكرنا يف قوله تعاىل 
االستمتاع هبا من مجاع ، أو ملس بشهوة ، أو نظر إىل : واملماسة . ماس مث يريدون العود للت: ويكون املعىن ] 

ألن احلكم بالكفارة دليل على ارتكاب اجلناية ، فيجب أن تتعظوا } ُتوَعظُونَ بِهِ { احلكم } ذَِلكُْم { فرجها لشهوة 
: الظهار بغري هذا اللفظ؟ قلت هل يصح : فإن قلت . هبذا احلكم حىت ال تعودوا إىل الظهار وختافوا عقاب اهللا عليه 

نعم إذا وضع مكان أنت عضواً منها يعرب به عن اجلملة كالرأس والوجه والرقبة والفرج ، أو مكان الظهر عضواً 
ومكان األّم ذات رحم حمرم منه من نسب أو رضاع أو صهر أو . آخر حيرم النظر إليه من األم كالبطن والفخذ 

كظهر أخيت من الرضاع أو عميت من النسب أو امرأة ابين أو أيب أو أّم امرأيت أو  أنت علي: مجاع ، حنو أن يقول 
  .بنتها ، فهو مظاهر 



وقال . وعن احلسن والنخعي والزهري واألوزاعي والثوري وغريهم حنوه . وهو مذهب أيب حنيفة وأصحابه 
مل ينس اهللا أن يذكر البنات : ن الشعيب وع. ال يكون الظهار إال باألّم وحدها وهو قول قتادة والشعيب : الشافعي 

: وعن بعضهم . واألخوات والعمات واخلاالت؛ إذ أخرب أن الظهار إمنا يكون باألّمهات الوالدات دون املرضعات 
: فإذا امتنع املظاهر من الكفارة ، هل للمرأة أن ترافعه؟ قلت : فإن قلت . ال بد من ذكر الظهر حىت يكون ظهاراً 

على القاضي أن جيربه على أن يكفر ، وأن حيبسه؛ وال شيء من الكفارات جيرب عليه وحيبس إال كفارة و. هلا ذلك 
فإن مّس : فإن قلت . الظهار وحدها ، ألنه يضّر هبا يف ترك التكفري واالمتناع من االستمتاع ، فيلزم إيفاء حقها 

  :وى عليه أن يستغفر وال يعود حىت يكفر ، ملا ر: قبل أن يكفر؟ قلت 
ظاهرت من امرأيت مث أبصرت : أن سلمة بن صخر البياض قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم )  ١١٣٩( 

أي : فإن قلت » استغفر ربك وال تعد حىت تكفر « : خلخاهلا يف ليلة قمراء فواقعتها ، فقال عليه الصالة والسالم 
وعند الشافعي ال جتزي إال . عاً ، ألهنا يف اآلية مطلقة املسلمة والكافرة مجي: رقبة جتزىء يف كفارة الظهار؟ قلت 

وال جتزى أّم الولد واملدبر ]  ٩٢: النساء [ } فََتحْرِيُر َرقََبٍة مُّْؤِمَنةٍ { : لقوله تعاىل يف كفارة القتل . املؤمنة 
فإن أعتق بعض الرقبة أو :  فإن قلت: ال جيوز : وعند الشافعي . واملكاتب الذي أّدى شيئاً ، فإن مل يؤّد شيئاً جاز 

عند أيب حنيفة ،  -ناسياً أو عامداً  -أو ليالً  -هناراً مس  -عليه أن يستأنف : صام بعض الصيام مث مس؟ قلت 
. عتق بعض الرقبة عتق كلها فيجزيه ، وإن كان املّس يفسد الصوم استقبل ، وإال بىن : وعند أيب يوسف وحممد 

نصف صاع من بّر أو صاعاً من غريه عند أيب حنيفة ، وعند :  اإلطعام؟ قلت كم يعطي املسكني يف: فإن قلت 
ما بال التماس مل يذكر عند الكفارة باإلطعام كما ذكره : فإن قلت . الشافعي مّداً من طعام بلده الذي يقتات فيه 

الث يف وجوب تقدميها على أنه ال فرق بني الكفارات الث: اختلف يف ذلك ، فعند أيب حنيفة : عند الكفارتني؟ قلت 
املساس ، وإمنا ترك ذكره عند اإلطعام داللة على أنه إذا وجد يف خالل اإلطعام مل يستأنف كما يستأنف الصوم إذا 

الضمري يف أن يتماسا : فإن قلت . مل يذكر للداللة على أن التكفري قبله وبعده سواء : وعند غريه . وقع يف خالله 
البيان والتعليم لألحكام والتنبيه } ذَِلَك { ما دلّ عليه الكالم من املظاهر واملظاهر منها إىل : إالم يرجع؟ قلت 

يف العمل بشرائعه اليت شرعها من الظهار وغريه ، ورفض ما كنتم عليه يف } باهللا َوَرسُوِلِه { عليها لتصدقوا 
َعذَابٌ { الذي ال يتبعوهنا وال يعملون عليها } ين وللكافر{ اليت ال جيوز تعدّيها } َوتِلَْك ُحدُوُد اهللا { جاهليتكم 

  .} أَلِيٌم 

نَاٍت َوِللْكَاِفرِيَن َعذَاٌب ُمهٌِني إِنَّ الَِّذيَن ُيَحادُّونَ اللََّه َوَرُسولَُه كُبِتُوا كََما كُبَِت الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم َوقَْد أَْنَزلَْنا آَياتٍ َبيِّ
  ) ٦(ُه َجِميًعا فَُيَنبِّئُُهْم بَِما َعِملُوا أَْحَصاُه اللَُّه َوَنسُوُه َواللَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء َشهِيٌد َيْوَم َيْبَعثُُهُم اللَّ) ٥(

أريد : قيل . من قبلهم من أعداء الرسل } كََما كُبِتَ { أخزوا وأهلكوا } كُبُِتواْ { يعادون ويشاقون } ُيَحآدُّونَ { 
هبذه } وللكافرين { تدل على صدق الرسول وصحة ما جاء به } لَْنا ءايات بينات َوقَْد أَنَز{ كبتهم يوم اخلندق 

أو بإضمار اذكر تعظيماً . أو مبهني . منصوب بلهم } َيْوَم َيْبعَثُُهُم { يذهب بعزهم وكربهم } َعذَاٌب مُّهٌِني { اآليات 
{ حي مجيع :  حال واحدة ، كما تقول أو جمتمعني يف. كلهم ال يترك منهم أحد غري مبعوث } َجِميعاً { لليوم 

ختجيالً هلم وتوبيخاً وتشهرياً حباهلم ، يتمنون عنده املسارعة هبم إىل النار ، ملا يلحقهم من } فَُيَنبِّئُُهمْ بَِما َعِملُواْ 
ه حني ألهنم هتاونوا ب} وََنُسوُه { أحاط به عدداً مل يفته منه شيء } أحصاه اهللا { اخلزى على رؤوس األشهاد 

  .ارتكبوه مل يبالوا به لضراوهتم باملعاصي ، وإمنا حتفظ معظمات األمور 



ابِعُُهْم َولَا خَْمَسٍة إِلَّا ُهَو أَلَْم َتَر أَنَّ اللََّه َيْعلَُم َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي الْأَْرضِ َما َيكُونُ ِمْن َنجَْوى ثَلَاثٍَة إِلَّا ُهَو َر
ِة إِنَّ اللََّه بِكُلِّ َشْيٍء ْدَنى ِمْن ذَِلَك َولَا أَكْثََر إِلَّا ُهَو َمَعُهْم أَْيَن َما كَاُنوا ثُمَّ ُينَبِّئُُهمْ بَِما َعِملُوا َيْوَم الِْقَياَمَساِدُسُهْم وَلَا أَ

  ) ٧(َعِليٌم 

أو . ري حقيقي ومن فاصله وقرىء بالياء والتاء ، والياء على أنّ النجوى تأنيثها غ. من كان التامة } َما َيكُونُ { 
من : التناجي ، فال ختلو إما أن تكون مضافة إىل ثالثة ، أي : والنجوى . على أنّ املعىن ما يكون شيء من النجوى 

أو جعلوا جنوا يف أنفسهم مبالغة ، . من أهل جنوى ثالثة ، فحذف األهل : أو موصوفة هبا ، أي . جنوى ثالثة نفر 
، بالنصب على احلال » ثالثة ومخسة«: وقرأ ابن أيب عبلة ]  ٨٠: يوسف [ } واْ َنجِّيا خَلَُص{ : كقوله تعاىل 

ما : فإن قلت . أو على تأويل جنوى مبتناجني ، ونصبها من املستكن فيه . بإضمار يتناجون؛ ألن جنوى يدل عليه 
ملنافقني حتلقوا للتناجي مغايظة أن قوما من ا: فيه وجهان ، أحدمها : الداعي إىل ختصيص الثالثة واخلمسة؟ قلت 

{ ما يتناجى منهم ثالثة وال مخسة كما تروهنم يتناجون كذلك : ثالثة ومخسة ، فقيل : للمؤمنني على هذين العددين 
: واهللا معهم يسمع ما يقولون ، فقد روى عن ابن عباس رضي اهللا عنه } َوالَ أَكْثََر إِالَّ { عدديهم } َوالَ أدىن ِمن 

أترى أن اهللا يعلم ما : كانوا يوماً يتحدثون ، فقال أحدهم : لت يف ربيعة وحبيب ابين عمرو وصفوان بن أمية أهنا نز
ألن . إن كان يعلم بعضاً فهو يعلم كله؛ وصدق : وقال الثالث . يعلم بعضاً وال يعلم بعضاً : نقول؟ فقال اآلخر 

أنه : عاملاً بغري سبب ثابت له مع كل معلوم ، والثاين  من علم بعض األشياء بغري سبب فقد علمها كلها ألن كونه
قصد أن يذكر ما جرت عليه العادة من أعداد أهل النجوى واملتخالني للشورى واملندبون لذلك ليسوا بكل أحد 
وإمنا هم طائفة جمتباة من أوىل النهى واألحالم ، ورهط من أهل الرأي والتجارب ، وأول عددهم االثنان فصاعداً 

أال ترى إىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه كيف ترك .  مخسة إىل ستة إىل ما اقتضته احلال وحكم االستصواب إىل
فدلّ } َوالَ أدىن ِمن ذَِلَك { : األمر شورى بني ستة ومل يتجاوز هبا إىل سابع ، فذكر عز وعال الثالثة واخلمسة وقال 

إال اهللا : ويف مصحف عبد اهللا . فدلّ على ما يلي هذا العدد ويقاربه } َوالَ أَكْثََر { على االثنني واألربعة وقال 
رابعهم ، وال أربعة إال اهللا خامسهم ، وال مخسة إال اهللا سادسهم ، وال أقل من ذلك وال أكثر إال اهللا معهم إذا 

وال أكثر ، : يكون وجيوز أن . ، بالنصب على أن ال لنفي اجلنس » وال أدىن من ذلك وال أكثر«: وقرىء . انتجوا 
وجيوز أن يكون . ال حول وال قّوة إال باهللا ، بفتح احلول ورفع القّوة : بالرفع معطوفاً على حمل مع أدىن ، كقولك 

ِمن { ) ال ( ال حول وال قّوة إال باهللا ، وأن يكون ارتفاعهما عطفاً على حمل : مرفوعني على االبتداء ، كقولك 
: وجيوز أن يكونا جمرورين عطفاً على جنوى ، كأنه قيل . أدىن وال أكثر إال هو معهم  ما يكون: كأنه قيل } جنوى 

أنه يعلم ما يتناجون به : ومعىن كونه معهم . بالباء » وال أكرب«: وقرىء . ما يكون من أدىن وال أكثر إال هو معهم 
على » مث ينبئهم«وقرىء . ان واملشاهدة وال خيفى عليه ما هم فيه ، فكأنه مشاهدهم وحماضرهم ، وقد تعاىل عن املك

  .التخفيف 

َواِن َوَمْعِصَيِت الرَّسُولِ َوإِذَا أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذيَن ُنهُوا َعنِ النَّْجَوى ثُمَّ َيُعوُدونَ ِلَما ُنُهوا َعْنُه َويََتَناَجْونَ بِالْإِثْمِ َوالُْعْد
للَُّه َوَيقُولُونَ ِفي أَنْفُِسهِمْ لَْولَا ُيَعذُِّبَنا اللَُّه بَِما َنقُولُ َحْسبُُهْم جََهنَُّم َيْصلَْونََها فَبِئْسَ َجاُءوَك َحيَّْوكَ بَِما لَمْ ُيَحيَِّك بِِه ا

  ) ٨(الَْمِصُري 



كانت اليهود واملنافقون يتناجون فيما بينهم ويتغامزون بأعينهم إذا رأوا املؤمنني ، يريدون أن يغيظوهم ، فنهاهم 
صلى اهللا عليه وسلم فعادوا ملثل فعلهم ، وكان تناجيهم مبا هو إمث وعدوان للمؤمنني وتواص مبعصية  رسول اهللا

َحيَّْوَك بَِما لَْم ُيحَيَِّك بِِه { بكسر العني ، ومعصيات الرسول » ينتجون باإلمث والعدوان«: وقرىء . الرسول وخمالفته 
وسالم على ِعَباِدهِ { : املوت؛ واهللا تعاىل يقول : يا حممد؛ والسام السام عليك : يعين أهنم يقولون يف حتيتك } اهللا 

 ٦٤: األنفال [ } يا أيها النيب { و ]  ٤١/٦٧: املائدة [ } يا أيها الرسول { و ]  ٥٩: النمل [ } الذين اصطفى 
علينا حىت يعذبنا اهللا مبا نقول ، فقال اهللا  ماله إن كان نبياً ال يدعو: كانوا يقولون } لَْوالَ يَُعذُّبَنا اهللا بَِما َنقُولُ { ] 

  .عذاباً } َحْسبُُهْم َجهَنَُّم { : تعاىل 

للََّه نَاَجْوا بِالْبِرِّ َوالتَّقَْوى وَاتَّقُوا اَيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا َتنَاَجيُْتْم فَلَا َتَتنَاَجْوا بِالْإِثْمِ وَالُْعدَْواِن َوَمْعصَِيِت الرَّسُولِ َوَت
لَى اللَِّه إِنََّما النَّْجَوى ِمَن الشَّْيطَانِ لَِيْحُزنَ الَِّذيَن آَمُنوا َولَْيَس بَِضارِِّهْم َشيْئًا إِلَّا بِإِذِْن اللَِّه َوَع) ٩(الَِّذي إِلَْيِه ُتْحَشُرونَ 
  ) ١٠(فَلَْيَتَوكَّلِ الُْمْؤِمُنونَ 

إذا تناجيتم فال : وجيوز أن يكون للمؤمنني ، أي . ين آمنوا بألسنتهم خطاب للمنافقني الذ} ياأيها الذين ءامنوا { 
  :وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم } وتناجوا بالرب والتقوى { تتشبهوا بأولئك يف تناجيهم بالشر 

: وقرىء . » دون الثالث«: وروى " إذا كنتم ثالثة فال يتناج اثنان دون صاحبهما فإنّ ذلك حيزنه ) "  ١١٤٠( 
الالم إشارة إىل النجوى باإلمث والعدوان ، } إِنََّما النجوى { إذا انتجيتم فال تنتجوا : وعن ابن مسعود » فال تناجوا«

أنّ الشيطان يزينها هلم ، فكأهنا منه ليغيظ الذين آمنوا وحيزهنم : واملعىن } لَِيْحُزنَ الذين َءاَمنُواْ { : بدليل قوله تعاىل 
كيف ال يضرهم الشيطان أو احلزن إال : فإن قلت . } بَِضارِِّهْم َشيْئاً إِالَّ بِإِذِْن اهللا { أو احلزن  الشيطان} َولَْيَس { 

ال يضرهم : كانوا يومهون املؤمنني يف جنواهم وتغامزهم أن غزاهتم غلبوا وأنّ أقارهبم قتلوا ، فقال : بإذن اهللا؟ قلت 
مبشيئته ، وهو أن يقضي املوت على أقارهبم أو الغلبة على : ، أي الشيطان أو احلزن بذلك املوهم إال بإذن اهللا 

  .» ليحزن«و» ليحزن«: وقرىء . الغزاة 

اللَُّه  يلَ اْنُشُزوا فَاْنُشزُوا َيْرفَعَِيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا ِقيلَ لَكُْم تَفَسَُّحوا ِفي الَْمَجاِلسِ فَافَْسحُوا َيفَْسحِ اللَُّه لَكُْم َوإِذَا ِق
  ) ١١(الَِّذيَن آَمُنوا مِْنكُْم وَالَِّذيَن أُوتُوا الِْعلَْم َدَرَجاٍت َواللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َخبٌِري 

تنّح؛ وال تتضاّموا : أفسح عين ، أي : توسعوا فيه وليفسح بعضكم عن بعض ، من قوهلم } َتفَسَّحُواْ ِفى اجملالس { 
لس رسول اهللا ، وكانوا يتضاّمون فيه تنافساً على القرب منه ، وحرصاً على جم: واملراد » تفاسحوا«: وقرى . 

آل [ } َمقَاِعَد ِللِْقتَالِ { : هو اجمللس من جمالس القتال ، وهي مراكز الغزاة ، كقوله تعاىل : استماع كالمه ، وقيل 
سحوا ، فيأبون حلرصهم على تف: كان الرجل يأيت الصف فيقول : قيل » يف اجملالس«: وقرىء ]  ١٢١: عمران 

َيفَْسحِ { توسعوا يف جلوسكم وال تتضايقوا فيه : وهو اجللوس ، أي : بفتح الالم » يف اجمللس«: وقرىء . الشهادة 
} انشزوا { مطلق يف كل ما يبتغي الناس الفسحة فيه من املكان والرزق والصدر والقرب وغري ذلك } اهللا لَكُمْ 

أو اهنضوا عن جملس رسول اهللا إذا أمرمت بالنهوض عنه ، وال متلوا رسول اهللا . بلني اهنضوا للتوسعة على املق
} َيْرفَعِ اهللا { أو اهنضوا إىل الصالة واجلهاد وأعمال اخلري إذا استنهضتم ، وال تثبطوا وال تفرطوا : باالرتكاز فيه 

. بالتاء والياء : قرىء } ات واهللا بَِما َتْعَملُونَ درج{ املؤمنني بامتثال أوامره وأوامر رسوله ، والعاملني منهم خاصة 
. أنه كان إذا قرأها قال يا أيها الناس افهموا هذه اآلية ولترغبكم يف العلم : عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه 



  :وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  :وعنه عليه السالم " املضمر سبعني سنة  بني العامل والعابد مائة درجة بني كل درجتني حضر اجلواد) "  ١١٤١( 
  :وعنه عليه السالم " فضل العامل على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب ) "  ١١٤٢( 
فأعظم مبرتبة هي واسطة بني النبّوة " األنبياء مث العلماء ، مث الشهداء : يشفع يوم القيامة ثالثة ) "  ١١٤٣( 

خّير سليمان بني العلم واملال وامللك ، فاختار العلم فأعطى املال : وعن ابن عباس . ل اهللا والشهادة بشهادة رسو
  :وقال عليه السالم . وامللك معه 

ليت شعري أي : وعن بعض احلكماء " أوحى اهللا إىل إبراهيم ، يا إبراهيم ، إين عليم أحب كل عليم ) "  ١١٤٤( 
كاد العلماء يكونون أرباباً ، وكل عز : من أدرك العلم ، وعن األحنف  شيء أدرك من فاته العلم ، وأي شيء فات

  .وعن الزبريي العلم ذكر فال حيبه إال ذكورة الرجال . مل يوطد بعلم فإىل ذل ما يصري 

ِلَك خَْيٌر لَكُْم َوأَطَْهُر فَإِنْ لَْم َتجُِدوا فَإِنَّ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا نَاَجيُْتُم الرَّسُولَ فَقَدُِّموا َبْيَن َيَدْي َنجَْواكُمْ َصَدقَةً ذَ
ُموا أَأَْشفَقُْتمْ أَنْ ُتقَدِّمُوا َبْيَن َيَدْي َنْجَواكُْم َصَدقَاٍت فَإِذْ لَْم َتفَْعلُوا َوَتابَ اللَُّه َعلَْيكُْم فَأَِقي) ١٢(اللََّه غَفُوٌر َرِحيٌم 

  ) ١٣(وا اللََّه َوَرسُولَُه َواللَُّه َخبٌِري بَِما َتْعَملُونَ الصَّلَاةَ َوآُتوا الزَّكَاةَ َوأَِطيُع

من أفضل ما أوتيت العرب الشعر : قبل جنواكم كقول عمر : واملعىن . استعارة ممن له يدان } َبْيَن َيَدْى جنواكم { 
خَْيٌر لَّكُمْ { التقدمي ) ذلكم ( قبل حاجته : ، يقدِّمه الرجل أمام حاجته فيستمطر به الكرمي ويستنزل به اللئيم ، يريد 

روى أن الناس أكثروا مناجاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبا . ألنّ الصدقة طهرة } وَأَطَْهرُ { يف دينكم } 
قال . يريدون حىت أملوه وأبرموه ، فأريد أن يكفوا عن ذلك ، فأمروا بأن من أراد يناجيه قّدم قبل مناجاته صدقة 

  :عنه  علي رضي اهللا
: قال . ال يطيقونه : ما تقول يف دينار؟ قلت : ملا نزلت دعاين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال )  ١١٤٥( 

أما الفقري فلعسرته . اشتّد عليهم فارتدعوا وكفوا : فلما رأوا ذلك . إنك لزهيد : حبة أو شعرية؛ قال : كم؟ قلت 
وعن علي رضي . ما كان إال ساعة من هنار : وقيل . ليال مث نسخ  كان ذلك عشر: وقيل . ، وأما الغّين فلشحه 

  :اهللا عنه 
كان يل دينار فصرفته ، فكنت : إن يف كتاب اهللا آلية ما عمل هبا أحد قبلي وال يعمل هبا أحد بعدي )  ١١٤٦( 

وعن . عليه وسلم  تصدق به يف عشر كلمات سأهلّن رسول اهللا صلى اهللا: قال الكليب . إذا ناجيته تصدقت بدرهم 
تزوجه فاطمة ، وإعطاؤه : لو كانت يل واحدة منهّن كانت أحب إيلّ من محر النعم : كان لعلّي ثالث : ابن عمر 

{ هي منسوخة بالزكاة : هي منسوخة باآلية اليت بعدها ، وقيل : قال ابن عباس . الراية يوم خيرب ، وآية النجوى 
ات ملا فيه من اإلنفاق الذي تكرهونه ، وأنّ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم أخفتم تقدمي الصدق} َءأَْشفَقُْتْم 

وعذركم ورخص لكم يف أن ال } وََتاَب اهللا َعلَْيكُْم { ما أمرمت به وشق عليكم ، و } فَإِذْ لَمْ َتفَْعلُواْ { بالفحشاء 
  .قرىء بالتاء والياء }  بَِما َتْعَملُونَ{ تفعلوه ، فال تفرطوا يف الصالة والزكاة وسائر الطاعات 

) ١٤(الْكَِذبِ وَُهْم َيْعلَُمونَ  أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذيَن َتَولَّْوا قَْوًما غَِضَب اللَُّه َعلَْيهِْم َما ُهْم ِمْنكُْم َولَا ِمنُْهْم وََيْحِلفُونَ َعلَى
اتََّخذُوا أَْيمَاَنُهمْ ُجنَّةً فََصدُّوا َعْن َسبِيلِ اللَِّه فَلَُهْم َعذَاٌب ) ١٥(ْعَملُونَ أََعدَّ اللَُّه لَُهْم َعذَاًبا َشِديًدا إِنَُّهْم َساَء َما كَاُنوا َي

َيْومَ ) ١٧(ونَ لَْن ُتْغنَِي َعنُْهْم أَمَْوالُُهْم َولَا أَْولَادُُهْم ِمَن اللَِّه َشيْئًا أُولَِئَك أَْصحَاُب النَّارِ ُهْم ِفيَها خَاِلُد) ١٦(ُمهٌِني 



اسَْتْحَوذَ ) ١٨(الْكَاِذُبونَ  ثُُهُم اللَُّه َجِميًعا فََيْحِلفُونَ لَُه كََما َيْحِلفُونَ لَكُْم وََيْحَسُبونَ أَنَُّهْم َعلَى َشْيٍء أَلَا إِنَُّهْم ُهُمَيْبَع
  ) ١٩(بَ الشَّْيطَاِن ُهُم الَْخاِسُرونَ َعلَْيهُِم الشَّْيطَانُ فَأَْنَساُهْم ذِكَْر اللَِّه أُولَِئَك حِْزُب الشَّْيطَاِن أَلَا إِنَّ ِحْز

: املائدة [ } من لعنه اهللا وغضب عليه { : كان املنافقون يتولون اليهود وهم الذين غضب اهللا عليهم يف قوله تعاىل 
هود ، وال من الي} َوالَ ِمنُْهْم { يا مسلمون } مَّا ُهم مِّنكُْم { ويناصحوهنم وينقلون إليهم أسرار املؤمنني ]  ٦٠

} َوَيْحِلفُونَ َعلَى الكذب { ، ]  ١٤٣: النساء [ } مُّذَْبذَبَِني َبْيَن ذلك الَ إىل َهُؤالء َوالَ إِلَى َهُؤالء { : كقوله تعاىل 
أن احمللوف عليه } وَُهْم َيْعلَُمونَ { واهللا إنا ملسلمون ، فيحلفون على الكذب الذي هو ادعاء اإلسالم : أي يقولون 
أن يكون اخلرب ال على وفاق املخرب : الكذب : ؟ قلت } َوُهْم َيْعلَُمونَ { : فما فائدة قوله : فإن قلت . كذب حبت 

أهنم الذين خيربون وخربهم خالف ما خيربون عنه ، وهم عاملون بذلك : عنه ، سواء علم املخرب أو مل يعلم ، فاملعىن 
  :متعمدون له ، كمن حيلف بالغموس وقيل 

عبد اهللا بن نبتل املنافق جيالس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، مث يرفع حديثه إىل اليهود ، فبينا كان )  ١١٤٧( 
يدخل عليكم اآلن رجل قلبه قلب جبار وينظر بعني شيطان ، : رسول اهللا يف حجرة من حجره إذ قال ألصحابه 

؟ فحلف باهللا ما »م تشتمين أنت وأصحابكعال«: فدخل ابن نبتل وكان أزرق ، فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم 
نوعاً } َعذَاباً َشدِيداً { فانطلق فجاء بأصحابه ، فحلفوا باهللا ما سبوه ، فنزلت » فعلت«: فعل ، فقال عليه السالم 

ى سوء العمل يعين أهنم كانوا يف الزمان املاضي املتطاول عل} إِنَُّهْم َساَء َما كَانُواْ َيْعَملُونَ { من العذاب متفاقماً 
اختذوا أمياهنم اليت حلفوا : بالكسر ، أي » إمياهنم«: وقرىء . أو هي حكاية ما يقال هلم يف اآلخرة . مصرين عليه 

الناس يف خالل } فََصدُّواْ { أي سترة يتسترون هبا من املؤمنني ومن قتلهم } ُجنَّةً { أو إمياهنم الذي أظهروه . هبا 
وكانوا يثبطون من لقوا عن الدخول يف اإلسالم ويضعفون أمر املسلمني عندهم } يلِ اهللا َعن َسبِ{ أمنهم وسالمتهم 

الذين كَفَُرواْ َوَصدُّواْ َعن َسبِيلِ اهللا { : وإمنا وعدهم اهللا العذاب املهني املخزي لكفرهم وصدهم ، كقوله تعاىل . 
وروي أنّ . قليالً من اإلغناء } َشْيئاً { من عذاب اهللا }  ِمَن اهللا{ ] .  ٨٨: النحل [ } زدناهم َعذَاًبا فَْوقَ العذاب 

هللا تعاىل على أهنم مسلمون يف } فََيْحِلفُونَ { لنننصرنّ يوم القيامة بأنفسنا وأموالنا وأوالدنا : رجالً منهم قال 
ليس العجب : من النفع ، يعين } ٍء وََيْحَسُبونَ أَنَُّهْم على َشْى{ يف الدنيا على ذلك } كََما َيْحِلفُونَ لَكُْم { اآلخرة 

من حلفهم لكم ، فإنكم بشر ختفى عليكم السرائر ، وأن هلم نفعاً يف ذلك دفعاً عن أرواحهم واستجرار فوائد 
دنيوية ، وأهنم يفعلونه يف دار ال يضطرون فيها إىل علم ما يوعدون ، ولكن العجب من حلفهم هللا عامل الغيب 

وصفهم بالتوغل يف نفاقهم ومروهنم عليه : إلضطرار إىل علم ما أنذرهتم الرسل ، واملراد والشهادة مع عدم النفع وا
  :، وأن ذلك بعد موهتم وبعثهم باق فيهم ال يضمحل ، كما قال 

وقد اختلف العلماء يف كذهبم يف اآلخرة ، والقرآن ناطق ]  ٢٨: األنعام [ } َولَْو ُردُّواْ لعادوا ِلَما ُنُهواْ َعْنُه { 
واهللا َربَّنا َما كُنَّا ُمْشرِِكَني انظر كَْيَف كَذَُبواْ على { : كما ترى يف هذه اآلية ويف قوله تعاىل . بثباته نطقاً مكشوفاً 

وحنو حسباهنم أهنم على شيء من النفع إذا حلفوا ]  ٢٤ - ٢٣: األنعام [ } أَنفُِسهِْم َوَضلَّ َعنُْهْم مَّا كَانُواْ َيفَْتُرونَ 
خيتم على : وقيل عند ذلك . رهم املؤمنني ليقتبسوا من نورهم ، حلسبان أن اإلميان الظاهر مما ينفعهم استنظا

يعين أهنم الغاية اليت ال مطمح وراءها يف قول الكذب ، حيث استوت حاهلم فيه } أَالَ إِنَُّهْم ُهمُ الكاذبون { أفواههم 
: ومنه . عليهم ، من حاذ احلمار العانة إذا مجعها وساقها غالباً هلا استوىل } استحوذ َعلَْيهِمُ { يف الدنيا واآلخرة 

} الشيطان { ملكهم : استصوب واستنوق ، أي : كان أحوذياً نسيج وحده ، وهو أحد ما جاء على األصل ، حنو 



لوهبم وال أن يذكروا اهللا أصالً ال بق} فأنساهم { لطاعتهم له يف كل ما يريده منهم ، حىت جعلهم رعيته وحزبه 
  .حزب الشيطان جنده : قال أبو عبيدة . بألسنتهم 

  ) ٢٠(إِنَّ الَِّذيَن ُيَحادُّونَ اللََّه َوَرُسولَُه أُولَِئَك ِفي الْأَذَلَِّني 

  .يف مجلة من هو أذل خلق اهللا ال ترى أحداً أذل منهم } ِفى األذلني { 

  ) ٢١(اللََّه قَوِيٌّ َعزِيٌز كََتَب اللَُّه لَأَغِْلَبنَّ أََنا َوُرسُِلي إِنَّ 

  .أو بأحدمها . باحلجة والسيف } الَغِْلَبنَّ أََناْ َوُرسُِلى { يف اللوح } كََتَب اهللا { 

بَْناَءُهْم أَْو إِْخوَانَُهْم أَوْ َءُهْم أَوْ أَلَا َتجُِد قَْوًما ُيْؤِمُنونَ بِاللَِّه وَالَْيْومِ الْآِخرِ ُيوَادُّونَ َمْن َحادَّ اللََّه َوَرُسولَُه َولَْو كَانُوا آَبا
َتْحِتَها الْأَْنهَاُر خَاِلِديَن ِفيَها َعِشَريتَُهْم أُولَِئَك كََتَب ِفي قُلُوبِهُِم الْإَِميانَ َوأَيََّدُهْم بُِروحٍ ِمْنُه وَُيْدِخلُُهْم َجنَّاٍت َتْجرِي ِمْن 

  ) ٢٢(بُ اللَِّه أَلَا إِنَّ حِْزَب اللَِّه ُهُم الُْمفِْلُحونَ َرِضَي اللَُّه َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنُه أُولَِئكَ ِحْز

أن جتد قوماً مؤمنني يوالون املشركني ، والغرض به : خيل أن من املمتنع احملال . من باب التخييل } الَّ َتجُِد قَْوماً { 
ه والزجر عن مالبسته ، والتوصية أنه ال ينبغي أن يكون ذلك ، وحقه أن ميتنع وال يوجد حبال ، مبالغة يف النهي عن

{ : بالتصلب يف جمانبة أعداء اهللا ومباعدهتم واالحتراس من خمالطتهم ومعاشرهتم ، وزاد ذلك تأكيداً وتشديداً بقوله 
[ } ْزُب الشيطان أُوْلَِئَك ِح{ : ومبقابلة قوله } أُْولَِئَك كََتَب ِفى قُلُوبِهُِم اإلميان { : وبقوله } َولَْو كَاُنواْ ءاَباَءُهمْ 

فال جتد شيئاً أدخل يف اإلخالص من مواالة أولياء اهللا ومعاداة أعدائه ) أولئك حزب اهللا : ( بقوله ]  ٩٩: اجملادلة 
َوأَيََّدُهْم بُِروحٍ { أثبته فيها مبا وفقهم فيه وشرح له صدورهم } كََتَب ِفى قُلُوبِهِمُ اإلميان { ، بل هو اإلخالص بعينه 

بروح من اإلميان ، على أنه يف : وجيوز أن يكون الضمري لإلميان ، أي . بلطف من عنده حييت به قلوهبم } مِّْنُه 
وعن عبد . كانوا يرون أهنا نزلت فيمن يصحب السلطان : وعن الثوري أنه قال . نفسه روح حلياة القلوب به 

: وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم . منه وتالها أنه لقيه املنصور يف الطواف فلما عرفه هرب : العزيز بن أيب رواد 
  :أنه كان يقول 

. . . " ال جتد قوماً « : اللهم ال جتعل لفاجر وال لفاسق عندي نعمة ، فإين وجدت فيما أوحيت إيلّ ) "  ١١٤٨( 
  :وروى . اآلية 

لى اهللا عليه وسلم فصكه أهنا نزلت يف أيب بكر رضي اهللا عنه ، وذلك أنّ أبا قحافة سب رسول اهللا ص)  ١١٤٩( 
واهللا لو كان السيف قريباً : قال » ال تعد: نعم ، قال : ؟ قال »أو فعلته«: صكة سقط منها ، فقال له رسول اهللا 

  .قتل أباه عبد اهللا اجلراح يوم أحد : وقيل يف أيب عبيدة بن اجلراح . مين لقتلته 
: قال : دعين أكرّ يف الرعلة األوىل : ، وقال لرسول اهللا  دعا ابنه يوم بدر إىل الرباز: ويف أيب بكر )  ١١٥٠( 
قتل أخاه عبيد بن : ويف مصعب بن عمري . » متعنا بنفسك يا أبا بكر ، أما تعلم أنك عندي مبنزلة مسعي وبصري«

 قتلوا عتبة: ويف علي ومحزة وعبيد بن احلرث . قتل خاله العاص بن هشام يوم بدر : ويف عمر . عمري يوم أحد 
  :عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . وشيبة ابين ربيعة والوليد بن عتبة يوم بدر 

  " .من قرأ سورة اجملادلة كتب من حزب اهللا يوم القيامة ) "  ١١٥١( 



لَِّذيَن كَفَرُوا ِمْن أَْهلِ الْكَِتابِ ُهَو الَِّذي أَخَْرَج ا) ١(سَبََّح ِللَِّه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي الْأَْرضِ َوُهَو الْعَزِيُز الَْحكِيُم 
 فَأََتاُهمُ اللَُّه ِمْن َحْيثُ لَْم ِمْن ِدَيارِِهمْ ِلأَوَّلِ الَْحْشرِ َما ظََننُْتْم أَنْ َيخُْرُجوا َوظَنُّوا أَنَُّهْم مَانَِعتُُهْم ُحصُونُُهْم ِمَن اللَِّه

  ) ٢(رُِبونَ ُبُيوتَُهْم بِأَْيِديهِْم َوأَْيِدي الُْمْؤِمنَِني فَاْعَتبُِروا َيا أُوِلي الْأَْبصَارِ َيحَْتِسبُوا َوقَذََف ِفي قُلُوبِهِمُ الرُّْعبَ ُيْخ

صاحل بنو النضري رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على أن ال يكونوا عليه وال له ، فلما ظهر يوم بدر )  ١١٥٢( 
ة ، فلما هزم املسلمون يوم أحد ارتابوا ونكثوا ، فخرج كعب بن هو النيب الذي نعته يف التوراة ال ترد له راي: قالوا 

األشرف يف أربعني راكباً إىل مكة فحالفوا عليه قريشاً عند الكعبة فأمر عليه السالم حممد بن مسلمة األنصاري فقتل 
رجوا من أخ: كعباً غيلة وكان أخاه من الرضاعة ، مث صبحهم بالكتائب وهو على محار خمطوم بليف فقال هلم 

استمهلوا رسول اهللا عشرة أيام ليتجهزوا : وقيل . املوت أحب إلينا من ذاك ، فتنادوا باحلرب : املدينة ، فقالوا 
ال خترجوا من احلصن فإن قاتلوكم فنحن معكم ال خنذلكم : للخروج ، فدس عبد اهللا بن أيب املنافق وأصحابه إليهم 

األزقة وحصنوها فحاصرهم إحدى وعشرين ليلة ، فلما قذف اهللا  ، ولئن خرجتم لنخرجّن معكم ، فدربوا على
طلبوا الصلح ، فأىب عليهم إال اجلالء؛ على أن حيمل كل ثالثة أبيات : الرعب يف قلوهبم وأيسوا من نصر املنافقني 

حلقيق وآل حيي آل أيب ا: على بعري ما شاؤوا من متاعهم فجلوا إىل الشام إىل أرحيا وأذرعات ، إال أهل بيتني منهم 
تتعلق بأخرج ، وهي الالم يف قوله } ألَوَّلِ احلشر { الالم يف . بن أخطب ، فإهنم حلقوا خبيرب وحلقت طائفة باحلرية 

أخرج الذين كفروا : واملعىن . جئته لوقت كذا : وقولك ]  ٢٤: الفجر [ } َيقُولُ ياليتىن قَدَّْمتُ ِلَحَياِتى { : تعاىل 
أن هذا أّول حشرهم إىل الشأم ، وكانوامن سبط مل يصبهم جالء قط ، وهم : ومعىن أّول احلشر . عند أّول احلشر 

إجالء عمر : أو هذا أّول حشرهم؛ وآخر حشرهم . أّول من أخرج من أهل الكتاب من جزيرة العرب إىل الشام 
من : وعن عكرمة . ن بالشام آخر حشرهم حشر يوم القيامة؛ ألنّ احملشر يكو: وقيل . إياهم من خيرب إىل الشام 

: معناه أخرجهم من ديارهم ألّول ما حشر لقتاهلم : وقيل . فليقرأ هذه اآلية -يعين الشام  -شك أنّ احملشر ههنا 
لشدة بأسهم ومنعتهم ، ووثاقة } َما ظََننُتْم أَن َيخُْرُجواْ { : ألنه أّول قتال قاتلهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ِمْن َحْيثُ لَمْ { أمر اهللا } فأتاهم { كثرة عددهم وعدهتم ، وظنوا أنّ حصوهنم متنعهم من بأس اهللا حصوهنم ، و
وهو قتل رئيسهم كعب ابن األشرف غّرة على يد أخيه ، وذلك مما : من حيث مل يظنوا ومل خيطر بباهلم } َيحَْتِسبُواْ 

نة مبا قذف فيها من الرعب ، وأهلمهم أن يوافقوا أضعف قوهتم وفل من شوكتهم ، وسلب قلوهبم األمن والطمأني
وهذا كله مل . املؤمنني يف ختريب بيوهتم ويعينوا على أنفسهم ، وثبط املنافقني الذين كانوا يتولوهنم عن مظاهرهتم 

وظنوا أن حصوهنم متنعهم أو مانعتهم ، : أي فرق بني قولك : فإن قلت . ومنه أتاهم اهلالك . يكن يف حسباهنم 
يف تقدمي اخلرب على املبتدأ دليل على فرط وثوقهم حبصانتها ومنعها إياهم؛ ويف : بني النظم الذي جاء عليه؟ قلت و

دليل على اعتقادهم يف أنفسهم أهنم يف عزة ومنعه ال يبايل معها بأحد : تصيري ضمريهم إمساً ألن وإسناد اجلملة إليه 
  .وظنوا أنّ حصوهنم متنعهم : قولك يتعرض هلم أو يطمع يف معازهتم؛ وليس ذلك يف 

إثباته : اخلوف الذي يرعب الصدر ، أي ميلؤه؛ وقذفه : والرعب . فآتاهم اهلالك : أي » فآتاهم اهللا«: وقرىء 
: وقرىء . مقذف ، كأمنا قذف باللحم قذفاً الكتنازه وتداخل أجزائه : ومنه قالوا يف صفة األسد . وركزه 

الفساد ، كانوا : واخلربة . اإلفساد بالنقض واهلدم : والتخريب واإلخراب . وخمففاً  ، مثقالً» خيّربون وخيربون«
ملا أراد اهللا من استئصال شأفتهم وأن ال يبقى هلم باملدينة دار وال منهم ديار ، : خيربون بواطنها واملسلمون ظواهرها 

وأن ال يتحسروا بعد جالئهم . أفواه األزقة  حاجتهم إىل اخلشب واحلجارة ليسّدوا هبا: والذي دعاهم إىل التخريب 



وأما املؤمنون . على بقائها مساكن للمسلمني ، وأن ينقلوا معهم ما كان يف أبنيتهم من جد اخلشب والساج املليح 
ما معىن ختريبهم هلا بأيدي املؤمينن؟ : فإن قلت . وأن يتسع هلم جمال احلرب . فداعيهم إزالة متحصنهم ومتمنعهم 

مبا دبر اهللا ويسر من } فاعتربوا { ملا عرضوهم لذلك وكانوا السبب فيه فكأهنم أمروهم به وكلفوهم إياه  :قلت 
وعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املسلمني أن : وقيل . أمر إخراجهم وتسليط املسلمني عليهم من غري قتال 

  .يورثهم اهللا أرضهم وأمواهلم بغري قتال ، فكان كما قال 

ذَِلكَ بِأَنَُّهْم َشاقُّوا اللََّه َوَرُسولَهُ ) ٣(ْولَا أَنْ كََتَب اللَُّه َعلَْيهُِم الَْجلَاَء لََعذََّبُهْم ِفي الدُّْنَيا َولَُهْم ِفي الْآخَِرِة َعذَاُب النَّارِ َولَ
  ) ٤(َوَمْن ُيَشاقِّ اللََّه فَإِنَّ اللََّه َشدِيُد الْعِقَابِ 

على تطهري أرض املدينة منهم وإراحة املسلمني من جوارهم وتوريثهم أمواهلم ، فلوال أنه  أنّ اهللا قد عزم: يعين 
بالقتل كما } لََعذََّبُهْم ِفى الدنيا { كتب عليهم اجلالء واقتضته حكمته ودعاه إىل اختياره أنه أشق عليهم من املوت 

إن جنوا من عذاب الدنيا مل ينجوا : يعين } ابَ النار َعذَ{ سواء أجلوا أو قتلوا } وَلَُهْم { فعل بإخواهنم بين قريظة 
  .من عذاب اآلخرة 

  ) ٥(َما قَطَْعُتْم ِمْن ِليَنٍة أَْو َتَركُْتُموَها قَاِئَمةً َعلَى أُصُوِلَها فَبِإِذِْن اللَِّه َولُِيْخزِيَ الْفَاِسِقَني 

أي شيء قطعتم ، وأنث الضمري الراجع إىل : ه قال نصب بقطعتم ، كأن) ما ( وحمل . بيان ملا قطعتم } ّمن لّيَنٍة { 
النخلة من األلوان ، وهي ضروب النخل ما خال : واللينة . ألنه يف معىن اللينة } أَْو َتَركُْتُموَها { : ما يف قوله 

» نةاللي«: وقيل . والربنية ، ومها أجود النخيل ، وياؤها عن واو ، قلبت لكسرة ما قبلها ، كالدمية . العجوة 
  :قال ذو الرّمة . النخلة الكرمية ، كأهنم اشتقوها من اللني 

  َعلَى ِليَنٍة َسْوقَاَء َتْهفُو ُجُنوُبهَا... كَأَنَّ قُُتوِدي فَْوقََها ُعشُّ طَاِئرٍ 
أو اكتفى فيه بالضمة عن . أنه مجع أصل كرهن ورهن : وفيه وجهان . على أصلها » قّوما«: وقرىء . ومجعها لني 

وَِلُيْخزَِى الفاسقني { فقطعها بإذن اهللا وأمره } فَبِإِذِْن اهللا { ذهاباً إىل لفظ ما » قائماً على أصوله«: وقرىء .  الواو
  :وليذل اليهود ويغيظهم إذن يف قطعها ، وذلك } 
نهى عن يا حممد ، قد كنت ت: أنّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني أمر أن تقطع خنلهم وحترق قالوا )  ١١٥٣( 

أنّ اهللا : فنزلت ، يعين . الفساد يف األرض ، فما بال قطع النخل وحتريقها؟ فكان يف أنفس املؤمنني من ذلك شيء 
أذن هلم يف قطعها ليزيدكم غيظاً ويضاعف لكم حسرة إذا رأيتموهم يتحكمون يف أموالكم كيف أحبوا ويتصرفون 

. وديارهم ال بأس بأن هتدم وحترق وتغرق وترمى باجملانيق واتفق العلماء أنّ حصون الكفرة . فيها ما شاؤوا 
قطعوا منها ما كان موضعا للقتال : وعن ابن مسعود . وكذلك أشجارهم ال بأس بقلعها مثمرة كانت أو غري مثمرة 

نت إن كانت من األلوان فليستبقوا ألنفسهم العجوة والربنية ، وإن كا: مل خصت اللينة بالقطع؟ قلت : فإن قلت . 
  :وروى . من كرام النخل فليكون غيظ اليهود أشد وأشق 

أحدمها العجوة ، واآلخر اللون ، فسأهلما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أن رجلني كانا يقطعان )  ١١٥٤( 
وقد استدل به على جواز االجتهاد ، وعلى . قطعتها غيظاً للكفار : تركتها لرسول اهللا ، وقال هذا : فقال هذا 

كل جمتهد مصيب : وازه حبضرة الرسول صلى اهللا عليه وسلم ؛ ألهنما باالجتهاد فعال ذلك ، واحتج به من يقول ج
.  



ُء وَاللَُّه طُ ُرُسلَُه َعلَى َمْن َيَشاَوَما أَفَاَء اللَُّه َعلَى َرُسوِلِه مِْنُهْم فََما أَْوجَفُْتْم َعلَْيِه ِمْن َخْيلٍ َولَا رِكَابٍ َولَِكنَّ اللََّه ُيَسلِّ
نيِ َما أَفَاَء اللَُّه َعلَى َرسُوِلِه ِمْن أَْهلِ الْقَُرى فَِللَِّه َوِللرَُّسولِ َوِلِذي الْقُْرَبى َوالَْيَتاَمى َوالَْمَساِك) ٦(َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَدِيٌر 

َتاكُُم الرَّسُولُ فَُخذُوُه َوَما َنَهاكُْم َعْنُه فَاْنَتهُوا وَاتَّقُوا اللََّه إِنَّ َواْبنِ السَّبِيلِ كَْي لَا َيكُونَ دُولَةً َبْيَن الْأَغْنَِياِء مِْنكُْم َوَما آ
  ) ٧(اللََّه َشِديدُ الِْعقَابِ 

ومنه قوله عليه الصالة . وهو السري السريع . واإلجياف من الوجيف . جعله له فيئاً خاصة } أَفَاء اهللا على َرُسوِلهِ { 
  .عرفات والسالم يف اإلفاضة من 

فما أوجفتم } فََما أَْوَجفُْتْم َعلَْيِه { ومعىن " ليس الّرب بإجياف اخليل وال إيضاع اإلبل على هينتكم ) "  ١١٥٥( 
أنّ ما : واملعىن . على حتصيله وتغنمه خيالً وال ركاباً ، وال تعبتم يف القتال عليه ، وإمنا مشيتم إليه على أرجلكم 

بين النضري شيء مل حتصلوه بالقتال والغلبة ، ولكن سلطه اهللا عليهم وعلى ما يف أيديهم خّول اهللا رسوله من أموال 
أنه ال يقسم قسمة الغنائم : كما كان يسلط رسله على أعدائهم ، فاألمر فيه مفّوض إليه يضعه حيث يشاء ، يعين 

خل العاطف على هذه اجلملة ، ألهنا مل يد. اليت قوتل عليها وأخذت عنوة وقهراً ، وذلك أهنم طلبوا القسمة فنزلت 
بني لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما يصنع مبا أفاء اهللا عليه ، وأمره أن . بيان لألوىل ، فهي منها غري أجنبية عنها 

وقد  -بالفتح والضم  -» والدولة والدولة«يضعه حيث يضع اخلمس من الغنائم مقسوماً على األقسام اخلمسة 
{ : ومعىن قوله تعاىل . وأديل لفالن . دالت له الدولة : يقال . يدول لإلنسان ، أي يدور من اجلد  هبما ما: قرىء 

كيال يكون الفيء الذي حقه أن يعطى الفقراء ليكون هلم بلغة يعيشون هبا } كي الَ َيكُونَ دُولَةً َبْيَن األغنياء مِنكُْم 
أن الرؤساء منهم كانوا : ومعىن الدولة اجلاهلية . لة جاهلية بينهم أو كيال يكون دو. جداً بني األغنياء يتكاثرون به 

كيال يكون أخذه غلبة : واملعىن . يستأثرون بالغنيمة ألهنم أهل الرياسة والدولة والغلبة ، وكانوا يقولون من عّز بّز 
من غلب منهم أخذه واستأثر : اختذوا عباد اهللا خوال ، ومال اهللا دوالً ، يريد : ومنه قول احلسن . وأثرة جاهلية 

كيال يكون الفيء شيئاً يتداوله األغنياء بينهم : اسم ما يغترف ، يعين : ما يتداول ، كالغرفة » الدولة«: وقيل . به 
أو . كيال يكون ذا تداول بينهم : مبعىن التداول ، أي :  -بالفتح  -ويتعاورونه ، فال يصيب الفقراء ، والدولة 

التامة كقوله تعاىل » كان«بالرفع على » دولة«: تداوالً بينهم ال خيرجونه إىل الفقراء ، وقرىء كيال يكون إمساكه 
يعين كيال يقع دولة جاهلية ولينقطع أثرها أو كيال يكون تداول له ]  ٢٨٠: البقرة [ } َوإِن كَانَ ذُو ُعْسَرةٍ { : 

{ من قسمة غنيمة أو يفء } َوَما ءاتاكم الرسول { اء أو كيال يكون شيء متعاور بينهم غري خمرج إىل الفقر. بينهم 
أن ختالفوه وتتهاونوا بأوامره } واتقوا اهللا { عنه وال تتبعه أنفسكم } فانتهوا { عن أخذه منها } فَُخذُوُه َوَما هناكم 

سول اهللا صلى اهللا ملن خالف رسوله ، واألجود أن يكون عاماً يف كل ما أتى ر} إِنَّ اهللا َشدِيُد العقاب { ونواهيه 
أنه لقي رجالً حمرماً وعليه : وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه . عليه وسلم وهنى عنه ، وأمر الفيء داخل يف عمومه 

  .نعم ، فقرأها عليه : قال . اقرأ علّي يف هذا آية من كتاب اهللا : انزع عنك هذا فقال الرجل : ثيابه فقال له 

سُولَهُ الَِّذيَن أُخْرُِجوا ِمْن ِديَارِِهْم َوأَْموَاِلهِْم َيْبَتُغونَ فَْضلًا ِمَن اللَِّه َورِْضوَاًنا َويَْنُصُرونَ اللََّه َوَرِللْفُقََراِء الْمَُهاجِرِيَن 
  ) ٨(أُولَِئَك ُهُم الصَّاِدقُونَ 

للرسول واملعطوف هللا و: واملعطوف عليه والذي منع اإلبدال من } لذي القرىب { : بدل من قوله } ِللْفُقََراء { 
{ : عليهما ، وإن كان املعىن لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن اهللا عّز وجلّ أخرج رسوله من الفقراء يف قوله 



وأنه يترفع برسول اهللا عن التسمية بالفقري ، وأن اإلبدال على ظاهر اللفظ من خالف } َوَينُصُرونَ اهللا َوَرسُولَُه 
  .يف إمياهنم وجهادهم } أُوْلَِئَك ُهمُ الصادقون { وجل الواجب يف تعظيم اهللا عّز 

ِهْم حَاَجةً ِممَّا أُوتُوا َويُْؤِثُرونَ َوالَِّذيَن َتَبوَّءُوا الدَّاَر َوالْإَِميانَ ِمْن قَْبِلهِْم ُيِحبُّونَ َمْن َهاَجرَ إِلَْيهِْم َولَا َيجُِدونَ ِفي ُصُدورِ
  ) ٩(ْم َخصَاَصةٌ َوَمْن ُيوَق ُشحَّ نَفِْسِه فَأُولَِئَك ُهُم الُْمفِْلُحونَ َعلَى أَْنفُسِهِْم َولَْو كَانَ بِهِ

ما معىن عطف اإلميان على الدار ، وال يقال : معطوف على املهاجرين ، وهم األنصار فإن قلت } والذين َتَبوَُّءو { 
  :معناه تبّوؤا الدار وأخلصوا اإلميان ، كقوله : تبّوؤا اإلميان؟ قلت : 
وجعلوا اإلميان مستقراً ومتوطناً هلم لتمكنهم منه واستقامتهم عليه ، كما جعلوا : أو ... لَفُْتها َتْيَناً َوَماًء بَارَِدا َع

أراد دار اهلجرة ودار اإلميان ، فأقام الم التعريف يف الدار مقام املضاف إليه ، وحذف املضاف : أو . املدينة كذلك 
ِمن قَْبِلهُِم { أو مسى املدينة ألهنا دار اهلجرة ومكان ظهور اإلميان باإلميان . إليه مقامه  من دار اإلميان ووضع املضاف

وال } َوالَ َيجُِدونَ { من قبل هجرهتم : وقيل . من قبل املهاجرين؛ ألهنم سبقوهم يف تبّوىء دار اهلجرة واإلميان } 
اج إليه مما أويت املهاجرون من الفيء وغريه ، واحملتاج إليه أي طلب حمت} حَاَجةً ّممَّا أُوتُواْ { يعلمون يف أنفسهم 
أنّ نفوسهم مل تتبع ما أعطوا ومل تطمح إىل : خذ منه حاجتك ، وأعطاه من ماله حاجته ، يعين : يسمى حاجة؛ يقال 
واجلملة يف  خصاص البيت ، وهي فروجه؛: أي خلة ، وأصلها } َولَْو كَانَ بِهِْم َخصَاَصةٌ { شيء منه حيتاج إليه 
  :مفروضة خصاصتهم : موضع احلال ، أي 

وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قسم أموال بين النضري على املهاجرين ومل يعط األنصار إال ثالثة )  ١١٥٦( 
إن شئتم قسمتم : " وقال هلم . أبادجانة مساك بن خرشة ، وسهل بن حنيف ، واحلرث بن الصمة : نفر حمتاجني 

ين من أموالكم ودياركم وشاركتموهم يف هذه الغنيمة ، وإن شئتم كانت لكم دياركم وأموالكم ومل يقسم للمهاجر
بل نقسم هلم من أموالنا وديارنا ونؤثرهم بالغنيمة وال نشاركهم فيها ، : ، فقالت األنصار " لكم شيء من الغنيمة 

ن تكون نفس الرجل كزة حريصة على املنع ، اللؤم ، وأ:  -بالضم والكسر ، وقد قرىء هبما » الشح» «فنزلت
  :كما قال 

  إذَا َهمَّ بِالْمَْعُروِف قَالَْت لَُه مَْهالَ... ُيَمارُِس َنفْساً َبْيَن جَْنَبْيِه كَزَّةً 
وَأُْحِضَرِت األنفس { : ومنه قوله تعاىل . وأما البخل فهو املنع نفسه . وقد أضيف إىل النفس؛ ألنه غريزة فيها 

ومن غلب ما أمرته به منه وخالف هواها مبعونة اهللا } َوَمن ُيوَق ُشحَّ نَفِْسِه { ] .  ١٢٨: النساء [  }الشح 
  .» ومن يوقَّ«: وقرىء . الظافرون مبا أرادوا } فَأُْولَِئَك ُهُم املفلحون { وتوفيقه 

إِْخوَانَِنا الَِّذيَن َسَبقُوَنا بِالْإَِمياِن َولَا َتجَْعلْ ِفي قُلُوبَِنا ِغلًّا ِللَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َجاُءوا ِمْن بَْعِدِهْم َيقُولُونَ َربََّنا اغِْفْر لََنا َوِل
  ) ١٠(َربََّنا إِنََّك َرُءوٌف َرِحيٌم 

التابعون بإحسان : وقيل . وهم الذين هاجروا من بعد : عطف أيضاً على املهاجرين } والذين َجآُءو ِمن َبْعِدِهمْ { 
  .ومها احلقد » غمرا«: وقرىء }  ِغالًّ{ 



 لََنخُْرَجنَّ َمَعكُْم َولَا ُنِطيُع ِفيكُمْ أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذيَن َنافَقُوا َيقُولُونَ لِإِخَْوانِهُِم الَِّذيَن كَفَرُوا ِمْن أَْهلِ الْكَِتابِ لَِئْن أُخْرِجُْتْم
لَِئْن أُْخرِجُوا لَا َيخُْرُجونَ َمَعُهْم َولَِئْن قُوِتلُوا لَا ) ١١(ْم َواللَُّه َيْشَهُد إِنَُّهْم لَكَاِذُبونَ أََحًدا أََبًدا َوإِنْ قُوِتلُْتمْ لَنَْنُصرَنَّكُ

  ) ١٢(َيْنُصُرونَُهْم َولَِئْن َنَصُروُهْم لَُيَولُّنَّ الْأَْدبَاَر ثُمَّ لَا يُْنَصُرونَ 

، وألهنم كانوا يوالوهنم ويواخوهنم ، وكانوا معهم على املؤمنني يف الذين بينهم وبينهم أخوة الكفر } ِإلخَْوانِهِمُ { 
أو يف خذالنكم وإخالف ما . يف قتالكم أحداً من رسول اهللا واملسلمني إن محلنا عليه } َوالَ ُنِطيُع فيكُْم { السر 

. نه إخبار بالغيوب أل: وفيه دليل على صحة النبّوة . أي يف مواعيدهم لليهود } لكاذبون { وعدناكم من النصرة 
ولئن نصروهم على : معناه : بعد اإلخبار بأهنم ال ينصروهنم؟ قلت } َولَِئن نََّصُروُهْم { كيف قيل : فإن قلت 

وكما يعلم ما يكون ، فهو ]  ٦٥: الزمر [ } لَِئْن أَْشرَكَْت لََيْحَبطَنَّ َعَملَُك { : الفرض والتقدير ، كقوله تعاىل 
ولئن نصر املنافقون اليهود لينهزمن املنافقون مث ال ينصرون بعد : واملعىن . و كان كيف يكون يعلم ما ال يكون ل

  .أو لينهزمنَّ اليهود مث ال ينفعهم نصرة املنافقني . يهلكهم اهللا تعاىل وال ينفعهم نفاقهم لظهور كفرهم : ذلك ، أي 

لَا ُيقَاِتلُوَنكُْم َجِميًعا إِلَّا ِفي قًُرى ُمَحصََّنةٍ أَْو ) ١٣(ذَِلكَ بِأَنَُّهْم قَْوٌم لَا َيفْقَُهونَ لَأَنُْتْم أََشدُّ رَْهَبةً ِفي ُصُدورِِهْم ِمَن اللَِّه 
لِ الَِّذيَن ِمْن كََمثَ) ١٤(ْعِقلُونَ ِمْن َوَراِء ُجُدرٍ َبأُْسُهْم َبْينَُهْم َشِديدٌ َتْحَسبُُهْم َجِميًعا َوقُلُوبُُهْم شَتَّى ذَِلَك بِأَنَُّهْم قَْوٌم لَا َي

كَمَثَلِ الشَّْيطَانِ إِذْ قَالَ ِللْإِْنَساِن اكْفُْر فَلَمَّا كَفََر قَالَ إِنِّي ) ١٥(قَْبِلهِْم قَرِيًبا ذَاقُوا َوبَالَ أَْمرِِهْم َولَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم 
َبَتُهَما أَنَُّهَما ِفي النَّارِ خَاِلَدْينِ ِفيَها َوذَِلَك جََزاُء الظَّاِلِمَني فَكَانَ َعاِق) ١٦(َبرِيٌء ِمْنَك إِنِّي أَخَاُف اللََّه َربَّ الَْعالَِمَني 

)١٧ (  

داللة على نفاقهم ، } ِفى ُصدُورِِهمْ { : وقوله . أشد مرهوبية : مصدر رهب املبين للمفعول ، كأنه قيل } َرْهَبةً { 
كأهنم كانوا يرهبون من : فإن قلت . صدورهم من اهللا  يعين أهنم يظهرون لكم يف العالنية خوف اهللا وأنتم أهيب يف

معناه أن رهبتهم يف السر منكم أشّد من رهبتهم من اهللا اليت يظهروهنا : قلت . اهللا حىت تكون رهبتهم منهم أشّد 
 وجيوز أن يريد أنّ اليهود خيافونكم يف صدورهم أشّد من خوفهم -وكانو يظهرون هلم رهبة شديدة من اهللا  -لكم 

ال } الَّ َيفْقَُهونَ { من اهللا؛ ألهنم كانوا قوماً أوىل بأس وجندة ، فكانوا يتشجعون هلم مع إضمار اخليفة يف صدورهم 
جمتمعني } َجِميعاً { ال يقدرون على مقاتلتكم } الَ يقاتلونكم { يعلمون اهللا وعظمته حىت خيشوه حق خشيته 

} أَْو ِمن َوَراء ُجُدرٍ { باخلنادق والدروب } ِفى قًُرى مَُّحصََّنٍة { كائنني }  إِالَّ{ متساندين ، يعين اليهود واملنافقني 
: وقرىء . دون أن يصحروا لكم ويبارزوكم ، لقذف اهللا الرعب يف قلوهبم ، وأن تأييد اهللا تعاىل ونصرته معكم 

يعين أنّ البأس الشديد الذي } ْم َشِديدٌ َبأُْسُهْم َبْينَُه{ اجلدار : وجدر وجدر ، ومها . وجدار . ، بالتخفيف » جدر«
يوصفون به إمنا هو بينهم إذا اقتتلوا؛ ولو قاتلوكم مل يبق هلم ذلك البأس والشّدة؛ ألنّ الشجاع جينب والعزيز يذل 

ة بينها ، يعين متفرقة ال ألف} َوقُلُوبُُهْم شىت { جمتمعني ذوي ألفة واحتاد } َتْحسَُبُهْم َجِميعاً { عند حماربة اهللا ورسوله 
وهذا جتسري للمؤمنني . أنّ بينهم إحنا وعداوات ، فال يتعاضدون حق التعاضد ، وال يرمون عن قوس واحدة . 

كَمَثَلِ { أن تشتت القلوب مما يوهن قواهم ويعني على أرواحهم } قَْوٌم الَّ َيْعِقلُونَ { وتشجيع لقلوهبم على قتاهلم 
مبثل ، على : ؟ قلت } قَرِيًبا { مب انتصب : فإن قلت . م كمثل أهل بدر يف زمان قريب أي مثله} الذين ِمن قَْبِلهِْم 

سوء عاقبة كفرهم وعداوهتم لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم } ذَاقُواْ وََبالَ أَْمرِِهْم { كوجود مثل أهل بدر قريباً : 
. يف اآلخرة عذاب النار } وَلَُهْم { ل يف الدنيا وخيم سيء العاقبة ، يعين ذاقوا عذاب القت: ، من قوهلم كأل وبيل 



} كََمثَلِ الشيطان { مثل املنافقني يف إغرائهم اليهود على القتال ووعدهم إياهم النصر ، مث متاركتهم هلم وإخالفهم 
 غَاِلبَ لَكُُم الَ{ : إذا استغوى اإلنسان بكيده مث تربأ منه يف العاقبة ، واملراد استغواؤه قريشاً يوم بدر؛ وقوله هلم 

خالدان «: وقرأ ابن مسعود ]  ٤٨: األنفال [ } إِنِّى برىء مِّنَك { إىل قوله } اليوم ِمَن الناس َوإِّني جَاٌر لَّكُْم 
. حال : الظرف مستقر ، وخالدين فيها : لغو ، وعلى القراءة املشهورة } ِفى النار { ، على أنه خرب أنّ ، و » فيها

  .وعاقبتهما بالرفع » ءأنا بري«: وقرىء 

َولَا َتكُوُنوا ) ١٨(ٌري بَِما َتْعَملُونَ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَّقُوا اللََّه َولَْتْنظُْر نَفٌْس َما قَدََّمْت لَِغٍد وَاتَّقُوا اللََّه إِنَّ اللََّه َخبِ
  ) ١٩(ُم الْفَاِسقُونَ كَالَِّذيَن َنسُوا اللََّه فَأَْنَساُهمْ أَنْفَُسُهمْ أُولَِئَك ُه

واتقوا اهللا يف أداء الواجبات؛ ألنه قرن مبا هو عمل ، واتقوا اهللا يف ترك املعاصي ألنه : كرر األمر بالتقوى تأكيداً 
مل يزل يقربه : يوم القيامة ، مساه باليوم الذي يلي يومك تقريباً له وعن احلسن : والغد . قرن مبا جيري جمرى الوعيد 

. تقريب الزمان املاضي : يريد ]  ٢٤: يونس [ } كَأَن لَّْم َتْغَن باألمس { : وحنوه قوله تعاىل . كالغد حىت جعله 
ما معىن تنكري النفس والغد؟ قلت : فإن قلت . يوم وغد : عرب عن اآلخرة بالغد كأن الدنيا واآلخرة هناران : وقيل 

وأما . ْمَن لآلخرة ، كأنه قال فلتنظر نفس واحدة يف ذلك أما تنكري النفس فاستقالل لألنفس النواظر فيما قد : 
مكتوب على باب : وعن مالك بن دينار . لغد ال يعرف كنهه لعظمه : تنكري الغد فلتعظيمه وإهبام أمره ، كأنه قيل 

حق أنفسهم  نسوا حقه ، فجعلهم ناسني} َنسُواْ اهللا { خسرنا ما خلفنا . وجدنا ما عملنا ، رحبنا ما قّدمنا : اجلنة 
أو فأراهم يوم القيامة من األهوال ما نسوا فيه أنفسهم ، كقوله تعاىل . باخلذالن ، حىت مل يسعوا هلا مبا ينفعهم عنده 

  ] . ٤٣: إبراهيم [ } الَ يَْرَتدُّ إِلَيْهِْم طَْرفُُهْم { : 

  ) ٢٠(ِة ُهُم الْفَاِئُزونَ لَا َيْسَتوِي أَْصَحابُ النَّارِ وَأَْصَحابُ الَْجنَِّة أَْصحَاُب الَْجنَّ

هذا تنبيه للناس وإيذان هلم بأهنم لفرط غفلتهم وقلة فكرهم يف العاقبة وهتالكهم على إيثار العاجلة واتباع الشهوات 
كأهنم ال يعرفون الفرق بني اجلنة والنار والبون العظيم بني أصحاهبما ، وأن الفوز مع أصحاب اجلنة؛ فمن حقهم : 

هو أبوك ، جتعله مبنزلة من ال يعرفه ، فتنبهه بذلك على حق : ك وينبهوا عليه ، كما تقول ملن يعق أباه أن يعلموا ذل
وقد استدل أصحاب الشافعي رضي اهللا عنه هبذه اآلية على أن املسلم ال يقتل . األبّوة الذي يقتضي الرب والتعطف 

  .بالكافر ، وأن الكفار ال ميلكون أموال املسلمني بالقهر 

َنْضرِبَُها ِللنَّاسِ لََعلَُّهمْ َيَتفَكَُّرونَ  لَْو أَنَْزلَْنا َهذَا الْقُْرآنَ َعلَى جََبلٍ لََرأَْيَتهُ َخاشًِعا ُمَتَصدًِّعا ِمْن َخْشَيِة اللَِّه َوِتلَْك الْأَْمثَالُ
  ) ٢٢(ُهَو الرَّْحَمُن الرَّحِيُم  ُهَو اللَُّه الَِّذي لَا إِلََه إِلَّا ُهَو َعاِلُم الْغَْيبِ َوالشَّهَاَدِة) ٢١(

َوِتلَْك { : وقد دل عليه قوله ]  ٧٢: األحزاب [ } إنا عرضنا األمانة { : هذا متثيل وختييل ، كما مّر يف قوله تعاىل 
والغرض توبيخ اإلنسان على قسوة قلبه وقلة ختشعه عند تالوة القرآن وتدبر قوارعه } األمثال َنْضرُِبَها ِللنَّاسِ 

إشارة إىل هذا املثل وإىل أمثاله يف مواضع من } َوتِلَْك األمثال { على اإلدغام » مصّدعاً«: وقرىء . زواجره و
  .التنزيل 



ْبَحانَ اللَِّه َعمَّا ُيْشرِكُونَ الُْمَتكَبُِّر ُس ُهَو اللَُّه الَِّذي لَا إِلََه إِلَّا ُهَو الَْمِلكُ الْقُدُّوسُ السَّلَاُم الُْمْؤِمُن الُْمَهْيِمُن الَْعزِيُز الْجَبَّاُر
َوُهَو الَْعزِيُز الَْحِكيمُ  ُهَو اللَُّه الْخَاِلُق الَْبارِئُ الُْمصَوُِّر لَُه الْأَْسَماُء الُْحْسَنى ُيسَبُِّح لَُه َما ِفي السََّماوَاِت وَالْأَْرضِ) ٢٣(
)٢٤ (  

: وقيل . ما غاب عن العباد وما شاهدوه : وقيل . هده املوجود املدرك كأنه يشا} والشهادة { املعدوم } الغيب { 
البليغ يف النزاهة عما  -وقد قرىء هبما  -بالضم والفتح } القدوس { الدنيا واآلخرة : وقيل . السر والعالنية 

مبعىن } السالم { و . سبوح قدوس رب املالئكة والروح : السبوح ، ويف تسبيح املالئكة : ونظريه . يستقبح 
وصف به مبالغة يف وصف ]  ٥٤: األنعام [ } وسالم َعلَْيكُْم { ]  ٢٥: يونس [ } َدارُ السالم { ومنه . مة السال

وقرىء بفتح امليم مبعىن املؤمن به على . واهب األمن » واملؤمن«أو يف إعطائه السالمة . كونه سليماً من النقائص 
املختارون ]  ١٥٥: األعراف [ } واختار موسى قَْوَمُه  {: حذف اجلار ، كما تقول يف قوم موسى من قوله تعاىل 

الرقيب على كل شيء ، احلافظ له ، مفيعل من األمن؛ إال أن مهزته قلبت هاء } املهيمن { و . بلفظ صفة السبعني 
: وقيل . البليغ الكربياء والعظمة } املتكرب { القاهر الذي جرب خلقه على ما أراد ، أي أجربه ، و } اجلبار { و . 

{ و . املميز بعضه من بعض باألشكال املختلفة » والبارىء«املقدر ملا يوجده } اخلالق { و . املتكرب عن ظلم عباده 
الذي : ، بفتح الواو ونصب الراء ، أي » البارىء املصّور«: وعن حاطب بن أيب بلتعة أنه قرأ . املمثل } املصور 

  .» وما يف األرض«: وقرأ ابن مسعود . ت اهليئات مييز ما يصّوره بتفاو: يربأ املصّور أي 
  :عن أيب هريرة رضي اهللا عنه 

" عليك بآخر احلشر فأكثر قراءته : " سألت حبييب صلى اهللا عليه وسلم عن اسم اهللا األعظم فقال «)  ١١٥٧( 
  :عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . فأعدت عليه فأعاد علّي ، فأعدت عليه فأعاد علّي 

  " .من قرأ سورة احلشر غفر اهللا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ) "  ١١٥٨ (

كَفَُروا بَِما َجاَءكُْم ِمَن الَْحقِّ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا َتتَِّخذُوا َعدُوِّي َوَعُدوَّكُْم أَْوِلَياَء ُتلْقُونَ إِلَيْهِْم بِالَْمَودَِّة َوقَْد 
ونَ إِلَْيهِمْ وَإِيَّاكُْم أَنْ ُتْؤِمنُوا بِاللَِّه رَبِّكُْم إِنْ كُنُْتْم خََرجُْتْم جِهَاًدا ِفي َسبِيِلي وَاْبِتَغاَء مَْرَضاِتي ُتِسرُُّيْخرُِجونَ الرَُّسولَ 

إِنْ َيثْقَفُوكُْم َيكُوُنوا لَكُْم ) ١(اَء السَّبِيلِ بِالَْمَودَِّة َوأََنا أَْعلَُم بَِما أَخْفَْيُتْم َوَما أَْعلَْنُتْم َوَمْن َيفَْعلُْه ِمْنكُْم فَقَدْ َضلَّ َسَو
  ) ٢(أَْعَداًء َويَْبُسطُوا إِلَْيكُمْ أَْيِديَُهْم وَأَلْسَِنَتُهمْ بِالسُّوِء َوَودُّوا لَْو َتكْفُُرونَ 

  :روي 
لم باملدينة أن موالة أليب عمرو بن صيفي بن هاشم يقال هلا سارة أتت رسول اهللا صلى اهللا عليه وس)  ١١٥٩( 

فما جاء : قال . ال : أفمهاجرة جئت؟ قالت : قال . ال : أمسلمة جئت؟ قالت : وهو يتجهز للفتح ، فقال هلا 
قتلوا يوم بدر ، فاحتجت حاجة شديدة : كنتم األهل واملوايل والعشرية ، وقد ذهبت املوايل ، تعين : بك؟ قالت 

دوها ، فأتاها حاطب بن أيب بلتعة وأعطاها عشرة دنانري فحث عليها بين عبد املطلب فكسوها ومحلوها وزّو
من حاطب بن أيب بلتعة إىل أهل مكة ، اعلموا أنّ رسول : وكساها برداً ، واستحملها كتاباً إىل أهل مكة نسخته 

اهللا صلى اهللا تعاىل عليه وسلم يريدكم فخذوا حذركم ، فخرجت سارة ونزل جربيل باخلرب ، فبعث رسول اهللا 
انطلقوا حىت : وقال  -وكانوا فرساناً  -اهللا عليه وسلم علياً وعماراً وعمر وطلحة والزبري واملقداد وأبا مرثد  صلى

تأتوا روضة خاخ ، فإن هبا ظعينة معها كتاب من حاطب إىل أهل مكة ، فخذوه منها وخلوها ، فإن أبت فاضربوا 



واهللا ما كذبنا وال كذب رسول : لي رضي اهللا عنه عنقها ، فأدركوها فجحدت وحلفت ، فهموا بالرجوع فقال ع
وروى أن رسول اهللا . أخرجي الكتاب أو تضعي رأسك ، فأخرجته من عقاص شعرها : اهللا ، وسلّ سيفه ، وقال 

ما : هي أحدهم ، فاستحضر رسول اهللا حاطباً وقال : صلى اهللا عليه وسلم أّمن مجيع الناس يوم الفتح إال أربعة 
يا رسول اهللا ما كفرت منذ أسلمت ، وال غششتك منذ نصحتك ، وال أحببتهم منذ فارقتهم؛ : فقال محلك عليه؟ 

غريباً ، ومل أكن من أنفسها ، وكل من معكم من : عزيزاً فيهم ، أي : وروى . ولكين كنت أمرأ ملصقاً يف قريش 
هلي ، فأردت أن أختذ عندهم يداً ، وقد املهاجرين هلم قرابات مبكة حيمون أهاليهم وأمواهلم غريي ، فخشيت على أ

دعين يا : وأن كتايب ال يغين عنهم شيئاً ، فصدقه وقبل عذره ، فقال عمر . علمت أن اهللا تعاىل ينزل عليهم بأسه 
: وما يدريك يا عمر ، لعل اهللا قد اطلع على أهل بدر فقال هلم «: رسول اهللا أضرب عنق هذا املنافق؛ فقال 

إىل مفعوليه » اختذ«اهللا ورسوله أعلم ، فنزلت ، عّدى : ففاضت عينا عمر وقال » فقد غفرت لكماعملوا ما شئتم 
فعول ، من عدا؛ كعفّو من عفا؛ ولكونه على زنه املصدر أوقع على اجلمع : والعدّو . ، ومها عدوي ، وأولياء 

تعلق بال تتخذوا حاالً من ضمريه؛ وبأولياء جيوز أن ي: مب يتعلق؟ قلت } ُتلْقُونَ { : فإن قلت . إيقاعه على الواحد 
إذا جعلته صفة ألولياء وقد جرى على غري من هوله ، فأين الضمري : فإن قلت . وجيوز أن يكون استئنافاً . صفة له 

أولياء : ذلك إمنا اشترطوه يف األمساء دون األفعال ، لو قيل : تلقون إليهم أنتم باملوّدة؟ قلت : البارز وهو قولك 
  .لقني إليهم باملوّدة على الوصف م

يقال ألقى إليه خراشي صدره ، : ملا كان بد من الضمري البارز؛ واإللقاء عبارة عن إيصال املوّدة واإلفضاء هبا إليهم 
[ } تهلكة َوالَ ُتلْقُواْ بِأَْيِديكُْم إِلَى ال{ إما زائدة مؤكدة للتعدي مثلها يف } باملودة { والباء يف . وأفضى إليه بقشوره 

تلقون إليهم أخبار رسول اهللا بسبب املوّدة اليت : وإما ثابتة على أن مفعول تلقون حمذوف ، معناه ]  ١٩٥: البقرة 
أو تسّرون إليهم . تفضون إليهم مبودتكم سراً : أي } ُتِسرُّونَ إِلَيْهِْم باملودة { : وكذلك قوله . بينكم وبينهم 

الَ { إما من : حال مماذا؟ قلت } َوقَْد كَفَُرواْ { : اليت بينكم وبينهم فإن قلت . إسرار رسول اهللا بسبب املوّدة 
استئناف كالتفسري } ُيخْرُِجونَ { و . ال تتولوهم أو تواّدوهنم وهذه حاهلم : أي } ُتلْقُونَ { وإما من } َتتَِّخذُواْ 

إِن كُنُتمْ { ل ليخرجون ، أي خيرجونكم إلميانكم ، و تعلي} أَن ُتْؤِمُنواْ { و . أو حال من كفروا . لكفرهم وعتّوهم 
هو شرط جوابه : وقول النحويني يف مثله . ال تتولوا أعدائي إن كنتم أوليائي : متعلق بال تتخذوا ، يعين } َخَرْجُتْم 

متم أن اإلخفاء أّي طائل لكم يف إسراركم وقد عل: استئناف ، ومعناه } ُتِسرُّونَ { و . حمذوف لداللة ما قبله عليه 
ومن يفعل هذا } َوَمن َيفَْعلُْه { واإلعالن سيان يف علمي ال تفاوت بينهما ، وأنا مطلع رسويل على ما تسرون 

أن : كفروا ألجل ما جاءكم ، مبعىن : أي » ملا جاءكم«وقرأ اجلحدري . اإلسرار فقد أخطأ طريق احلق والصواب 
{ إن يظفروا بكم ويتمكنوا منكم } إِن َيثْقَفُوكُمْ { . بباً لكفرهم ما كان جيب أن يكون سبب إمياهنم جعلوه س

وََيْبُسطُواْ إِلَْيكُْم أَْيدَِيُهْم وَأَلِْسَنتَُهْم بالسوء { خالصي العداوة ، وال يكونوا لكم أولياء كما أنتم } َيكُوُنواْ لَكُْم أَْعَدآًء 
إذن مودة أمثاهلم ومناصحتهم خطأ عظيم منكم ومغالطة بالقتال والشتم ، ومتنوا لو ترتّدون عن دينكم ، ف} 

كيف أورد جواب الشرط : فإن قلت ]  ١١٨: آل عمران [ } الَ َيأْلُوَنكُْم خََباالً { : ألنفسكم وحنوه قوله تعاىل 
يف علم املاضي وإن كان جيري يف باب الشرط جمرى املضارع : بلفظ املاضي؟ قلت } َوَودُّواْ { مضارعاً مثله مث قال 

أهنم يريدون أن يلحقوا : ووّدوا قبل كل شيء كفركم وارتدادكم ، يعين : اإلعراب ، فإن فيه نكتة ، كأنه قيل 
من قتل األنفس ، ومتزيق األعراض ، ورّدكم كفاراً أسبق املضاّر عندهم وأوّهلا؛ : بكم مضارّ الدنيا والدين مجيعاً 



نكم بذَّالون هلا دونه ، والعدّو أهم شيء عنده أن يقصد أعز شيء لعلمهم أن الدين أعز عليكم من أرواحكم ، أل
  .عند صاحبه 

  ) ٣( لَْن َتْنفََعكُْم أَْرَحاُمكُْم وَلَا أَْولَاُدكُْم َيْوَم الِْقَياَمةِ َيفِْصلُ َبيَْنكُْم َواللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َبِصٌري

الذين توالون الكفار من أجلهم وتتقربون إليهم حماماة } والدكم َوالَ أ{ أي قراباتكم } لَن َتنفََعكُْم أرحامكم { 
: عبس [ } . . . َيْوَم َيِفرُّ املرء ِمْن أَِخيِه { وبني أقاربكم وأوالدكم } َيْوَم القيامة َيفِْصلُ بَْيَنكُْم { : عليهم ، مث قال 

طأ رأيهم يف مواالة الكفار مبا يرجع إىل خ: اآلية فما لكم ترفضون حق اهللا مراعاة حلق من يفّر منكم غداً ]  ٣٤
حال من والوه أّوالً ، مث مبا يرجع إىل حال من اقتضى تلك املواالة ثانياً؛ لرييهم أن ما أقدموا عليه من أي جهة 

ويَفِصل ويُفصِّل ، على البناء للفاعل . ، على البناء للمفعول » ُيفَصل ويُفصَّل«: قرىء . نظرت فيه وجدته باطالً 
  .ونفصل ونفصل ، بالنون . هو اهللا عّز وجل و

ِممَّا َتْعُبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه كَفَْرَنا قَْد كَاَنْت لَكُْم أُْسَوةٌ َحَسَنةٌ ِفي إِبَْراِهيَم وَالَِّذيَن َمَعُه إِذْ قَالُوا ِلقَْومِهِْم إِنَّا ُبَرآُء ِمْنكُْم َو
لََك َوَما أَْمِلكُ َعَداَوةُ َوالْبَْغَضاُء أََبًدا حَتَّى ُتْؤِمنُوا بِاللَِّه َوْحَدُه إِلَّا قَْولَ إِبَْراِهيمَ ِلأَبِيهِ لَأَْسَتْغِفَرنَّ بِكُْم َوَبَدا َبيَْنَنا َوبَْيَنكُُم الْ

َنا لَا َتْجَعلَْنا ِفْتَنةً ِللَِّذيَن كَفَرُوا َواغِْفْر لََنا َربَّ) ٤(لََك ِمَن اللَِّه ِمْن َشْيٍء َربََّنا َعلَْيَك َتَوكَّلَْنا َوإِلَْيَك أََنْبَنا وَإِلَْيَك الَْمِصُري 
  ) ٥(َربََّنا إِنََّك أَْنَت الَْعزِيزُ الَْحِكيُم 

وهو اسم املؤتسى به ، أي كان فيهم مذهب حسن مرضي بأن يؤتسى به ويتبع أثره ، » أسوة وإسوة«: وقرىء 
بالعداوة وقشروا هلم العصا ، وأظهروا البغضاء واملقت ،  وهو قوهلم لكفار قومهم ما قالوا ، حيث كاشفوهم

وصرحوا بأن سبب عداوهتم وبغضائهم ليس إال كفرهم باهللا؛ ومادام هذا السبب قائماً كانت العداوة قائمة ، حىت 
. الص إن أزالوه وآمنوا باهللا وحده انقلبت العداوة مواالة ، والبغضاء حمبة ، واملقت مقة ، فأفصحوا عن حمض اإلخ

أنا ال نعتدّ بشأنكم وال بشأن آهلتكم ، وما أنتم عندنا على شيء : ومبا تعبدون من دون اهللا } كَفَْرَنا بِكُمْ { ومعىن 
ألنه أراد باألسوة احلسنة } أُْسَوةٌ َحَسَنةٌ { : من قوله : ؟ قلت } إِالَّ قَْولَ إبراهيم { : مم استثين قوله : فإن قلت . 
} َألْسَتْغِفَرنَّ لََك { فإن كان قوله : فإن قلت . عليهم أن يأتسوا به ويتخذونه سنة يستنون هبا قوهلم الذي حق : 

وهو غري حقيق } َوَما أَمِْلُك لََك ِمَن اهللا ِمن َشْىٍء { : مستثىن من القول الذي هو أسوة حسنة ، فما بال قوله 
أراد استثناء مجلة قوله ألبيه : قلت ]  ١٧: املائدة [ } َن اهللا شَْيئاً قُلْ فََمن َيْمِلُك ِم{ أال ترى إىل قوله . باالستثناء 

أنا أستغفر لك وما يف طاقيت إال : ، والقصد إىل موعد االستغفار له ، وما بعده مبّين عليه وتابع له ، كأنه قال 
مبا قبل االستثناء ، وهو من مجلة األسوة : ؟ قلت } رَّبََّنا َعلَْيكَ َتَوكَّلَْنا { : مب اتصل قوله : فإن قلت . االستغفار 

قولوا ربنا ، أمراً من اهللا تعاىل للمؤمنني بأن يقولوه ، وتعليماً منه هلم تتميماً ملا : وجيوز أن يكون املعىن . احلسنة 
اإلنابة إىل  وصاهم به من قطع العالئق بينهم وبني الكفار ، واالئتساء بإبراهيم وقومه يف الرباءة منهم ، وتنبيهاً على

. وبراء كظراف . كشركاء » برآء«: وقرى . اهللا واالستعاذة به من فتنة أهل الكفر ، واالستغفار مما فرط منهم 
والرباء والرباءة كالظماء . وبراء على الوصف باملصدر . وبراء على إبدال الضم من الكسر ، كرخال ورباب 

  .والظماءة 

  ) ٦(ةٌ َحَسَنةٌ ِلَمْن كَانَ َيْرُجو اللََّه َوالَْيْوَم الْآِخَر َوَمْن َيتََولَّ فَإِنَّ اللََّه ُهَو الَْغنِيُّ الَْحمِيُد لَقَْد كَانَ لَكُْم ِفيهِْم أُسَْو



مث كّرر احلث على االئتساء بإبراهيم وقومه تقريراً وتأكيداً عليهم ، ولذلك جاء به مصّدراً بالقسم ألنه الغاية يف 
َوَمن َيتََولَّ فَإِنَّ { : وعقبه بقوله } لَّمن كَانَ يَْرُجو اهللا واليوم األخر { : قوله } لَكُْم { : قوله التأكيد ، وأبدل عن 
  .فلم يترك نوعاً من التأكيد إال جاء به } اهللا ُهَو الغىن احلميد 

  ) ٧(ةً َواللَُّه قَدِيٌر َواللَُّه غَفُوٌر َرِحيٌم َعَسى اللَُّه أَنْ َيجَْعلَ بَْيَنكُْم َوَبْيَن الَِّذيَن َعاَدْيُتْم مِْنُهْم َمَودَّ

تشدَّد املؤمنون يف عداوة آبائهم وأبنائهم ومجيع أقربائهم من املشركني ومقاطعتهم ، فلما : وملا نزلت هذه اآليات 
. واصلة رأى اهللا عز وجل منهم اجلّد والصرب على الوجه الشديد وطول التمين للسبب الذي يبيح هلم املواالة وامل

رمحهم فوعدهم تيسري ما متنوه ، فلما يسر فتح مكة أظفرهم اهللا بأمنيتهم ، فأسلم قومهم ، ومتّ بينهم من التحاب 
  :وقيل . والتصايف ما متّ 

تزّوج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أّم حبيبة ، فالنت عند ذلك عريكة أيب سفيان واسترخت )  ١١٦٠( 
نت أّم حبيبة قد أسلمت وهاجرت مع زوجها عبد اهللا بن أيب جحش إىل احلبشة ، فتنصر شكيمته يف العداوة ، وكا

وأرادها على النصرانية ، فأبت وصربت على دينها ، ومات زوجها ، فبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل 
ذلك الفحل ال يُقَْدعُ أنفه  :النجاشي فخطبها عليه ، وساق عنه إليها مهرها أربعمائة دينار ، وبلغ ذلك أباها فقال 

فال تبقى شبهة : عسى أو لعل : وعد من اهللا على عادات امللوك حيث يقولون يف بعض احلوائج } َعَسى { و . 
أو قصد به إطماع املؤمنني ، واهللا قدير على تقليب القلوب وتغيري األحوال وتسهيل . للمحتاج يف متام ذلك 

  .ملن أسلم من املشركني } ِحيمٌ واهللا غَفُوٌر رَّ{ أسباب املودة 

ْم َوتُقِْسطُوا إِلَْيهِْم إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ لَا َينَْهاكُُم اللَُّه َعنِ الَِّذيَن لَْم ُيقَاِتلُوكُْم ِفي الدِّينِ َولَْم ُيخْرُِجوكُْم ِمْن ِدَيارِكُْم أَنْ تََبرُّوُه
نِ الَِّذيَن قَاَتلُوكُْم ِفي الدِّينِ َوأَْخَرُجوكُْم ِمْن ِدَيارِكُْم َوظَاَهرُوا َعلَى إِخَْراجِكُمْ أَنْ إِنََّما َيْنَهاكُُم اللَُّه َع) ٨(الُْمقِْسِطَني 

  ) ٩(َتَولَّوُْهْم َوَمْن َيَتَولَُّهْم فَأُولَِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ 

ال ينهاكم عن : واملعىن : من الذين قاتلوكم } أَن تََولَّْوُهمْ { وكذلك . بدل من الذين مل يقاتلوكم } أَن تََبرُّوُهْم { 
وهذا أيضاً رمحة هلم لتشّددهم وجّدهم يف العداوة متقّدمة لرمحته بتيسري . مّربة هؤالء ، وإمنا ينهاكم عن توىل هؤالء 

أراد هبم : وقيل . إسالم قومهم ، حيث رخص هلم يف صلة من مل جياهر منهم بقتال املؤمنني وإخراجهم من ديارهم 
هم الذين : وعن جماهد . خزاعة وكانوا صاحلوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على أن ال يقاتلوه وال يعينوا عليه 

  :وقيل . هم النساء والصبيان : وقيل . آمنوا مبكة ومل يهاجروا 
ومل تأذن هلا يف قدمت على أمساء بنت أيب بكر أّمها قتيلة بنت عبد العزى وهي مشركة هبدايا فلم تقبلها )  ١١٦١( 

الدخول ، فنزلت ، فأمرها رسول اهللا صلى اهللا تعاىل عليه وآله وسلم أن تدخلها وتقبل منها وتكرمها وحتسن إليها 
وناهيك بتوصية اهللا . وتقضوا إليهم بالقسط وال تظلموهم } َوتُقِْسطُواْ إِلَْيهِْم { نسختها آية القتال : وعن قتادة . 

القسط مع املشركني به ويتحاموا ظلمهم ، مترمجة عن حال مسلم جيترىء على ظلم أخيه املؤمنني أن يستعملوا 
  .املسلم 

فَإِنْ َعِلْمُتُموُهنَّ ُمْؤِمَناٍت فَلَا  َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا َجاَءكُمُ الُْمْؤِمنَاُت ُمَهاجِرَاٍت فَاْمَتِحُنوُهنَّ اللَُّه أَْعلَُم بِإِميَانِهِنَّ
لَْيكُْم أَنْ َتْنِكُحوُهنَّ إِذَا ْرجُِعوُهنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا ُهنَّ ِحلٌّ لَُهْم َولَا ُهْم َيِحلُّونَ لَُهنَّ َوآُتوُهْم َما أَْنفَقُوا وَلَا ُجنَاَح َعَت



َولَْيْسأَلُوا َما أَْنفَقُوا ذَِلكُمْ ُحكُْم اللَِّه َيْحكُُم بَْيَنكُْم  آَتْيُتُموُهنَّ أُجُوَرُهنَّ َولَا ُتْمِسكُوا بِِعَصمِ الْكََواِفرِ َواسْأَلُوا َما أَْنفَقُْتْم
ا َوإِنْ فَاَتكُْم َشْيٌء ِمْن أَزَْواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فََعاقَْبُتْم فَآتُوا الَِّذيَن ذََهَبْت أَْزوَاُجُهْم مِثْلَ َم) ١٠(َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم 

  ) ١١(اللََّه الَِّذي أَْنُتْم بِِه ُمْؤِمُنونَ أَْنفَقُوا َواتَّقُوا 

مساهّن مؤمنات لتصديقهّن بألسنتهّن ونطقهّن بكلمة الشهادة ومل يظهر منهّن ما ينايف ذلك } إِذَا َجآءَكُُم املؤمنات { 
لب على فابتلوهن باحللف والنظر يف األمارات ليغ} فامتحنوهن { أو ألهنن مشارفات لثبات إمياهنم باالمتحان . 

  .ظنونكم صدق إمياهنن 
باهللا الذي ال إله إال هو ما خرجت من بغض « : وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول للممتحنة )  ١١٦٢( 

زوج ، باهللا ما خرجت رغبة عن أرض إىل أرض ، باهللا ما خرجت التماس دنيا ، باهللا ما خرجت إال حباً هللا ولرسوله 
منكم ألنكم ال تكسبون فيه علماً تطمئن معه نفوسكم ، وإن استحلفتموهن ورزمت أحواهلن } اهنن اهللا أَْعلَُم بإمي{ » 

العلم الذي تبلغه طاقتكم وهو الظن الغالب باحللف وظهور } فَإِنْ َعِلْمُتُموُهنَّ مؤمنات { ، وعند اهللا حقيقة العلم به 
{ وهن إىل أزواجهن املشركني ، ألنه ال حلّ بني املؤمنة واملشرك فال ترّد} فَالَ َتْرجُِعوُهنَّ إِلَى الكفار { األمارات 

  :وأعطوا أزواجهّن مثل ما دفعوا إليهّن من املهور ، وذلك } َوَءاُتوُهم مَّآ أَنفَقُواْ 
أن صلح احلديبية كان على أن من أتاكم من أهل مكة ردّ إليهم ، ومن أتى منكم مكة مل يرّد إليكم؛ )  ١١٦٣( 

لك كتاباً وختموه ، فجاءت سبيعة بنت احلرث األسلمية مسلمة والنيب صلى اهللا عليه وسلم باحلديبية ، وكتبوا بذ
يا حممد ، أردد علّي امرأيت فإنك قد شرطت لنا أن : وقيل صيفي بن الراهب فقال . فأقبل زوجها مسافر املخزومي 

. ناً ألن الشرط إمنا كان يف الرجال دون النساء ترد علينا من أتاك منا ، وهذه طينة الكتاب مل جتف ، فنزلت بيا
أن ال تأتيك منا امرأة ليست على : كان بني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبني املشركني عهد : وعن الضحاك 

دينك إال رددهتا إلينا ، فإن دخلت يف دينك وهلا زوج أن ترّد على زوجها الذي أنفق عليها ، وللنيب صلى اهللا عليه 
مث نسخ هذا احلكم وهذا العهد براءة ، فاستحلفها رسول اهللا صلى اهللا : وعن قتادة . لم من الشرط مثل ذلك وس

فَإِنْ { : كيف مسى الظّن علماً يف قوله : فإن قلت . عليه وسلم فحلفت ، فأعطى زوجها ما أنفق وتزّوجها عمر 
يفضي إليه االجتهاد والقياس جار جمرى العلم ، وأن صاحبه غري إيذاناً بأن الظن الغالب وما : ؟ قلت } َعِلْمُتُموُهنَّ 

اهللا أَْعلَُم { : فما فائدة قوله : فإن قلت ]  ٣٦: اإلسراء [ } َوالَ َتقُْف َما لَْيَس لََك بِِه ِعلٌْم { : داخل يف قوله 
ئن به النفس ويثلج به الصدر فائدته بيان أن ال سبيل لكم إىل ما تطم: وذلك معلوم ال شبهة فيه؟ قلت } بإمياهنن 

فإنّ ذلك مما استأثر به عالم الغيوب ، وأن ما يؤدي إليه االمتحان من العلم كاف يف . من اإلحاطة حبقيقة إمياهنن 
ذلك ، وأن تكليفكم ال يعدوه؛ مث نفى عنهم اجلناح يف تزّوج هؤالء املهاجرات إذا آتوهّن أجورهّن أي مهورهّن ، 

ع ، وال خيلو إما أن يراد هبا ما كان يدفع إليهّن ليدفعنه إىل أزواجهّن فيشترط يف إباحة تزوجهّن ألن املهر أجر البض
تقدمي أدائه ، وإما أن يراد أن ذلك إذا دفع إليهّن على سبيل القرض مث تزوجن على ذلك مل يكن به بأس ، وإما أن 

من إصداق ، وبه احتج أبو حنيفة على أن أحد  يبني هلم أن ما أعطى أزواجهّن ال يقوم مقام املهر وأنه ال بد
وقعت الفرقة ، وال يرى العدة على املهاجرة : الزوجني إذا خرج من دار احلرب مسلماً أو بذمة وبقي اآلخر حربياً 

:  والعصمة ما يعتصم به من عقد وسبب ، يعين} َوالَ تُْمِسكُواْ بِِعَصمِ الكوافر { ويبيح نكاحها إال أن تكون حامالً 
  .إياكم وإياهّن ، وال تكن بينكم وبينهّن عصمة وال علقة زوجية 



. من كانت له امرأة كافرة مبكة فال يعتدنّ هبا من نسائه ، ألن اختالف الدارين قطع عصمتها منه : قال ابن عباس 
ار ومفارقتهن أمرهم بطالق الباقيات مع الكف: وعن جماهد . هي املسلمة تلحق بدار احلرب فتكفر : وعن النخعي 

. من مهور نسائهم املهاجرات } وَلَْيْسئَلُواْ َمآ أَنفَقُواْ { من مهور أزواجكم الالحقات بالكفار } َوْسئَلُواْ َمآ أَْنفَقُْتم { 
} ذَِلكُمْ ُحكُْم اهللا { وال تتمسكوا : أي . وال متسكوا . وال متسكوا بالتثقيل . بالتخفيف » وال متسكوا«: وقرىء 
: أو حال من حكم اهللا على حذف الضمري ، أي . كالم مستأنف } َيْحكُمُ َبْيَنكُْم { يع ما ذكر يف هذه اآلية يعين مج

روى أهنا ملا نزلت هذه اآلية أدى املؤمنون ما أمروا به من أداء . أو جعل احلكم حاكماً على املبالغة . حيكمه اهللا 
ملشركون أن يؤدوا شيئاً من مهور الكوافر إىل أزواجهن املسلمني ، مهور املهاجرات إىل أزواجهّن املشركني ، وأىب ا

أحد منهن إىل الكفار ، وهو يف : من أزواجكم } َشْىٌء { وإن سبقكم وانفلت منكم } َوإِن فَاَتكُمْ { : فنزل قوله 
أن ال يغادر : ة فيه نعم ، الفائد: هل إليقاع شيء يف هذا املوقع فائدة؟ قلت : فإن قلت . أحد : قراءة ابن مسعود 

من العقبة } فعاقبتم { شيء من هذا اجلنس وإن قل وحقر ، غري معوض منه تغليظاً يف هذا احلكم وتشديداً فيه 
شبه ما حكم به على املسلمني والكافرين من أداء هؤالء مهور نساء أولئك تارة ، وأولئك مهور نساء : وهي التوبة 

فجاءت عقبتكم من أداء املهر ، فآتوا من : ومعناه . يتعاقب يف الركوب وغريه  هؤالء أخرى بأمر يتعاقبون فيه كما
يعطي من : فاتته امرأته إىل الكفار مثل مهرها من مهر املهاجرة ، وال تؤتوه زوجها الكافر ، وهكذا عن الزهري 

اف وكسرها ، فمعىن فعقبتم بالتخفيف ، بفتح الق. فعقبتم بالتشديد » فأعقبتم«: وقرىء . صداق من حلق هبم 
من عقبه إذا قفاه ، ألنّ كل واحد من املتعاقبني يقفي صاحبه ، وكذلك عقبتم : دخلتم يف العقبة ، وعقبتم : أعقبتم 

  .عقبه يعقبه : بالتخفيف ، يقال 

 فعاقبتم فأصبتموهم يف القتال بعقوبة حىت غنمتم ، والذي ذهبت زوجته كان: وقال الزجاج . وعقبتم حنو تبعتم 
وقيل . فكانت الغلبة لكم حىت غنمتم : يعطي من الغنيمة املهر ، وفسر غريها من القراآت فكانت العقىب لكم ، أي 

أم احلكم بنت أيب سفيان : مجيع من حلق باملشركني من نساء املؤمنني املهاجرين راجعة عن اإلسالم ست نسوة : 
كانت حتت عمر بن اخلطاب وهي أخت أم سلمة ،  كانت حتت عياض بن شداد الفهري ، وفاطمة بنت أيب أمية

وبروع بنت عقبة كانت حتت مشاس بن عثمان ، وعبدة بنت عبد العزى بن نضلة وزوجها عمرو بن عبد وّد ، 
وكلثوم بنت جرول كانت حتت عمر ، فأعطاهم رسول اهللا . وهند بنت أيب جهل كانت حتت هشام بن العاص 

  .من الغنيمة  صلى اهللا عليه وسلم مهور نسائهم

َن َولَا َيْزنَِني َولَا َيقُْتلَْن أَْولَاَدُهنَّ َولَا َيا أَيَُّها النَّبِيُّ إِذَا َجاَءَك الُْمْؤِمَناتُ ُيبَايِْعَنَك َعلَى أَنْ لَا ُيْشرِكَْن بِاللَِّه شَْيئًا َولَا َيْسرِقْ
ْرُجِلهِنَّ َولَا يَْعِصيَنَك ِفي َمْعُروٍف فََبايِْعُهنَّ َواْسَتغِْفْر لَُهنَّ اللََّه إِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرِحيمٌ َيأِْتَني بُِبْهَتانٍ َيفْتَرِيَنُه َبْيَن أَْيِديهِنَّ َوأَ

)١٢ (  

نَّ َوالَ يَأِْتَني ببهتان َيفَْترِيَنهُ َبْيَن أَْيدِيهِ{ وأد البنات : ، بالتشديد ، يريد » يقتلن«: وقرىء } َوالَ َيقُْتلَْن أوالدهن { 
كىن بالبهتان املفترى بني يديها ورجليها . هو ولدي منك : كانت املرأة تلتقط املولود فتقول لزوجها } َوأَْرُجِلهِنَّ 

{ عن الولد الذي تلصقه بزوجها كذباً ، ألنّ بطنها الذي حتمله فيه بني اليدين وفرجها الذي تلده به بني الرجلني 
كل ما وافق طاعة اهللا : وقيل . فيما تأمرهن به من احملسنات وتنهاهّن عنه من املقبحات } َوالَ َيْعصِيَنَك ِفى َمْعُروفٍ 

فقد علم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال } َوالَ َيْعِصيَنكَ { : لو اقتصر على قوله : فإن قلت . فهو معروف 



وروي . ق جديرة بغاية التوقي واالجتناب نبه بذلك على أنّ طاعة املخلوق يف معصية اخلال: يأمر إال مبعروف؟ قلت 
:  
أخذ يف بيعة النساء وهو : أنّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا فرغ يوم فتح مكة من بيعة الرجال )  ١١٦٤( 

على الصفا وعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أسفل منه يبايعهن بأمره ويبلغهن عنه ، وهند بنت عتبة امرأة أيب سفيان 
أبايعكن على أن «: نكرة خوفاً من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يعرفها فقال عليه الصالة والسالم متقنعة مت

واهللا لقد عبدنا األصنام وإنك لتأخذ علينا أمراً ما رأيناك أخذته : ال تشركن باهللا شيئاً فرفعت هند رأسها وقالت 
إنّ أبا : فقالت » ال يسرقن«و: ليه الصالة والسالم على الرجال تبايع الرجال على اإلسالم واجلهاد ، فقال ع

ما أصبت من : فقال أبو سفيان . سفيان رجل شحيح ، وإين أصبت من ماله هنات ، فما أدري ، أحتل يل أم ال 
وإنك هلند : شيء فيما مضى وفيما غرب فهو لك حالل ، فضحك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعرفها فقال هلا 

أو تزين احلرة : فقالت : » وال يزنني«: نعم فاعف عما سلف يا نيب اهللا عفا اهللا عنك ، فقال : الت بنت عتبة؟ ق
ربيناهم صغاراً : فقالت » وال يقتلن أوالدهن«ما زنت منهن امرأة قط ، فقال عليه الصالة والسالم : ويف رواية 

ن قد قتل يوم بدر ، فضحك عمر حىت استلقى ، وقتلتهم كباراً فأنتم وهم أعلم ، وكان ابنها حنظلة بن أيب سفيا
واهللا إنّ البهتان ألمر قبيح ، وما تأمرنا إال : فقالت » ال يأتني ببهتان«: وتبسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال 

واهللا ما جلسنا جملسنا هذا ويف أنفسنا أن : فقالت » وال يعصينك يف معروف«: بالرشد ومكارم األخالق ، فقال 
  .عصيك يف شيء ن

  :وقيل يف كيفية املبايعة 
  :وقيل . دعا بقدح من ماء فغمس فيه يده ، مث غمسن أيديهن )  ١١٦٥( 
  :وقيل . صافحهن وكان على يده ثوب قطري )  ١١٦٦( 
  .كان عمر يصافحهن عنه )  ١١٦٧( 

ْيهِْم قَْد يَِئسُوا ِمَن الْآِخَرِة كََما يَِئَس الْكُفَّاُر ِمْن أَْصحَابِ الْقُُبورِ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا َتَتَولَّْوا قَْوًما غَِضَب اللَُّه َعلَ
)١٣ (  

مغضوباً } الَ َتَتَولَّْواْ قْوماً { فقيل هلم . روي أنّ بعض فقراء املسلمني كانوا يواصلون اليهود ليصيبوا من مثارهم 
خرة لعنادهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وهم يعلمون أنه من أن يكون هلم حظ يف اآل} قَْد يَِئُسواْ { عليهم 

ِمْن أصحاب { : وقيل . من موتاهم أن يبعثوا ويرجعوا أحياء } كََما يَِئَس الكفار { الرسول املنعوت يف التوراة 
  .م وسوء منقلبهم كما يئس الكفار الذين قربوا من خري اآلخرة؛ ألهنم تبينوا قبح حاهل: بيان للكفار ، أي } القبور 

  :عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .» من قرأ سورة املمتحنة كان له املؤمنون واملؤمنات شفعاء يوم القيامة « )  ١١٦٨( 

) ٢(َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِلَم َتقُولُونَ َما لَا َتفَْعلُونَ ) ١(سَبََّح ِللَِّه َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي الْأَْرضِ َوُهَو الْعَزِيُز الَْحكِيُم 
ِذيَن ُيقَاِتلُونَ ِفي َسبِيِلِه َصفًّا كَأَنَُّهمْ ُبْنَيانٌ مَْرُصوصٌ إِنَّ اللََّه ُيِحبُّ الَّ) ٣(كَُبَر َمقًْتا ِعْنَد اللَِّه أَنْ َتقُولُوا َما لَا َتفَْعلُونَ 

)٤ (  



مب ، وفيم ، : هي الم اإلضافة داخلة على ما االستفهامية كما دخل عليها غريها من حروف اجلر يف قولك } ِلمَ { 
وقع استعماهلما كثرياً يف كالم وإمنا حذفت األلف؛ ألنّ ما واحلرف كشيء واحد ، و. ومم ، وعم ، وإالم ، وعالم 

ومن أسكن يف الوصل . املستفهم؛ وقد جاء استعمال األصل قليالً والوقف على زيادة هاء السكت أو اإلسكان 
ثالثة ، أربعة ، باهلاء وإلقاء حركة اهلمزة عليها حمذوفة ، وهذا الكالم يتناول : فإلجرائه جمرى الوقف ، كما مسع 

لو نعلم أحب األعمال إىل اهللا تعاىل : وروي أنّ املؤمنني قالوا قبل أن يؤمروا بالقتال  .الكذب وإخالف املوعد 
ملا أخرب : وقيل . لعملناه ولبذلنا فيه أموالنا وأنفسنا ، فدهلم اهللا تعاىل على اجلهاد يف سبيله ، فولوا يوم أحد فعريهم 

كان الرجل يقول : وقيل . وسعنا ، ففروا يوم أحد ومل يفوا لئن لقينا قتاال لنفرغن فيه : اهللا بثواب شهداء بدر قالوا 
  :وقيل . قتلت ومل يقتل ، وطعنت ومل يطعن ، وضربت ومل يضرب ، وصربت ومل يصرب : 
أخرب : كان قد أذى املسلمني رجل ونكى فيهم ، فقتله صهيب وانتحل قتله آخر ، فقال عمر لصهيب )  ١١٦٩( 

كذلك : يا رسول اهللا قتله صهيب ، قال : إمنا قتلته هللا ولرسوله ، فقال عمر : فقال  النيب عليه السالم أنك قتلته ،
هتكم هبم : ونداؤهم باإلميان . نزلت يف املنافقني : وعن احلسن . نعم ، فنزلت يف املنتحل : يا أبا حيىي؟ قال 

  :غري لفظه كقوله التعجب من } كَُبَر { وبإمياهنم؛ هذا من أفصح كالم وأبلغه يف معناه قصد يف 
تعظيم األمر يف قلوب السامعني؛ ألن التعجب ال يكون إال من شيء : ومعىن التعجب ... غَلَْت َناٌب كُلَْيٌب َبَواُءَها 

على تفسريه ، داللة على أنّ قوهلم ما ال } َمقْتاً { ونصب . خارج عن نظائره وأشكاله ، وأسند إىل أن تقولوا 
: ومنه قيل . يه ، لفرط متكن املقت منه؛ واختري لفظ املقت ألنه أشد البغض وأبلغه يفعلون مقت خالص ال شوب ف

َعندَ اهللا { و . نكاح املقت ، للعقد على الرابة ، ومل يقتصر على أن جعل البغض كبرياً ، حىت جعل أشده وأفحشه 
وعن بعض السلف . عنه الشكوك أبلغ من ذلك ، ألنه إذا ثبت كرب مقته عند اهللا فقد مت كربه وشدته وانزاحت } 

: يف قوله . تأمرونين أن أقول ما ال أفعل فأستعجل مقت اهللا : حّدثنا ، فسكت مث قيل له حدثنا؛ فقال : أنه قيل له 
دليل على أن املقت قد تعلق بقول الذين : عقيب ذكر مقت املخلف } إِنَّ اهللا ُيِحبُّ الذين يقاتلون ِفى َسبِيِلِه { 

} صَفّاً { » يقتلون«: وقرىء . بفتح التاء » يقاتلون«وقرأ زيد بن علي . ت يف قتال الكفار فلم يفوا وعدوا الثبا
رص بعضه إىل بعض ورصف } بنيان { يف تراصهم من غري فرجة وال خلل } كَأَنَُّهم { صافني أنفسهم أو مصفوفني 

: وعن بعضهم . جتماع الكلمة كالبنيان املرصوص جيوز أن يريد استواء نياهتم يف الثبات حىت يكونوا يف ا: وقيل . 
} صَفّاً كَأَنَُّهم بنيان { : وقوله . فيه دليل على فضل القتال راجالً؛ ألنّ الفرسان ال يصطفون على هذه الصفة 

  .حاالن متداخلتان 

ُسولُ اللَِّه إِلَْيكُْم فَلَمَّا َزاغُوا أَزَاغَ اللَُّه قُلُوبَُهْم َواللَُّه لَا َوإِذْ قَالَ ُموَسى ِلقَْوِمِه َيا قَْومِ ِلَم تُْؤذُونَنِي َوقَْد َتْعلَُمونَ أَنِّي َر
  ) ٥(َيْهِدي الْقَْوَم الْفَاِسِقَني 

كانوا يؤذونه بأنواع } ُتْؤذُوَننِى { وحني قال هلم ما قال كان كذا وكذا : أو . منصوب بإضمار اذكر } َوإِذْ { 
سه ، وجحود آياته ، وعصيانه فيما تعود إليهم منافعه ، وعبادهتم البقر ، وطلبهم األذى من انتقاصه وعيبه يف نف

تؤذونين عاملني : يف موضع احلال ، أي } َوقَد تَّْعلَُمونَ { رؤية اهللا جهرة ، والتكذيب الذي هو تضييع حق اهللا وحقه 
جبه تعظيمي وتوقريي ، ال أن تؤذوين وتستهينوا يب؛ وقضية علمكم بذلك ومو} أَنِّى َرُسولُ اهللا إِلَْيكُْم { علماً يقيناً 

ألن من عرف اهللا وعظمته عظم رسوله ، علماً بأن تعظيمه يف تعظيم رسوله ، وألنّ من آذاه كان وعيد اهللا الحقاً به 
ال يلطف } قوم الفاسقني واهللا الَ يَْهِدى ال{ بأن منع ألطافه عنهم } أَزَاغَ اهللا قُلُوَبُهْم { عن احلق } فَلَمَّا َزاغُواْ { 



معناه التوكيد كأنه : ؟ قلت } قَْد َتْعلَُمونَ { يف قوله ) قد ( ما معىن : فإن قلت . هبم ألهنم ليسوا من أهل اللطف 
  .وتعلمون علماً يقيناً ال شبهة لكم فيه : قال 

ِه إِلَْيكُْم ُمَصدِّقًا ِلَما َبْيَن َيَديَّ ِمَن التَّْوَراِة َوُمَبشًِّرا بَِرُسولٍ َيأِْتي َوإِذْ قَالَ ِعيَسى اْبُن مَْرَيَم َيا َبنِي إِسَْراِئيلَ إِنِّي َرسُولُ اللَّ
  ) ٦(ِمْن َبْعِدي اْسُمُه أَْحَمُد فَلَمَّا َجاَءُهْم بِالْبَيَِّناِت قَالُوا َهذَا ِسْحٌر ُمبٌِني 

: واملعىن . موسى؛ ألنه ال نسب له فيهم فيكونوا قومه  يا قوم كما قال: ومل يقل ) يا بين إسرائيل : ( إمنا قال : قيل 
أن : يعين } بَِرسُولٍ يَأِْتى ِمن َبْعِدى { ويف حال تبشريي } ِمَن التوراة { أرسلت إليكم يف حال تصديقي ما تقدمين 

ها ، واخلليل ، بسكون الياء وفتح» من بعدي«: وقرىء . ديين التصديق بكتب اهللا وأنبيائه مجيعاً ممن تقدم وتأخر 
نعم أّمة : يا روح اهللا ، هل بعدنا من أّمة؟ قال : أن احلواريني قالوا لعيسى : وعن كعب . وسيبويه خيتاران الفتح 

أمحد حكماء علماء أبرار أتقياء ، كأهنم من الفقه أنبياء ، يرضون من اهللا باليسري من الرزق ، ويرضى اهللا منهم 
بل :  انتصب مصدقاً ومبشراً؟ أمبا يف الرسول من معىن اإلرسال أم بإليكم؟ قلت مب: فإن قلت . باليسري من العمل 

صلة للرسول ، فال جيوز أن تعمل شيئاً ألن حروف اجلّر ال تعمل بأنفسها ، ولكن } إِلَْيكُم { مبعىن اإلرسال؛ ألن 
  .» هذا ساحر مبني«: قرىء مبا فيها من معىن الفعل؛ فإذا وقعت صالت مل تتضمن معىن فعل ، فمن أين تعمل؟ و

  ) ٧(ظَّاِلِمَني َوَمْن أَظْلَُم ِممَّنِ افَْتَرى َعلَى اللَِّه الْكَِذَب َوُهَو ُيْدَعى إِلَى الْإِْسلَامِ وَاللَُّه لَا يَْهِدي الْقَْوَم ال

يجعل مكان إجابته وأي الناس أشد ظلماً ممن يدعوه ربه على لسان نبيه إىل اإلسالم الذي له فيه سعادة الدارين ، ف
. هذا سحر ، ألنّ السحر كذب ومتويه : إليه افتراء الكذب على اهللا بقوله لكالمه الذي هو دعاء عباده إىل احلق 

يّدعي ، مبعىن يدعو ، : وعنه . ملسه والتمسه : ، مبعىن دعاه واّدعاه ، حنو » وهو يدعي«: وقرأ طلحة بن مصرف 
  .وهو اهللا عز وجل 

  ) ٨(طِْفئُوا نُوَر اللَِّه بِأَفَْواهِهِْم َواللَُّه ُمِتمُّ ُنورِِه َولَْو كَرَِه الْكَاِفُرونَ ُيرِيُدونَ ِلُي

كما جاء يف سورة براءة ، وكأن هذه الالم زيدت مع فعل اإلرادة تأكيداً له ، ملا فيها ) يُرِيُدونَ أَن ُيطِْفئُواْ ( أصله 
ال أباك ، : ال أبالك ، تأكيداً ملعىن اإلضافة يف : كما زيدت الالم يف  جئتك إلكرامك ،: من معىن اإلرادة يف قولك 
هذا سحر ، مثلت حاهلم حبال من : هتكم هبم يف إرادهتم إبطال اإلسالم بقوهلم يف القرآن : وإطفاء نور اهللا بأفواههم 

  .باإلضافة : رىء وق. أي متّم احلق ومبلغه غايته » واهللا متّم نوره«ينفخ يف نور الشمس بفيه ليطفئه 

  ) ٩(ُهَو الَِّذي أَْرَسلَ َرسُولَُه بِالُْهَدى َوِدينِ الَْحقِّ ِليُظْهَِرُه َعلَى الدِّينِ كُلِِّه َولَْو كَرَِه الُْمْشرِكُونَ 

ولعمري لقد فعل على مجيع األديان املخالفة له؛ } َعلَى الدين كُلِِّه { ليعليه } ِليُظْهَِرُه { امللة احلنفية } َوِدينِ احلق { 
إذا نزل عيسى مل يكن يف األرض : وعن جماهد . ، فما بقي دين من األديان إال وهو مغلوب مقهور بدين اإلسالم 

  .» أرسل نبيه«: وقرىء . إال دين اإلسالم 



ُتؤِْمُنونَ بِاللَِّه َوَرُسوِلِه َوُتَجاِهُدونَ ِفي َسبِيلِ ) ١٠(َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َهلْ أَُدلُّكُْم َعلَى ِتَجاَرٍة تُْنجِيكُْم ِمْن َعذَابٍ أَلِيمٍ 
َيْغِفْر لَكُْم ذُُنوَبكُْم وَُيْدخِلْكُْم َجنَّاتٍ َتْجرِي ِمْن ) ١١(اللَِّه بِأَمَْواِلكُْم وَأَْنفُِسكُْم ذَِلكُْم خَْيٌر لَكُْم إِنْ كُنُْتْم َتْعلَُمونَ 

وَأُْخَرى ُتِحبُّوَنَها َنْصٌر ِمَن اللَِّه َوفَْتٌح قَرِيبٌ ) ١٢(طَيَِّبةً ِفي جَنَّاِت َعْدٍن ذَِلَك الْفَْوُز الَْعظِيُم َتحِْتَها الْأَْنَهاُر وََمَساِكَن 
  ) ١٣(َوَبشِّرِ الُْمْؤِمنَِني 

ون ، وهو تؤمن: نعمل؟ فقال : كيف : استئناف ، كأهنم قالوا } ُتْؤِمُنونَ { و . قرىء خمففاً ومثقالً } تُنجِيكُم { 
آمنوا باهللا ورسوله وجاهدوا : وتدل عليه قراءة ابن مسعود } يغفر لكم { : خرب يف معىن األمر؛ وهلذا أجيب بقوله 

لإليذان بوجوب االمتثال ، وكأنه امتثل فهو خيرب عن إميان وجهاد : مل جيء به على لفظ اخلرب؟ قلت : فإن قلت . 
جعلت املغفرة لقّوة الرجاء ، كأهنا كانت :  لك ، ويغفر اهللا لك غفر اهللا: ونظريه قول الداعي . موجودين 
وجهه أن متعلق الداللة هو التجارة : وجه؟ قلت } َهلْ أَدُلُّكُمْ { هل لقول الفراء أنه جواب : فإن قلت . ووجدت 

فما وجه قراءة : قلت  هل تتجرون باإلميان واجلهاد يغفر لكم؟ فإن: ، والتجارة مفسرة باإلميان واجلهاد؛ فكأنه قيل 
وجهها أن تكون على إضمار الم األمر ، كقوله : ؟ قلت ) وجتاهدوا . . . تؤمنوا : ( زيد بن علي رضي اهللا عنهما 

:  
  إذَا َما خفت ِمْن أَْمرٍ َتبَاالَ... ُمَحمَُّد تَفِْد َنفَْسَك كُلُّ نَفْسٍ 

:  لعملناه ، فنزلت هذه اآلية ، فمكثوا ما شاء اهللا يقولون لو نعلم أحب األعمال إىل اهللا: وعن ابن عباس أهنم قالوا 
كالم مستأنف ، وعلى أنّ } ُتْؤِمُنونَ { وهذا دليل على أن } ُتْؤِمُنونَ { : ليتنا نعلم ما هي ، فدهلم اهللا عليها بقوله 

} ذَِلكُْم { مما فوجئت به أوقع فيها وأقرب من قبوهلا له : األمر الوارد على النفوس بعد تشّوف وتطلع منها إليه 
إِن كُنُتمْ { : ما معىن قوله : فإن قلت . من أموالكم وأنفسكم } خَْيٌر لَّكُْم { يعين ما ذكر من اإلميان واجلهاد 

معناه إن كنتم تعلمون أنه خري لكم كان خرياً لكم حينئٍذ؛ ألنكم إذا علمتم ذلك واعتقدمتوه : ؟ قلت } َتْعلَُمونَ 
ولكم إىل هذه } وأخرى ُتِحبُّوَنَها { ان واجلهاد فوق ما حتبون أنفسكم وأموالكم ، فتخلصون وتفلحون أحببتم اإلمي

َنْصٌر ّمن اهللا { : النعمة املذكورة من املغفرة والثواب يف اآلجلة نعمة أخرى عاجلة حمبوبة إليكم ، مث فسرها بقوله 
شيء من التوبيخ } ُتِحبُّوَنَها { ويف . فتح فارس والروم : ن وقال احلس. أي عاجل وهو فتح مكة } َوفَْتٌح قَرِيبٌ 

ألنه يف معىن األمر ، } ُتْؤِمُنونَ { على : ؟ قلت } َوَبشِّرِ املؤمنني { عالم عطف قوله : فإن قلت . على حمبة العاجل 
مل نصب من قرأ : قلت  فإن. آمنوا وجاهدوا يثبكم اهللا وينصركم ، وبشر يا رسول اهللا املؤمنني بذلك : كأنه قيل 

. أو على تنصرون نصراً ، ويفتح لكم فتحاً . جيوز أن ينصب على االختصاص : نصراً من اهللا وفتحاً قريباً؟ قلت 
  .يغفر لكم ويدخلكم جنات ، ويؤتكم أخرى نصراً من اهللا وفتحاً : أو على 

الَ ِعيَسى اْبُن َمرَْيَم ِللْحََوارِيَِّني َمْن أَْنَصارِي إِلَى اللَِّه قَالَ الَْحوَارِيُّونَ َنْحنُ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا كُوُنوا أَْنَصارَ اللَِّه كََما قَ
  ) ١٤(يَن ِهْم فَأَصَْبحُوا ظَاِهرِأَْنَصاُر اللَِّه فَآَمَنْت طَاِئفَةٌ ِمْن َبنِي إِسَْرائِيلَ َوكَفََرْت طَاِئفَةٌ فَأَيَّدَْنا الَِّذيَن آَمُنوا َعلَى َعُدوِّ

وفيه زيادة حتم للنصرة . » كونوا أنتم أنصار اهللا«: وقرأ ابن مسعود . » كونوا أنصار اهللا وأنصاراً هللا«: قرىء 
َمْن { : ما وجه صحة التشبيه وظاهره تشبيه كوهنم أنصاراً بقول عيسى صلوات اهللا عليه : فإن قلت . عليهم 

كونوا أنصار اهللا كما احلواريون : واملراد . ل على املعىن ، وعليه يصح التشبيه حممو: ؟ قلت } أنصارى إِلَى اهللا 
؟ قلت } َمْن أنصارى إِلَى اهللا { : ما معىن قوله : فإن قلت . } َمْن أَنصَارِى إِلَى اهللا { : أنصار عيسى حني قال هلم 



من جندي : ذي يطابقه أن يكون املعىن وال} َنْحُن أَْنصَاُر اهللا { جيب أن يكون معناه مطابقاً جلواب احلواريني : 
حنن : } َنْحُن أَْنصَاُر اهللا { فإنّ معىن } أَْنصَاَر اهللا { خالف إضافة } أنصارى { متوجهاً إىل نصرة اهللا ، وإضافة 

من األنصار الذين خيتصون يب ويكونون معي يف نصرة اهللا؛ وال يصح } َمْن أنصارى { ومعىن . الذين ينصرون اهللا 
. » من أنصار اهللا«: قراءة من قرأ : والدليل عليه . من ينصرين مع اهللا؛ ألنه ال يطابق اجلواب : كون معناه أن ي

صفيه وخلصانه من احلوار : واحلواريون أصفياؤه وهم أّول من آمن به وكانوا اثىن عشر رجالً؛ وحواري الرجل 
  :الصالة والسالم ومنه قوله عليه . الدرمك : واملوارى . وهو البياض اخلالص 

ونظري احلواري . كانوا قصارين حيّورون الثياب يبيضوهنا : وقيل " الزبري ابن عميت وحواريي من أميت ) "  ١١٧٠( 
مؤمنيهم على } طَّاِئفَةٌ فَأَيَّْدَنا { به } َوكَفََرت { منهم بعيسى } فَئَامََنت طَّآِئفَةٌ { الكثري احليل : احلوايل : يف زنته 

  .كان ظهورهم باحلجة : وعن زيد بن علي . ، فظهروا عليهم كفارهم 
  :عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  " .من قرأ سورة الصف كان عيسى مصلياً عليه مستغفراً له ما دام يف الدنيا وهو يوم القيامة رفيقه ) "  ١١٧١( 

ُهَو الَِّذي َبَعثَ ِفي الْأُمِّيَِّني َرُسولًا ) ١(ِلِك الْقُدُّوسِ الَْعزِيزِ الَْحِكيمِ ُيسَبُِّح ِللَِّه َما ِفي السََّماوَاِت َوَما ِفي الْأَْرضِ الَْم
 َوآخَرِيَن ِمْنُهْم) ٢(َضلَالٍ ُمبِنيٍ  ِمْنُهْم َيْتلُو َعلَْيهِْم آَياِتِه وَُيَزكِّيهِْم َوُيَعلُِّمُهُم الِْكَتاَب وَالِْحكَْمةَ َوإِنْ كَاُنوا ِمْن قَْبلُ لَِفي

  ) ٤(ذَِلَك فَْضلُ اللَِّه يُْؤِتيِه َمْن َيَشاُء وَاللَُّه ذُو الْفَْضلِ الَْعظِيمِ ) ٣(لَمَّا َيلَْحقُوا بِهِْم َوُهَو الْعَزِيُز الَْحكِيُم 

هو امللك القدوس ، ولو قرئت منصوبة لكان وجها ، : قرئت صفات اهللا عّز وعال بالرفع على املدح ، كأنه قيل 
منسوب إىل أّمة العرب ، ألهنم كانوا ال يكتبون وال يقرؤون من بني : األمي . احلمد هللا أهل احلمد : كقول العرب 

َبَعثَ ِفى { ومعىن . بدأت الكتابة بالطائف ، أخذوها من أهل احلرية ، وأهل احلرية من أهل األنبار : وقيل . األمم 
أين أبعث أعمى يف عميان ، وأمّياً : ميني ، كما جاء يف حديث شعياء بعث رجالً أمياً يف قوم أ} األميني َرسُوالً ّمْنُهمْ 

: وقرىء . يعلمون نسبه وأحواله ]  ١٢٨: التوبة [ } ّمْن أَنفُِسكُمْ { : ، كقوله تعاىل } منهم { يف أميني وقيل 
اً مثلهم مل تعهد منه قراءة ومل يقرؤها عليهم مع كونه أمّي} َيْتلُو َعلَْيهِْم ءاياته { ، حبذف ياءي النسب » يف األمني«

َوُيَعلُّمُهمُ { ويطهرهم من الشرك وخبائث اجلاهلية } وَُيَزكّيهِْم { يعرف بتعلم ، وقراءة أمي بغري تعلم أية بينة 
كانوا : هي املخففة من الثقيلة والالم دليل عليها ، أي } َوإِن كَانُواْ { وإن يف . القرآن والسنة } الكتاب واحلكمة 

أنه بعثه يف األميني الذين على : جمرور عطف على األميني ، يعين } َوءاَخرِيَن { ضالل ال ترى ضالالً أعظم منه  يف
وقيل . عهده ، ويف آخرين من األميني مل يلحقوا هبم بعد وسيلحقون هبم ، وهم الذين بعد الصحابة رضي اهللا عنهم 

لو كان اإلميان عند الثريا : " فوضع يده على سلمان مث قال  من هم يا رسول اهللا ،: ملا نزلت قيل ]  ١١٧٢: [ 
هم الذين يأتون من بعدهم إىل يوم القيامة ، وجيوز أن ينتصب عطفاً على : وقيل " لتناوله رجال من هؤالء 

ستنداً إىل يعلمهم ويعلم آخرين؛ ألن التعليم إذا تناسق إىل آخر الزمان كان كله م: أي } َوُيَعلُّمُهُم { املنصوب يف 
يف متكينه رجالً أمّياً من ذلك األمر العظيم ، } َوُهَو العزيز احلكيم { أّوله ، فكأنه هو الذي توىل كل ما وجد منه 

الفضل الذي أعطاه حممداً وهو أن يكون نيب أبناء عصره } ذَِلكَ { وتأييده عليه ، واختياره إياه من بني كافة البشر 
  .إعطاءه وتقتضيه حكمته } فَْضلُ اهللا ُيؤِْتيِه َمن َيَشاء { هو . بر ، ونيب أبناء العصور الغوا



مِ الَِّذيَن كَذَُّبوا بِآَياِت اللَِّه َواللَّهُ َمثَلُ الَِّذيَن ُحمِّلُوا التَّْورَاةَ ثُمَّ لَْم َيْحِملُوَها كََمثَلِ الِْحَمارِ َيْحِملُ أَْسفَاًرا بِئَْس مَثَلُ الْقَْو
  ) ٥(لْقَْوَم الظَّاِلِمَني لَا يَْهِدي ا

يف أهنم محلة التوراة وقّراؤها وحفاظ ما فيها ، مث إهنم غري عاملني هبا وال منتفعني بآياهتا ، وذلك أنّ  -شبه اليهود 
باحلمار محل أسفاراً ، أي كتباً كباراً من  -فيها نعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والبشارة به ومل يؤمنوا به 

وكل من علم ومل يعمل بعلمه . م ، فهو ميشي هبا وال يدري منها إال ما مير جبنبيه وظهره من الكد والتعب كتب العل
وهم اليهود الذين كذبوا بآيات اهللا } مَثَلُ القوم الذين كَذَّبُواْ بئايات اهللا { مثالً } بِئَْس { فهذا مثله ، وبئس املثل 

ثُمَّ { كلفوا علمها والعمل هبا ، : } ُحّملُواْ التوراة { : ومعىن . ه وسلم الدالة على صحة نبّوة حممد صلى اهللا علي
، أي محلوها مث مل حيملوها يف احلقيقة » محلوا التوراة«: وقرىء . مث مل يعملوا هبا ، فكأهنم مل حيملوها } لَْم َيْحِملُوَها 
النصب على احلال ، أو اجلر على : ؟ قلت ما حمله) حيمل : ( فإن قلت » حيمل األسفار«: وقرىء . لفقد العمل 

  :الوصف؛ ألنّ احلمار كاللئيم يف قوله 
  ...َولَقَْد أَُمرُّ َعلَى اللَّئِيمِ َيسُبُّنِي 

َولَا َيَتَمنَّْوَنهُ ) ٦(نُْتْم َصاِدِقَني إِنْ كُقُلْ َيا أَيَُّها الَِّذيَن َهاُدوا إِنْ َزَعْمُتْم أَنَّكُْم أَْولَِياُء ِللَِّه ِمْن ُدوِن النَّاسِ فََتَمنَُّوا الَْمْوَت 
قُلْ إِنَّ الَْمْوَت الَِّذي َتِفرُّونَ ِمْنُه فَإِنَُّه ُملَاِقيكُْم ثُمَّ ُتَردُّونَ إِلَى عَاِلمِ ) ٧(أََبًدا بَِما قَدََّمتْ أَْيِديهِْم وَاللَُّه َعِليٌم بِالظَّاِلِمَني 

  ) ٨(ْم بَِما كُنُْتْم َتْعَملُونَ الْغَْيبِ َوالشََّهاَدِة فَُيَنبِّئُكُ

إن كان قولكم حقاً وكنتم على : حنن أبناء اهللا وأحباؤه ، أي . كانوا يقولون } أَْولَِياء ِللَِّه { إذا هتود : هاد يهود 
َوالَ َيَتَمنَّوَنُه أََبداً  {: على اهللا أن مييتكم وينقلكم سريعاً إىل دار كرامته اليت أعدّها ألوليائه ، مث قال } فََتَمنَُّواْ { ثقة 
  :بسبب ما قّدموا من الكفر ، وقد قال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم } 
فلوال أهنم كانوا موقنني بصدق رسول اهللا " والذي نفسي بيده ال يقوهلا أحد منكم إال غص بريقه ) "  ١١٧٢( 

ملاتوا من ساعتهم وحلقهم الوعيد ، فما متالك أحد منهم صلى اهللا عليه وسلم لتمنوا ، ولكنهم علموا أهنم لو متنوا 
وال فرق بني . بكسر الواو ، تشبيهاً بلو استطعنا » فتمنوا املوت«: وقرىء . أن يتمىن؛ وهي إحدى املعجزات 

فأتى مّرة » ال«تأكيداً وتشديداً ليس يف » لن«يف أن كل واحدة منهما نفي للمستقبل ، إال أن يف » لن«و» ال«
إِنَّ { مث قيل هلم ]  ٧: اجلمعة [ } َوالَ َيَتَمنَّوَنهُ { ومّرة بغري لفظه ]  ٩٥: البقرة [ } َولَن َيَتَمنَّْوُه { ظ التأكيد بلف

وال جتسرون أن تتمنوه خيفة أن تؤخذوا بوبال كفركم؛ ال تفوتونه وهو مالقيكم ال حمالة } املوت الذى تَِفرُّونَ ِمْنُه 
ويف . إنه مالقيكم : وقرأ زيد بن علي رضي اهللا عنه . إىل اهللا فيجازيكم مبا أنتم أهله من العقاب } ثُمَّ ُتَردُّونَ { 

وأما اليت بالفاء ، فلتضمن الذي معىن الشرط ، وقد جعل . تفرون منه مالقيكم ، وهي ظاهرة : قراءة ابن مسعود 
إن املوت هو الشيء الذي تفّرون منه ، مث : ة زيد ، أي كالماً برأسه يف قراء} إِنَّ املوت الذى َتِفرُّونَ ِمْنهُ { 

  .إنه مالقيكم : استؤنف 

بَْيَع ذَِلكُْم َخْيٌر لَكُْم إِنْ كُنُْتمْ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا ُنوِديَ ِللصَّلَاِة ِمْن َيْومِ الُْجُمَعِة فَاْسَعْوا إِلَى ِذكْرِ اللَِّه وَذَُروا الْ
مْ ُتفِْلُحونَ فَإِذَا قُِضَيِت الصَّلَاةُ فَاْنَتِشُروا ِفي الْأَْرضِ َواْبَتغُوا ِمْن فَْضلِ اللَِّه َواذْكُُروا اللََّه كَِثًريا لََعلَّكُ) ٩(َتْعلَُمونَ 

)١٠ (  



يوم الوقت : ، بفتح امليم » يوم اجلمعة«و. ضحكة ، للمضحوك منه : يوم الفوج اجملموع ، كقوهلم » يوم اجلمعة«
هبن : وقرىء . عسرة يف عسر : ضحكة ، ولعنة ، ولعبة؛ ويوم اجلمعة تثقيل للجمعة ، كما قيل : امع ، كقوهلم اجل

. األذان : والنداء . هي بيان إلذا وتفسري له : ما هي؟ قلت } ِمن َيْومِ اجلمعة { : من يف قوله : فإن قلت . مجيعاً 
  :املنرب ، وقد  املراد به األذان عند قعود اإلمام على: وقالوا 

كان لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مؤذن واحد ، فكان إذا جلس على املنرب أذن على باب املسجد؛ )  ١١٧٣( 
فإذا نزل أقام للصالة ، مث كان أبو بكر وعمر رضي اهللا عنهما على ذلك؛ حىت إذا كان عثمان وكثر الناس 

أذن : ن األّول على داره اليت تسمى زوراء ، فإذا جلس على املنرب وتباعدت املنازل زاد مؤذناً آخر ، فأمر بالتأذي
كعب بن لؤي ، وكان » مجعة«أول من مساها : وقيل . املؤذن الثاين ، فإذا نزل أقام للصالة ، فلم يعب ذلك عليه 

  :وقيل . العروبة : يقال هلا 
م ، وللنصارى مثل ذلك؛ فهلموا جنعل لنا يوم لليهود يوم جيتمعون فيه كل سبعة أيا: إنّ األنصار قالوا )  ١١٧٤( 

يوم السبت لليهود ، ويوم األحد للنصارى ، فاجعلوا يوم العروبة : فقالوا . جنتمع فيه فنذكر اهللا فيه ونصلى 
فاجتمعوا إىل سعد بن زرارة فصلى هبم يومئٍذ ركعتني وذكرهم ، فسموه يوم اجلمعة الجتماعهم فيه ، فأنزل اهللا آية 

  :، فهي أّول مجعة ، كانت يف اإلسالم وأما أّول مجعة مجعها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فهي  اجلمعة
أنه ملا قدم املدينة مهاجراً نزل قباء على بين عمرو بن عوف ، وأقام هبا يوم االثنني والثالثاء واألربعاء )  ١١٧٥( 

ينة فأدركته صالة اجلمعة يف بين سامل بن عوف يف واخلميس ، وأسس مسجدهم ، مث خرج يوم اجلمعة عامداً املد
افتخروا بأهنم أولياء اهللا : قد أبطل اهللا قول اليهود يف ثالث : وعن بعضهم . بطن واد هلم ، فخطب وصلى اجلمعة 

م فشبههم وبأهنم أهل الكتاب والعرب ال كتاب هل} فََتَمنَُّواْ املوت إِن كُْنُتْم صادقني { : وأحباؤه ، فكذهبم يف قوله 
  :وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم . باحلمار حيمل أسفاراً؛ وبالسبت وأنه ليس للمسلمني مثله فشرع اهللا هلم اجلمعة 

خري يوم طلعت فيه الشمس يوم اجلمعة ، فيه خلق آدم ، وفيه أدخل اجلنة ، وفيه أهبط إىل األرض ، ) "  ١١٧٦( 
  :وعنه عليه السالم " زيد وفيه تقوم الساعة ، وهو عند اهللا يوم امل

هذه اجلمعة يعرضها عليك ربك لتكون لك عيداً وألمتك : أتاين جربيل ويف كفه مرآة بيضاء وقال ) "  ١١٧٧( 
  :وعنه صلى اهللا عليه وسلم " من بعدك ، وهو سيد األيام عندنا ، وحنن ندعوه إىل اآلخرة يوم املزيد 

  "مائة ألف عتيق من النار إنّ هللا تعاىل يف كل مجعة ست) "  ١١٧٨( 

وقال عليه الصالة . اجلمعة : رمضان ، ومن األيام : مكة ، ومن الشهور : إنّ اهللا فضل من البلدان : وعن كعب 
  :والسالم 

إذا ) "  ١١٨٠: ( ويف احلديث " من مات يوم اجلمعة كتب اهللا له أجر شهيد ، ووقي فتنة القرب ) "  ١١٧٩( 
ملالئكة على أبواب املسجد بأيديهم صحف من فضة وأقالم من ذهب ، يكتبون األوِّل كان يوم اجلمعة قعدت ا

وكانت الطرقات يف أيام السلف وقت السحر وبعد الفجر مغتصة باملبكرين إىل اجلمعة " فاألوَّل على مراتبهم 
أنه بكر فرأى : مسعود  وعن ابن. ترك البكور إىل اجلمعة : أّول بدعة أحدثت يف اإلسالم : وقيل . ميشون بالسرج 

وال تقام اجلمعة عند . أراك رابع أربعة وما رابع أربعة بسعيد : ثالثة نفر سبقوه ، فاغتم وأخذ يعاتب نفسه يقول 
  :أيب حنيفة رضي اهللا عنه إال يف مصر جامع ، لقوله عليه السالم 

ما أقيمت فيه احلدود : صر اجلامع وامل" ال مجعة وال تشريق وال فطر وال أضحى إال يف مصر جامع ) "  ١١٨١( 
  :ونفذت فيه األحكام ، ومن شروطها اإلمام أو من يقوم مقامه ، لقوله عليه السالم 



  :وقوله صلى اهللا عليه وسلم " احلديث . . . فمن تركها وله إمام عادل أو جائر ) "  ١١٨٢( 
فإن أّم رجل بغري إذن اإلمام أو من " معات الفيء ، والصدقات ، واحلدود ، واجل: أربع إىل الوالة ) "  ١١٨٣( 

جاز ، وهي تنعقد : مل جيز؛ فإن مل يكن االستئذان فاجتمعوا على واحد فصلى هبم : واله من قاض أو صاحب شرطة 
وال مجعة على املسافرين والعبيد والنساء واملرضى والزمىن ، وال على . وعند الشافعي بأربعني . بثالثة سوى اإلمام 

: وقرأ عمر وابن عباس وابن مسعود وغريهم . ى عند أيب حنيفة ، وال على الشيخ الذي ال ميشي إال بقائد األعم
من أقرأك هذا؟ قال أّيب بن كعب ، : فقال . » فاسعوا«: وعن عمر رضي اهللا عنه أنه مسع رجالً يقرأ . » فامضوا«

املراد بالسعي القصد : وقيل . ىت يسقط ردائي لسعيت ح} فاسعوا { ال يزال يقرأ باملنسوخ ، لو كانت : فقال 
]  ١٠٢: الصافات [ } فَلَمَّا َبلَغَ َمَعُه السعى { : ومنه قوله تعاىل . التصرف يف كل عمل : دون العدو ، والسعي 

ليس السعي على األقدام ، ولكنه على : وعن احلسن ]  ٣٩: النجم [ } وأن لَّْيَس لإلنسان إِالَّ َما سعى { ، 
قال . أن عمر مسع اإلقامة وهو بالبقيع فأسرع املشي : وذكر حممد بن احلسن رمحه اهللا يف موطئه . نيات والقلوب ال

إىل اخلطبة والصالة ، ولتسمية اهللا اخلطبة ذكراً له قال أبو } إىل ذِكْرِ اهللا { وهذا ال بأس به ما مل جيهد نفسه : حممد 
وعن . جاز : احلمد هللا ، سبحان اهللا : ى مقدار يسمى ذكر اهللا كقوله إن اقتصر اخلطيب عل: حنيفة رمحه اهللا 

إن أبا بكر وعمر كانا يعّدان هلذا املقام مقاالً ، وإنكم : احلمد هللا وأرتج عليه ، فقال : عثمان أنه صعد املنرب فقال 
ضرة الصحابة ومل ينكر عليه إىل إمام فعال أحوج منكم إىل إمام قّوال ، وستأتيكم اخلطب ، مث نزل ، وكان ذلك حب

  .أحد 

كيف يفسر ذكر اهللا باخلطبة وفيها ذكر غري : فإن قلت . ال بد من كالم يسمى خطبة : وعند صاحبيه والشافعي 
ما كان من ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والثناء عليه وعلى خلفائه الراشدين وأتقياء املؤمنني : اهللا؟ قلت 

هو يف حكم ذكر اهللا ، فأّما ما عدا ذلك من ذكر الظلمة وألقاهبم والثناء عليهم والدعاء هلم ، واملوعظة والتذكري ف
وهم أحقاء بعكس ذلك؛ فمن ذكر الشيطان وهو من ذكر اهللا على مراحل ، وإذا قال املنصت للخطبة لصاحبه 

أراد األمر . اإلسالم ونكد األيام  فقد لغا ، أفال يكون اخلطيب الغايل يف ذلك الغياً ، نعوذ باهللا من غربة» صه«
بترك ما يذهل عن ذكر اهللا من شواغل الدنيا ، وإمنا خص البيع من بينها ألن يوم اجلمعة يوم يهبط الناس فيه من 

قراهم وبواديهم ، وينصبون إىل املصر من كل أوب ووقت هبوطهم واجتماعهم واغتصاص األسواق هبم إذا انتفخ 
دنا وقت الظهرية ، وحينئٍذ حتّر التجارة ويتكاثر البيع والشراء ، فلما كان ذلك الوقت مظنة النهار وتعاىل الضحى و

بادروا جتارة اآلخرة ، واتركوا جتارة الدنيا ، واسعوا إىل : الذهول بالبيع عن ذكر اهللا واملضي إىل املسجد ، قيل هلم 
فإذا كان البيع : فإن قلت . لذي نفعه يسري ورحبه مقارب ا} َوذَرُواْ البيع { ذكر اهللا الذي ال شيء أنفع منه وأربح 

قالوا . عاّمة العلماء على أن ذلك ال يوجب فساد البيع : يف هذا الوقت مأموراً بتركه حمرماً ، فهل هو فاسد؟ قلت 
لثوب ألنّ البيع مل حيرم لعينه ، ولكن ملا فيه من الذهول عن الواجب ، فهو كالصالة يف األرض املغصوبة وا: 

مث أطلق هلم ما حظر عليهم بعد قضاء الصالة . أنه فاسد : املغصوب ، والوضوء مباء مغصوب ، وعن بعض الناس 
من االنتشار وابتغاء الربح ، مع التوصية بإكثار الذكر ، وأن ال يلهيهم شيء من جتارة وال غريها عنه ، وأن تكون 

: ضون عنه ، ألنّ فالحهم فيه وفوزهم منوط به ، وعن ابن عباس مهمهم يف مجيع أحواهلم وأوقاهتم موكلة به ال ينف
وعن احلسن وسعيد بن : مل يؤمروا بطلب شيء من الدنيا ، إمنا هو عيادة املرضى وحضور اجلنائز وزيارة أخ يف اهللا 

أمور  وعن بعض السلف أنه كان يشغل نفسه بعد اجلمعة بشيء من: صالة التطّوع : طلب العلم ، وقيل : املسيب 
  .الدنيا نظراً يف هذه اآلية 



 َوِمَن التِّجَاَرِة وَاللَُّه َخْيرُ الرَّازِِقنيَ َوإِذَا َرأَْوا ِتَجاَرةً أَْو لَهًْوا انْفَضُّوا إِلَْيَها َوَتَركُوَك قَاِئًما قُلْ َما ِعْنَد اللَِّه َخْيٌر ِمَن اللَّْهوِ
)١١ (  

  :روي 
وع وغالء شديد ، فقدم دحية بن خليفة بتجارة من زيت الشام والنيب صلى أن أهل املدينة أصاهبم ج)  ١١٨٤( 

مثانية ، وأحد : قيل . اهللا عليه وسلم خيطب يوم اجلمعة؛ فقاموا إليه ، خشوا أن يسبقوا إليه ، فما بقي معه إال يسري 
مجيعاً ألضرم اهللا عليهم  والذي نفس حممد بيده ، لو خرجوا: " عشر ، واثنا عشر ، وأربعون ، فقال عليه السالم 

فعلوا ذلك : وكانوا إذا أقبلت العري استقبلوها بالطبل والتصفيق ، فهو املراد باللهو ، وعن قتادة " الوادي ناراً 
: فإن افتق تفرق الناس عن اإلمام يف صالة اجلمعة كيف يصنع؟ قلت : فإن قلت . ثالث مرات يف كل مقدم عري 
: وعند صاحبيه . يستأنف الظهر إذا نفروا عنه قبل الركوع : ثالثة ، فعند أيب حنيفة إن بقي وحده أو مع أقل من 
وقد } إِلَْيَها { : كيف قال : فإن قلت . إذا نفروا قبل التشهد بطلت : وعند زفر . إذا كرب وهم معه مضى فيها 

؛ فحذف أحدمها لداللة املذكور عليه ، تقديره إذا رأوا جتارة انفضوا إليها ، أو هلوا انفضوا إليه: ذكر شيئني؟ قلت 
  .» إليهما«: وقرىء » هلوا أو جتارة انفضوا إليها«: وقراءة من قرأ . » انفضوا إليه«: وكذلك قراءة من قرأ 

  :عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
يأهتا يف أمصار من قرأ سورة اجلمعة أعطي من األجر عشر حسنات بعدد من أتى اجلمعة وبعدد من مل ) "  ١١٨٥( 

  " .املسلمني 

) ١(َهُد إِنَّ الُْمَناِفِقَني لَكَاِذُبونَ إِذَا َجاَءَك الْمَُناِفقُونَ قَالُوا َنشَْهُد إِنََّك لََرُسولُ اللَِّه َواللَُّه َيْعلَمُ إِنََّك لََرُسولُُه وَاللَُّه َيْش
ذَِلكَ بِأَنَُّهْم آَمُنوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبَِع َعلَى ) ٢(لَِّه إِنَُّهْم َساَء َما كَانُوا َيْعَملُونَ اتََّخذُوا أَْيمَانَُهْم ُجنَّةً فََصدُّوا َعْن َسبِيلِ ال

  ) ٣(قُلُوبِهِْم فَُهْم لَا َيفْقَُهونَ 

{ لوا ذلك قا: فقال اهللا عّز وجلّ . شهادة واطأت فيها قلوهبم ألسنتهم } َنْشَهُد إِنََّك لََرسُولُ اهللا { : أرادوا بقوهلم 
نشهد؛ : إنك لرسول اهللا ، واهللا يشهد أهنم لكاذبون يف قوهلم : أن األمر كما يدل عليه قوهلم } واهللا َيعْلَُم 

أو إهنم لكاذبون فيه ، ألنه إذا خال عن املواطأة مل يكن شهادة يف احلقيقة؛ فهم كاذبون يف . وادعائهم فيه املواطأة 
إِنََّك لََرُسولُ { : ألهنم كانوا يعتقدون أنّ قوهلم : يشهد إهنم لكاذبون عند أنفسهم واهللا : أو أراد . تسميته شهادة 

واهللا َيْعلَمُ إِنََّك { : أي فائدة يف قوله تعاىل : فإن قلت . كذب وخرب على خالف ما عليه حال املخرب عنه } اهللا 
يشهد إهنم الكاذبون ، لكان يوهم أنّ قوهلم هذا قالوا نشهد إنك لرسول اهللا واهللا : لو قال : ؟ قلت } لََرسُولُُه 

جيوز أن يراد } اختذوا أمياهنم ُجنَّةً { ؟ ليميط هذا اإليهام } واهللا َيْعلَُم إِنََّك لََرسُولُُه { : كذب؛ فوسط بينهما قوله 
ا يراد به من التوكيد ، أنّ قوهلم نشهد إنك لرسول اهللا ميني من أمياهنم الكاذبة ، ألنّ الشهادة جتري جمرى احللف فيم

وبه استشهد أبو حنيفة رمحه اهللا على . أشهد وأشهد باهللا ، وأعزم وأعزم باهللا يف موضع أقسم وأوىل : يقول الرجل 
ما : إمياهنم ، أي : وقرأ احلسن البصري . وجيوز أن يكون وصفاً للمنافقني يف استجناهنم باألميان . ميني » أشهد«أن 

} َسآَء َما كَانُواْ َيْعَملُونَ { . } ذلك بِأَنَُّهْم َءاَمنُواْ ثُمَّ كَفَرُوا { : ويعضده قوله تعاىل . بألسنتهم أظهروه من اإلميان 
ذلك { معىن التعجب الذي هو تعظيم أمرهم عند السامعني } َسآَء { ويف . من نفاقهم وصدهم الناس عن سبيل اهللا 

سبب ) ب ( أي ذلك القول الشاهد عليهم بأهنم أسوأ الناس أعماال } ْعَملُونَ َسآء َما كَاُنواْ َي{ : إشارة إىل قوله } 



ذلك كله بسبب : أو إىل ما وصف من حاهلم يف النفاق والكذب واالستجنان باألميان ، أي ) أهنم آمنوا مث كفروا ( 
املنافقون مل يكونوا إال على : فإن قلت . فجسروا على كل عظيمة } فَطُبَِع على قُلُوبِهِْم { أهنم آمنوا مث كفروا 

: آمنوا ، أي : فيه ثالثة أوجه ، أحدها : ؟ قلت } َءاَمُنواْ ثُمَّ كَفَرُواْ { : الكفر الثابت الدائم ، فما معىن قوله 
مث ظهر كفرهم بعد ذلك وتبني مبا أطلع : نطقوا بكلمة الشهادة وفعلوا كما يفعل من يدخل يف اإلسالم ، مث كفروا 

أيطمع هذا الرجل أن تفتح له : إن كان ما يقوله حممد حقاً فنحن محري ، وقوهلم يف غزوة تبوك : قوهلم  عليه من
َيْحِلفُونَ باهللا َما قَالُواْ َولَقَْد قَالُواْ كَِلَمةَ الكفر َوكَفَرُواْ َبْعدَ { : وحنوه قوله تعاىل . قصور كسرى وقيصر هيهات 

الَ َتْعَتِذُرواْ قَْد كَفَْرُتمْ َبْعدَ { : وحنوه قوله تعاىل . ظهر كفرهم بعد أن أسلموا و: أي ]  ٧٤: التوبة [ } إسالمهم 
أي نطقوا باإلميان عند املؤمنني ، مث نطقوا بالكفر عند شياطينهم استهزاء : والثاين آمنوا ]  ٦٦: التوبة [ } إميانكم 

[ } إِنََّما َنْحُن مستهزؤون { : إىل قوله تعاىل ]  ١٤: البقرة [ } واْ وَإِذَا لَقُواْ الذين َءاَمُن{ : باإلسالم ، كقوله تعاىل 
فطبع «: ، وقرأ زيد بن علي » فطبع على قلوهبم«: وقرىء . أن يراد أهل الردة منهم : والثالث ]  ١٤: البقرة 
  .» اهللا

ِلهِْم كَأَنَُّهْم ُخُشٌب ُمَسنََّدةٌ َيْحَسُبونَ كُلَّ صَْيَحٍة َعلَْيهِْم ُهمُ َوإِذَا َرأَْيَتُهمْ ُتْعجُِبَك أَْجَساُمُهْم َوإِنْ َيقُولُوا َتْسَمْع ِلقَْو
  ) ٤(الَْعُدوُّ فَاْحذَْرُهْم قَاَتلَُهُم اللَُّه أَنَّى ُيْؤفَكُونَ 

كان عبد اهللا بن أّيب رجالً جسيماً صبيحاً ، فصيحاً ، ذلق اللسان وقوم من املنافقني يف مثل صفته ، وهم رؤساء 
املدينة ، وكانوا حيضرون جملس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيستندون فيه ، وهلم جهارة املناظر وفصاحة 

ما معىن : فإن قلت . األلسن؛ فكان النيب صلى اهللا عليه وسلم ومن حضر يعجبون هبياكلهم ويسمعون إىل كالمهم 
 -وما هم إال أجرام خالية عن اإلميان واخلري  -يف استنادهم  شبهوا: ؟ قلت } كَأَنَُّهْم ُخُشٌب مُّسَنََّدةٌ { : قوله 

باخلشب املسندة إىل احلائط؛ وألنّ اخلشب إذا انتفع به كان يف سقف أو جدار أو غريمها من مظان االنتفاع ، وما 
: خلشب املسندة وجيوز أن يراد با. دام متروكاً فارغاً غري منتفع به أسند إىل احلائط ، فشبهوا به يف عدم االنتفاع 

َرأَيَْتُهمْ { األصنام املنحوتة من اخلشب املسندة إىل احليطان؛ شبهوا هبا يف حسن صورهم وقلة جدواهم؛ واخلطاب يف 
} كَأَنَُّهْم ُخُشٌب { على البناء للمفعول ، وموضع » ُيسمع«: وقرىء . لرسول اهللا ، أو لكل من خياطب } ُتْعجُِبَك 

. مجع خشبة ، كبدنة وبدن » خشب«: وقرىء . أو هو كالم مستأنف ال حمل له  .رفع على هم كأهنم خشب 
} ُخُشٌب { وعن اليزيدي أنه قال يف . وخشب ، كمدرة ومدر ، وهي يف قراءة ابن عباس . وخشب ، كثمرة ومثر 

ثاين مفعويل } ْيهِمْ َعلَ{ شبهوا هبا يف نفاقهم وفساد بواطنهم : اخلشبة اليت دعر جوفها : مجع خشباء ، واخلشباء : 
إذا نادى : حيسبون كل صيحة واقعة عليهم وضارة هلم ، جلبنهم وهلعهم وما يف قلوهبم من الرعب : حيسبون ، أي 

كانوا على وجل من أن ينزل اهللا فيهم : وقيل . ظنوه إيقاعاً هبم : مناد يف العسكر أو انفلتت دابة أو أنشدت ضالة 
  :ومنه أخذ األخطل . م وأمواهلم ما يهتك أستارهم ويبيح دماءه

  خَْيالَ َتِكرُّ َعلَْيهُِم َورَِجاالَ... َما زِلَْت َتْحِسُب كُلَّ َشْيٍء َبْعدَُهم 
ألنّ أعدى األعداء العدّو املداجي ، الذي : أي الكاملون يف العداوة } ُهُم العدو { ويبتدأ } َعلَْيهِْم { يوقف على 

املفعول } ُهُم العدو { وجيوز أن يكون . وال تغترر بظاهرهم } فاحذرهم {  يكاشرك وحتت ضلوعه الداء الدوي
منظور فيه إىل اخلرب ، كما ذكر : قلت . هي العدّو : فحقه أن يقال : فإن قلت . الثاين ، كما لو طرحت الضمري 

دعاء } تلهم اهللا قا{ حيسبون كل أهل صحية : وأن يقدر مضاف حمذوف على ]  ٧٦: األنعام [ } هذا َرّبى { يف 



كيف } أىن ُيْؤفَكُونَ { أو تعليم للمؤمنني أن يدعوا عليهم بذلك . عليهم ، وطلب من ذاته أن يلعنهم وخيزيهم 
  .يعدلون عن احلق تعجباً من جهلهم وضاللتهم 

َسَواٌء َعلَْيهِمْ ) ٥(يَْتُهْم َيُصدُّونَ َوُهْم ُمسَْتكْبُِرونَ َوإِذَا قِيلَ لَُهْم َتَعالَْوا َيْسَتْغِفْر لَكُمْ َرسُولُ اللَِّه لَوَّْوا ُرُءوَسُهْم َوَرأَ
  ) ٦(ِقَني أَْسَتْغفَْرَت لَُهْم أَْم لَْم َتْسَتْغِفْر لَُهْم لَْن َيْغِفَر اللَُّه لَُهْم إِنَّ اللََّه لَا يَْهِدي الْقَْوَم الْفَاِس

  .وقرىء بالتخفيف والتشديد للتكثري . ذلك واستكباراً  عطفوها وأما لوها إعراضاً عن} لَوَّْواْ ُرُؤوسَُهْم { 

ِت وَالْأَْرضِ وَلَِكنَّ الْمَُناِفِقَني لَا ُهُم الَِّذيَن َيقُولُونَ لَا ُتْنِفقُوا َعلَى َمْن ِعْنَد َرسُولِ اللَِّه َحتَّى َيْنفَضُّوا َوِللَِّه َخزَاِئُن السََّماوَا
َولَِكنَّ  َرَجْعَنا إِلَى الَْمِديَنِة لَُيخْرَِجنَّ الْأََعزُّ ِمْنَها الْأَذَلَّ َوِللَِّه الِْعزَّةُ َولَِرُسوِلِه َوِللُْمْؤِمنَِنيَيقُولُونَ لَِئْن ) ٧(َيفْقَُهونَ 

  ) ٨(الُْمَناِفِقَني لَا َيْعلَُمونَ 

  :روى 
ع وهو ماء هلم وهزمهم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم حني لقي بين املصطلق على املريسي)  ١١٨٦( 

ازدحم على املاء جهجاه بن سعيد أجري لعمر يقود فرسه ، وسنان اجلهين حليف لعبد اهللا بن أّيب ، : وقتل منهم 
يا لألنصار؛ فأعان جهجاها جعَّال من فقراء املهاجرين ولطم سنانا : وسنان : واقتتال ، فصرخ جهجاه يا للمهاجرين 

مسن : ما صحبنا حممداً إال لنلطم ، واهللا ما مثلنا ومثلهم إال كما قال : ت هناك ، وقال وأن. فقال عبد اهللا جلعال . 
نفسه ، وباألذل ، رسول : كلبك يأكلك ، أما واهللا لئن رجعنا إىل املدينة ليخرجّن األعز منها األذل ، عىن باألعز 

تموهم بالدكم وقامستموهم أموالكم؛ أما واهللا ماذا فعلتم بأنفسكم؟ أحلل: اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، مث قال لقومه 
لو أمسكتم عن جعال وذويه فضل الطعام مل يركبوا رقابكم ، وألوشكوا أن يتحّولوا عنكم فال تنفقوا عليهم حىت 

أنت واهللا الذليل القليل املبغض يف قومك : ينفضوا من حول حممد ، فسمع بذلك زيد بن أرقم وهو حدث ، فقال 
اسكت فإمنا كنت ألعب؛ فأخرب زيد رسول اهللا فقال : من الرمحن وقّوة من املسلمني ، فقال عبد اهللا  ، وحممد يف عّز

فإن كرهت أن : قال . إذن ترعد أنف كثرية بيثرب : دعين أضرب عنق هذا املنافق يا رسول اهللا ، فقال : عمر 
حممداً يقتل أصحابه؛ وقال عليه الصالة والسالم  فكيف إذا حتّدث الناس أنّ: فأمر به أنصارياً فقال . يقتله مهاجري 

واهللا الذي أنزل عليك الكتاب ما قلت شيئاً من ذلك ، وإن : أنت صاحب الكالم الذي بلغين؟ قال : لعبد اهللا 
نا شيخ: يا رسول اهللا : فقال احلاضرون ]  ٢: املنافقون [ } اختذوا أمياهنم ُجنَّةً { : زيداً لكاذب ، وهو قوله تعاىل 

لعلك غضبت عليه؛ : وروى أن رسول اهللا قال له . وكبرينا ال تصدق عليه كالم غالم ، عسى أن يكون قد وهم 
حلق رسول اهللا زيداً : فلما نزلت . ال : فلعله شبه عليك؛ قال : ال؛ قال : فلعله أخطأ مسعك؛ قال : ال؛ قال : قال 

وملا أراد عبد اهللا أن يدخل . اهللا قد صدقك وكذب املنافقني وفت أذنك يا غالم ، إنّ : من خلفه فعرك أذنه وقال 
وكان . إنّ حباباً اسم شيطان : اعترضه ابنه حباب ، وهو عبد اهللا بن عبد اهللا غري رسول اهللا امسه ، وقال : املدينة 

اً يف يده حىت أمره وراءك ، واهللا؛ ال تدخلها حىت تقول رسول اهللا األعز وأنا األذل ، فلم يزل حبيس: خملصاً وقال 
وحيك ، أفاعل أنت؟ : لئن مل تقّر هللا ورسوله بالعز ألضربن عنقك ، فقال : وروي أنه قال له . رسول اهللا بتخليته 

جزاك اهللا « : أشهد أنّ العزة هللا ولرسوله وللمؤمنني ، فقال رسول اهللا البنه : فلما رأى منه اجلّد قال . نعم : قال 
  » خرياً عن رسوله وعن املؤمنني



قد نزلت فيك آي شداد ، فاذهب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يستغفر : ؛ فلما بان كذب عبد اهللا قيل له 
أمرمتوين أن أومن فآمنت ، وأمرمتوين أن أزكي مايل فزكيت ، فما بقي إال أن أسجد : لك ، فلوى رأسه مث قال 

ومل يلبث إال أياماً قالئل حىت ]  ٥: املنافقون [ } ْواْ َيْسَتغِْفْر لَكُْم َرُسولُ اهللا َوإِذَا ِقيلَ لَُهْم َتعَالَ{ : حملمد ، فنزلت 
أو ألن اهللا ال . االستغفار وعدمه ، ألهنم ال يلتفتون إليه وال يعتدون به لكفرهم } َسوآًء َعلَْيهِْم { اشتكى ومات 

وقرأ أبو جعفر . املعادلة تدل عليه » أم« على حذف حرف االستفهام؛ ألنّ» استغفرت«: وقرىء . يغفر هلم 
{ آلسحر ، وآهللا : ، إشباعاً هلمزة االستفهام لإلظهار والبيان ، ال قلبا هلمزة الوصل ألفاً ، كما يف » آستغفرت«

حان هلم أن ينفضوا : وحقيقته . من أنفض القوم إذا فنيت أزوادهم » ينفضوا«: وقرىء . يتفرقوا } َينفَضُّواْ 
وبيده األرزاق والقسم ، وهو رازقهم منها؛ وإن أيب أهل املدينة أن } َوِللَِّه َخزآِئُن السماوات واألرض {  مزاودهم

: وقرىء . ذلك فيهذون مبا يزين هلم الشيطان } الَّ َيفْقَُهونَ { ينفقوا عليهم ، ولكن عبد اهللا وأضرابه جاهلون 
لنخرجّن ، : قرأ احلسن وابن أيب عبلة . ّن ، على البناء للمفعول وليخرج. بفتح الياء » ليخرجّن األعز منها األذل«

الغلبة } َوِللَِّه العزة { أو مثل األذل . أو إخراج األذل . خروج األذل : ومعناه . بالنون ونسب األعز واألذل 
واهلوان للشيطان  والقّوة ، وملن أعزه اهللا وأيده من رسوله ومن املؤمنني ، وهم األخصاء بذلك ، كما أنّ املذلة

ألست على اإلسالم؟ وهو العز  -وكانت يف هيئة رثة  -وعن بعض الصاحلات . وذويه من الكافرين واملنافقني 
إنّ الناس : أنّ رجالً قال له : وعن احلسن بن علي رضي اهللا عنهما . الذي ال ذل معه ، والغىن الذي ال فقر معه 

  .، ولكنه عزة ، وتال هذه اآلية ليس بتيه : يزعمون أنّ فيك تيهاً؛ قال 

  ) ٩(أُولَِئَك ُهُم الَْخاِسُرونَ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا ُتلْهِكُْم أَمَْوالُكُْم َولَا أَْولَادُكُْم َعْن ِذكْرِ اللَِّه َوَمْن َيفَْعلْ ذَِلَك فَ

والتهالك على طلب النماء فيها : تدبري أمرها والسعي يف : والتصرف فيها } أموالكم { ال تشغلكم } الَ ُتلْهِكُْم { 
وسروركم هبم ، وشفقتكم } َوالَ أوالدكم { بالتجارة واالغتالل ، وابتغاء النتاج والتلذذ هبا؛ واالستمتاع مبنافعها 

 عليهم ، والقيام مبؤهنم ، وتسوية ما يصلحهم من معايشهم يف حياتكم وبعد مماتكم ، وقد عرفتم قدر منفعة األموال
يريد } َوَمن َيفَْعلْ ذلك { وإيثاره عليها } َعن ِذكْرِ اهللا { واألوالد ، وأنه أهون شيء وأدونه يف جنب ما عند اهللا 

: وقيل . يف جتارهتم حيث باعوا العظيم الباقي باحلقري الفاين } فأوالئك ُهُم اخلاسرون { الشغل بالدنيا عن الدين 
وعن . القرآن : وقيل . عن طاعة اهللا : مجيع الفرائض ، كأنه قال :  وعن احلسن. ذكر اهللا الصلوات اخلمس 

  .اجلهاد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : الكليب 

أَصَّدََّق َوأَكُْن ِمَن أََجلٍ قَرِيبٍ فَ َوأَْنِفقُوا ِمْن َما َرَزقَْناكُْم ِمْن قَْبلِ أَنْ َيأِْتَي أََحَدكُمُ الَْمْوُت فََيقُولَ َربِّ لَْولَا أَخَّْرتَنِي إِلَى
  ) ١١(َولَْن يَُؤخَِّر اللَُّه َنفًْسا إِذَا َجاَء أََجلَُها َواللَُّه َخبِريٌ بَِما َتْعَملُونَ ) ١٠(الصَّاِلِحَني 

أن  من قبل} ّمن قَْبلِ أَن َيأِْتَى أََحدَكُُم املوت { اإلنفاق الواجب : للتبعيض ، واملراد } مَّا رزقناكم { يف } ِمن { 
يرى دالئل املوت ، ويعاين ما ييأس معه من اإلمهال ، ويضيق به اخلناق ، ويتعذر عليه اإلنفاق ويفوت وقت القبول 

تصّدقوا قبل أن : وعن ابن عباس رضي اهللا عنه . ، فيتحسر على املنع ، ويعّض أنامله على فقد ما كان متمكناً منه 
تصّدقوا قبل أن ينزل عليكم : وعن ابن عباس رضي اهللا عنه . منه ينزل عليك سلطان املوت ، فال تقبل متمكناً 

ما مينع أحدكم إذا كان له مال أن يزكي ، وإذا أطاق احلج : وعنه . سلطان املوت ، فال تقبل توبة ، وال ينفع عمل 
كاة ، وواهللا لو رأى أهنا نزلت يف ما نعى الز: وعنه . أن حيج من قبل أن يأتيه املوت ، فيسأل ربه الكرة فال يعطاها 



: نعم ، أنا أقرأ عليكم به قرآنا ، يعين : أما تتقي اهللا ، يسأل املؤمنون الكرة؟ قال : خرياً ملا سأل الرجعة ، فقيل له 
. ما من أحد مل يزك ومل يصم ومل حيج إال سأل الرجعة : أهنا نزلت يف املؤمنني وهم املخاطبون هبا ، وكذا عن احلسن 

إىل أََجلٍ { هال أخرت موتى : ، يريد » أخرتن«: وقرىء . } لَْوال أَخَّْرتَنَِى { ا نزلت يف أهل القبلة وعن عكرمة أهن
{ ، عطفاً على حمل » وأكن«: وقرى . على األصل » فأتصدق« وقرأ أُيب} فَأَصَّدََّق { إىل زمان قليل } قَرِيبٍ 

وقرأ عبيد بن . على النصب ، فعلى اللفظ » وأكون«: قرأ  ومن. إن أخرتين أصّدق وأكن : كأنه قيل } فَأَصَّدََّق 
نفي للتأخري على وجه التأكيد الذي } َولَن يَُؤّخَر اهللا { عدة منه بالصالح » وأنا أكون«، على » وأكون«: عمري 

وأنه هاجم ال حمالة . إنكم إذا علمتم أنّ تأخري املوت عن وقته مما ال سبيل إليه : واملعىن . معناه منافاة املنفي احلكمة 
مل تبق إال املسارعة إىل اخلروج عن عهدة : ، وأنّ اهللا عليم بأعمالكم فمجاز عليها ، من منع واجب وغريه 

  :عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . ؛ بالتاء والياء »تعملون«: وقرىء . الواجبات واالستعداد للقاء اهللا 
  " .من النفاق  من قرأ سورة املنافقني بريء) "  ١١٨٧( 

ُهَو الَِّذي َخلَقَكُمْ ) ١( ُيسَبُِّح ِللَِّه َما ِفي السََّماوَاِت َوَما ِفي الْأَْرضِ لَُه الُْملُْك َولَُه الَْحْمُد َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر
لسََّماَواِت َوالْأَْرَض بِالَْحقِّ َوَصوَّرَكُْم فَأَْحَسَن صَُوَركُمْ َخلََق ا) ٢(فَِمْنكُْم كَاِفٌر َوِمْنكُْم ُمْؤِمٌن َواللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َبِصٌري 

  ) ٤(َيْعلَُم َما ِفي السََّماَواِت وَالْأَْرضِ َوَيعْلَُم َما ُتِسرُّونَ َوَما ُتْعِلُنونَ َواللَُّه َعِليٌم بِذَاِت الصُّدُورِ ) ٣(َوإِلَْيِه الَْمِصُري 

ى معىن اختصاص امللك واحلمد باهللا عز وجل ، وذلك ألنّ امللك على احلقيقة له ، قدم الظرفان ليدل بتقدميهما عل
وأما . ألنه مبديء كل شيء ومبدعه ، والقائم به ، واملهيمن عليه؛ وكذلك احلمد ، ألنّ أصول النعم وفروعها منه 

الذى َخلَقَكُْم فَِمنكُْم كَاِفرٌ ُهَو { ملك غريه فتسليط منه واسترعاء ، ومحده اعتداد بأن نعمة اهللا جرت على يده 
وجعلنا يف { : فمنكم آت بالكفر وفاعل له ومنكم آت باإلميان وفاعل له ، كقوله تعاىل : يعين } َوِمنكُْم مُّْؤِمٌن 

واهللا بِمَا { : والدليل عليه قوله تعاىل ]  ٢٦: احلديد [ } ذريتهما النبّوة والكتاب فمنهم مهتد وكثري منهم فاسقون 
هو الذي تفضل عليكم بأصل النعم : واملعىن . أي عامل بكفركم وإميانكم اللذين مها من عملكم } ْعَملُونَ َبِصٌري َت

الذي هو اخللق واإلجياد عن العدم ، فكان جيب أن تنظروا النظر الصحيح ، وتكونوا بأمجعكم عباداً شاكرين ، فما 
اً؛ فمنكم كافر ومنكم مؤمن ، وقدم الكفر ألنه األغلب عليهم فعلتم مع متكنكم ، بل تشعبتم شعباً ، وتفرقتم أمم

نعم ، : فإن قلت . هو الذي خلقكم فمنكم كافر باخللق وهم الدهرية ، ومنكم مؤمن به : وقيل . واألكثر فيهم 
روا غريه ، إن العباد هم الفاعلون للكفر ، ولكن قد سبق يف علم احلكيم أنه إذا خلقهم مل يفعلوا إال الكفر ومل خيتا

فما دعاه إىل خلقهم مع علمه مبا يكون منهم؟ وهل خلق القبيح وخلق فاعل القبيح إال واحد؟ وهل مثله إال مثل 
من وهب سيفا باترا ملن شهر بقطع السبيل وقتل النفس احملّرمة فقتل به مؤمنا؟ أما يطبق العقالء على ذم الواهب 

قد علمنا أنّ اهللا حكيم : بل إحناؤهم باللوائم على الواهب أشد؟ قلت  وتعنيفه والدق يف فروته كما يذمون القاتل؟
عامل بقبح القبيح عامل بغناه عنه ، فقد علمنا أن أفعاله كلها حسنة ، وخلق فاعل القبيح فعله ، فوجب أن يكون 

أكثر  حسناً ، وأن يكون له وجه حسن؛ وخفاء وجه احلسن علينا ال يقدح يف حسنه ، كما ال يقدح يف حسن
بالغرض الصحيح واحلكمة البالغة ، وهو أن جعلها مقاّر املكلفني } باحلق { خملوقاته جهلنا بداعي احلكمة إىل خلقها 

وإليه مصريكم . بالكسر ، لتشكروا » صوركم«: وقرىء } َوصَوََّركُْم فَأَْحَسَن ُصَورَكُْم { ليعملوا فيجازيهم 
جعلهم أحسن احليوان كله وأهباه : كيف أحسن صوركم؟ قلت : قلت فإن . فجزاؤكم على الشكر والتفريط فيه 

ومن حسن صورته أنه خلق . ، بدليل أن اإلنسان ال يتمىن أن تكون صورته على خالف ما يرى من سائر الصور 



شّوه فكم من دميم م: فإن قلت ] .  ٤: التني [ } ِفى أَْحَسنِ َتقْوِميٍ { : منتصباً غري منكب ، كما قال عز وجل 
ال مساجة مث ولكن احلسن كغريه من املعاين على طبقات ومراتب ، : الصورة مسج اخللقة تقتحمه العيون؟ قلت 

فالحنطاط بعض الصور عن مراتب ما فوقها احنطاطاً بيناً وإضافتها إىل املوىف عليها ال تستملح ، وإال فهي داخلة يف 
  .حيز احلسن غري خارجة عن حّده 

تعجب بصورة وتستملحها وال ترى الدنيا هبا ، مث ترى أملح وأعلى يف مراتب احلسن منها فينبو أال ترى أنك قد 
: شيئان ال غاية هلما : وقالت احلكماء . عن األوىل طرفك ، وتستثقل النظر إليها بعد افتتانك هبا وهتالكك عليها 

يسره العباد ويعلنونه ، مث بعلمه ذوات الصدور نبه بعلمه ما يف السموات واألرض ، مث بعلمه ما . اجلمال ، والبيان 
أن شيئاً من الكليات واجلزئيات غري خاف عليه وال عازب عنه ، فحقه أن يتقي وحيذر وال جيترأ على شيء مما : 

ْؤِمٌن فَِمنكُْم كَاِفٌر َومِنكُْم مُّ{ : وتكوير العلم يف معىن تكرير الوعيد ، وكل ما ذكره بعد قوله تعاىل . خيالف رضاه 
كما ترى يف معىن الوعيد على الكفر ، وإنكار أن يعصى اخلالق وال تشكر نعمته فما أجهل من ]  ٢: التغابن [ } 

أعظم كفران من العباد : أعظم نعمة من اهللا على عباده ، والكفر : ميزج الكفر باخللق وجيعله من مجلته ، واخللق 
  .لرهبم 

ذَِلَك بِأَنَُّه كَاَنْت تَأِْتيهِْم ُرُسلُُهْم ) ٥(كَفَُروا ِمْن قَْبلُ فَذَاقُوا َوَبالَ أَْمرِِهْم َولَُهْم َعذَابٌ أَلِيٌم  أَلَْم َيأِْتكُمْ َنَبأُ الَِّذيَن
  ) ٦(بِالَْبيِّنَاِت فَقَالُوا أََبَشٌر يَْهُدونََنا فَكَفَُروا َوَتَولَّْوا َواْسَتْغَنى اللَُّه َواللَُّه غَنِيٌّ َحِميٌد 

إشارة إىل ما ذكر من الوبال الذي ذاقوه يف الدنيا وما أعّد هلم من } ذلك { . اخلطاب لكفار مكة } لَْم يَأِْتكُْم أَ{ 
أنكروا أن تكون } أََبَشٌر يَْهُدوَنَنا . . . . كَاَنت تَّأِْتيهِْم ُرُسلُُهم { بأنّ الشأن واحلديث } بِأَنَُّه { العذاب يف اآلخرة 
أطلق ليتناول كل شيء ، ومن مجلته إمياهنم وطاعتهم } واستغىن اهللا { ينكروا أن يكون اهللا حجراً الرسل بشراً ، ومل 

: قلت . يوهم وجود التويل واالستغناء معاً ، واهللا تعاىل مل يزل غنياً } َوَتَولَّواْ واستغىن اهللا { : قوله : فإن قلت . 
  .ان ومل يضطرهم إليه مع قدرته على ذلك وظهر استغناء اهللا حيث مل يلجئهم إىل اإلمي: معناه 

فَآِمنُوا بِاللَِّه ) ٧(َك َعلَى اللَِّه َيِسٌري َزَعَم الَِّذيَن كَفَرُوا أَنْ لَْن ُيبَْعثُوا قُلْ بَلَى َورَبِّي لَُتْبَعثُنَّ ثُمَّ لَُتَنبَُّؤنَّ بَِما َعِملُْتْم َوذَِل
  ) ٨(َواللَُّه بَِما َتْعَملُونَ َخبٌِري َوَرسُوِلِه َوالنُّورِ الَِّذي أَنَْزلَْنا 

  :ومنه قوله عليهالصالة والسالم : ادعاء العلم : الزعم 
ويتعّدى إىل املفعولني » زعموا«لكل شيء كنية وكنية الكذب : وعن شريح " زعموا مطية الكذب ) "  ١١٨٨( 

  :قال . تعّدي العلم 
بلى { و . أهل مكة . والذين كفروا . مع ما يف حيزه قائم مقامهما ) أن ( و . ..َولَْم أَْزُعمِك َعْن ذَاَك َمْعزِالَ . . . 

حممداً : وعىن برسوله والنور . أي ال يصرفه عنه صارف } َوذَِلَك َعلَى اهللا َيِسريٌ { إثبات ملا بعد لن ، وهو البعث } 
  .صلى اهللا عليه وسلم والقرآن 



جْرِي ِلَك َيْوُم التََّغاُبنِ َوَمْن ُيْؤِمْن بِاللَِّه َوَيعَْملْ صَاِلًحا ُيكَفِّْر َعْنُه َسيِّئَاِتِه وَُيْدِخلُْه جَنَّاٍت َتَيْوَم َيْجمَُعكُْم ِلَيْومِ الَْجْمعِ ذَ
اِتَنا أُولَِئَك أَْصحَاُب النَّارِ وَالَِّذيَن كَفَُروا َوكَذَُّبوا بِآَي) ٩(ِمْن َتْحِتَها الْأَْنهَاُر خَاِلِديَن ِفيَها أََبًدا ذَِلَك الْفَْوُز الَْعظِيُم 

  ) ١٠(َخاِلِديَن ِفيَها وَبِئَْس الَْمِصُري 

لتنبؤن ، أو : بقوله : مب انتصب الظرف؟ قلت : فإن قلت . وندخله ، بالياء والنون . ونكفر » جنمعكم«: وقرىء 
ليوم } ِلَيْومِ اجلمع { » اذكر«ضمار واهللا معاقبكم يوم جيمعكم أو بإ: خببري ، ملا فيه من معىن الوعيد ، كأنه قيل 

مستعار من تغابن القوم يف التجارة؛ وهو أن يغنب بعضهم بعضاً ، لنزول : التغابن . جيمع فيه األّولون واآلخرون 
السعداء منازل األشقياء اليت كانوا ينزلوهنا لو كانوا سعداء ، ونزول األشقياء منازل السعداء اليت كانوا ينزلوهنا لو 

  :ويف حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . وفيه هتكم باألشقياء؛ ألنّ نزوهلم ليس بغنب . وا أشقياء كان
وما من عبد يدخل النار إال . ما من عبد يدخل اجلنة إال أرى مقعده من النار لو أساء ، ليزداد شكراً ) "  ١١٨٩( 

وقد يتغابن الناس يف غري ذلك  -} َك َيْوُم التغابن ذَِل{ ومعىن " أرى مقعده من اجلنة لو أحسن ، ليزداد حسرة 
} صاحلا { استعظام له وأن تغابنه هو التغابن يف احلقيقة ، ال التغابن يف أمور الدنيا وإن جلت وعظمت :  -اليوم 

  .عمالً صاحلاً : صفة للمصدر ، أي 

  ) ١١(بِاللَِّه َيْهِد قَلَْبُه َواللَُّه بِكُلِّ َشْيٍء َعِليٌم  َما أَصَاَب ِمْن ُمِصيَبٍة إِلَّا بِإِذِْن اللَِّه َوَمْن ُيْؤِمْن

يلطف به ويشرحه لإلزدياد من } َيْهِد قَلَْبُه { إال بتقديره ومشيئته ، كأنه أذن للمصيبة أن تصيبه } إِالَّ بِإِذِْن اهللا { 
ه حىت يعلم أنّ ما أصابه مل يكن يهد قلب: وعن الضحاك . هو االسترجاع عند املصيبة : وقيل . الطاعة واخلري 

: وقرىء . إن ابتلى صرب ، وإن أعطى شكر ، وإن ظلم غفر : وعن جماهد . وما أخطأه مل يكن ليصيبه . ليخطئه 
أن يكون مثل سفه نفسه ، أي : ووجه النصب . مرفوع أو منصوب : ، على البناء للمفعول ، والقلب » يهد قلبه«
أنّ الكافر ضال عن قلبه بعيد منه ، واملؤمن واجد له مهتد إليه ، كقوله : ون املعىن وجيوز أن يك. يهد يف قلبه : 

ويهدأ قلبه . يهتد : ويهّد قلبه ، مبعىن . ، بالنون » هند قلبه«: وقرىء ]  ٣٧: ق [ } ِلَمن كَانَ لَُه قَلٌْب { : تعاىل 
يعلم ما يؤثر فيه اللطف من القلوب مما ال يؤثر } ِليٌم واهللا بِكُلِّ َشْيٍء َع{ ويهدا على التخفيف . ويهد . يطمئن : 

  .فيه فيمنحه ومينعه 

اللَُّه لَا إِلََه إِلَّا ُهَو َوَعلَى اللَّهِ ) ١٢(َوأَِطيعُوا اللََّه َوأَِطيُعوا الرَُّسولَ فَإِنْ تََولَّيُْتْم فَإِنََّما َعلَى َرسُوِلَنا الَْبلَاغُ الُْمبُِني 
  ) ١٣(لُْمْؤِمُنونَ فَلَْيَتَوكَّلِ ا

َوَعلَى { فال عليه إذا توليتم ، ألنه مل يكتب عليه طاعتكم ، إمنا كتب عليه أن يبلغ ويبني فحسب } فَإِن َتولَّْيُتْم { 
بعث لرسول اهللا صلى اهللا تعاىل عليه وآله وسلم على التوكل عليه والتقوى به يف أمره ، } اهللا فَلَْيَتوَكَّلِ املؤمنون 

  .ره على من كذبه وتوىل عنه حىت ينص

فَُحوا َوَتغِْفُروا فَإِنَّ اللََّه غَفُوٌر َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِنَّ ِمْن أَزَْواجِكُْم َوأَْولَادِكُْم َعُدوا لَكُْم فَاْحذَُروُهْم َوإِنْ َتْعفُوا وََتْص
  ) ١٥(َواللَُّه ِعْنَدهُ أَْجٌر َعظِيٌم  إِنََّما أَْموَالُكُْم َوأَْولَادُكُْم ِفْتَنةٌ) ١٤(َرحِيٌم 



إنّ من األزواج أزواجاً يعادين بعولتهّن وخياصمنهم وجيلنب عليهم ، ومن األوالد أوالداً يعادون آبائهم ويعقوهنم 
ملا علمتم أنّ هؤالء ال : الضمري للعدّو أو لألزواج واألوالد مجيعاً ، أي } فاحذروهم { وجيرعوهنم الغصص واألذى 

عنهم إذا اطلعتم منهم على } َوإِن َتْعفُواْ { لون من عدّو ، فكونوا منهم على حذر وال تأمنوا غوائلهم وشرهم خي
إنّ ناساً أرادوا اهلجرة عن مكة ، : وقيل . عداوة ومل تقابلوهم مبثلها ، فإن اهللا يغفر لكم ذنوبكم ويكفر عنكم 

عوننا فرقوا هلم ووقفوا ، فلما هاجروا بعد ذلك ورأوا الذين تنطلقون وتضي: فثبطهم أزواجهم وأوالدهم وقالوا 
أين : قالوا هلم : وقيل . أرادوا أن يعاقبوا أزواجهم وأوالدهم ، فزين هلم العفو : سبقوهم قد فقهوا يف الدين 

صبكم خبري لئن مجعنا اهللا يف دار اهلجرة مل ن: تذهبون وتدعون بلدكم وعشريتكم وأموالكم ، فغضبوا عليهم وقالوا 
كان عوف بن مالك : وقيل . ، فلما هاجروا منعوهم اخلري ، فحثوا أن يعفوا عنهم ويردّوا إليهم الرب والصلة 

} ِفْتَنةٌ { . األشجعي ذا أهل وولد ، فإذا أراد أن يغزو أو تعلقوا به وبكوا إليه ورققوه ، فكأنه همّ بأذاهم ، فنزلت 
} واهللا ِعْنَدُه أَْجٌر َعِظيمٌ { :  والعقوبة ، وال بالء أعظم منهما؛ أال ترى إىل قوله بالء وحمنة ، ألهنم يوقعون يف اإلمث

  :ويف احلديث 
. العيال سوس الطاعات : وعن بعض السلف " أكل عياله حسناته : يؤتى برجل يوم القيامة فيقال ) "  ١١٩٠( 

  :وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
اء احلسن ، واحلسني وعليهما قميصان أمحران يعثران ويقومان ، فنزل إليهما أنه كان خيطب ، فج) "  ١١٩١( 

رأيت هذين الصبيني } إِنََّما أموالكم وأوالدكم ِفْتَنةٌ { صدق اهللا «: فأخذمها ووضعهما يف حجره على املنرب فقال 
م امليل إىل األموال واألوالد إذا أمكنكم اجلهاد واهلجرة فال يفتنك: وقيل . مث أخذ يف خطبته " فلم أصرب عنهما 

  .عنهما 

  ) ١٦(فَأُولَِئَك ُهمُ الُْمفِْلُحونَ فَاتَّقُوا اللََّه َما اْسَتطَعُْتْم وَاْسَمُعوا َوأَِطيُعوا وَأَْنِفقُوا َخيًْرا لِأَْنفُِسكُْم َوَمْن يُوَق ُشحَّ َنفِْسِه 

فيما } َوأَِطيُعواْ { ما توعظون به } وامسعوا { كم ابذلوا فيها استطاعت: جهدكم ووسعكم ، أي } مَّا استطعتم { 
نصب مبحذوف ، } خَْيراً ِالنفُِسكُمْ { يف الوجوه اليت وجبت عليكم النفقة فيها } وَأَْنِفقُواْ { تأمرون به وتنهون عنه 

األوامر ، وبيان ائتوا خرياً ألنفسكم ، وافعلوا ما هو خري هلا وأنفع؛ وهذا تأكيد للحث على امتثال هذه : تقديره 
  .ألنّ هذه األمور خري ألنفسكم من األموال واألوالد وما أنتم عاكفون عليه من حب الشهوات وزخارف الدنيا 

الَْعزِيزُ َعاِلمُ الْغَْيبِ َوالشََّهاَدِة ) ١٧(إِنْ ُتقْرُِضوا اللََّه قَْرًضا َحَسًنا ُيَضاِعفُْه لَكُْم َوَيْغِفْر لَكُْم وَاللَُّه َشكُوٌر َحِليٌم 
  ) ١٨(الَْحِكيُم 

يكتب لكم بالواحدة عشراً ، أو سبعمائة إىل ما شاء من } يضاعفه لَكُْم { تلطف يف االستدعاء : وذكُر القرض 
يفعل بكم ما يفعل املبالغ يف الشكر من عظيم الثواب ، : جماز ، أي } َشكُورٌ { » يضعفه«: وقرىء . الزيادة 

  .ما يفعل من حيلم عن املسيء ، فال يعاجلكم بالعقاب مع كثرة ذنوبكم  يفعل بكم} َحلِيٌم { وكذلك 
  :عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  " .من قرأ سورة التغابن رفع عنه موت الفجأة ) "  ١١٩٢( 



ةَ َواتَّقُوا اللََّه رَبَّكُْم لَا ُتْخرُِجوُهنَّ ِمْن ُبُيوِتهِنَّ َولَا َيا أَيَُّها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقُْتُم النَِّساَء فَطَلِّقُوُهنَّ ِلِعدَِّتهِنَّ َوأَْحُصوا الِْعدَّ
َم َنفَْسُه لَا َتْدرِي لََعلَّ اللََّه ُيْحِدثُ َيْخُرْجَن إِلَّا أَنْ يَأِْتَني بِفَاِحَشٍة ُمبَيَِّنٍة َوِتلَْك ُحُدوُد اللَِّه َوَمْن َيَتَعدَّ ُحُدوَد اللَِّه فَقَْد ظَلَ

َوأَِقيُموا فَإِذَا َبلَْغَن أََجلَُهنَّ فَأَْمِسكُوُهنَّ بَِمْعرُوٍف أَْو فَارِقُوُهنَّ بَِمْعُروٍف وَأَشْهُِدوا ذََوْي َعْدلٍ ِمْنكُْم ) ١(ذَِلَك أَمًْرا  َبْعَد
وََيْرُزقُْه ِمْن َحْيثُ ) ٢(ْن َيتَّقِ اللََّه َيْجَعلْ لَُه َمخَْرًجا الشََّهاَدةَ ِللَِّه ذَِلكُْم ُيوَعظُ بِِه َمْن كَانَ ُيْؤِمُن بِاللَِّه وَالَْيْومِ الْآِخرِ َوَم

  ) ٣(ْيٍء قَْدًرا لَا َيْحَتِسُب َوَمْن َيَتَوكَّلْ َعلَى اللَِّه فَُهَو َحْسُبُه إِنَّ اللََّه بَاِلغُ أَْمرِِه قَدْ َجَعلَ اللَُّه ِلكُلِّ َش

اخلطاب؛ ألنّ النيب إمام أّمته وقدوهتم ، كما يقال لرئيس القوم خص النيب صلى اهللا عليه وسلم بالنداء وعم ب
يا فالن افعلوا كيت وكيت ، إظهاراً لتقّدمه واعتباراً لترؤسه ، وأنه مدرُه قومه ولساهنم ، والذي : وكبريهم 

إِذَا {  ومعىن. يصدرون عن رأيه وال يستبدون بأمر دونه ، فكان هو وحده يف حكم كلهم ، وساّداً مسّد مجيعهم 
كقوله : إذا أردمت تطليقهّن ومهمتم به على تنزيل املقبل على األمر املشارف له منزلة الشارع فيه } طَلَّقُْتُم النسآء 
  :عليه السالم 

فَطَلِّقُوُهنَّ { ومنه كان املاشي إىل الصالة واملنتظر هلا يف حكم املصلي » من قتل قتيالً فله سلبه « )  ١١٩٣( 
ويف قراءة . مستقبالً هلا : أتيته لليلة بقيت من احملرم ، أي : فطلقوهن مستقبالت لعدهتن ، كقولك } نَّ ِلِعدَِّتهِ

يف قُبلِ عدهتّن ، وإذا طلقت املرأة يف الطهر املتقدم للقرء األّول من أقرائها ، فقد : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
وهذا أحسن . طهر مل جيامعن فيه ، مث خيلني حىت تنقضى عّدهتن أن يطلقن يف : واملراد . طلقت مستقبلة لعدهتا 

الطالق وأدخله يف السنة وأبعده من الندم ، ويدل عليه ما روي عن إبراهيم النخعي أنّ أصحاب رسول اهللا صلى 
العّدة  اهللا عليه وسلم كانوا يستحبون أن ال يطلقوا أزواجهم للسنة إال واحدة ، مث ال يطلقوا غري ذلك حىت تنقضي

ال أعرف : وقال مالك بن أنس رضي اهللا عنه . ، وكان أحسن عندهم من أن يطلق الرجل ثالثاً يف ثالثة أطهار 
وأما أبو حنيفة وأصحابه فإمنا كرهوا ما . طالق السنة إال واحدة ، وكان يكره الثالث جمموعة كانت أو متفرقة 

طهار فال؛ ملا روى عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال زاد على الواحد يف طهر واحد ، فأما مفرقاً يف األ
  :البن عمر حني طلق امرأته وهي حائض 

وروى أنه » ما هكذا أمرك اهللا ، إمنا السنة أن تستقبل الطهر استقباالً ، وتطلقها لكل قرء تطليقة « )  ١١٩٤( 
  :قال لعمر 

ض مث تطهر ، مث ليطلقها إن شاء؛ فتلك العّدة اليت أمر اهللا أن مر ابنك فلرياجعها ، مث ليدعها حىت حتي« )  ١١٩٥( 
ال أعرف يف عدد الطالق سنة : ال بأس بإرسال الثالث ، وقال : وعند الشافعي رضي اهللا عنه . » تطلق هلا النساء 

قت؛ فما لك تراعي يف طالق السنة الواحدة والوقت؛ وأبو حنيفة يراعي التفريق والو. وال بدعة وهو مباح 
نعم ، وهو آمث؛ ملا روي عن : هل يقع الطالق املخالف للسنة؟ قلت : فإن قلت . والشافعي يراعي الوقت وحده 

  :النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ويف حديث ابن » أتلعبون بكتاب اهللا وأنا بني أظهركم « أنّ رجالً طلق امرأته ثالثاً بني يديه ، فقال ال )  ١١٩٦( 

  :عمر أنه قال 
  :يا رسول اهللا ، أرأيت لو طلقتها ثالثاً ، فقال له )  ١١٩٧( 

  :وعن عمر رضي اهللا عنه " إذن عصيت وبانت منك امرأتك " 
وعن سعيد بن املسيب . وأجاز ذلك عليه . أنه كان ال يؤتى برجل طلق امرأته ثالثاً إال أوجعه ضرباً )  ١١٩٨( 



ق فأوقعه يف حيض أو ثلث مل يقع ، وشبهوه مبن وكل غريه أنّ من خالف السنة يف الطال: ومجاعة من التابعني 
: كيف تطلق للسنة اليت ال حتيض لصغر أو كرب أو محل وغري املدخول هبا؟ قلت : فإن قلت . بطالق السنة فخالف 

الصغرية واآليسة واحلامل كلهن عند أيب حنيفة وأيب يوسف يفرق عليهن الثالث يف األشهر ، وخالفما حممد وزفر 
. وأما غري املدخول هبا فال تطلق للسنة إال واحدة ، وال يراعي الوقت . ال تطلق للسنة إال واحدة :  احلامل فقاال يف

والظاهر الكراهة . اختلفت الرواية فيه عن أصحابنا : هل يكره أن تطلق املدخول هبا واحدة بائنة؟ قلت : فإن قلت 
ول املدخول هبن وغري املدخول هبن من ذوات األقراء واآليسات قوله إذا طلقتم النساء عام يتنا: فإن قلت . 

ال عموم مث وال خصوص ، ولكن : والصغائر واحلوامل ، فكيف صّح ختصيصه بذوات األقراء املدخول هبن؟ قلت 
النساء اسم جنس لإلناث من اإلنس ، وهذه اجلنسية معىن قائم يف كلهن ويف بعضهن ، فجاز أن يراد بالنساء 

{ علم أنه أطلق على بعضهّن وهّن املدخول هبن من املعتدات باحليض } فَطَلِّقُوُهنَّ ِلِعدَِّتهِنَّ { : ك ، فلما قيل هذاوذا
} الَ ُتخْرُِجوُهنَّ { واضبطوها باحلفظ وأكملوها ثالثة أقراء مستقبالت كوامل ال نقصان فيهن ، } َوأَْحُصواْ العدة 

من مساكنهّن اليت يسكنها قبل العدة ، وهي بيوت األزواج؛ وأضيفت إليهّن }  ِمن ُبيُوِتهِنَّ{ حىت تنقضي عدهتّن 
: معىن اإلخراج : ما معىن اجلمع بني إخراجهم أو خروجهن؟ قلت : فإن قلت . الختصاصها هبّن من حيث السكىن 

 يأذنوا هلنّ يف اخلروج أن ال خيرجهن البعولة غضباً عليهن وكراهة ملساكنتهن ، أو حلاجة هلم إىل املساكن ، وأن ال
إِالَّ أَن َيأِْتنيَ بِفَاِحشَةٍ { إذا طلنب ذلك ، إيذاناً بأنّ إذهنم ال أثر له يف رفع احلظر ، وال خيرجن بأنفسهن إن أردن ذلك 

إال أن  :هي الزنا ، يعين إال أن يزنني فيخرجن إلقامة احلد عليهن وقيل : قيل . بفتح للياء وكسرها : قرىء } مَُّبيَِّنٍة 
إال أن يبذون فيحل إخراجهّن لبذائهّن؛ وتؤكده : وقيل . يطلقن على النشوز ، والنشوز يسقط حقهن يف السكىن 

أن : األمر الذي حيدثه اهللا . خروجها قبل انقضاء العدة فاحشة يف نفسه : وقيل » إال أن يفحش عليكم«قراءة أيب 
. ومن عزمية الطالق إىل الندم عليه فرياجعها . نها إىل الرغبة فيها يقلب قلبه من بغضها إىل حمبتها ، ومن الرغبة ع

وهو آخر } فَإِذَا َبلَْغَن أََجلَُهنَّ { فطلقوهّن لعدهتن وأحصوا العدة ، لعلكم ترغبون وتندمون فتراجعون : واملعىن 
ن شئتم فترك الرجعة واملفارقة إن شئتم فالرجعة واإلمساك باملعروف واإلحسان ، وإ: العدة وشارفته ، فأنتم باخليار 

يعين عند } َوأَْشهِدُواْ { واتقاء الضرار وهو أن يراجعها يف آخر عدهتا مث يطلقها تطويالً للعدة عليها وتعذيباً هلا 
  .الرجعة والفرقة مجيعاً 

: وعند الشافعي ]  ٢٨٢: ة البقر[ } َوأَْشهِدُواْ إِذَا َتبَاَيْعُتمْ { : وهذا اإلشهاد مندوب إليه عند أيب حنيفة كقوله 
فائدة اإلشهاد أن ال يقع بينهما التجاحد ، وأن ال يتهم يف : وقيل . هو واجب يف الرجعة مندوب إليه يف الفرقة 

وعن . من املسلمني : قال احلسن } مِّنكُمْ { إمساكها ، ولئال ميوت أحدمها فيدعي الباقي ثبوت الزوجية لريث 
لوجهه خالصاً ، وذلك أن تقيموها ال للشهود له وال للمشهود عليه ، وال لغرض من } ِه ِللَّ{ من أحراركم : قتادة 

[ } كُوُنواْ قَوَّاِمنيَ بالقسط شَُهَداء للَِّه َولَْو َعلَى أَنفُِسكُمْ { : األغراض سوى إقامة احلق ودفع الظلم ، كقوله تعاىل 
. . . ُيوَعظُ بِِه { شهادة لوجه اهللا وألجل القيام بالقسط ، احلث على إقامة ال} ذَِلكُمْ { : أي ]  ١٣٥: النساء 

جيوز أن تكون مجلة اعتراضية مؤكدة ملا سبق من إجراء أمر الطالق على السنة ، وطريقه األحسن } َوَمن َيتَّقِ اهللا 
مسكنها واحتاط ومن يتق اهللا فطلق للسنة ومل يضار املعتدة ومل خيرجها من : واألبعد من الندم ، ويكون املعىن 

مما يف شأن األزواج من الغموم والوقوع يف املضايق ، ويفرج عنه وينفس } لَُّه َمْخَرجاً { اهللا } َيْجَعلْ { فأشهد 
. من وجه ال خيطره بباله وال حيتسبه إن أوىف املهر وأدى احلقوق والنفقات وقل ماله } َويَْرُزقُْه { ويعطه اخلالص 

  :وسلم  وعن النيب صلى اهللا عليه



وعن ابن عباس أنه سئل عن ذلك فقال " أنه سئل عمن طلق ثالثاً أو ألفاً ، هل له من خمرج؟ فتالها ) "  ١١٩٩( 
وجيوز أن جياء هبا على سبيل االستطراد . مل تتق اهللا فلم جيعل لك خمرجا ، بانت منك بثالث والزيادة إمث يف عنقك : 

وعن . ومن يتق اهللا جيعل له خمرجاً وخملصاً من غموم الدنيا واآلخرة : يعين }  ذَِلكُمْ ُيوَعظُ بِِه{ : عند ذكر قوله 
  :النيب صلى اهللا عليه وسلم 

وقال عليه " خمرجاً من شبهات الدنيا ومن غمرات املوت ومن شدائد يوم القيامة : " أنه قرأها فقال )  ١٢٠٠( 
  :السالم 

  :وروى " فما زال يقرؤها ويعيدها } َوَمن َيتَّقِ اهللا { كفتهم إين ألعلم آية لو أخذ الناس هبا ل) "  ١٢٠١( 
أسر ابين : فأتى رسول اهللا فقال . أنّ عوف بن مالك األشجعي أسر املشركون ابناً له يسمى ساملاً )  ١٢٠٢( 

ة إال باهللا ، ما أمسى عند آل حممد إال مّد فاتق اهللا واصرب وأكثر من قول ال حول وال قو: وشكا إليه الفاقة؛ فقال 
بالغ { ففعل فبينا هو يف بيته إذ قرع ابنه الباب ومعه مائة من اإلبل تغفل عنها العدو فاستاقها ، فنزلت هذه اآلية 

بالرفع ، » وبالغ أمره«باإلضافة » بالغ أمره«: وقرىء . أي يبلغ ما يريد ال يفوته مراد وال يعجزه مطلوب } أَْمرِِه 
} قَْدراً { خرب إن ، وبالغاً حال } قَْد جََعلَ اهللا { : ، على أنّ قوله » بالغاً أمره«: فضل نافذ أمره وقرأ امل: أّي 

وهذا بيان لوجوب التوكل على اهللا ، وتفويض األمر إليه؛ ألنه إذا علم أنّ كل شيء من الرزق . تقديراً وتوقيتاً 
  .ر والتوكل مل يبق إال التسليم للقد: وحنوه ال يكون إال بتقديره وتوقيته 

ْضَن َوأُولَاُت الْأَْحمَالِ أََجلُُهنَّ أَنْ َواللَّاِئي يَِئْسَن ِمَن الَْمِحيضِ ِمْن نِسَاِئكُْم إِِن ارَْتْبُتْم فَِعدَُّتُهنَّ ثَلَاثَةُ أَشُْهرٍ َواللَّاِئي لَْم َيِح
ذَِلَك أَْمُر اللَِّه أَْنَزلَهُ إِلَْيكُْم َوَمْن َيتَّقِ اللََّه ُيكَفِّْر َعْنُه َسيِّئَاِتِه ) ٤(ُيسًْرا َيَضْعَن َحْملَُهنَّ َوَمْن َيتَّقِ اللََّه َيْجَعلْ لَُه ِمْن أَمْرِِه 

  ) ٥(َوُيْعِظْم لَُه أَجًْرا 

إن : } إِِن ارتبتم { فمعىن : قد عرفنا عدة ذوات األقراء ، فما عدة الالئي ال حيضن؛ فنزلت : روي أن ناساً قالوا 
إن ارتبتم يف ذم البالغات مبلغ اليأس وقد : حكمهن وجهلتم كيف يعتددن فهذا حكمهّن ، وقيل  أشكل عليكم

وإذا كانت هذه عدة } فَِعدَُّتُهنَّ ثالثة أَْشُهرٍ { قدروه بستني سنة وخبمس ومخسني ، أهو دم حيض أو استحاضة؟ 
فعدهتن ثالثة أشهر ، فحذف : واملعىن . هن الصغائر } واالئى لَْم َيِحْضَن { املرتاب هبا ، فغري املرتاب هبا أوىل بذلك 

وكان ابن مسعود . اللفظ مطلق يف أوالت األمحال ، فاشتمل على املطلقات واملتوىف عنهن . لداللة املذكور عليه 
اهللا وعن عبد . عدة احلامل املتوىف عنها أبعد األجلني : وعن علي وابن عباس . وأّيب وأبو هريرة وغريهم ال يفرقون 

. أنّ هذا اللفظ مطلق يف احلوامل : من شاء العنته أنّ سورة النساء القصرى نزلت بعد اليت يف البقرة ، يعين : 
  :وروت أم سلمة 

أنّ سبيعة األسلمية ولدت بعد وفاة زوجها بليال ، فذكرت ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم )  ١٢٠٣( 
ييسر له من أمره وحيلل له من عقده بسبب التقوى } َعل لَُّه ِمْن أَْمرِِه ُيسْراً َيْج{ » قد حللت فانكحي « : فقال هلا 

ومن يتق اهللا يف العمل مبا أنزل اهللا من هذه : واملعىن . يريد ما علم من حكم هؤالء املعتدات } ذَِلَك أَْمُر اهللا { 
رار والنفقة على احلوامل وإيتاء أجر األحكام وحافظ على احلقوق الواجبة عليه مما ذكر من اإلسكان وترك الض

  .استوجب تكفري السيئات واألجر العظيم : املرضعات وغري ذلك 



ْملٍ فَأَْنِفقُوا َعلَْيهِنَّ حَتَّى أَْسِكُنوُهنَّ ِمْن َحْيثُ َسكَْنُتْم ِمْن ُوْجِدكُْم وَلَا ُتضَارُّوُهنَّ لُِتَضيِّقُوا َعلَْيهِنَّ َوإِنْ كُنَّ أُولَاِت َح
) ٦(فََستُْرِضُع لَهُ أُخَْرى  َضْعَن َحْملَُهنَّ فَإِنْ أَْرَضْعَن لَكُْم فَآُتوُهنَّ أُُجوَرُهنَّ وَأَْتِمُروا َبْيَنكُْم بَِمْعُروٍف َوإِنْ َتعَاَسرُْتْمَي

ُه لَا ُيكَلُِّف اللَُّه نَفًْسا إِلَّا َما آَتاَها َسَيجَْعلُ اللَُّه َبْعدَ ِلُيْنِفْق ذُو َسَعٍة ِمْن َسَعِتِه َوَمْن قُِدَر َعلَْيِه رِْزقُُه فَلُْيْنِفْق ِممَّا آَتاُه اللَّ
  ) ٧(ُعْسرٍ ُيسًْرا 

كيف نعمل بالتقوى يف : كأنه قيل } َوَمن َيتَّقِ اهللا { : بيان ملا شرط من التقوى يف قوله : وما بعده } أَْسِكُنوُهنَّ { 
هي من التبعيضية : ما هي؟ قلت } ِمْن َحْيثُ َسكَنُتم { من يف : فإن قلت . اسكنوهن : شأن املعتدات؟ فقيل 

يَُغضُّواْ ِمنْ { : أسكنوهن مكاناً من حيث سكنتم ، أي بعض مكان سكناكم ، كقوله تعاىل : مبعضها حمذوف معناه 
ض جوانبه إن مل يكن إال بيت واحد ، فأسكنها يف بع: قال قتادة . أي بعض أبصارهم ]  ٣٠: النور [ } أبصارهم 

: وتفسري له ، كأنه قيل } ِمْن َحْيثُ َسكَنُتم { : هو عطف بيان لقوله : ؟ قلت »من وجدكم«: فقوله : فإن قلت . 
والسكىن . وقرىء باحلركات الثالث . الوسع والطاقة : والوجد . أسكنوهن مكاناً من مسكنكم مما تطيقونه 

وعن احلسن ومحاد . ليس للمبتوتة إال السكىن وال نفقة هلا : فعي وعند مالك والشا. واجبتان لكل مطلقة : والنفقة 
  :ال نفقة هلا وال سكىن؛ حلديث فاطمة بنت قيس : 
وعن " . ال سكىن لك وال نفقة : " أن زوجها أبّت طالقها ، فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم )  ١٢٠٤( 

  :عمر رضي اهللا عنه 
: مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم : نة نبينا لقول امرأة لعلها نسيت أو شبه هلا ال ندع كتاب ربنا وس)  ١٢٠٥( 
يف املسكن ببعض } لُِتَضيِّقُواْ َعلَْيهِنَّ { وال تستعملوا معهن الضرار } َوالَ ُتَضارُّوُهنَّ { " هلا السكىن والنفقة " 

هو : وقيل . ك ، حىت تضطروهن إىل اخلروج من إنزال من ال يوافقهن ، أو يشغل مكاهنن ، أو غري ذل: األسباب 
فإذا : فإن قلت . هو أن يلجئها إىل أن تفتدي منه : وقيل . أن يراجعها إذا بقي من عدهتا يومان ليضيق عليها أمرها 

} هِنَّ َوإِن كُنَّ أوالت حَْملٍ فَأَنِفقُواْ َعلَْي{ : كانت كل مطلقة عندكم جتب هلا النفقة ، فما فائدة الشرط يف قوله 
. فائدته أن مدة احلمل رمبا طالت فظن ظان أن النفقة تسقط إذا مضى مقدار عدة احلائل ، فنفى ذلك الوهم : قلت 

خمتلف فيها؛ فأكثرهم على أنه ال نفقة هلا ، لوقوع اإلمجاع على : فما تقول يف احلامل املتوىف عنها؟ قلت : فإن قلت 
امرأة أو ولد صغري ال جيب أن ينفق عليه من ماله بعد موته ، فكذلك  أنّ من أجرب الرجل على النفقة عليه من

يعين هؤالء املطلقات إن أرضعن } فَإِنْ أَْرَضْعَن لَكُْم { أهنم أوجبوا نفقتها : وعن علي وعبد اهللا ومجاعة . احلامل 
حكمهن يف ذلك حكم األظار ، }  فَئَاُتوُهنَّ أُُجوَرُهنَّ{ لكم ولداً من غريهّن أو منهّن بعد انقطاع عصمة الزوجية 

. وجيوز عند الشافعي . وال جيوز عند أيب حنيفة وأصحابه رضي اهللا عنهم االستئجار إذا كان الولد منهم ما مل يّنب 
  .ائتمر القوم وتآمروا ، إذا أمر بعضهم بعضاً : يقال . االئتمار مبعىن التآمر ، كاالشتوار مبعىن التشاور 

جبميل وهو املساحمة ، وأن ال مياكس } بَِمْعرُوٍف { بعضكم بعضاً ، واخلطاب لآلباء واألمهات وليأمر : واملعىن 
َوإِن َتَعاَسرُْتْم فََستُْرِضُع لَهُ { األب وال تعاسر األم؛ ألنه ولدمها معا ، ومها شريكان فيه ويف وجوب اإلشفاق عليه 

رف من معاتبة األم على املعاسرة ، كما تقول ملن فستوجد وال تعوز مرضعة غري األم ترضعه؛ وفيه ط} أخرى 
أي لألب ، } لَُه { : لن تبقى غري مقضية وأنت ملوم ، وقوله : سيقضيها غريك ، تريد : تستقضيه حاجة فيتواىن 

كل واحد من املوسر واملعسر ما بلغه وسعه } ِلُينِفْق { سيجد األب غري معاسرة ترضع له ولده إن عاسرته أمه : أي 
َوَمّتُعوُهنَّ َعلَى املوسع قََدُرُه َوَعلَى املقتر { : ما أمر به من اإلنفاق على املطلقات واملرضعات ، كما قال : يد ير



{ » قّدر«وقرأ ابن أيب عبلة . بالنصب ، أي شرعنا ذلك لينفق » لينفق«: وقرىء ]  ٢٣٦: البقرة [ } قَْدُرُه 
بفتح أبواب الرزق عليهم ، أو لفقراء األزواج إن أنفقوا ما قدروا عليه ومل موعد لفقراء ذلك الوقت } سََيْجَعلُ اهللا 

  .يقصروا 

فَذَاقَْت َوبَالَ أَْمرَِها ) ٨(كًْرا َوكَأَيِّْن ِمْن قَْرَيٍة َعَتْت َعْن أَْمرِ َربَِّها َوُرُسِلِه فََحاَسْبَناَها ِحسَاًبا َشدِيًدا َوَعذَّْبَناَها َعذَاًبا ُن
لَْيكُمْ أََعدَّ اللَُّه لَُهْم َعذَاًبا َشدِيًدا فَاتَّقُوا اللََّه َيا أُوِلي الْأَلْبَابِ الَِّذيَن آَمُنوا قَدْ أَنَْزلَ اللَُّه إِ) ٩(َبةُ أَْمرَِها ُخْسًرا َوكَانَ َعاِق

ُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت ِمَن الظُّلُمَاِت إِلَى النُّورِ َرُسولًا َيْتلُو َعلَْيكُْم آَياِت اللَِّه ُمَبيِّنَاٍت لُِيخْرَِج الَِّذيَن آَم) ١٠(ِذكًْرا 
  ) ١١(ا قَْد أَْحَسَن اللَُّه لَُه رِْزقًا َوَمْن ُيْؤِمْن بِاللَِّه َوَيْعَملْ َصاِلًحا ُيْدِخلُْه جَنَّاٍت َتجْرِي ِمْن َتحِْتَها الْأَنَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أََبًد

َعذَاباً نُّكْراً { باالستقصاء واملناقشة } ِحسَاباً َشدِيداً { أعرضت عنه على وجه العتّو والعناد } َها َعَتْت َعْن أَْمرِ َربِّ{ 
حساب اآلخرة وعذاهبا وما يذوقون فيها من الوبال ويلقون من اخلسر : منكراً عظيماً ، واملراد » نكرا«: وقرىء } 

ونادى أصحاب { ، ]  ٤٤: األعراف [ } اَدى أصحاب اجلنة وََن{ : ، وجيء به على لفظ املاضي ، كقوله تعاىل 
وحنو ذلك؛ ألنّ املنتظر من وعد اهللا ووعيده ملقى يف احلقيقة ، وما هو كائن فكأن قد ]  ٥٠: األعراف [ } النار 
أعد اهللا هلم هذا :  تكرير للوعيد وبيان لكونه مترقباً ، كأنه قال} أََعدَّ اهللا لَُهْم َعذَاباً َشدِيداً { : وقوله . كان 

وجيوز أن يراد إحصاء . من املؤمنني لطفاً يف تقوى اهللا وحذر عقابه } ياأويل األلباب { العذاب فليكن لكم ذلك 
السيئات ، واستقصاؤها عليهم يف الدنيا ، وإثباهتا يف صحائف احلفظة ، وما أصيبوا به من العذاب يف العاجل؛ وأن 

هو جربيل صلوات اهللا } َرسُوالً { جواباً لكأين : وأعد اهللا هلم . صفة للقرية : ه وما عطف علي} َعَتتْ { يكون 
أو أريد . أبدل من ذكرا ، ألنه وصف بتالوة آيات اهللا ، فكان إنزاله يف معىن إنزال الذكر فصح إبداله منه : عليه 

: فأبدل منه ، كأنه يف نفسه شرف ]  ٤٤: الزخرف  [} َوإِنَُّه لَِذكٌْر لََّك َوِلقَْوِمكَ { : الشرف ، من قوله : بالذكر 
[ } ِعنَد ِذى العرش َمِكنيٍ { : إما ألنه شرف للمنزل عليه ، وإما ألنه ذو جمد وشرف عند اهللا ، كقوله تعاىل 

ذا ذكر ، أي ملكاً مذكوراً يف السموات : أو أريد . أو جعل لكثرة ذكره هللا وعبادته كأنه ذكر ]  ٢٠: التكوير 
أرسل : أرسل فكأنه قيل : على ]  ١٠: الطالق [ } أَنَزلَ اهللا إِلَْيكُْم ِذكْراً { : أو دل قوله . األمم كلها  ويف

. أنزل اهللا أن ذكر رسوال أو ذكره رسوال : رسوال؛ أو أعمل ذكراً يف رسوال إعمال املصدر يف املفاعيل ، أي 
بعد إنزاله ، أي ليحصل هلم ما هم عليه } َج الذين َءاَمنُواْ لُّيخْرِ{ أنزله . هو رسول : ، على » رسول«: وقرىء 

أو . ألهنم كانوا وقت إنزاله غري مؤمنني ، وإمنا آمنوا بعد اإلنزال والتبليغ : الساعة من اإلميان والعمل الصاحل 
فيه معىن } ُه رِْزقاً قَْد أَْحَسَن اهللا لَ{ ، بالياء والنون » يدخله«: قرىء . ليخرج الذين عرف منهم أهنم يؤمنون 

  .التعجب والتعظيم ، ملا رزق املؤمن من الثواب 

لََّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَدِيٌر َوأَنَّ اللََّه قَْد اللَُّه الَِّذي َخلََق سَْبَع َسَماوَاٍت َوِمَن الْأَْرضِ ِمثْلَُهنَّ َيَتنَزَّلُ الْأَْمُر َبيَْنُهنَّ ِلَتْعلَُموا أَنَّ ال
  ) ١٢(كُلِّ َشْيٍء ِعلًْما أََحاطَ بِ

بالنصب ، عطفاً على سبع مسوات؛ وبالرفع على االبتداء ، » مثلهّن«: وقرىء . مبتدأ وخرب } اهللا الذى َخلََق { 
بني كل مساءين مسرية : وقيل . ما يف القرآن آية تدل على أن األرضني سبع إال هذه : قيل . من األرض : وخربه 

أي جيري أمر اهللا } َيَتنَزَّلُ األمر َبيَْنُهنَّ { مساء كذلك ، واألرضون مثل السموات مخسمائة عام ، وغلظ كل 
يف كل مساء ويف كل أرض خلق من خلقه وأمر من أمره وقضاء : وعن قتادة . وحكمه بينهن ، وملكه ينفذ فيهن 



أن نافع بن : وعن ابن عباس  ،» ينزل األمر«: وقرىء . هو ما يدبر فيهّن من عجائب تدبريه : وقيل . من قضائه 
قرىء » لتعلموا«إما مالئكة أو جّن : فما اخللق؟ قال : قال . نعم : األزرق سأله هل حتت األرضني خلق؟ قال 

  .بالتاء والياء 
  :عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم 

  " .من قرأ سورة الطالق مات على سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ) "  ١٢٠٦( 

قَْد فََرَض اللَُّه لَكُْم َتِحلَّةَ ) ١(َيا أَيَُّها النَّبِيُّ ِلَم ُتَحرُِّم َما أََحلَّ اللَُّه لََك َتْبتَِغي َمْرَضاَت أَْزوَاجَِك َواللَُّه غَفُوٌر َرِحيٌم 
  ) ٢(أَْيَمانِكُْم َواللَُّه َمْولَاكُْم َوُهَو الَْعلِيُم الَْحِكيُم 

  :روي 
: ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خال مبارية يف يوم عائشة ، وعلمت بذلك حفصة ، فقال هلا أن رس) "  ١٢٠٧( 

اكتمي علّي ، وقد حرمت مارية على نفسي ، وأبشرك أن أبا بكر وعمر ميلكان بعدي أمر أمّيت ، فأخربت به 
لم تكتم ، فطلقها واعتزل خال هبا يف يوم حفصة ، فأرضاها بذلك واستكتمها ف: وقيل . عائشة وكانتا متصادقتني 

  :وروى " نساءه؛ ومكث تسعاً وعشرين ليلة يف بيت مارية 
راجعها فإهنا : لو كان يف آل اخلطاب خري ملا طلقك ، فنزل جربيل عليه السالم وقال : أن عمر قال هلا )  ١٢٠٨( 

  :وروي . صّوامة قّوامة ، وإهنا ملن نسائك يف اجلنة 
إنا نشم منك ريح :  بيت زينب بنت جحش ، فتواطأت عائشة وحفصة فقالتا له أنه شرب عسالً يف) "  ١٢٠٩( 

} ِلَم ُتَحرُِّم َما أََحلَّ اهللا لَكَ { ، فمعناه " املغافري ، وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يكره التفل ، فحّرم العسل 
أو استئناف ، وكان هذا زلة منه ألنه ليس :  أو حال. إما تفسري لتحرم } َتْبتَِغى { و . من ملك اليمني أو العسل 

ألحد أن حيّرم ما أحلّ اهللا ألن اهللا عّز وجل إمنا أحل ما أحل حلكمة ومصلحة عرفها يف إحالله ، فإذا حّرم كان 
قَدْ { قد رمحك فلم يؤاخذك به } رَّحِيٌم { قد غفر لك ما زللت فيه } واهللا غَفُوٌر { ذلك قلب املصلحة مفسدة 

حلل فالن : قد شرع اهللا لكم االستثناء يف أميانكم ، من قولك : فيه معنيان ، أحدمها } اهللا لَكُْم َتِحلَّةَ أميانكم  فََرَض
إن شاء «: استثن يف ميينك إذا أطلقها؛ وذلك أن يقول : حال أبيت اللعن ، مبعىن : ومنه . يف ميينه ، إذا استثىن فيها 

  :ومنه قوله عليه الصالة والسالم . قد شرع اهللا لكم حتلتها بالكفارة : لثاين وا. عقيبها ، حىت ال حينث » اهللا
  :وقول ذي الرّمة " ال ميوت لرجل ثالثة أوالد فتمسه النار إال حتلة القسم ) "  ١٢١٠( 

اه مييناً يف كل قد اختلف فيه ، فأبو حنيفة ير: ما حكم حترمي احلالل؟ قلت : فإن قلت ... قَِليالً كََتْحلِيلِ اُألِليِّ 
شيء ، ويعترب االنتفاع املقصود فيما حيّرمه؛ فإذا حّرم طعاماً فقد حلف على أكله ، أو أمة فعلى وطئها ، أو زوجة 

وكذلك إن نوى ثنتني «فعلى اإليالء منها إذا مل يكن له نية؛ وإن نوى الظهار فظهار؛ وإن نوى الطالق فطالق بائن 
نويت الكذب ديِّن فيما بينه وبني اهللا تعاىل ، وال يدين يف القضاء بإبطال : ن قال وإن نوى ثالثاً فكما نوى ، وإ

كل حالل علّي حرام فعلى الطعام والشراب إذا مل ينو ، وإال فعلى ما نوى ، وال يراه الشافعي : وإن قال . اإليالء 
  .فهو رجعي عنده ولكن سبباً يف الكفارة يف النساء وحده وحدهّن ، وإن نوى الطالق . مييناً 

إذا نوى الطالق : أنّ احلرام ميني وعن عمر : وعن أيب بكر وعمر وابن عباس وابن مسعود وزيد رضي اهللا عنهم 
وكان مسروق ال يراه . ظهار : وعن عثمان . واحدة بائنة : وعن زيد . ثالث : وعن علي رضي اهللا عنه . فرجعي 



{ : ليس بشيء ، حمتجاً بقوله تعاىل : ن ثريد ، وكذلك عن الشعيب قال ما أبايل أحرمتها أم قصعة م: شيئاً ويقول 
ال ُتَحّرمُواْ { : وقوله تعاىل ]  ١١٦: النحل [ } َوالَ َتقُولُواْ ِلَما َتِصُف أَلِْسنَُتكُمُ الكذب هذا حالل وهذا حََراٌم 

اىل فليس ألحد أن حيّرمه وال أن يصري بتحرميه حراماً وما مل حيرمه اهللا تع]  ٨٧: املائدة [ } طيبات َما أََحلَّ اهللا لَكُْم 
هو حرام علّي ، وإن امتنع من مارية ليمني : ، ومل يثبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال ملا أحله اهللا 

} َما أََحلَّ اهللا لَكَ  ِلمَ ُتَحرُِّم{ : واهللا ال أقرهبا بعد اليوم ، فقيل له : تقدمت منه ، وهو قوله عليه الصالة و السالم 
وحّرمنا { : وحنوه قوله تعاىل . أقدم على ما حلفت عليه ، وكفر عن ميينك : أي مل متتنع منه بسبب اليمني ، يعين 

أنه } قَْد فََرَض اهللا لَكُْم َتِحلَّةَ أميانكم { : وظاهر قوله تعاىل . أي؛ منعناه منها ]  ١٢: القصص [ } عليه املراضع 
أنه مل ُيكَفِّر؛ ألنه : عن احلسن : هل كفر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لذلك؟ قلت : فإن قلت . ميني  كانت منه

أنّ رسول اهللا صلى اهللا عليه : وعن مقاتل . كان مغفوراً له ما تقّدم من ذنبه وما تأخر ، وإمنا هو تعليم للمؤمنني 
مبا يصلحكم فيشرعه } َوُهَو العليم { يدكم ومتويل أموركم س} واهللا موالكم { وسلم أعتق رقبة يف حترمي مارية 

موالكم أوىل بكم من أنفسكم ، فكانت : وقيل . فال يأمركم وال ينهاكم إال مبا توجبه احلكمة } احلكيم { لكم 
  .نصيحته أنفع لكم من نصائحكم ألنفسكم 

مَّا َنبَّأَْت بِِه وَأَظْهََرُه اللَُّه َعلَْيِه َعرََّف َبْعَضُه َوأَعَْرَض َعْن َبْعضٍ فَلَمَّا َنبَّأََها بِهِ َوإِذْ أََسرَّ النَّبِيُّ إِلَى َبْعضِ أَزَْواجِِه َحدِيثًا فَلَ
  ) ٣(قَالَْت َمْن أَْنبَأََك َهذَا قَالَ َنبَّأَنَِي الَْعِليُم الَْخبُِري 

أفشته إىل عائشة } َنبَّأَْت بِهِ { مة الشيخني حديث مارية وإما: واحلديث الذي أسر إليها . حفصة } َبْعضِ أزواجه { 
على إفشائه على : على احلديث ، أي } َعلَْيِه { وأطلع النيب عليه السالم } وَأَظَْهَرهُ { به » أنبأت«: وقرىء . 

ببعض أعلم } َعرََّف َبْعَضهُ { أظهر اهللا احلديث على النيب صلى اهللا عليه وسلم من الظهور : وقيل . لسان جربيل 
جاز عليه ، من : ، أي » عرف بعضه«: وقرىء . ما زال التغافل من فعل الكرام : قال سفيان . احلديث تكرماً 
أولئك الذين يعلم اهللا ما يف قلوهبم ، وهو : ومنه . ألعرفن لك ذلك ، وقد عرفت ما صنعت : قولك للمسيء 

: حديث مارية : حديث اإلمامة ، واملعرض عنه :  املعرف: وقيل . كثري يف القرآن؛ وكان جزاؤه تطليقه إياها 
والذي بعثك باحلق ما ملكت نفسي : أمل أقل لك اكتمي علّي ، قالت : وروي أنه صلى اهللا عليه وسلم قال هلا 

ليس : فلما نبأت به بعضهن وعرفها بعضه؟ قلت : هال قيل : فإن قلت . فرحاً بالكرامة اليت خص اهللا هبا أباها 
من املذاع إليه ومن املعرف ، وإمنا هو ذكر جناية حفصة يف وجود اإلنباء به وإفشائه من قبلها ، وأن  الغرض بيان

أال ترى أنه . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بكرمه وحلمه ، مل يوجد منه إال اإلعالم ببعضه ، وهو حديث اإلمامة 
  .كيف أتى بضمريه . ذكر املنبأ } الَْت َمْن أَنَبأََك هذا فَلَمَّا َنبَّأََها بِِه قَ{ : ملا كان املقصود يف قوله 

َوصَاِلُح الُْمْؤِمنَِني وَالَْملَاِئكَةُ َبْعدَ إِنْ َتُتوَبا إِلَى اللَِّه فَقَْد َصَغْت قُلُوُبكَُما َوإِنْ َتظَاهََرا َعلَْيِه فَإِنَّ اللََّه ُهَو َمْولَاُه َوجِبْرِيلُ 
  ) ٤(ذَِلَك ظَهٌِري 

  :وعن ابن عباس . خطاب حلفصة وعائشة على طريقة االلتفات ، ليكون أبلغ يف معاتبتهما } َتتُوَبا  إِن{ 
مل أزل حريصاً على أن أسأل عمر عنهما حىت حج وحججت معه ، فلما كان ببعض الطريق عدل )  ١٢١١( 

يا ابن عباس كأنه كره ما  عجباً: من مها؟ فقال : وعدلت معه باإلداوة ، فسكبت املاء على يده فتوضأ ، فقلت 
فقد وجد منكما ما يوجب التوبة ، وهو ميل } فَقَدْ َصَغْت قُلُوُبكَُما { مها حفصة وعائشة : سألته عنه مث قال 



وقرأ ابن . قلوبكما عن الواجب يف خمالصة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من حب ما حيبه وكراهة ما يكرهه 
مبا يسوءه من اإلفراط يف الغرية وإفشاء سره ، فلن } َعلَْيِه { وإن تعاونا } َتظَاَهَرا َوإِن { » فقد زاغت«: مسعود 

إيذان بأن نصرته } ُهَو { أي وليه وناصره؛ وزيادة ] مواله [ يعدم هو من يظاهره ، وكيف يعدم املظاهر من اهللا 
؛ وقرن ذكره بذكره مفرداً له من بني املالئكة رأس الكروبيني} َوجِبْرِيلُ { عزمية من عزائمه ، وأنه يتوىل ذلك بذاته 

. كل من آمن وعمل صاحلاً : ومن صلح من املؤمنني ، يعين } وصاحل اْملُْؤِمنَِني { تعظيماً له وإظهاراً ملكانته عنده 
إن ف. اخللفاء منهم : وقيل . الصحابة : األنبياء وقيل : وقيل . من برىء منهم من النفاق : وعن سعيد بن جبري 

ال يفعل هذا الصاحل من الناس ، : هو واحد أريد به اجلمع ، كقولك : صاحل املؤمنني واحد أم مجع؟ قلت : قلت 
وجيوز أن يكون أصله . كنت يف السامر واحلاضر : ومثله قولك . ال يفعله من صلح منهم : تريد اجلنس ، كقولك 

ألنّ لفظ الواحد واجلمع واحد فيه ، كما جاءت أشياء يف صاحلوا املؤمنني بالواو ، فكتب بغري واو على اللفظ؛ : 
على تكاثر عددهم ، وامتالء السموات من } وامللئكة { املصحف متبوع فيها حكم اللفظ دون وضع اخلط 

فوج مظاهر له ، كأهنم يد واحدة على } ظَهٌِري { بعد نصرة اهللا وناموسه وصاحلي املؤمنني } بَْعَد ذَِلَك { مجوعهم 
تعظيم للمالئكة } َبْعَد ذَِلَك { : قوله : عاديه ، فما يبلغ تظاهر امرأتني علي من هؤالء ظهراؤه؟ فإن قلت من ي

مظاهرة : قلت . وقد تقّدمت نصرة اهللا وجربيل وصاحل املؤمنني ، ونصرة اهللا تعاىل أعظم وأعظم . ومظاهرهتم 
ومبظاهرهتم على غريها من وجوه نصرته تعاىل ، لفضلهم  املالئكة من مجلة نصرة اهللا ، فكأنه فضل نصرته تعاىل هبم

  .وتظهرا . وتتظاهرا » تظاهرا«: وقرىء . على مجيع خلقه 

اتٍ ابَِداتٍ َساِئحَاٍت ثَيَِّبَعَسى َربُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُْبِدلَهُ أَزَْواًجا َخْيًرا مِْنكُنَّ ُمْسِلَماٍت ُمْؤِمنَاٍت قَانِتَاٍت تَاِئبَاٍت َع
  ) ٥(َوأَْبكَاًرا 

. صائمات } سائحات { مقّرات خملصات } مسلمات مؤمنات { ، بالتخفيف والتشديد للكثرة » يبدله«: قرىء 
سائح؛ ألنّ السائح ال زاد معه ، فال يزال ممسكاً إىل أن جيد ما : وقيل للصائم . ، وهي أبلغ » سيحات«: وقرىء 

: سائحات مهاجرات ، وعن زيد بن أسلم : وقيل . أن جييء وقت إفطاره  يطعمه ، فشبه به الصائم يف إمساكه إىل
كيف تكون املبدالت خرياً منهن ، ومل تكن على وجه األرض : فإن قلت . مل تكن يف هذه األّمة سياحة إىل اهلجرة 

ني على تلك الصفة ، إذا طلقهن رسول اهللا لعصياهنن له وإيذائهن إياه ، مل يبق: نساء خري من أّمهات املؤمنني؟ قلت 
وكان غريهن من املوصوفات هبذه األوصاف مع الطاعة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والنزول على هواه ورضاه 

ألنّ القنوت هو القيام بطاعة اهللا ، وطاعة اهللا يف طاعة رسوله } قانتات { : خرياً منهن ، وقد عرض بذلك يف قوله 
ألهنما صفتان متنافيتان ال : ها عن العاطف ووسط بني الثيبات واألبكار؟ قلت مل أخليت الصفات كل: فإن قلت . 

  .جيتمعن فيهما اجتماعهن يف سائر الصفات ، فلم يكن بّد من الواو 

كَةٌ ِغلَاظٌ ِشَداٌد لَا َيْعُصونَ اللََّه َما َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا قُوا أَنْفَُسكُْم َوأَْهلِيكُْم نَاًرا َوقُوُدَها النَّاُس َوالِْحَجاَرةُ َعلَْيَها َملَاِئ
  ) ٧(َيا أَيَُّها الَِّذيَن كَفَُروا لَا َتعَْتِذرُوا الَْيْوَم إِنََّما ُتْجَزْونَ َما كُنُْتْم َتْعَملُونَ ) ٦(أََمَرُهْم َوَيفَْعلُونَ َما ُيؤَْمُرونَ 

  :ويف احلديث . بأن تأخذوهم مبا تأخذون به أنفسكم } ِليكُْم َوأَْه{ بترك املعاصي وفعل الطاعات } قُواْ أَنفَُسكُْم { 
رحم اهللا رجالً قال يا أهاله صالتكم صيامكم زكاتكم مسكينكم يتيمكم جريانكم لعلّ اهللا جيمعهم ) "  ١٢١٢( 

{ ى واو ، عطفاً عل» وأهلوكم«: وقرىء . إنّ أشد الناس عذاباً يوم القيامة من جهل أهله : وقيل " معه يف اجلنة 



ال ، : قوا أنفسكم ، وليق أهلوكم أنفسهم؟ قلت : أليس التقدير : فإن قلت . وحسن العطف للفاصل } قوا 
قوا أنتم وأهلوكم أنفسكم ملا مجعت : ولكن املعطوف مقارن يف التقدير للواو ، وأنفسكم واقع بعده ، فكأنه قيل 

نوعاً } َناراً َوقُوُدَها الناس واحلجارة { على لفظ املخاطب مع املخاطب الغائب غلبته عليه ، فجعلت ضمريمها معاً 
هي : وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما . من النار ال يتقد إال بالناس واحلجارة ، كما يتقد غريها من النريان باحلطب 

} عليها { ها بالضم ، أي ذو وقود» وقودها«: وقرىء . حجارة الكربيت ، وهي أشّد األشياء حراً إذا أوقد عليها 
يف أجرامهم غلظة وشّدة } ِغالَظٌ ِشَداٌد { يعين الزبانية التسعة عشر وأعواهنم } مالئكة { يلي أمرها وتعذيب أهلها 

أو يف أفعاهلم جفاء وخشونة ، ال تأخذهم رأفة يف تنفيذ أوامر اهللا والغضب له واالنتقام من . جفاء وقّوة : ، أي 
{ : أمره ، كقوله تعاىل : أي . ال يعصون ما أمر اهللا :  حمل النصب على البدل ، أي يف} َما أَمََرُهْم { أعدائه 

ال : أليست اجلملتان يف معىن واحد؟ قلت : فإن قلت . أو ال يعصونه فيما أمرهم ]  ٩٣: طه [ } أَفََعَصْيَت أَْمرِى 
أهنم يؤدون ما يؤمرون به : نكروهنا ، ومعىن الثانية ، فإنّ معىن األوىل أهنم يتقبلون أوامره ويلتزموهنا وال يأبوهنا وال ي

{ : قد خاطب اهللا املشركني املكذبني بالوحي هبذا بعينه يف قوله تعاىل : فإن قلت . ال يتثافلون عنه وال يتوانون فيه 
} أُِعدَّْت للكافرين { : وقال ]  ٢٤: ة البقر[ } فَإِن لَّْم َتفَْعلُواْ َولَن َتفَْعلُواْ فاتقوا النار الىت َوقُوُدَها الناس واحلجارة 

الفساق وإن كانت دركاهتم فوق : فجعلها معّدة للكافرين ، فما معىن خماطبته به باملؤمنني؟ قلت ]  ٢٤: البقرة [ 
قوا أنفسكم باجتناب الفسوق مساكنة : دركات الكفار ، فإهنم مساكنون الكفار يف دار واحدة فقيل للذين آمنوا 

وجيوز أن يأمرهم بالتوقي من االرتداد ، والندم على الدخول يف . ن أعدت هلم هذه النار املوصوفة الكفار الذي
ياأيها الذين { اإلسالم ، وأن يكون خطاباً للذين آمنوا بألسنتهم وهم املنافقون؛ ويعضد ذلك قوله تعاىل على أثره 

يقال هلم ذلك عند دخوهلم النار ال تعتذروا ، : أي } )  ٧( كُنُتْم َتْعَملُونَ كَفَُرواْ الَ َتعَْتِذرُواْ اليوم إِنََّما ُتْجَزْونَ َما 
  .أو ألنه ال ينفعكم االعتذار . ألنه ال عذر لكم 

لَكُْم َجنَّاتٍ َتْجرِي ِمْن وَُيْدِخ َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُتوبُوا إِلَى اللَِّه َتْوَبةً َنصُوًحا َعَسى َربُّكُْم أَنْ ُيكَفَِّر َعْنكُْم سَيِّئَاِتكُْم
َوبِأَْيَمانِهِْم َيقُولُونَ َربََّنا أَْتِمْم لََنا َتحِْتَها الْأَْنَهارُ َيْوَم لَا ُيْخزِي اللَُّه النَّبِيَّ وَالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه نُوُرُهْم َيْسَعى َبْيَن أَْيِديهِْم 

  ) ٨(ٍء قَِديٌر ُنوَرَنا َواغِْفْر لََنا إِنََّك َعلَى كُلِّ َشْي

صفة التائبني ، وهو أن ينصحوا بالتوبة : وصفت التوبة بالنصح على اإلسناد اجملازى؛ والنصح } َتْوَبةً نَّصُوحاً { 
أن يتوبوا عن القبائح لقبحها ، : أنفسهم ، فيأتوا هبا على طريقها متداركة للفرطات ماحية للسيئات ، وذلك 

غتمام الرتكاهبا ، عازمني على أهنم ال يعودون يف قبيح من القبائح إىل أن يعود اللنب نادمني عليها ، مغتمني أشّد اال
اللهم إين استغفرك : أنه مسع أعرابياً يقول : وعن علي رضي اهللا تعاىل عنه . يف الضرع ، موطنني أنفسهم على ذلك 

جيمعها ستة أشياء : وما التوبة؟ قال : قال . يا هذا ، إنّ سرعة اللسان بالتوبة توبة الكذابني : وأتوب إليك ، فقال 
اإلعادة ، ورد املظامل ، واستحالل اخلصوم ، وأن تعزم على أن : الندامة ، وللفرائض : على املاضي من الذنوب : 

ال تعود ، وأن تذيب نفسك يف طاعة اهللا ، كما ربيتها يف املعصية ، وأن تذيقها مرارة الطاعات كما أذقتها حالوة 
أن ال : وعن شهر بن حوشب . حبسب الرجل من الشر أن يتوب عن الذنب مث يعود فيه : وعن حذيفة . ي املعاص

أن تنصب الذنب الذي أقللت فيه احلياء من اهللا أمام : وعن ابن السماك . يعود ولو حز بالسيف وأحرق بالنار 
ح التوبة إال بنصيحة النفس واملؤمنني ، ال تص: وعن السدي . توبة ال يتاب منها : وقيل . عينك وتستعد ملنتظرك 

توبة ترفو خروقك يف : نصوحاً من نصاحة الثوب ، أي : وقيل . ألن من صحت توبته أحب أن يكون الناس مثله 



توبة تنصح : وجيوز أن يراد . عسل ناصح إذا خلص من الشمع : خالصة ، من قوهلم : وقيل . دينك ، وترّم َخلّك 
وقرأ . إىل مثلها لظهور أثرها يف صاحبها ، واستعماله اجلد والعزمية يف العمل على مقتضياهتا تدعوهم : الناس ، أي 
والنصح والنصوح ، كالشكر . بالضم ، وهو مصدر نصح » نصوحا«: وقرىء » توبا نصوحا«زيد بن علي 

{ ى أنه مفعول له أو توبوا لنصح أنفسكم عل. أو تنصح نصوحاً . ذات نصوح : والشكور ، والكفر والكفور أي 
أن يكون على ما جرت به عادة اجلبابرة من اإلجابة : إطماع من اهللا لعباده ، وفيه وجهان ، أحدمها } عسى رَبُّكُْم 
أن جييء به تعليماً للعباد وجوب الترجح بني : والثاين . ووقوع ذلك منهم موقع القطع والبت . بعسى ولعل 

، » ويدخلكم باجلزم«: قراءة ابن أيب عبلة : عىن األول وأنه يف معىن البت اخلوف والرجاء ، والذي يدل على امل
} َيْوَم الَ ُيخْزِى اهللا { توبوا يوجب لكم تكفري سيآتكم ويدخلكم : كأنه قيل ) عسى أن يكفر ( عطفاً على حمل 

 املؤمنني على أنه تعريض مبن أخزاهم اهللا من أهل الكفر والفسوق ، واستحماد إىل: نصب بيدخلكم ، وال خيزي 
يقولون ذلك إذا طفىء : قال ابن عباس } أَْتِمْم لََنا نُوَرَنا { على الصراط } يسعىنورهم { عصمهم من مثل حاهلم 

  :اهللا متممه هلم ولكنهم يدعون تقرباً إىل اهللا ، كقوله تعاىل : وعن احلسن . نور املنافقني إشفاقاً 

يقوله أدناهم منزلة ، ألهنم يعطون من النور قدر ما : وقيل . وهو مغفور له ]  ٥٥: غافر [ } واستغفر ِلذَنبَِك { 
السابقون إىل اجلنة : وقيل . يبصرون به مواطىء أقدامهم ، ألنّ النور على قدر األعمال فيسألون إمتامه تفضالً 

َربََّنا أَْتِممْ لََنا { : قولون ميرون مثل الربق على الصراط ، وبعضهم كالريح ، وبعضهم حبوا وزحفاً؛ فأولئك الذين ي
الَ { ] .  ٤٠: فصلت [ } أم من يأيت آمنا يوم القيامة { كيف يشفقون واملؤمنون آمنون ، : فإن قلت } ُنوَرَنا 

أو كيف يتقربون وليست ]  ١٠٣: األنبياء [ } الَ َيْحُزنُُهُم الفزع االكرب { ، ]  ٦٢: يونس [ } َخْوٌف َعلَْيهِْم 
وأما التقّرب . أما اإلشفاق فيجوز أن يكون على عادة البشرية وإن كانوا معتقدين األمن : ر تقّرب؟ قلت الدار دا

  .مساه تقرّبا : فلما كانت حاهلم كحال املتقربني حيث يطلبون ما هو حاصل هلم من الرمحة 

  ) ٩(ْيهِْم َوَمأَْواُهْم جََهنَُّم وَبِئَْس الَْمِصُري َيا أَيَُّها النَّبِيُّ َجاِهدِ الْكُفَّاَر َوالُْمَناِفِقَني َواغْلُظْ َعلَ

باالحتجاج؛ واستعمل الغلظة واخلشونة على الفريقني فيما جتاهدمها به من } واملنافقني { بالسيف } جاهد الكفار { 
بإفشاء : ل وقي. بالوعيد : وعن جماهد . جماهدة املنافقني إلقامة احلدود عليهم : وعن قتادة . القتال واحملاجة 

  .أسرارهم 

َحْينِ فَخَاَنَتاُهَما فَلَْم ُيغْنَِيا ضََرَب اللَُّه َمثَلًا ِللَِّذيَن كَفَُروا امَْرأَتَ ُنوحٍ َواْمرَأََت لُوٍط كَاَنَتا َتْحَت َعْبَدْينِ ِمْن ِعَباِدَنا َصاِل
  ) ١٠(ِلَني َعْنُهَما ِمَن اللَِّه َشْيئًا َوِقيلَ اْدُخلَا النَّاَر َمَع الدَّاِخ

مثل اهللا عز وجل حال الكفار يف أهنم يعاقبون على كفرهم وعداوهتم للمؤمنني معاقبة مثلهم من غري إبقاء وال حماباة 
، وال ينفعهم مع عداوهتم هلم ما كان بينهم وبينهم من حلمة نسب أو وصلة صهر؛ ألن عداوهتم هلم وكفرهم باهللا 

لهم أبعد من األجانب وأبعد ، وإن كان املؤمن الذي يتصل به الكافر نبيا ورسوله قطع العالئق وبت الوصل ، وجع
ملا نافقتا وخانتا الرسولني مل يغن الرسوالن عنهما حبق ما بينهما وبينهما : من أنبياء اهللا حبال امرأة نوح وامرأة لوط 
{ سائر } ادخال النار َمعَ { : قيامة هلما عند موهتما أو يوم ال} َوِقيلَ { من وصلة الزواج إغناء ما من عذاب اهللا 

ومثل حال . أو مع داخليها من إخوانكما من قوم نوح وقوم لوط . الذين ال وصلة بينهم وبني األنبياء } الداخلني 



املؤمنني يف أنّ وصلة الكافرين ال تضرهم وال تنقص شيئاً من ثواهبم وزلفاهم عند اهللا حبال امرأة فرعون ومنزلتها 
تعاىل ، مع كوهنا زوجة أعدى أعداء اهللا الناطق بالكلمة العظمى ، ومرمي ابنة عمران وما أوتيت من كرامة عند اهللا 

ويف طّي هذين التمثيلني تعريض بأميّ . الدنيا واآلخرة واالصطفاء على نساء العاملني ، مع أنّ قومها كانوا كفاراً 
ن التظاهر على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبا كرهه املؤمنني املذكورتني يف أّول السورة وما فرط منهما م

َوَمن كَفََر فَإِنَّ { : وحنوه يف التغليظ قوله تعاىل . وحتذير هلما على أغلظ وجه وأشد ، ملا يف التمثيل من ذكر الكفر 
هاتني املؤمنتني ، وأن ال وإشارة إىل أن من حقهما أن تكونا يف اإلخالص والكمال فيه كمثل } اهللا غَنِىٌّ َعنِ العاملني 

تتكال على أهنما زوجا رسول اهللا ، فإنّ ذلك الفضل ال ينفعهما إال مع كوهنما خملصتني ، والتعريض حبفصة أرجح ، 
ألن امرأة لوط أفشت عليه كما أفشت حفصة على رسول اهللا ، وأسرار التنزيل ورموزه يف كل باب بالغة من 

ملا : ؟ قلت } مِّْن ِعَبادَِنا { : فإن قلت ، ما فائدة قوله . لعامل ويزل عن تبصره اللطف واخلفاء حدا يدق عن تفطن ا
كان مبىن التمثيل على وجود الصالح يف اإلنسان كائناً من كان ، وأنه وحده هو الذي يبلغ به الفوز وينال ما عند 

ما عبدان مل يكونا إال كسائر عبادنا ، من قال عبدين من عبادنا صاحلني ، فذكر النبيني املشهورين العلمني بأهن: اهللا 
غري تفاوت بينهما وبينهم إال بالصالح وحده إظهاراً وإبانة ، ألن عبداً من العباد ال يرجح عنده إال بالصالح ال غري 

: ما كانت خيانتهما؟ قلت : فإن قلت . ، وأن ما سواه مما يرجح به الناس عند الناس ليس بسبب للرجحان عنده 
إنه جمنون ، وامرأة لوط دلت على : ما وإبطاهنما الكفر ، وتظاهرمها على الرسولني ، فامرأة نوح قالت لقومه نفاقه

وال جيوز أن يراد باخليانة الفجور ألنه مسج يف الطباع نقيصة عند كل أحد ، خبالف الكفر فإن الكفار ال . ضيفانه 
  .ما بغت امرأة نيب قط : س رضي اهللا عنهما يستسمجونه بل يستحسنونه ويسمونه حقاً ، وعن ابن عبا

وََنجِّنِي ِمْن ِفْرَعْونَ َوَعَمِلِه  َوضََرَب اللَُّه َمثَلًا ِللَِّذيَن آَمُنوا امَْرأََت ِفْرَعْونَ إِذْ قَالَْت َربِّ اْبنِ ِلي ِعْنَدَك َبْيًتا ِفي الَْجنَِّة
َيمَ ابَْنَت ِعْمَرانَ الَِّتي أَْحصََنْت فَْرَجَها فَنَفَْخَنا ِفيِه ِمْن ُروحَِنا َوَصدَّقَْت بِكَِلمَاِت َومَْر) ١١(َوَنجِّنِي ِمَن الْقَْومِ الظَّاِلِمَني 

  ) ١٢(َربَِّها َوكُُتبِِه َوكَاَنْت ِمَن الْقَانِِتَني 

هي عمة موسى عليه السالم آمنت حني مسعت بتلقف عصا موسى : وقيل . آسية بنت مزاحم : وامرأة فرعون 
أن فرعون وتد امرأته بأربعة أوتاد ، واستقبل هبا الشمس؛ وأضجعها على : عن أيب هريرة . إلفك ، فعذهبا فرعون ا

أمر بأن تلقى عليها صخرة عظيمة فدعت اهللا فرقي بروحها ، فألقيت : وقيل . ظهرها ، ووضع رحى على صدرها 
جناة؛ فرفعها إىل اجلنة فهي تأكل وتشرب وتتنعم  فنجاها اهللا أكرم: وعن احلسن . الصخرة على جسد ال روح فيه 

: وقيل . إنه من درة : وقيل . أريت بيتها يف اجلنة يبىن : ملا قالت رب ابن يل عندك بيتاً يف اجلنة : وقيل . فيها 
ما معىن اجلمع بني عندك ويف اجلنة؟ قلت طلبت القرب من : فإن قلت . كانت تعذب يف الشمس فتظلها املالئكة 

أو أرادت ارتفاع الدرجة يف اجلنة } ِفى اجلنة { : ة اهللا والبعد من عذاب أعدائه ، مث بينت مكان القرب بقوهلا رمح
{ : وأن تكون جنتها من اجلنان اليت هي أقرب إىل العرش وهي جنات املأوى ، فعربت عن القرب إىل العرش بقوهلا 

أو من نفس فرعون اخلبيثة وسلطانه الغشوم ، وخصوصاً من . فرعون  من عمل} ِمن ِفْرَعْونَ َوَعَمِلِه { . } ِعنَدَك 
من القبط كلهم } َوَنّجنِى ِمَن القوم الظاملني { الكفر ، وعبادة األصنام ، والظلم ، والتعذيب بغري جرم : عمله وهو 

من سري الصاحلني : ازل وفيه دليل على أنّ االستعاذة باهللا وااللتجاء إليه ومسألة اخلالص منه عند احملن والنو. 
َربََّنا { ]  ١١٨: الشعراء [ ، } فافتح َبيْنِى َوَبْينَُهْم فَْتحاً وََنّجنِى َوَمن مَِّعى ِمَن املؤمنني { : وسنن األنبياء واملرسلني 

وقرأ ابن . يف الفرج } ِفيِه { ] .  ٨٦: يونس [ } الَ َتْجَعلَْنا ِفْتَنةً لّلْقَْومِ الظاملني وََنّجَنا بَِرْحمَِتَك ِمَن القوم الكافرين 



ومن بدع . فيها ، كما قرىء يف سورة األنبياء ، والضمري للجملة ، وقد مّر يل يف هذا الظرف كالم : مسعود 
منعته جرببل ، وأنه مجع يف التمثيل بني اليت هلا زوج واليت : أنّ الفرج هو جيب الدرع ، ومعىن أحصنته : التفاسري 

قرىء بالتشديد والتخفيف على أهنا جعلت الكلمات } َوَصدَّقَتْ { سلية لألرامل وتطييباً ألنفسهّن ال زوج هلا ، ت
فما يف كلمات اهللا وكتبه؟ قلت : فإن قلت . وصفتها بالصدق ، وهو معىن التصديق بعينه : والكتب صادقة ، يعين 

الكتب األربعة ، : اها كلمات لقصرها ، وبكتبه صحفه اليت أنزهلا على إدريس وغريه ، مس: جيوز أن يراد بكلماته : 
، » بكلمة اهللا وكتابه«: وقرىء . وأن يراد مجيع ما كلم اهللا به مالئكته وغريهم ، ومجيع ما كتبه يف اللوح وغريه 

ألنّ : على التذكري؟ قلت } ِمَن القانتني { مل قيل : فإن قلت . بعيسى وبالكتاب املنزل عليه وهو اإلجنيل : أي 
للتبعيض وجيوز أن يكون البتداء } ِمَن { و . القنوت صفة تشمل من قنت من القبيلني ، فغلب ذكوره على إناثه 

  .الغاية ، على أهناولدت من القانتني؛ ألهنا من أعقاب هرون أخي موسى صلوات اهللا عليهما 

  :وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
آسية بنت مزاحم امرأة فرعون ، ومرمي ابنة : من النساء إال أربع  كمل من الرجال كثري ، ومل يكمل) "  ١٢١٣( 

" وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام . عمران ، وخدجية بنت خويلد ، وفاطمة بنت حممد 
الكافرة؟  وأما ما روي أنّ عائشة سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كيف مسى اهللا املسلمة؟ تعين مرمي ، ومل يسم

فحديث أثر الصنعة » واهلة«واسم امرأة لوط » واعلة«اسم امرأة نوح : وما امسها؟ قال : قالت : بغضاً هلا : فقال 
عليه ظاهر بني ، ولقد مسى اهللا تعاىل مجاعة من الكفار بأمسائهم وكناهم ، ولو كانت التسمية للحب وتركها للبغض 

يف التمثيل للمؤمنني ، وأىب اهللا إال أن جيعل للمصنوع أمارة تنم عليه ، لسمى آسية ، وقد قرن بينها وبني مرمي 
  .وكالم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحكم وأسلم من ذلك 

  :عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  " .من قرأ سورة التحرمي آتاه اهللا توبة نصوحاً ) "  ١٢١٤( 

الَِّذي َخلََق الَْمْوَت َوالَْحيَاةَ ِلَيْبلَُوكُمْ أَيُّكُْم أَْحَسُن َعَملًا َوُهَو ) ١(َو َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر َتَباَرَك الَِّذي بَِيِدهِ الُْملُْك َوُه
َهلْ َتَرى ِمْن  الَِّذي َخلََق َسْبعَ َسَماوَاٍت ِطَباقًا َما َتَرى ِفي َخلْقِ الرَّْحَمنِ ِمْن َتفَاُوٍت فَاْرجِعِ الَْبَصَر) ٢(الْعَزِيُز الَْغفُوُر 

  ) ٤(ثُمَّ اْرجِعِ الَْبَصَر كَرََّتْينِ َيْنقَِلْب إِلَْيَك الَْبَصرُ َخاِسئًا َوُهَو َحِسٌري ) ٣(فُطُورٍ 

ما مل يوجد } َوُهَو على كُلِّ { على كل موجود } الذى بَِيِدِه امللك { تعاىل وتعاظم عن صفات املخلوقني } تبارك { 
ما يصح بوجوده : واحلياة . وذكر اليد جماز عن اإلحاطة بامللك واالستيالء عليه } قَدِيٌر { مما يدخل حتت القدرة 

واملوت عدم ذلك فيه ، . ما يوجب كون الشيء حياً ، وهو الذي يصح منه أن يعلم ويقدر : وقيل . اإلحساس 
ِلَيْبلَُوكُمْ { ياتكم أيها املكلفون خلق موتكم وح: واملعىن . إجياد ذلك املصحح وإعدامه : ومعىن خلق املوت واحلياة 

َولََنْبلَُونَّكُمْ { : وحنوه قوله تعاىل . وهي اخلربة استعارة من فعل املخترب » بلوى«ومسى علم الواقع منهم باختيارهم } 
بفعل } الً أَيُّكُمْ أَْحَسُن َعَم{ : من أين تعلق قوله : فإن قلت ] .  ٣١: حممد [ } حىت َنْعلََم اجملاهدين ِمنكُْم 

علمته أزيد : ليعلمكم أيكم أحسن عمال؛ وإذا قلت : من حيث أنه تضمن معىن العلم ، فكأنه قيل : البلوى؟ قلت 
فإن . علمته هو أحسن عمال : أحسن عمال أم هو؟ كانت هذه اجلملة واقعة موقع الثاين من مفعوليه ، كما تقول 

علمت : تعليق أن توقع بعده ما يسّد مسّد املفعولني مجيعاً ، كقولك ال ، إمنا ال: أتسمي هذا تعليقاً؟ قلت : قلت 



أال ترى أنه ال فصل بعد سبق أحد املفعولني بني أن يقع ما بعده مصدراً حبرف . أيهما عمرو ، وعلمت أزيد منطلق 
وعلمت . د منطلق علمت أزي: اإلستفهام وغري مصدر به ، ولو كان تعليقاً الفترقت احلالتان كما افترقتا يف قولك 

أخلصه وأصوبه؛ ألنه إذا كان خالصاً غري صواب مل يقبل ، وكذلك إذا : قيل . } أَْحَسُن َعَمالً { : زيداً منطلقاً 
وعن النيب صلى . أن يكون على السنة : أن يكون لوجه اهللا تعاىل؛ والصواب : كان صواباً غري خالص؛ فاخلالص 

  :قال } أَيُّكُْم أَْحَسُن َعَمالً { : بلغ قوله اهللا عليه وسلم أنه تالها ، فلما 
أيكم أمت عقال عن اهللا وفهما : يعين " أيكم أحسن عقالً وأورع عن حمارم اهللا وأسرع يف طاعة اهللا ) "  ١٢١٥( 

أنه أعطاكم احلياة اليت تقدرون هبا على العمل وتستمكنون منه ، وسلط علكم املوت الذي هو : ألغراضه؛ واملراد 
وقدم املوت على احلياة ، . عيكم إىل اختيار العمل احلسن على القبيح ، ألن وراءه البعث واجلزاء الذي ال بد منه دا

{ ألنّ أقوى الناس داعياً إىل العمل من نصب موته بني عينيه فقدم ألنه فيما يرجع إىل الغرض املسوق له اآلية أهم 
مطابقة بعضها } ِطَباقاً { ملن تاب من أهل اإلساءة } الغفور { ء العمل الغالب الذي ال يعجزه من أسا} َوُهَو العزيز 

: أو على ذات طباق ، أو على . إذا خصفها طبقاً على طبق ، وهذا وصف باملصدر : فوق بعض ، من طابق النعل 
. سائهم تظاهروا من ن: ، ومعىن البناءين واحد ، كقوهلم » من تفوت«: وقرىء } ِمن تفاوت { طوبقت طباقاً 

  .من اختالف واضطراب يف اخللقة وال تناقض؛ إمنا هي مستوية مستقيمة : وتعاهدته وتعهدته ، أي . وتظهروا 

ويف . خلق متفاوت : ومنه قوهلم . عدم التناسب ، كأن بعض الشيء يفوت بعضاً وال يالئمه : وحقيقة التفاوت 
} طَِباقاً { : هي صفة مشايعة لقوله : قبلها؟ قلت كيف موقع هذه اجلملة مما : فإن قلت . متناصف : نقيضه 

تعظيماً خللقهّن ، وتنبيهاً على } َخلْقِ الرمحن { : ما ترى فيهّن من تفاوت ، فوضع مكان الضمري قوله : وأصلها 
وهو أنه خلق الرمحن ، وأنه بباهر قدرته هو الذي خيلق مثل ذلك اخللق املتناسب ، : سبب سالمتهّن من التفاوت 

متعلق به على معىن التسبيب؛ } فارجع البصر { : وقوله تعاىل . واخلطاب يف ما ترى للرسول أو لكل خماطب 
حىت يصح عندك ما أخربت به باملعاينة ، وال تبقى } فارجع البصر { : أخربه بأنه ال تفاوت يف خلقهّن ، مث قال 

: ومنه . فطره فانفطر : يقال . ع فطر وهو الشق مج: من صدوع وشقوق } َهلْ ترى ِمن فُطُورٍ { معك شبهة فيه 
وأمره بتكرير البصر فيهّن متصفحاً ومتتبعاً . شق اللحم فطلع : ومعناه . شق وبزل : فطر ناب البعري ، كما يقال 

ؤية أي إن رجعت البصر وكررت النظر مل يرجع إليك بصرك مبا التمسته من ر} َينقَِلبْ إِلَْيَك { يلتمُس عيباً وخلالً 
بالبعد عن إصابة امللتمس ، كأنه يطرد عن ذلك : اخللل وإدراك العيب ، بل يرجع إليك باخلسوء واحلسور ، أي 

كيف ينقلب البصر خاسئاً حسرياً : فإن قلت . طرداً بالصغار والقماءة ، وباإلعياء والكالل لطول اإلجالة والترديد 
لبيك وسعديك ، تريد إجابات كثرية بعضها يف : ير بكثرة ، كقولك معىن التثنية التكر: برجعه كّرتني اثنتني؟ قلت 
فما معىن مث ارجع؟ : فإن قلت . باطالً بعد باطل : دهدّرين سعد القني من ذلك ، أي : أثر بعض ، وقوهلم يف املثل 

عدها وجيم بصره ، أمره برجع البصر ، مث أمره بأن ال يقتنع بالرجعة األوىل وبالنظرة احلمقاء ، وأن يتوقف ب: قلت 
  .مث يعاود ويعاود ، إىل أن حيسر بصره من طول املعاودة ، فإنه ال يعثر على شيء من فطور 

  ) ٥(ِعريِ َولَقَْد َزيَّنَّا السََّماَء الدُّْنَيا بَِمَصابِيَح َوَجَعلَْناَها ُرُجوًما ِللشََّياِطنيِ َوأَعَْتْدَنا لَُهْم َعذَابَ السَّ

واملصابيح السرج ، مسيت هبا . السماء الدنيا منكم : ؛ ألهنا أقرب السموات إىل الناس ، ومعناها القرىب} الدنيا { 
ولقد زينا سقف الدار اليت اجتمعتم فيها : الكواكب ، والناس يزينون مساجدهم ودورهم بأثقاب املصابيح ، فقيل 



) جعلنا رجوما ( أنا : ذلك منافع أخر  أي بأي مصابيح ال توازيهامصابيحكم إضاءة ، وضممنا إىل} مبصابيح { 
: قال قتادة . الذين خيرجونكم من النور إىل الظلمات وهتتدون هبا يف ظلمات الرب والبحر ) للشياطني : ( ألعدائكم 

فمن تأّول فيها غري ذلك فقد . زينة للسماء ، ورجوماً للشياطني ، وعالمات يهتدى هبا : خلق اهللا النجوم لثالث 
يف السماء واهللا ما ألحد من أهل األرض يف السماء جنم ، ولكنهم :  علم له به وعن حممد بن كعب تكلف ماال

ومعىن كوهنا . وهو مصدر مسي به ما يرجم به : مجع رجم : والرجوم . يبتغون الكهانة ويتخذون النجوم علة 
الكواكب ، ال أهنم يرمجون  أنّ الشهب اليت تنقض لرمي املسترقة منهم منفصلة من نار: مراجم للشياطني 

وما ذاك إال كقبس يؤخذ من نار ، والنار ثابتة كاملة ال تنقص . بالكواكب أنفسها؛ ألهنا قارة يف الفلك على حاهلا 
معناه وجعلناها ظنوناً ورجوماً : وقيل . ومنهم من خيبله . من الشياطني املرجومة من يقتله الشهاب : وقيل . 

يف اآلخرة بعد عذاب اإلحراق بالشهب } َوأَْعَتْدَنا لَُهْم َعذَاَب السعري { . وهم النجامون بالغيب لشياطني اإلنس 
  .يف الدنيا 

زُ َتكَادُ َتَميَّ) ٧(إِذَا أُلْقُوا ِفيَها َسِمعُوا لََها َشهِيقًا َوِهيَ َتفُوُر ) ٦(َوِللَِّذيَن كَفَُروا بِرَبِّهِْم َعذَاُب َجَهنََّم َوبِئْسَ الَْمِصُري 
قَالُوا بَلَى قَْد َجاءََنا َنِذيٌر فَكَذَّْبَنا َوقُلَْنا َما نَزَّلَ اللَُّه ) ٨(ِمَن الَْغْيِظ كُلََّما أُلِْقَي ِفيَها فَْوجٌ َسأَلَُهْم َخَزنَُتَها أَلَْم يَأِْتكُْم َنِذيٌر 

فَاْعَتَرفُوا ) ١٠(نَّا َنْسَمُع أَْو َنعِْقلُ َما كُنَّا ِفي أَْصَحابِ السَِّعريِ َوقَالُوا لَْو كُ) ٩(ِمْن َشْيٍء إِنْ أَنُْتْم إِلَّا ِفي َضلَالٍ كَبِريٍ 
  ) ١٢(إِنَّ الَِّذيَن َيْخَشْونَ رَبَُّهْم بِالْغَْيبِ لَُهْم َمْغِفَرةٌ َوأَْجٌر كَبٌِري ) ١١(بِذَْنبِهِْم فَُسْحقًا لِأَْصَحابِ السَِّعريِ 

ليس الشياطني } َعذَاُب َجَهنَّمَ { ولكل من كفر باهللا من الشياطني وغريهم : أي } هِْم َوِللَِّذيَن كَفَُرواْ بَِرّب{ 
أي } إِذَا أُلْقُواْ ِفيَها { بالنصب عطفاً على عذاب السعري » عذاب جهنم«: وقرىء . املرجومني خمصوصني بذلك 

] .  ٩٨: األنبياء [ } َحَصُب جََهنَّمَ { : ومثله قوله تعاىل . طرحوا كما يطرح احلطب يف النار العظيمة ، ويرمى به 
[ } لَُهْم ِفيَها َزِفٌري َوَشهِيٌق { : أو من أنفسهم ، كقوله . إّما ألهلها ممن تقدم طرحهم فيها } َسِمُعواْ لََها شَهِيقًا { 

. غليان املرجل مبا فيه تغلي هبم } َوِهىَ َتفُوُر { وإما للنار تشبيهاً حلسيسها املنكر الفظيع بالشهيق ]  ١٠٦: هود 
فالن يتميز غيظاً ويتقصف غضباً ، وغضب فطارت منه : وجعلت كاملغتاظة عليهم لشدة غلياهنا هبم ، ويقولون 

} أَلَْم يَأِْتكُْم َنِذيرٌ { غيظ الزبانية : وجيوز أن يراد . إذا وصفوه باإلفراط فيه : شقة يف األرض وشقة يف السماء 
} قَالُواْ بلى { مالك وأعوانه من الزبانية : وخزنتها . اً إىل عذاهبم وحسرة إىل حسرهتم توبيخ يزدادون به عذاب

اعتراف منهم بعدل اهللا ، وإقرار بأن اهللا عز وعال أزاح عللهم ببعثه الرسل وإنذارهم ما وقعوا فيه ، وأهنم مل يؤتوا 
. م خالف ما اختار اهللا وأمر به وأوعد على ضده من قدره كما تزعم اجملربة؛ وإمنا أتوا من قبل أنفسهم ، واختياره

هو من مجلة قول الكفار وخطاهبم للمنذرين ، : من املخاطبون به؟ قلت } إِنْ أَنُتمْ إِالَّ ِفى ضالل كَبِريٍ { : فإن قلت 
كأهنم ليسوا  أو وصف منذروهم لغلوهم يف اإلنذار ،. أمل يأتكم أهل نذير : واملعىن . على أنّ النذير مبعىن اإلنذار 

أي ]  ١٦: الشعراء [ } إِنَّا َرسُولُ َربّ العاملني { : ونظريه قوله تعاىل } قَْد َجاَءَنا َنِذيٌر { إال إنذاراً؛ وكذلك 
أرادوا حكاية ما كانوا عليه من ضالهلم : وجيوز أن يكون من كالم اخلزنة للكفار على إرادة القول . حامالً رسالته 

أو من كالم الرسل هلم حكوه اخلزنة ، أي . أو مسوا عقاب الضالل بامسه . دوا بالضالل؛ اهلالك أو أرا. يف الدنيا 
إمنا مجع بني : وقيل . أي نعقله عقل متأّملني . اإلنذار مساع طالبني للحق } لَْو كُنَّا َنْسَمُع { قالوا لنا هذا فلم نقبله 

أنّ املراد لو كنا على مذهب : ومن بدع التفاسري . العقل السمع والعقل؛ ألنّ مدار التكليف على أدلة السمع و
أصحاب احلديث أو على مذهب أصحاب الرأي ، كأنّ هذه اآلية نزلت بعد ظهور هذين املذهبني ، وكأن سائر 



أصحاب املذاهب واجملتهدين قد أنزل اهللا وعيدهم ، وكأن من كان من هؤالء فهو من الناجني ال حمالة؛ وعّدة 
عشرة ، مل يضم إليهم حادي عشر ، وكأن من جيوز على الصراط أكثرهم مل يسمعوا باسم : من الصحابة املبشرين 

فبعداً هلم ، : قرىء بالتخفيف والتثقيل ، أي } فَُسْحقًا { بكفرهم يف تكذيبهم الرسل } بِذَنبِهِْم { هذين الفريقني 
  .اعترفوا أو جحدوا؛ فإنّ ذلك ال ينفعهم 

  ) ١٤(أَلَا َيْعلَُم َمْن َخلََق َوُهَو اللَِّطيُف الَْخبُِري ) ١٣(لَكُْم أَوِ اْجَهرُوا بِِه إِنَُّه َعِليٌم بِذَاتِ الصُّدُورِ َوأَِسرُّوا قَْو

ليستو عندكم إسراركم وإجهاركم يف علم اهللا هبما ، مث : ومعناه . اإلسرار واإلجهار : ظاهره األمر بأحد األمرين 
مث . أي بضمائرها قبل أن تترجم األلسنة عنها ، فكيف ال يعلم ما تكلم به ) م بذات الصدور بإنه علي( أنه علله ب 

األشياء ، وحاله أنه اللطيف اخلبري ، املتوصل علمه إىل } َمْن َخلََق { أنكر أن ال حييط علماً باملضمر واملسر واجملهر 
وروي أنّ . أال يعلم خملوقه وهذه حاله : صوباً مبعىن من} َمْن َخلََق { وجيوز أن يكون . ما ظهر من خلقه وما بطن 

أسروا قولكم لئال يسمعه إله : املشركني كانوا يتكلمون فيما بينهم بأشياء ، فيظهر اهللا رسوله عليها ، فيقولون 
ذكور مما أال يعلم ذلك امل: مفعوالً على معىن } أَالَ َيْعلَمُ { قدرت يف : فإن قلت . حممد ، فنبه اهللا على جهلهم 

أال يكون : هو يعطي ومينع؛ وهال كان املعىن : أضمر يف القلب وأظهر باللسان من خلق ، فهال جعلته مثل قوهلم 
َوُهَو اللطيف اخلبري { : أبت ذلك احلال اليت هي قوله : عاملاً من هو خالق؛ ألنّ اخللق ال يصح إال مع العلم؟ قلت 

مل يكن معىن صحيحاً؛ ألنّ أال يعلم معتمد على : هو خالق وهو اللطيف اخلبري أال يكون عاملاً من : ألنك لو قلت } 
  .أال يعلم وهو عامل ، ولكن أال يعلم كذا وهو عامل بكل شيء : والشيء ال يوقت بنفسه ، فال يقال . احلال 

  ) ١٥(رِْزِقِه َوإِلَْيِه النُُّشوُر  ُهَو الَِّذي َجَعلَ لَكُُم الْأَْرَض ذَلُولًا فَاْمشُوا ِفي َمَناِكبَِها َوكُلُوا ِمْن

مثل لفرط التذليل وجماوزته الغاية؛ ألنّ املنكبني وملتقامها من الغارب أرق شيء من البعري وأنباه : املشي يف مناكبها 
مناكبها : وقيل . عن أن يطأه الراكب بقدمه ويعتمد عليه ، فإذا جعلها يف الذل حبيث ميشي يف مناكبها مل يترك 

. معناه سهل لكم السلوك يف جباهلا ، فإذا أمكنكم السلوك يف جباهلا ، فهو أبلغ التذليل : قال الزجاج . اهلا جب
  .وإليه نشوركم ، فهو مسائلكم عن شكر ما أنعم به عليكم : واملعىن . جوانبها : وقيل 

أَْم أَِمنُْتْم َمْن ِفي السََّماِء أَنْ ُيْرِسلَ َعلَْيكُمْ ) ١٦(َي َتمُوُر أَأَِمنُْتْم َمْن ِفي السََّماِء أَنْ َيْخِسَف بِكُُم الْأَْرَض فَإِذَا ِه
أََولَْم َيَرْوا إِلَى الطَّْيرِ ) ١٨(َولَقَْد كَذََّب الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم فَكَْيَف كَانَ َنِكريِ ) ١٧(َحاِصًبا فََسَتْعلَُمونَ كَْيَف َنِذيرِ 

  ) ١٩(ْضَن َما يُْمِسكُُهنَّ إِلَّا الرَّْحَمُن إِنَُّه بِكُلِّ َشْيٍء َبِصٌري فَْوقَُهْم َصافَّاٍت َوَيقْبِ

أحدمها من ملكوته يف السماء؛ ألهنا مسكن مالئكته ومث عرشه وكرسيه واللوح : فيه وجهان } مَّن ِفى السمآء { 
تقدون التشبيه ، وأنه يف السماء ، وأنّ أهنم كانوا يع: والثاين . احملفوظ ، ومنها تنزل قضاياه وكتبه وأوامره ونواهيه 

أأمنتم من تزعمون أنه : الرمحة والعذاب ينزالن منه ، وكانوا يدعونه من جهتها ، فقيل هلم على حسب اعتقادهم 
أما ختاف من فوق : يف السماء ، وهو متعال عن املكان أن يعذبكم خبسف أو حباصب ، كما تقول لبعض املشبهة 

أي } كَْيَف َنذِيرِ { بالتاء والياء : قرىء } فََسَتْعلَُمونَ { ا تفعل ، إذا رأيته يركب بعض املعاصي العرش أن يعاقبك مب
باسطات أجنحتهنّ يف اجلّو عند طرياهنا؛ } صافات { إذا رأيتم املنذر به علمتم كيف إنذاري حني ال ينفعكم العلم 



ويقبضن : مل قيل : فإن قلت . ويضممنها إذا ضربن هبا جنوهبن } َوَيقْبِْضَن { ألهنن إذا بسطنها صففن قوادمها صفاً 
ألن األصل يف الطريان هو صف األجنحة؛ ألنّ الطريان يف اهلواء كالسباحة يف املاء ، : وقابضات؟ قلت : ، ومل يقل 

فجيء وأما القبض فطارىء على البسط لالستظهار به على التحرك ، . واألصل يف السباحة مّد األطراف وبسطها 
َما { مبا هو طار غري أصل بلفظ الفعل ، على معىن أهنن صافات ، ويكون منهن القبض تارة كما يكون من السابح 

بقدرته ومبا دبر هلن من القوادم واخلوايف ، وبين األجسام على شكل وخصائص قد تأتى منها } ُيْمِسكُُهنَّ إِالَّ الرمحن 
  .يعلم كيف خيلق وكيف يدبر العجائب } َبِصريٌ  إِنَُّه بِكُلِّ َشْىٍء{ اجلري يف اجلو 

أَمَّْن َهذَا الَِّذي يَْرُزقُكُمْ إِنْ ) ٢٠(أَمَّْن َهذَا الَِّذي ُهَو ُجْنٌد لَكُمْ َيْنُصُركُْم ِمْن ُدوِن الرَّْحَمنِ إِِن الْكَاِفُرونَ إِلَّا ِفي غُُرورٍ 
  ) ٢١(رٍ أَْمَسَك رِْزقَُه َبلْ لَجُّوا ِفي ُعُتوٍّ َوُنفُو

{ إن أرسل عليكم عذابه } هذا الذى ُهَو جُنٌد لَّكُْم يَنُصرُكُْم ّمن ُدوِن اهللا { يشار إليه من اجلموع ويقال } أَمَّْن { 
وجيوز أن يكون إشارة إىل مجيع . وهذا على التقدير } هذا الذى َيْرزُقُكُْم إِنْ أَْمَسَك رِْزقَُه { يشار إليه ويقال } أَمَّْن 
وحنوه قوله . ان العتقادهم أهنم حيفظون من النوائب ويرزقون بربكة آهلتهم ، فكأهنم اجلند الناصر والرازق األوث
بل متادوا يف عناد } َبل لَّجُّواْ ِفى ُعُتوٍّ َوُنفُورٍ { ] .  ٤٣: األنبياء [ } أَْم لَُهْم آِلَهةٌ تَْمَنُعُهْم ّمن ُدونَِنا { : تعاىل 

  .عليهم فلم يتبعوه وشراد عن احلق لثقله 

قُلْ ُهَو الَِّذي أَْنَشأَكُْم َوجََعلَ لَكُمُ ) ٢٢(أَفََمْن َيْمِشي ُمِكبا َعلَى َوْجهِِه أَْهَدى أَمَّْن َيْمِشي َسوِيا َعلَى ِصرَاٍط ُمْسَتقِيمٍ 
  ) ٢٤(ِذي ذََرأَكُْم ِفي الْأَْرضِ َوإِلَْيِه ُتْحَشُرونَ قُلْ ُهَو الَّ) ٢٣(السَّْمَع َوالْأَْبَصاَر وَالْأَفِْئَدةَ قَِليلًا َما َتْشكُُرونَ 

قشعت الريح السحاب فأقشع : وحنوه . كببته فأكب ، من الغرائب والشواذ : يقال » كبه«مطاوع » أكب«جيعل 
ب من با» أكب«، وما هو كذلك؛ وال شيء من بناء أفعل مطاوعاً ، وال يتقن حنو هذا إال محلة كتاب سيبويه؛ وإمنا 

ومطاوع . دخل يف القشع : دخل يف الكب ، وصار ذا كب؛ وكذلك أقشع السحاب : ومعناه » انفض ، وأألم«
يَْمِشى سَوِّياً َعلَى { ؟ وكيف قابل } َيْمِشى ُمِكّباً على َوْجهِهِ { فإن قلت ما معىن . انكب وانقشع : كب وقشع 

مكان معتاد غري مستو فيه اخنفاض وارتفاع ، فيعثر كل ساعة  ميشي معتسفاً يف: معناه : ؟ قلت } صراط مُّْسَتقِيمٍ 
أو مستوي . قائماً ساملاً من العثور واخلرور : فيخر على وجهه منكباً ، فحاله نقيض حال من ميشي سوياً ، أي 

وجيوز أن يراد األعمى الذي . اجلهة قليل االحنراف خالف املعتسف الذي ينحرف هكذا وهكذا على طريق مستو 
 يهتدي إىل الطريق فيعتسف ، فال يزال ينكب على وجهه ، وأنه ليس كالرجل السوي الصحيح البصر املاشي يف ال

الكافر أكب على معاصي اهللا تعاىل فحشره اهللا يوم : وعن قتادة . الطريق املهتدي له ، وهو مثل للمؤمن والكافر 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وقيل : وبالسوّي .  عىن به أبو جهل بن هشام: وعن الكليب . القيامة على وجهه 

  .محزة بن عبد املطلب رضي اهللا عنه : 

فَلَمَّا َرأَْوُه ُزلْفَةً ) ٢٦(قُلْ إِنََّما الْعِلُْم ِعْنَد اللَِّه َوإِنََّما أََنا َنِذيٌر ُمبٌِني ) ٢٥(َوَيقُولُونَ مََتى َهذَا الَْوْعُد إِنْ كُْنُتمْ َصاِدِقَني 
  ) ٢٧(يئَْت ُوجُوُه الَِّذيَن كَفَرُوا َوِقيلَ َهذَا الَِّذي كُنُْتْم بِِه َتدَُّعونَ ِس



رأوه ذا زلفة أو مكاناً ذا : القرب ، وانتصاهبا على احلال أو الظرف ، أي : والزلفة . الضمري للوعد } فَلَمَّا َرأَْوُه { 
بأن علتها الكآبة وغشيها الكسوف والقترة : ة الوعد وجوههم أي ساءت رؤي} ِسيئَْت ُوُجوُه الذين كَفَُرواْ { زلفة 

{ الزبانية : القائلون } َوِقيلَ { ، وكلحوا ، وكما يكون وجه من يقاد إىل القتل أو يعرض على بعض العذاب 
عون كنتم بسببه تد: هو من الدعوى ، أي : وقيل . تطلبون وتستعجلون به : تفتعلون من الدعاء ، أي } َتدَُّعونَ 

أنه تالها يف أول الليل يف صالته ، فبقي يكررها وهو : ، وعن بعض الزهاد » تدعون«: وقرىء . أنكم ال تبعثون 
  .يبكي إىل أن نودي لصالة الفجر ، ولعمري إهنا لوقاذة ملن تصور تلك احلالة وتأملها 

  ) ٢٨(ا فََمْن ُيجُِري الْكَاِفرِيَن ِمْن َعذَابٍ أَِليمٍ قُلْ أََرأَيُْتْم إِنْ أَْهلَكَنَِي اللَُّه َوَمْن َمِعَي أَْو َرِحَمَن

حنن : كان كفار مكة يدعون على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعلى املؤمنني باهلالك ، فأمر بأن يقول هلم 
ة إما أن هنلك كما تتمنون فننقلب إىل اجلنة ، أو نرحم بالنصرة واإلدال: مؤمنون متربصون إلحدى احلسنيني 

: من عذاب النار؟ ال بّد لكم منه ، يعين  -وأنتم كافرون  -لإلسالم كما نرجو ، فأنتم ما تصنعون؟ من جيريكم 
إنكم تطلبون لنا اهلالك الذي هو استعجال للفوز والسعادة ، وأنتم يف أمر هو اهلالك الذي ال هالك بعده ، وأنتم 

باملوت فمن جيريكم بعد موت هداتكم ، واآلخذين حبجزكم من  أو إن أهلكنا اهللا. غافلون ال تطلبون اخلالص منه 
أو إن أهلكنا اهللا يف . النار ، وإن رمحنا باإلمهال والغلبة عليكم وقتلكم فمن جيريكم؛ فإنّ املقتول على أيدينا هالك 
ن فيمن جيري من ال اآلخرة بذنوبنا وحنن مسلمون ، فمن جيري الكافرين وهم أوىل باهلالك لكفرهم؛ وإن رمحنا باإلميا

  .إميان له 

  ) ٢٩(قُلْ ُهَو الرَّْحَمُن آَمنَّا بِِه َوَعلَْيِه َتَوكَّلَْنا فََسَتْعلَُمونَ َمْن ُهَو ِفي َضلَالٍ ُمبِنيٍ 

لوقوع آمنا تعريضاً بالكافرين حني ورد عقيب ذكرهم ، : فإن قلت مل أخر مفعول آمنا وقدم مفعول توكلنا؟ قلت 
وعليه توكلنا خصوصاً مل نتكل على ما أنتم متكلون عليه من : ومل نكفر كما كفرمت ، مث قال  آمنا: كأنه قيل 

  .رجالكم وأموالكم 

  ) ٣٠(قُلْ أََرأَيُْتْم إِنْ أَصَْبَح َماُؤكُْم غَْوًرا فََمْن َيأْتِيكُْم بَِماٍء َمِعنيٍ 

وعن بعض . ، وهو وصف باملصدر كعدل ورضا  وعن الكليب ال تناله الدالء. غائراً ذاهباً يف األرض } غوراً { 
جتيء به الفؤوس واملعاول ، فذهب ماء عينيه؛ نعوذ باهللا من اجلراءة على اهللا وعلى : الشطار أهنا تليت عنده فقال 

  .آياته 
  :عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .» من قرأ سورة امللك فكأمنا أحيا ليلة القدر « )  ١٢١٦( 

  ) ١(َوَما َيْسطُُرونَ  ن َوالْقَلَمِ

واملراد هذا احلرف من . بالبيان واإلدغام ، وبسكون النون وفتحها وكسرها ، كما يف ص » ن والقلم«: قرىء 
هو الدواة فما أدري أهو وضع لغوي أم شرعي؟ وال خيلو إذا كان امساً للدواة من أن : وأّما قوهلم : حروف املعجم 



ن جنساً فأين اإلعراب والتنوين ، وإنّ كان علماً فأين اإلعراب ، وأيهما كان فال بد يكون جنساً أو علماً ، فإن كا
هو مقسم به وجب إن كان جنساً أن جتّره وتنّونه ، ويكون القسم : فإن قلت . له من موقف يف تأليف الكالم 

أو ال تصرفه وتفتحه للعلمية  ودواة والقلم ، وإن كان علماً أن تصرفه وجتّره ،: بدواة منكرة جمهولة ، كأنه قيل 
إما أن يراد نون من النينان ، أو جيعل علماً للبهموت الذي يزعمون ، : والتأنيث ، وكذلك التفسري باحلوت 

تعظيماً له ، ملا يف خلقه وتسويته من : والتفسري باللوح من نور أو ذهب ، والنهر يف اجلنة حنو ذلك ، وأقسم بالقلم 
وما يكتب من } َوَما َيْسطُُرونَ { لعظيمة ، وملا فيه من املنافع والفوائد اليت ال حييط هبا الوصف الداللة على احلكمة ا

َيْسطُُرونَ { كتب وقيل ما يسطره احلفظة وما موصولة أو مصدرية وجيوز أن يراد بالقلم أصحابه فيكون الضمري يف 
  .يراد هبم كل ما يسطر ، أو احلفظة أو وسطورهم ، و. وأصحاب القلم ومسطوراهتم : هلم كأنه قيل } 

  ) ٣(َوإِنَّ لََك لَأَْجًرا غَْيَر َمْمُنوٍن ) ٢(َما أَْنَت بِنِْعَمِة رَبَِّك بَِمْجُنوٍن 

يتعلق مبجنون منفياً ، كما يتعلق بعاقل مثبتاً يف قولك : وما حمله؟ قلت } بِنِْعَمِة َربَِّك { مب يتعلق الباء يف : فإن قلت 
ضرب زيد عمراً ، وما ضرب زيد : اهللا عاقل ، مستوياً يف ذلك اإلثبات والنفي استواءمها يف قولك  أنت بنعمة: 

ما أنت مبجنون منعماً عليك : تعمل الفعل مثبتاً ومنفياً إعماالً واحداً؛ وحمله النصب على احلال ، كأنه قال : عمراً 
واملعىن؛ استبعاد ما كان ينسبه إليه كفار . ائدة لتأكيد النفي بذلك؛ ومل متنع الباء أن يعمل جمنون فيما قبله ، ألهنا ز

َوإِنَّ لََك { مكة عداوة وحسداً ، وأنه من إنعام اهللا عليه حبصافة العقل والشهامة اليت يقتضيها التأهيل للنبّوة ، مبنزلة 
{ : غري مقطوع كقوله } ُنوٍن غَْيَر َمْم{ لثواباً } ألْجًرا { على احتمال ذلك وإساغة الغصة فيه والصرب عليه } 

أو غري ممنون عليك به ، ألّنه ثواب تستوجبه على عملك ، وليس بتفضل ]  ١٠٨: هود [ } َعطَاء غَْيَر َمْجذُوٍذ 
  .ابتداء؛ وإمنا متّن الفواضل ال األجور على األعمال 

  ) ٤(َوإِنََّك لََعلَى ُخلُقٍ َعِظيمٍ 

هو اخللق الذي أمره اهللا تعاىل : وقيل . ن قومه وحسن خمالقته ومداراته هلم استعظم خلقه لفرط احتماله املمضات م
وعن عائشة رضي اهللا ]  ١٩٩: األعراف [ } ُخذِ العفو َوأُْمْر بالعرف َوأَعْرِض َعنِ اجلاهلني { : به يف قوله تعاىل 

  :عنها 
كان خلقه القرآن ، ألست : فقالت  أن سعيد بن هشام سأهلا عن خلق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم)  ١٢١٧( 

  .قد أفلح املؤمنون : تقرأ القرآن 

  ) ٦(بِأَيِّكُُم الَْمفُْتونُ ) ٥(فََسُتْبِصُر َوُيْبِصُرونَ 

أو ألن العرب يزعمون أنه من ختبيل اجلن ، وهم الفتان للفتاك . أي حمن باجلنون : اجملنون ، ألنه فنت } املفتون { 
بأيكم اجلنون ، أو بأي الفريقني منكم اجلنون ، : أو املفتون مصدر كاملعقول واجمللود ، أي . منهم ، والباء مزيدة 

وهو تعريض بأيب جهل بن هشام : يف أيهما يوجد من يستحق هذا االسم : أبفريق املؤمنني أم بفريق الكافرين؟ أي 
  ] . ٢٦: القمر [ } داً مَّنِ الكذاب األشر َسَيْعلَُمونَ غَ{ : والوليد بن املغرية وأضراهبما ، وهذا كقوله تعاىل 



َودُّوا لَْو ُتْدِهُن فَُيْدِهُنونَ ) ٨(فَلَا ُتِطعِ الُْمكَذِّبَِني ) ٧(إِنَّ رَبََّك ُهَو أَْعلَُم بَِمْن َضلَّ َعْن َسبِيِلِه َوُهَو أَْعلَُم بِالُْمهَْتِديَن 
)٩ (  

. بالعقالء وهم املهتدون } َوُهَو أَْعلَمُ { احلقيقة ، وهم الذين ضلوا عن سبيله باجملانني على } إِنَّ رَّبََّك ُهَو أَْعلَُم { 
هتييج وإهلاب للتصميم على معاصاهتم ، } فَالَ ُتِطعِ املكذبني { أو يكون وعيداً ووعداً ، وأنه أعلم جبزاء الفريقني 

{ لو تلني وتصانع } لَْو ُتْدِهُن { ائلهم وكانوا قد أرادوه على أن يعبد اهللا مدة ، وآهلتهم مدة ، ويكفوا عنه غو
قد عدل به إىل : وهو جواب التمين؟ قلت ) أن ( ومل ينصب بإضمار } فَُيْدِهُنونَ { مل رفع : فإن قلت } فَُيْدِهُنونَ 

} خَاُف فََمن ُيْؤِمن بَِرّبِه فَالَ َي{ : فهم يدهنون ، كقوله تعاىل : وهو أن جعل خرب مبتدأ حمذوف ، أي : طريق آخر 
أو ودوا إدهانك فهم اآلن يدهنون؛ لطمعهم يف . ودوا لو تدهن فهم يدهنون حينئٍذ : على معىن ]  ١٣: اجلن [ 

  .وزعم هرون أهنا يف بعض املصاحف ودوا لو تدهن فيدهنوا : قال سيبويه . إدهانك 

) ١٣(ُعُتلٍّ بَْعَد ذَِلَك زَنِيمٍ ) ١٢(َمنَّاعٍ ِللْخَْيرِ ُمْعَتٍد أَِثيمٍ ) ١١(َهمَّازٍ َمشَّاٍء بَِنِميمٍ ) ١٠(َولَا ُتِطْع كُلَّ َحلَّاٍف َمهِنيٍ 
  ) ١٦(َسَنِسُمُه َعلَى الْخُْرطُومِ ) ١٥(إِذَا ُتتْلَى َعلَْيِه آَياُتَنا قَالَ أَسَاِطُري الْأَوَِّلَني ) ١٤(أَنْ كَانَ ذَا َمالٍ َوَبنَِني 

َوالَ َتْجَعلُواْ اهللا { : ومثله قوله تعاىل . اطل ، وكفى به مزجرة ملن اعتاد احللف كثري احللف يف احلق والب} َحالٍَّف { 
أو . من املهانة وهي القلة واحلقارة ، يريد القلة يف الرأي والتمييز } مُّهِنيٍ { ] .  ٢٢٤: البقرة [ } عرضةألميانكم 

مَّشَّاء { يلوى شدقيه يف أقفية الناس . احلسن وعن . عياب طعان } َهمَّازٍ { أراد الكذاب ألنه حقري عند الناس 
السعاية ، : والنميم والنميمة . مضرب نقال للحديث من قوم إىل قوم على وجه السعاية واإلفساد بينهم } بَِنِميمٍ 

  :وأنشدين بعض العرب 
  َتْمِشي بَِها َزهَْرا إِلَى َتِميمَْه... َتَشبَّبِي َتَشبَُّب النَِّميَمْه 

أو مناع أهه اخلري وهو اإلسالم ، فذكر املمنوع منه دون املمنوع ، كأنه . املال : واخلري . خبيل } عٍ لّلْخَْيرِ مَّنَّا{ 
كان موسراً ، وكان له عشرة من البنني ، فكان يقول : هو الوليد بن املغرية املخزومي : قيل . مناع من اخلري : قال 

األسود بن عبد : وعن جماهد . أنه أبو جهل : وعنه . ابن عباس  من أسلم منكم منعته رفدي عن: هلم وللحمته 
جماوز } ُمعَْتٍد { زنيم : األخنس بن شريق ، أصله يف ثقيف وعداده يف زهرة ، ولذلك قيل : وعن السدي . يغوث 

بعدما } َد ذَِلَك َبْع{ إذا قاده بعنف وغلظة : غليظ جاف ، من عتله } عُُتلٍّ { كثري اآلثام } أَِثيمٍ { يف الظلم حده 
  :قال حسان . دعي } زَنِيمٍ { عّد له من املثالب والنقائص 

  كََما نِيطَ َخلَْف الرَّاِكبِ الْقََدُح الْفَرُْد... َوأْنتَ َزنِيٌم نِيطَ ِفي ءَالِ َهاِشم 
ّمه ومل يعرف بغت أ: وقيل . وكان الوليد دعيا يف قريش ليس من سنخهم ، ادعاه أبوه بعد مثان عشرة من مولده 

حىت نزلت هذه اآلية ، جعل جفاءه ودعوته أشد معايبه ، ألنه إذا جفا وغلظ طبعه قسا قلبه واجترأ على كل معصية 
  :ومن مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . ، وألن الغالب أن النطفة إذا خبثت خبث الناشىء منها 

ثُمَّ كَانَ { : يف قوله ) مث ( نظري } بَْعَد ذَِلَك { و "  ولد ولده ال يدخل اجلنة ولد الزنا وال ولده وال) "  ١٢١٨( 
رفعاً على الذم وهذه القراءة تقوية ملا يدل عليه بعد ذلك » عتل«: وقرأ احلسن ]  ١٧: البلد [ } ِمَن الذين ءاَمنُواْ 

أَن { ألنه زيادة معلقة بغري أهله من الزمنة وهي اهلنة من جلد املاعزة تقطع فتخلى معلقة يف حلقها ، : والزنيم . 
ليساره وحظه : أي . يعين وال تطعه مع هذه املثالب ، ألن كل ذا مال } َوالَ تُِطْع { : متعلق بقوله } كَانَ ذَا َمالٍ 



} قَالَ { لكونه متموالً مستظهراً بالبنني كذب آياتنا وال يعمل فيه : وجيوز أن يتعلق مبا بعده على معىن . من الدنيا 
. الذي هو جواب إذا ، ألن ما بعد الشرط ال يعمل فيما قبله ، ولكن ما دلت عليه اجلملة من معىن التكذيب 

  .إال ألن كان ذا مال وبنني ، كذب : ؟ على االستفهام على »أأن كان«: وقرىء 

ال تطع كل : ي إن كان ، بالكسر والشرط للمخاطب ، أ: وروى الزبريي عن نافع . أو أتطيعه ألن كان ذا مال 
حالف شارطاً يساره ، ألنه إذا أطاع الكافر لغناه فكأنه اشترط يف الطاعة الغىن ، وحنو صرف الشرط إىل املخاطب 

أكرم موضع يف اجلسد ، واألنف أكرم : الوجه ]  ٤٤: طه [ } لََّعلَُّه َيَتذَكَُّر { : صرف الترجي إليه يف قوله تعاىل 
وقالوا األنف يف األنف ، . ولذلك جعلوه مكان العز واحلمية ، واشتقوا منه األنفة موضع من الوجه لتقدمه له ، 

جدع أنفه ، ورغم أنفه ، فعرب بالوسم على اخلرطوم عن غاية : وقالوا يف الذليل . ومحى أنفه ، وفالن شامخ العرنني 
  :ضع منه ، ولقد اإلذالل واإلهانة ، ألن السمة على الوجه شني وإذالة ، فكيف هبا على أكرم مو

فومسها " أكرموا الوجوه : " وسم العباس أباعره يف وجوهها ، فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم )  ١٢١٩( 
سنعلمه يوم القيامة بعالمة مشوهة يبني هبا : وقيل معناه . استخفاف به واستهانة » اخلرطوم«يف جواعرها ويف لفظ 

خطم يوم بدر بالسيف : وقيل . هللا صلى اهللا عليه وسلم عداوة بأن هبا عنهم عن سائر الكفرة ، كما عادى رسول ا
سنشهره هبذه الشتيمة يف الدارين مجيعاً ، فال ختفى ، كما ال ختفى السمة على : وقيل . فبقيت مسة على خرطومه 

: وقيل للخمر . سف سنحده على شرهبا وهو تع: أن اخلرطوم اخلمر ، وأن معناه : وعن النضر بن مشيل . اخلرطوم 
  .أو ألهنا تطري يف اخلياشيم . وهي ما سلف من عصري العنب . السالفة : اخلرطوم ، كما قيل هلا 

ا طَاِئفٌ فَطَاَف َعلَْيَه) ١٨(َولَا َيْسَتثُْنونَ ) ١٧(إِنَّا َبلَْوَناُهْم كََما َبلَوَْنا أَْصَحاَب الَْجنَِّة إِذْ أَقَْسُموا لََيْصرِمُنََّها ُمصْبِِحَني 
أَِن اغْدُوا َعلَى َحرِْثكُمْ إِنْ كُْنُتمْ ) ٢١(فََتنَاَدْوا ُمْصبِِحَني ) ٢٠(فَأَصَْبَحْت كَالصَّرِميِ ) ١٩(ِمْن َربَِّك َوُهْم َناِئُمونَ 

َوغَدَْوا َعلَى َحْرٍد قَاِدرِينَ ) ٢٤(ِكٌني أَنْ لَا َيْدُخلَنََّها الَْيْوَم َعلَْيكُْم ِمْس) ٢٣(فَاْنطَلَقُوا َوُهمْ يََتَخافَُتونَ ) ٢٢(َصارِِمَني 
) ٢٨(قَالَ أَْوَسطُُهْم أَلَْم أَقُلْ لَكُْم لَْولَا ُتسَبُِّحونَ ) ٢٧(َبلْ َنْحُن َمْحُروُمونَ ) ٢٦(فَلَمَّا َرأَْوَها قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ ) ٢٥(

) ٣١(قَالُوا َيا َوْيلََنا إِنَّا كُنَّا طَاِغَني ) ٣٠(أَقَْبلَ َبْعضُُهْم َعلَى َبْعضٍ َيَتلَاَوُمونَ فَ) ٢٩(قَالُوا سُْبَحانَ َربَِّنا إِنَّا كُنَّا ظَاِلِمَني 
ْعلَُمونَ كَذَِلَك الَْعذَاُب َولََعذَاُب الْآِخَرِة أَكَْبُر لَْو كَاُنوا َي) ٣٢(َعَسى رَبَُّنا أَنْ ُيْبِدلََنا خَْيًرا ِمنَْها إِنَّا إِلَى رَبَِّنا َراِغُبونَ 

)٣٣ (  

وهم } كََما بلونا أصحاب اجلنة { إنا بلونا أهل مكة بالقحط واجلوع بدعوة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عليهم 
قوم من أهل الصالة كانت ألبيهم هذه اجلنة دون صنعاء بفرسخني ، فكان يأخذ منها قوت سنته ويتصدق بالباقي ، 

ل ، وما يف أسفل األكداس وما أخطأه القطاف من العنب ، وما بقي على وكان يترك للمساكني ما أخطأه املنج
إن فعلنا ما كان : البساط الذي يبسط حتت النخلة إذا صرمت ، فكان جيتمع هلم شيء كثري ، فلما مات قال بنوه 

 ، ومل يفعل أبونا ضاق علينا األمر وحنن أولو عيال ، فحلفوا ليصرمنها مصبحني يف السدف خفية عن املساكني
{ داخلني يف الصبح مبكرين } ُمصْبِِحَني { كانوا من بين إسرائيل : وقيل . يستثنوا يف ميينهم ، فأحرق اهللا جنتهم 

ألنه يؤدي : مل مسي استثناء ، وإمنا هو شرط؟ قلت : فإن قلت . وال يقولون إن شاء اهللا } )  ١٨( َوالَ َيسَْتثُْنونَ 
فَطَافَ { واحد . ألخرجّن إن شاء اهللا ، وال أخرج إال أن يشاء اهللا : ىن قولك مؤدى االستثناء ، من حيث إن مع

{ » طيف«: وقرىء ]  ٤٢: الكهف [ } وَأُِحيطَ بِثَمَرِِه { : كقوله تعاىل } طَآِئٌف { بالء أو هالك } َعلَْيَها 



: وقيل . احترقت فاسودت . ، أي الصرمي الليل : وقيل . كاملصرومة هلالك مثرها } )  ٢٠( فَأَصَْبَحْت كالصرمي 
وقيل الصرمي . بيض اإلناء ، إذا فرغه : أو مل يبق شيء فيها ، من قوهلم . يبست وذهبت خضرهتا : النهار أي 

ا كان الغدوّ : ؟ قلت ) على ( اغدوا إىل حرثكم؛ وما معىن : هال قيل : فإن قلت . حاصدين } صارمني { الرمال  مل
وجيوز أن يضمن الغدّو معىن اإلقبال ، . غداً عليهم العدّو : كان غدّوا عليه ، كما تقول  :إليه ليصرموه ويقطعوه 

وخفى . يتساّرون فيما بينهم } يتخافتون { فأقبلوا على حرثكم باكرين : يفدى عليه باجلفنة ويراح ، أي : كقوهلم 
وقرأ ابن مسعود . أن مفسرة }  َيْدُخلَنََّها أَن الَّ{ ثالثتها يف معىن الكتم؛ ومنه اخلفدود للخفاش : ، وخفت ، وخفد 

بطرحها بإضمار القول ، أي يتخافتون يقولون ال يدخلنها؛ والنهي عن الدخول للمسكني هني هلم عن متكينه منه ، 
من حردت السنة إذا منعت خريها؛ : احلرد . ال أرينك ههنا : ال متكنوه من الدخول حىت يدخل كقولك : أي 

وغدوا قادرين على نكد ، ال غري عاجزين عن النفع ، يعين أهنم عزموا : واملعّىن . إذا منعت دّرها  وحردت اإلبل
أن يتنكدوا على املساكني وحيرموهم وهم قادرون على نفعهم ، فغدوا حبال فقر وذهاب مال ال يقدرون فيها إال 

أو وغدوا على حماردة جنتهم . رمان واملسكنة على النكد واحلرمان ، وذلك أهنم طلبوا حرمان املساكني فتعجلوا احل
غدوا حاصلني على احلرمان مكان : وذهاب خريها قادرين ، بدل كوهنم قادرين على إصابة خريها ومنافعها ، أي 

عاقبهم اهللا بأن حاردت جنتهم وحرموا خريها ، فلم : االنتفاع ، أو ملا قالوا اغدوا على حرثكم وقد خبثت نيتهم 
  .رث وإمنا غدوا على حرد يغدوا على ح

قادرين على ما عزموا عليه من الصرام وحرمان املساكني ، وعلى : من عكس الكالم للتهكم ، أي } قادرين { و 
، أي مل يقدروا إال على حنق وغضب » على حرد«: وقرىء . احلرد مبعىن احلرد : حرد ليس بصلة قادرين ، وقيل 

حردت : احلرد القصد والسرعة؛ يقال : وقيل ]  ٣٠: القلم [ } الومون يت{ : بعضهم على بعض ، كقوله تعاىل 
  :وقال . حردك 

  َيحُْرُد َحْرَد الَْجنَِّة اْملُْغلَّةْ... أقَْبلَ َسْيلٌ َجاَء ِمْن أمرِ اللَّْه 
نقدر  حنن: وغدوا قاصدين إىل جنتهم بسرعة ونشاط ، قادرين عند أنفسهم ، يقولون : سراع ، يعين : وقطا حراد 

علم للجنة ، أي غدواً على تلك اجلنة قادرين على } َحْرٍد { : وقيل . على صرامها وزّي منفعتها عن املساكني 
إِنَّا { يف بديهة وصوهلم } قَالُواْ { أو مقدرين أن يتم هلم مرادهم من الصرام واحلرمان . صرامها عند أنفسهم 

َبلْ َنْحُن { : ا رأوا من هالكها؛ فلما تأملوا وعرفوا أهنا هي قالوا أي ضللنا جنتنا ، وما هي هبا مل} لَضَالُّونَ 
هو من سطة قومه ، : أعدهلم وخريهم ، من قوهلم } أَْوَسطُُهمْ { حرمنا خريها جلنايتنا على أنفسنا } َمْحُروُمونَ 

لوال تذكرون } لَْوالَ ُتسَبُِّحونَ  {] .  ١٤٣: البقرة [ } أُمَّةً َوَسطًا { : ومنه قوله تعاىل . وأعطين من سطات مالك 
اذكروا اهللا وانتقامه من اجملرمني ، : اهللا وتتوبون إليه من خبث نيتكم ، كأن أوسطهم قال هلم حني عزموا على ذلك 

والدليل . وتوبوا عن هذه العزمية اخلبيثة من فوركم ، وسارعواإىل حسم شرها قبل حلول النقمة ، فعصوه فعريهم 
فتكلموا مبا كان يدعوهم إىل التكلم به على أثر مقارفة اخلطيئة ، ولكن } سبحان رَبَِّنآ إِنَّا كُنَّا ظاملني { : عليه قوهلم 

االستثناء اللتقائهما يف معىن التعظيم هللا ، ألنّ االستثناء تفويض إليه ، . املراد بالتسبيح : وقيل . بعد خراب البصرة 
هو الصالة ، كأهنم كانوا يتوانون يف : وعن احلسن . تفويض والتنزيه تعظيم والتسبيح تنزيه له؛ وكل واحد من ال

سبحوا اهللا } سُْبَحانَ َربَِّنآ { الصالة؛ وإالّ لنهتهم عن الفحشاء واملنكر ، ولكانت هلم لطفاً يف أن يستثنوا وال حيرموا 
يلوم بعضهم } يتالومون { االستثناء ونزهوه عن الظلم وعن كل قبيح ، مث اعترفوا بظلمهم يف منع املعروف وترك 

بعضاً؛ ألنّ منهم من زين ، ومنهم من قبل ، ومنهم من أمر بالكف وعذر ومنهم من عصى األمر ، ومنهم من 



{ طالبون منه اخلري راجون لعفوه } إىل رَّبَنا راغبون { قرىء بالتشديد والتخفيف } أَن ُيْبِدلََنا { سكت وهو راض 
أشد } َولََعذَابُ األخرة { مثل ذلك العذاب الذي بلونا به أهل مكة وأصحاب اجلنة عذاب الدنيا } كَذَِلَك العذاب 

وعن . لقد كلفتين تعباً : أهم من أهل اجلنة أم من أهل النار؟ فقال : وأعظم منه ، وسئل قتادة عن أصحاب اجلنة 
بلغين أهنم أخلصوا وعرف اهللا منهم : نه وروي عن ابن مسعود رضي اهللا ع. تابوا فأبدلوا خرياً منها : جماهد 

  .فيها عنب حيمل البغل منه عنقوداً : الصدق فأبدهلم هبا جنة يقال هلا احليوان 

  ) ٣٤(إِنَّ ِللُْمتَِّقَني ِعْنَد رَبِّهِْم َجنَّاِت النَّعِيمِ 

 يشوبه ما ينغصه كما يشوب جنان ليس فيها إال التنعم اخلالص ، ال} جنات النعيم { أي يف اآلخرة } ِعنَد َربِّهِمْ { 
  .الدنيا 

إِنَّ لَكُْم ِفيهِ ) ٣٧(أَْم لَكُْم كَِتاٌب ِفيِه َتْدُرُسونَ ) ٣٦(َما لَكُْم كَْيَف َتْحكُُمونَ ) ٣٥(أَفََنجَْعلُ الُْمْسِلِمَني كَالُْمْجرِِمَني 
  ) ٣٩(ى َيْومِ الِْقَياَمِة إِنَّ لَكُْم لََما َتْحكُُمونَ أَْم لَكُمْ أَْيَمانٌ َعلَْيَنا بَاِلَغةٌ إِلَ) ٣٨(لََما َتَخيَُّرونَ 

كان صناديد قريش يرون وفور حظهم من الدنيا وقلة حظوظ املسلمني منها ، فإذا مسعوا حبديث اآلخرة وما وعد 
لدنيا ، وإال إن صح أنا نبعث كما يزعم حممد ومن معه مل تكن حاهلم وحالنا إال مثل ما هي يف ا: اهللا املسلمني قالوا 

مث . أحنيف يف احلكم فنجعل املسلمني كالكافرين : مل يزيدوا علينا ومل يفضلونا ، وأقصى أمرهم أن يساوونا ، فقيل 
هذا احلكم األعوج؟ كأنّ أمر اجلزاء مفّوض } )  ٣٦( َما لَكُْم كَْيَف َتْحكُُمونَ { قيل هلم على طريقة االلتفات 
يف ذلك الكتاب أنّ ما ختتارونه } َتْدُرُسونَ { من السماء } أَْم لَكُْم كتاب { م إليكم حىت حتكموا فيه مبا شئت
فأتوا بكتابكم واألصل تدرسون أنّ لكم ما } )  ١٥٦( أَْم لَكُمْ سلطان مُّبٌِني { : وتشتهونه لكم ، كقوله تعاىل 

: اية للدروس ، كما هو ، كقوله وجيوز أن تكون حك. ختريون ، بفتح أنّ؛ ألنه مدروس؛ فلما جاءت الالم كسرت 
وختري ] .  ٧٩-٧٨: الصافات [ } )  ٧٩( سالم على ُنوحٍ ِفى العاملني )  ٧٨( َوَتَركَْنا َعلَْيِه ِفى األخرين { 

إذا ضمنته منه : لفالن علّي ميني بكذا . إذا أخذ منخوله : تنخله وانتخله : أخذ خريه ، وحنوه : الشيء واختاره 
مب يتعلق : أم ضمنا منكم وأقسمنا لكم بأميان مغلظة متناهية يف التوكيد فإن قلت : لوفاء به ، يعين وحلفت له على ا

هي ثابتة لكم علينا إىل يوم القيامة ال خترج عن عهدهتا إال : بالقدر يف الظرف ، أي : ؟ قلت } إىل َيْومِ القيامة { 
تعلق ببالغة ، على أهنا تبلغ ذلكم اليوم وتنتهي إليه وافرة مل وجيوز أن ي. يومئٍذ إذا حكمناكم وأعطيناكم ما حتكمون 

بالنصب على احلال من الضمري يف » بالغة«وقرأ احلسن . تبطل منها ميني إىل أن حيصل املقسم عليه من التحكيم 
  .أم أقسمنا لكم } أَْم لَكُْم أميان َعلَْيَنا { جواب القسم؛ ألنّ معىن } إِنَّ لَكُمْ لََما َتْحكُُمونَ { الظرف 

  ) ٤١(أَْم لَُهْم ُشرَكَاُء فَلَْيأُْتوا بُِشَركَاِئهِمْ إِنْ كَانُوا صَاِدِقَني ) ٤٠(َسلُْهْم أَيُُّهمْ بِذَِلَك َزعِيٌم 

أي قائم به وباالحتجاج لصحته ، كما يقوم الزعيم املتكلم عن القوم املتكفل } َزعِيٌم { احلكم } أَيُُّهم بذلك { 
} فَلَْيأُْتواْ { أي ناس يشاركوهنم يف هذا القول ويوافقوهنم عليه ويذهبون مذهبهم فيه } ْم لَُهْم شَُركَاُء أَ{ بأمورهم 

أنّ أحداً ال يسلم هلم هذا وال يساعدهم عليه ، كما أنه ال كتاب هلم : يف دعواهم ، يعين } إِن كَاُنواْ صادقني { هبم 
  . زعيم هلم يقوم به ينطق به ، وال عهد هلم به عند اهللا ، وال



خَاِشَعةً أَْبصَاُرُهْم َتْرهَقُُهْم ِذلَّةٌ َوقَْد كَانُوا ُيْدَعْونَ ) ٤٢(َيْوَم ُيكَْشُف َعْن َساقٍ وَُيْدَعْونَ إِلَى السُُّجوِد فَلَا َيْسَتِطيُعونَ 
  ) ٤٣(إِلَى السُّجُوِد َوُهْم سَاِلُمونَ 

يف شدة األمر وصعوبة اخلطب ، وأصله يف الروع واهلزمية وتشمري مثل : الكشف عن الساق واإلبداء عن اخلدام 
  :قال حامت . املخدرات عن سوقهّن يف اهلرب ، وإبداء خدامهن عند ذلك 

  َوإنْ َشمََّرْت َعْن َساِقَها الَْحْرُب َشمَّرَا... أَُخو الَْحْربِ إنْ غَضَّْت بِِه الَْحْرُب َعضََّها 
  :وقال ابن الرقيات 

  َعْن ِخَدامِ الْعَِقيلَِة الَْعذَْراِء... الشَّْيَخ َعْن َبنِيِه َوتُْبِدي  ُتذِْهلُ
يوم يشتدّ األمر ويتفاقم ، وال كشف مث وال ساق ، كماتقول لألقطع : يف معىن } َيْوَم ُيكَْشُف َعن سَاقٍ { فمعىن 

شبه فلضيق عطنه وقلة نظره يف علم  وأما من. يده مغلولة ، وال يد مث وال غل؛ وإمنا هو مثل يف البخل : الشحيح 
  :البيان ، والذي غّره منه حديث ابن مسعود رضي اهللا عنه 

يكشف الرمحن عن ساقه؛ فأّما املؤمنون فيخّرون سجداً ، وأما املنافقون فتكون ظهورهم طبقاً طبقاً ) "  ١٢٢٠( 
زع األكرب يوم القيامة ، مث كان من حق يشتد أمر الرمحن ويتفاقم هوله ، وهو الف: ومعناه " كأنّ فيها سفافيد 

فلم : فإن قلت . الساق أن تعرف على ما ذهب إليه املشبه ، ألهنا ساق خمصوصة معهودة عنده وهي ساق الرمحن 
َيْوَم { : للداللة على أنه أمر مبهم يف الشدة منكر خارج عن املألوف ، كقوله : جاءت منكرة يف التمثيل؟ قلت 

: يوم يقع أمر فظيع هائل؛ وحيكى هذا التشبيه عن مقاتل : كأنه قيل ]  ٦: القمر [ } َشْىء نُّكُرٍ  َيْدُعو الداع إىل
شبه حىت مثل ، وهو مقاتل بن سليمان ، واآلخر نفي حىت : خرج من خراسان رجالن ، أحدمها : وعن أيب عبيدة 

يوم «: وقرىء . عظم منافعه  عطل وهو جهم بن صفوان؛ ومن أحس بعظم مضاّر فقد هذا العلم علم مقدار
يوم تشتدّ : وتكشف بالتاء على البناء للفاعل واملفعول مجيعاً ، والفعل للساعة أو للحال ، أي . بالنون » نكشف

بالتاء املضمومة و » تكشف«: وقرىء . كشفت احلرب عن ساقها ، على اجملاز : احلال أو الساعة ، كما تقول 
. أكشف الرجل فهو مكشف ، إذا انقلبت شفته العليا . ومنه . ل يف الكشف إذا دخ: كسر الشني ، من أكشف 

أو يوم يكشف عن ساق كان كيت وكيت ، فحذف للتهويل البليغ » اذكر«أو إضمار . فليأتوا : وناصب الظرف 
عظاماً  تعقم أصالهبم واحداً ، أي ترد: عن ابن مسعود رضي اهللا عنه . وإن مث من الكوائن ما ال يوصف لعظمه . 

فإن . وتبقى أصالهبم طبقا واحدا ، أّي ، فقارة واحدة : ويف احلديث . بال مفاصل ال تنثين عند الرفع واخلفض 
ال يدعون إليه تعبداً وتكليفاً ، ولكن توبيخاً وتعنيفاً على تركهم : مل يدعون إىل السجود وال تكليف؟ قلت : قلت 

يلولة بينهم وبني االستطاعة حتسرياً هلم وتندمياً على ما فّرطوا فيه حني السجود يف الدنيا ، مع إعقام أصالهبم واحل
  .دعوا إىل السجود ، وهم ساملون األصالب واملفاصل ميكنون مزاحو العلل فيما تعبدوا به 

  ) ٤٥(ِلي لَُهْم إِنَّ كَْيِدي َمِتٌني َوأُْم) ٤٤(فَذَرْنِي َوَمْن ُيكَذُِّب بَِهذَا الَْحِديِث َسَنسَْتْدرِجُُهْم ِمْن َحْيثُ لَا َيْعلَُمونَ 

حسبك إيقاعاً به أن تكل أمره إيلّ وختلي بيين : ذرين وإياه ، يريدون كله إيلّ ، فإين أكفيكه ، كأنه يقول : يقال 
 حسيب جمازياً ملن يكذب بالقرآن ، فال تشغل قلبك بشأنه: وبينه ، فإين عامل مبا جيب أن يفعل به مطيق له ، واملراد 

إذا : استدرجه إىل كذا . وتوكل علّي يف االنتقام منه تسلية لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وهتديداً للمكذبني 
واستدراج اهللا العصاة أن يرزقهم الصحة والنعمة ، فيجعلوا رزق اهللا . استنزله إليه درجة فدرجة ، حىت يوّرطه فيه 



من اجلهة اليت ال يشعرون أنه استدراج : أي } مِّْن َحْيثُ الَ َيْعلَُمونَ { ذريعة ومتسلقاً إىل ازدياد الكفر واملعاصي 
وأمهلهم } َوأُْمِلى لَُهْم { وهو اإلنعام عليهم ، ألهنم حيسبونه إيثاراً هلم وتفضيالً على املؤمنني ، وهو سبب هلالكهم 

إحسان : والصحة والرزق واملدّ يف العمر ]  ١٧٨: آل عمران [  }إِنََّما ُنْمِلى لَُهْم لَِيْزدَاُدواْ إِثَْماً { : ، كقوله تعاىل 
من اهللا وإفضال يوجب عليهم الشكر والطاعة ، ولكنهم جيعلونه سبباً يف الكفر باختيارهم ، فلما تدّرجوا به إىل 

وكم من  كم من مستدرج باإلحسان إليه ، وكم من مفتون بالثناء عليه ،: وقيل . اهلالك وصف املنعم باالستدراج 
ومسي إحسانه ومتكينه كيداً كما مساه استدراجاً ، لكونه يف صورة الكيد حيث كان سبباً . مغرور بالستر عليه 

  .للتوّرط يف اهللكة ، ووصفه باملتانة لقّوة أثر إحسانه يف التسبب للهالك 

  ) ٤٧(ُم الَْغْيُب فَُهْم َيكُْتُبونَ أَْم ِعْنَدُه) ٤٦(أَْم َتسْأَلُُهمْ أَجًْرا فَُهْم ِمْن َمْغَرمٍ ُمثْقَلُونَ 

الغرامة ، أي مل تطلب منهم على اهلداية والتعليم أجراً ، فيثقل عليهم محل الغرامات يف أمواهلم ، فيثبطهم : املغرم 
  .منه ما حيكمون به } فَُهْم َيكُْتُبونَ { أي اللوح } أَْم ِعنَدُهُم الغيب { ذلك عن اإلميان 

لَْولَا أَنْ َتدَاَركَُه نِْعَمةٌ ِمْن َربِِّه لَُنبِذَ ) ٤٨(مِ َربَِّك َولَا َتكُْن كََصاِحبِ الْحُوِت إِذْ نَاَدى َوُهَو َمكْظُوٌم فَاْصبِْر ِلُحكْ
  ) ٥٠(فَاْجَتبَاُه َربُُّه فََجَعلَُه ِمَن الصَّاِلِحَني ) ٤٩(بِالْعََراِء َوُهَو َمذُْموٌم 

{ يونس عليه السالم : يعين } َوالَ َتكُن كصاحب احلوت { م وتأخري نصرتك عليهم وهو إمهاهل} ِلُحكْمِ رَبَِّك { 
ال يوجد منك ما : مملوء غيظاً ، من كظم السقاء إذا مأله ، واملعىن } َوُهَو َمكْظُوٌم { يف بطن احلوت } إِذْ نادى 

وقرأ ابن عباس .  يف تداركه وجد منه من الضجر واملغاضبة ، فتبتلى ببالئه ، حسن تذكري الفعل لفصل الضمري
لو أن كان : ، أي تتداركه على حكاية احلال املاضية ، مبعىن » تداركه«: وقرأ احلسن . » تداركته«: وابن مسعود 

كان متوقعاً منه : واملعىن . كان زيد سيقوم فمنعه فالن ، أي كان يقال فيه سيقوم : يقال فيه تتداركه ، كما يقال 
على احلال ، أعين قوله » لوال«وقد اعتمد يف جواب . أن أنعم عليه بالتوفيق للتوبة وتاب عليه : ه ونعمة رب. القيام 

. يعين أنّ حاله كانت على خالف الذّم حني نبذ بالعراء ، ولوال توبته لكانت حاله على الذّم } َوُهَو َمذُْموٌم { : 
. م ما حل به ، فأراد أن يدعو على الذين اهنزموا روى أهنا نزلت بأحد حني حل برسول اهللا صلى اهللا عليه وسل

فجمعه إليه ، وقربه بالتوبة عليه } فاجتباه َربُّهُ { » رمحة من ربه«: وقرىء . حني أراد أن يدعو على ثقيف : وقيل 
وعن . أي من األنبياء  }فََجَعلَُه ِمَن الصاحلني { ]  ١٢٢: طه [ } ثُمَّ اجتباه َربُُّه فَتَاَب َعلَْيِه وهدى { : ، كما قال 
  .رّد اهللا إليه الوحي وشفعه يف نفسه وقومه : ابن عباس 

َوَما ُهَو إِلَّا ِذكٌْر ِللْعَالَِمَني ) ٥١(َوإِنْ َيكَاُد الَِّذيَن كَفَرُوا لَيُْزِلقُوَنَك بِأَْبَصارِِهْم لَمَّا َسِمُعوا الذِّكَْر َوَيقُولُونَ إِنَُّه لََمْجُنونٌ 
)٥٢ (  

زلق الرأس : ويقال : وزلقه وأزلقه مبعىن . بضم الياء وفتحها » ليزلقونك« وقرأ. ففة من الثقيلة والالم علمها إن خم
أهنم من شدة حتديقهم ونظرهم إليك شزرا : من زهقت نفسه وأزهقها ، يعين » ليزهقونك « حلقه ، وقرأ: وأزلقه 

، من قوهلم نظر إىل نظرا يكاد يصرعين ، ويكاد  بعيون العداوة والبغضاء ، يكادون يزلون قدمك أويهلكونك
  :لو أمكنه بنظره الصراع أو األكل لفعله ، قال : يأكلين ، أي 



  نظرا يّزل مواطىء األقداْم... يتقارضون إذا التقوا يف َمْوِطنٍ 
مل أر كاليوم مثله : وقيل كانت العني يف بىن أسد ، فكان الرجل منهم يتجّوع ثالثة أيام فال مير به شيء فيقول فيه 

مل أر كاليوم : إال عانه ، فأريد بعض العيانني على أن يقول ىف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مثل ذلك ، فقال 
أي القرآن مل ميلكوا } ملا مسعوا الذكر { دواء اإلصابة بالعني أن تقرأ هذه اآلية : وعن احلسن . رجال فعصمه هللا 

حرية ىف أمره وتنفريا عنه؛ وإال فقد علموا أنه } ويقولون إنه جملنون { النبوة  أنفسهم حسدا على ما أوتيت من
  .فكيف جينن من جاء مبثله } للعاملني { وموعظة } وماهو إال ذكر { أهنم جننوه ألجل القرآن : واملعىن . أعقلهم 

  "سن اهللا أخالقهم من قرأ سورة القلم أعطاه اهللا ثواب الذين ح" عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

فَأَمَّا ثَُموُد فَأُْهِلكُوا بِالطَّاِغَيةِ ) ٤(كَذََّبْت ثَُموُد َوَعاٌد بِالْقَارَِعِة ) ٣(َوَما أَْدَراَك َما الَْحاقَّةُ ) ٢(َما الَْحاقَّةُ ) ١(الَْحاقَّةُ 
لَْيهِْم سَْبَع لَيَالٍ َوثََمانَِيةَ أَيَّامٍ ُحُسوًما فَتََرى الْقَْوَم ِفيَها َسخََّرَها َع) ٦(َوأَمَّا َعاٌد فَأُْهِلكُوا بِرِيحٍ َصْرَصرٍ َعاِتَيٍة ) ٥(

  ) ٨(فََهلْ تََرى لَُهْم ِمْن َباِقَيٍة ) ٧(َصْرَعى كَأَنَُّهمْ أَْعجَاُز َنْخلٍ َخاوَِيٍة 

فيها حواق األمور من  أو اليت. الساعة الواجبة الوقوع الثابتة اجمليء ، اليت هي آتية ال ريب فيها } احلاقة { 
ال : تعرف على احلقيقة ، من قولك ال أحق هذا ، أي : أو اليت حتق فيها األمور ، أي . احلساب والثواب والعقاب 

احلاقة : واألصل } )  ٢( َما احلآقة { جعل الفعل هلا وهو ألهلها وارتفاعها على االبتداء وخربها . أعرف حقيقته 
وََمآ أَْدَراكَ { يماً لشأهنا وتعظيماً هلوهلا ، فوضع الظاهر موضع املضمر؛ ألنه أهول هلا ما هي ، أي أيّ شيء هي تفخ

أنك ال علم لك بكنهها ومدى عظمها ، عى أنه من العظم والشدة حبيث ال : وأّي شيء أعلمك ما احلاقة ، يعين } 
و . يف موضع الرفع على االبتداء ) ا م( يبلغه دراية أحد وال ومهه ، وكيفما قدرت حاهلا فهي أعظم من ذلك ، و 

اليت تقرع الناس باألفزاع واألهوال ، والسماء ) القارعة . ( معلق عنه لتضمنه معىن االستفهام } أَْدَراكَ { 
ووضعت موضع الضمري . باالنشقاق واإلنفطار ، واألرض واجلبال بالدك والنسف ، والنجوم بالطمس واالنكدار 

زيادة يف وصف شدهتا؛ وملا ذكرها وفخمها أتبع ذكر من كذب هبا وما حل هبم : يف احلاقة  .لتدل على معىن القرع 
. بالواقعة اجملاوزة للحد يف الشدة } بالطاغية { بسبب التكذيب ، تذكرياً ألهل مكة وختويفاً هلم من عاقبة تكذيبهم 

وقيل . بعث اهللا عليهم صيحة فأمهدهتم : وعن قتادة . الصاعقة : وعن ابن عباس . الرجفة : واختلف فيها ، فقيل 
: والصرصر } بِرِيحٍ صَْرَصرٍ { بطغياهنم؛ وليس بذاك لعدم الطباق بينها وبني قوله : الطاغية مصدر كالعافية ، أي : 

فهي حترق لشدة بردها : الباردة من الصر ، كأهنا اليت كرر فيها الربد وكثر : وقيل . الشديدة الصوت هلا صرصرة 
أو عتت على عاد ، فما قدروا على رّدها حبيلة ، من استتار ببناء ، أو . شديدة العصف والعتو استعارة } اِتَيٍة َع{ 

عتت على خزاهنا ، فخرجت : وقيل . لياذ جببل ، أو اختفاء يف حفرة؛ فإهنا كانت تنزعهم من مكامنهم وهتلكهم 
  :سلم وروي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و: بال كيل وال وزن 

ما أرسل اهللا سفينة من ريح إال مبكيال وال قطرة من مطر إال مبكيال إال يوم عاد ويوم نوح ، فإنّ « )  ١٢٢٢( 
[ } إِنَّا لَمَّا طََغا املاء محلناكم ِفى اجلارية { : ، مث قرأ » املاء يوم نوح طغى على اخلزان فلم يكن هلم عليه السبيل 

} بِرِيحٍ صَْرَصرٍ َعاِتَيةٍ { مث قرأ » عاد عتت على اخلزان فلم يكن هلم عليها سبيل  وإن الريح يوم« ]  ١١: احلاقة 
أو مصدراً . ال خيلو من أن يكون مجع حاسم كشهود وقعود : احلسوم . ولعلها عبارة عن الشدة واإلفراط فيها 

أو . واستأصلت كل بركة  حنسات حسمت كل خري} ُحُسوماً { : كالشكور والكفور؛ فإن كان مجعاً فمعىن قوله 



ماخفتت ساعة حىت أتت عليهم متثيالً لتتابعها بتتابع فعل احلاسم يف إعادة الكي على الداء ، : متتابعة هبوب الرياح 
  .مرة بعد أخرى حىت ينحسم 
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لكشاف: كتاب    ا
لزخمشري: املؤلف  ا بن أمحد،  بن عمرو  لقاسم حممود  بو ا  أ

أو يكون صفة . حتسم حسوماً ، مبعىن تستأصل استئصاالً : فإما أن ينتصب بفعله مضمراً ، أي : وإن كان مصدراً 
  :الكاليب  وقال عبد العزيز ابن زرارة. سخرها لالستئصال : أو يكون مفعوالً له ، أي . ذات حسوم : كقولك 

  َتَتاَبَع ِفيِه أَْعَواٌم ُحُسوم... فَفَرََّق َبْيَن بَْينِهِمُ َزَمان 
هي أيام العجوز؛ وذلك : وقيل . سخرها عليهم مستأصلة : ، بالفتح حاالً من الريح ، أي » حسوماً«وقرأ السدى 

هي أيام العجز ، وهي : وقيل .  أن عجوزاً من عاد توارت يف سرب ، فانتزعتها الريح يف اليوم الثامن فأهلكتها
مكفيء : وقيل . واآلمر ، واملؤمتر ، واملعلل ، ومطفىء اجلمر . الصن والصنرب ، والوبر : وأمساؤها : آخر الشتاء 

: وقرىء . أو يف الليايل واأليام . يف مهاهبا } ِفيَها { سلطها عليهم كما شاء } َسخََّرَها َعلَْيهِمْ { الظعن ومعىن 
  .مبعىن الطغيان : أو من بقاء ، كالطاغية . من بقية أو من نفس باقية } مِّن َباِقَيٍة { » خنيلأعجاز «

  ) ١٠(فََعَصْوا َرُسولَ َربِّهِْم فَأََخذَُهْم أَْخذَةً رَابَِيةً ) ٩(َوَجاَء ِفْرَعْونُ َوَمْن قَْبلَُه َوالُْمْؤَتِفكَاُت بِالَْخاِطئَِة 

وتعضد األوىل قراءة عبد . ومن تقدمه : ، أي » ومن قبله«: وقرىء . ومن عنده من تباعه : يريد } َوِمن قَْبِلِه { 
أو . باخلطأ } بِالَْخاِطئَةِ { قرى قوم لوط } واملؤتفكات { » ومن تلقاءه«: وقراءة أيب موسى » ومن معه«اهللا وأيب 

: يقال .  الشدة ، كما زادت قبائحهم يف القبح شديدة زائدة يف} رَّابَِيةً { بالفعلة ، أو األفعال ذات اخلطأ العظيم 
  ] . ٣٩: الروم [ } لَّيْربَُواْ ِفى أَْموَالِ الناس { إذا زاد : ربا الشيء يربو 

  ) ١٢(لَِنْجَعلََها لَكُمْ َتذْكَِرةً َوَتِعَيَها أُذُنٌ َواِعَيةٌ ) ١١(إِنَّا لَمَّا طََغى الَْماُء َحَملَْناكُْم ِفي الَْجارَِيِة 

يف سفينة؛ ألهنم إذا كانوا من نسل احملمولني الناجني ، كان محل آبائهم } ِفى اجلارية { محلنا آباءكم } محلناكم { 
وهي جناة املؤمنني : الضمري للفعلة } لَِنْجَعلََها { منة عليهم ، وكأهنم هم احملمولون ، ألن جناهتم سبب والدهتم 

من شأهنا أن تعي وحتفظ ما مسعت به وال تضيعه بترك العمل } أُذُنٌ واعية {  عظة وعربة} َتذِْكَرةً { وإغراق الكفرة 
. وعيت الشيء يف الظرف : ، وكل ما حفظته يف نفسك فقد وعيته وما حفظته يف غري نفسك فقد أوعيته كقولك 

  .وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
قال علّي " سألت اللَّه أن جيعلها أذنك يا علّي : " أنه قال لعلّي رضي اللَّه عنه عند نزول هذه اآلية )  ١٢٢٣( 

أذن واعية ، على التوحيد : مل قيل : فإن قلت . فما نسيت شيئاً بعد وما كان يل أن أنسى : رضي اللَّه عنه 
ة لإليذان بأن الوعاة فيهم قلة ، ولتوبيخ الناس بقلة من يعي منهم؛ وللداللة على أن األذن الواحد: والتنكري؟ قلت 

إذا وعت وعقلت عن اللَّه فهي السواد األعظم عند اللَّه ، وأن ما سواها ال يبايل هبم بالة وإن ملئوا ما بني اخلافقني 
  .شبه تعي بكبد : بسكون العني للتخفيف » وتعيها«: وقرىء . 

فََيْوَمِئٍذ َوقََعِت الَْواِقَعةُ ) ١٤(فَُدكََّتا َدكَّةً وَاِحَدةً َوُحِملَِت الْأَْرُض وَالْجِبَالُ ) ١٣(فَإِذَا نُِفَخ ِفي الصُّورِ َنفَْخةٌ َواِحَدةٌ 
َوالَْملَُك َعلَى أَْرَجائَِها َوَيحِْملُ َعْرشَ رَبَِّك فَْوقَُهْم َيْومَِئٍذ ثََمانَِيةٌ ) ١٦(َواْنَشقَِّت السََّماُء فَهَِي َيوَْمِئٍذ َواِهَيةٌ ) ١٥(
  ) ١٨(خْفَى ِمْنكُْم َخاِفَيةٌ َيْوَمِئذٍ ُتعَْرُضونَ لَا َت) ١٧(



بالنصب مسنداً للفعل إىل اجلار » نفخة واحدة«وقرأ أبو السمال . أسند الفعل إىل املصدر ، وحسن تذكريه للفصل 
فأي النفختني : فإن قلت . واحدة؟ قلت معناه أهنا ال تثين يف وقتها : مها نفختان ، فلم قيل : فإن قلت . واجملرور 

أما : فإن قلت . وقد روى عنه أهنا الثانية . ألن عندها فساد العامل ، وهكذا الرواية عن ابن عباس  هي؟ قلت األوىل
جعل اليوم إمساً للحني الواسع الذي تقع : والعرض إمنا هو عند النفخة الثانية؟ قلت } َيْوَمِئذٍ ُتعَْرُضونَ { قال بعد ، 

جئته عام : كما تقول } َيْومَِئٍذ ُتعَْرُضونَ { : فلذلك قيل  فيه النفختان والصعقة والنشور والوقوف واحلساب ،
ورفعت من جهاهتا بريح بلغت من قّوة عصفها أهنا } َوُحِملَِت { كذا؛ وإمنا كان جميئك يف وقت واحد من أوقاته 

احململ وهو حبذف » ومحلت«: وقرىء . أو بقدرة اللَّه من غري سبب . أو خبلق من املالئكة . حتمل األرض واجلبال 
مجلة األرضني ومجلة اجلبال ، فضرب بعضها ببعض حىت تندّق وترجع : فدكت اجلملتان } فَُدكََّتا { أحد الثالثة 

فبسطتا بسطة واحدة ، فصارتا أرضاً ال ترى فيها عوجاً وال : وقيل . كثيباً مهيال وهباء منبثاً والدك أبلغ من الدق 
)  ١٥( فََيْومَِئٍذ َوقََعِت الواقعة { الدكان : ومنه . انفرش وبعري أدك وناقة دكاء  اندّك السنام إذا: أمتا ، من قولك 

: يريد . مسترخية ساقطة القّوة جّدا بعد ما كانت حمكمة مستمسكة } َواِهَيةٌ { فحينئٍذ نزلت النازلة وهي القيامة } 
ما الفرق بني : فإن قلت : على املعىن } فَْوقَُهمُ { : واخللق الذي يقال له امللك ، ورّد إليه الضمري جمموعاً يف قوله 

ما من ملك : امللك أعّم من املالئكة ، أال ترى أن قولك : ؟ قلت ) واملالئكة ( ، وبني أن يقال } وامللك { : قوله 
أهنا : عين الواحد رجا مقصور ، ي: على جوانبها } على أَْرَجآئَِها { ما من مالئكة : إال وهو شاهد ، أعم من قولك 

وعن . مثانية منهم : أي } مثانية { تنشق ، وهي مسكن املالئكة ، فينضوون إىل أطرافها وما حوهلا من حافاهتا 
  :رسول اللَّه صلى اهللا عليه وسلم 

مثانية أمالك : وروي " هم اليوم أربعة ، فإذا كان يوم القيامة أيدهم اهللا بأربعة آخرين فيكونون مثانية ) "  ١٢٢٤( 
بعضهم على صورة : وقيل . أرجلهم يف ختوم األرض السابعة ، والعرش فوق رؤوسهم ، وهم مطرقون مسبحون : 

مثانية : وروي . اإلنسان ، وبعضهم على صورة األسد ، وبعضهم على صورة الثور ، وبعضهم على صورة النسر 
أربعة منهم : وعن شهر بن حوشب . اً مسرية سبعني عام: أمالك يف خلق األوعال ، ما بني أظالفها إىل ركبها 

سبحانك اللهم وحبمدك ، : سبحانك اللهم وحبمدك لك احلمد على عفوك بعد قدرتك؛ وأربعة يقولون : يقولون 
مثانية : اهللا أعلم كم هم ، أمثانية أم مثانية آالف؟ وعن الضحاك : لك احلمد على حلمك بعد علمك وعن احلسن 

وجيوز أن تكون الثمانية من الروح ، أو من خلق آخر ، فهو القادر على كل خلق .  صفوف ال يعلم عددهم إال اهللا
: العرض ] .  ٣٦: يس [ } سبحان الذي خلق األزواج كلها مما تنبت األرض ومن أنفسهم ومما ال يعلمون { ، 

يف يوم القيامة ثالثة وروى أنّ . شبه ذلك بعرض السلطان العسكر لتعرف أحواله . عبارة عن احملاسبة واملساءلة 
فأما عرضتان فاعتذار واحتجاج وتوبيخ ، وأما الثالثة ففيها تنشر الكتب فيأخذ الفائز كتابه بيمينه . عرضات 

  .سريرة وحال كانت ختفي يف الدنيا بستر اللَّه عليكم } َخاِفَيةٌ { واهلالك كتابه بشماله 

فَُهَو ِفي ِعيَشةٍ ) ٢٠(إِنِّي ظَنَْنُت أَنِّي ُملَاقٍ ِحسَابَِيْه ) ١٩(قُولُ َهاُؤُم اقَْرءُوا ِكَتابَِيْه فَأَمَّا َمْن أُوِتَي ِكتَاَبُه بَِيِمينِِه فََي
   )٢٤(كُلُوا وَاشَْرُبوا َهنِيئًا بَِما أَْسلَفُْتْم ِفي الْأَيَّامِ الْخَاِلَيِة ) ٢٣(قُطُوفَُها دَانَِيةٌ ) ٢٢(ِفي َجنٍَّة َعاِلَيٍة ) ٢١(رَاِضَيٍة 

{ و . كأّف وحس ، وما أشبه ذلك » خذ«صوت يصّوت به فيفهم منه معىن : ها : تفصيل للعرض } فَأَمَّا { 
هاؤم كتايب اقرؤا : وأصله . منصوب هباؤم عند الكوفيني ، وعند البصريني باقرؤا ، ألنه أقرب العاملني } كتابيه 

ولو كان : ، قالوا ]  ٩٦: الكهف [ } نِى أُفْرِغْ َعلَْيِه ِقطْراً اُتو{ ونظريه . كتايب ، فحذف األّول لداللة الثاين عليه 



{ و } مَاِلَيْه { و } ِحسَابَِيْه { للسكت ، وكذلك يف } كتابيه { اقرؤه وأفرغه ، واهلاء يف : العامل األّول لقيل 
يثاراً لثباهتا يف وحق هذه اهلآت أن تثبت يف الوقف وتسقط يف الوصل ، وقد استحب إيثار الوقف إ} سلطانيه 

وقرأ مجاعة بإثبات اهلاء يف . وقرأ ابن حميصن بإسكان الياء بغري هاء . ال بأس بالوصل واإلسقاط : وقيل . املصحف 
وإمنا أجري الظن جمرى العلم ، ألن الظن الغالب يقام . علمت } ظََننتُ { الوصل والوقف مجيعاً التباع املصحف 

منسوبة إىل الرضا؛ } رَّاِضَيٍة { أظن ظناً كاليقني أنّ األمر كيت وكيت : ويقال . ام مقام العلم يف العادات واألحك
{ أو جعل الفعل هلا جمازاً وهو لصاحبها . نسبة باحلرف ، ونسبة بالصيغة : والنسبة نسبتان . كالدارع والنابل 

يناهلا القاعد } َدانَِيةٌ { ين والقصور واألشجار أو رفيعة املبا. أو رفيعة الدرجات . مرتفعة املكان يف السماء } َعاِلَيٍة 
مبا قدمتم } بَِما أَْسلَفُْتمْ { أو هنيتم هنيئاً على املصدر . أكال وشرباً هنيئاً } كُلُواْ واشربوا َهنِيئَاً { يقال هلم . والنائم 

كلوا واشربوا : أيام الصيام ، أي  :وعن جماهد . املاضية من أيام الدنيا } ِفى األيام اخلالية { من األعمال الصاحلة 
يا أوليائي طاملا نظرت إليكم يف الدنيا : وروى يقول اهللا عز وجل . بدل ما أمسكتم عن األكل والشرب لوجه اهللا 

وقد قلصت شفاهكم عن األشربة؛ وغارت أعينكم ، ومخصت بطونكم ، فكونوا اليوم يف نعيمكم ، وكلوا وأشربوا 
  .أليام اخلالية هنيئاً مبا أسلفتم يف ا

َيا لَيَْتَها كَاَنتِ الْقَاِضَيةَ ) ٢٦(وَلَْم أَْدرِ َما ِحسَابَِيْه ) ٢٥(َوأَمَّا َمْن أُوِتَي كَِتاَبُه بِِشَماِلِه فََيقُولُ َيا لَْيَتنِي لَْم أُوَت ِكَتابَِيْه 
  ) ٢٩(َهلََك َعنِّي ُسلْطَانَِيْه ) ٢٨(َما أَغَْنى َعنِّي مَاِلَيْه ) ٢٧(

أي القاطعة ألمري ، فلم أبعث } كَاَنِت القاضية { يا ليت املوتة اليت متها : يقول : للموتة } ياليتها { لضمري يف ا
ليت هذه احلالة كانت املوتة اليت قضت علّي ، ألنه رأى تلك احلالة : أو للحالة ، أي . بعدها؛ ومل ألق ما ألقى 

: نفي أو استفهام على وجه اإلنكار ، أي } َمآ أغىن { فتمناه عندها أبشع وأمّر مما ذاقه من مرارة املوت وشدته؛ 
ملكي وتسلطي على الناس ، وبقيت } )  ٢٩( َهلََك َعّنى سلطانيه { أّي شيء أغىن عين ما كان يل من اليسار 

  :أنه ملا قال  وعن فناخسرو امللقب بالعضد ،. أهنا نزلت يف األسود بن عبد األشد : وعن ابن عباس . فقرياً ذليالً 
  َمِلُك األْمالَِك غَالَُّب الْقََدْر... َعُضُد الدَّْولَِة َواْبُن ُركْنَِها 

بطلت : ومعناه . ضلت عين حجيت : وقال ابن عباس . مل يفلح بعده وجّن فكان ال ينطق لسانه إال هبذه اآلية 
  .حجيت اليت كنت أحتج هبا يف الدنيا 

إِنَُّه كَانَ لَا ُيْؤِمنُ ) ٣٢(ثُمَّ ِفي ِسلِْسلٍَة ذَْرعَُها َسْبُعونَ ِذَراًعا فَاْسلُكُوُه ) ٣١(الَْجحِيَم َصلُّوُه  ثُمَّ) ٣٠(ُخذُوُه فَُغلُّوُه 
ا ِمْن ِغْسِلنيٍ َولَا طََعاٌم إِلَّ) ٣٥(فَلَْيَس لَُه الَْيْوَم َهاُهَنا َحمِيٌم ) ٣٤(َولَا َيُحضُّ َعلَى طََعامِ الِْمْسِكنيِ ) ٣٣(بِاللَِّه الَْعِظيمِ 

  ) ٣٧(لَا َيأْكُلُُه إِلَّا الَْخاِطئُونَ ) ٣٦(

. مث ال تصلوه إال اجلحيم ، وهي النار العظمى ، ألنه كان سلطاناً يتعظم على الناس } )  ٣١( ثُمَّ اجلحيم َصلُّوُه { 
ه أثناؤها؛ وهو فيما بينها أن تلوى على جسده حىت تلتف علي: سلكه يف السلسلة . صلى النار وصاله النار : يقال 

إن تستغفر هلم { : كما قال . مرهق مضيق عليه ال يقدر على حركة؛ وجعلها سبعني ذراعاً إرادة الوصف بالطول 
واملعىن يف تقدمي . مرات كثرية ، ألهنا إذا طالت كان اإلرهاق أشد : ، يريد ]  ٨٠: التوبة [ } سبعني مرة 

ال تسلكوه إال يف هذه السلسلة ، كأهنا أفظع من : أي . دمي اجلحيم على التصلية مثله يف تق: السلسلة على السلك 
الداللة على تفاوت ما بني الغل والتصلية باجلحيم ، وما بينها } ثُمَّ { ومعىن . سائر مواضع اإلرهاق يف اجلحيم 



ما له : ، وهو أبلغ؛ كأنه قيل  تعليل على طريق االستئناف) إنه ( وبني السلك يف السلسلة ، ال على تراخي املدة 
دليالن قويان } )  ٣٤( َوالَ َيُحضُّ على طََعامِ املسكني { : ويف قوله . يعذب هذا العذاب الشديد؟ فأجيب بذلك 

ذكر احلض دون : والثاين . عطفه على الكفر ، وجعله قرينة له : على عظم اجلرم يف حرمان املسكني ، أحدمها 
  :ك احلض هبذه املنزلة ، فكيف بتارك الفعل ، وما أحسن قول القائل الفعل ، ليعلم أنّ تار

  َعلَى الَْحىِّ َحتَّى َتْستَِقلَّ َمرَاجِلُْه... إذَا َنَزلَ األْضَياُف كَانَ َعذَوَّرا 
وعن أيب الدرداء أنه كان حيض امرأته على تكثري املرق . يريد حضهم على القرى واستعجلهم وتشاكس عليهم 

. هو منع الكفار : خلعنا نصف السلسلة باإلميان ، أفال خنلع نصفها اآلخر؟ وقيل : ساكني ، وكان يقول ألجل امل
قريب يدفع } َحمِيٌم { واملعىن على بذل طعام املسكني ]  ٤٧: يس [ } أَُنطِْعُم َمن لَّْو َيَشاء اهللا أَطَْعَمُه { : وقوهلم 

، ]  ١٠: املعارج [ } َوالَ َيسْئَلُ َحِميمٌ َحِميماً { : ه ، كقوله عنه وحيزن عليه ، ألهنم يتحامونه ويفرون من
اآلمثون } اخلاطئون { غسالة أهل النار وما يسيل من أبداهنم من الصديد والدم؛ فعلني من الغسل : والغسلني 

» طيوناخلا«: وقرىء : عن ابن عباس : إذا تعمد الذنب ، وهم املشركون : وخطىء الرجل . أصحاب اخلطايا 
: ما اخلاطون؟ كلنا خنطو ، وروى عنه أبو األسود الدؤيل : وعن ابن عباس . بإبدال اهلمزة ياء ، واخلاطون بطرحها 

الذين يتخطون احلق إىل الباطل ، : وجيوز أن يراد : ما اخلاطون؟ إمنا هو اخلاطئون؛ ما الصابون؟ إمنا هو الصابئون 
  .ويتعدّون حدود اللَّه 

َوَما ُهَو بِقَْولِ َشاِعرٍ قَِليلًا َما ) ٤٠(إِنَُّه لَقَْولُ َرسُولٍ كَرِميٍ ) ٣٩(َوَما لَا تُْبِصُرونَ ) ٣٨(بَِما تُْبِصُرونَ  فَلَا أُقِْسُم
  ) ٤٣(َتْنزِيلٌ ِمْن َربِّ الْعَالَِمَني ) ٤٢(َولَا بِقَْولِ كَاِهنٍ قَِليلًا َما َتذَكَُّرونَ ) ٤١(ُتْؤِمُنونَ 

الدنيا : وقيل . مبصر وغري مبصر : شياء كلها على الشمول واإلحاطة ، ألهنا ال خترج من قسمني هو إقسام باأل
{ واآلخرة ، واألجسام واألرواح ، واإلنس واجلّن ، واخللق واخلالق ، والنعم الظاهرة والباطنة ، إن هذا القرآن 

وال كاهن كما } َوَما ُهَو بِقَْولِ َشاِعرٍ { ن عند اللَّه أي يقوله ويتكلم به على وجه الرسالة م} لَقَْولُ َرُسولٍ كَرِميٍ 
أي } َتنزِيلٌ { ما أكفركم وما أغفلكم : واملعىن . ال تؤمنون وال تذكرون ألبتة : أي . تدعون والقلة يف معىن العدم 

وقيل . يالً ، أي نزل تنزيالً تنز: وقرأ أبو السمال } ِمن رَّبِّ العاملني { بياناً ألنه قول رسول نزل عليه . هو تنزيل : 
: دليل على أنه حممد صلى اهللا عليه وسلم } َوَما ُهَو بِقَْولِ َشاِعرٍ { : وقوله . الرسول الكرمي جربيل عليه السالم 

  .ألنّ املعىن على إثبات أنه رسول ، ال شاعر وال كاهن 

فََما ِمْنكُْم ِمْن أََحٍد َعْنُه ) ٤٦(ثُمَّ لَقَطَعَْنا ِمْنُه الَْوِتَني ) ٤٥(ا ِمْنُه بِالَْيِمنيِ لَأََخذَْن) ٤٤(َولَْو َتقَوَّلَ َعلَْيَنا بَْعَض الْأَقَاوِيلِ 
) ٥٠(َوإِنَُّه لََحْسَرةٌ َعلَى الْكَافِرِيَن ) ٤٩(وَإِنَّا لََنْعلَُم أَنَّ ِمْنكُْم ُمكَذِّبَِني ) ٤٨(وَإِنَُّه لََتذِْكَرةٌ ِللُْمتَِّقَني ) ٤٧(َحاجِزِيَن 

  ) ٥٢(فَسَبِّْح بِاْسمِ َربِّكَ الَْعظِيمِ ) ٥١(َوإِنَُّه لََحقُّ الَْيِقنيِ 

: تصغرياً هبا وحتقرياً ، كقولك » أقاويل«افتعال القول ، ألن فيه تكلفاً من املفتعل ، ومسى األقوال املتقولة : التقّول 
و ادعى علينا شيئاً مل نقله لقتلناه صرباً ، كما يفعل ول: األعاجيب واألضاحيك ، كأهنا مجع أفعولة من القول واملعىن 

وهو أن يؤخذ بيده : امللوك مبن يتكذب عليهم معاجلة بالسخط واالنتقام ، فصّور قتل الصرب بصورته ليكون أهول 
 وخص اليمني عن اليسار ألن القتال إذا أراد أن يوقع الضرب يف قفاه أخذ بيساره ، وإذا أراد أن. وتضرب رقبته 

َألَخذَْنا ِمْنُه { يوقعه يف جيده وأن يكفحه بالسيف ، وهو أشد على املصبور لنظره إىل السيف أخذ بيمينه ومعىن 



نياط : لقطعنا وتينه ، وهذا بّين ، والوتني } لَقَطَعَْنا ِمْنُه الوتني { ألخذنا بيمينه ، كما أن قوله } )  ٤٥( باليمني 
يف } حاجزين { على البناء للمفعول قيل » ولو تقّول«: وقرىء . ات صاحبه إذا قطع م: القلب وهو حبل الوريد 

. وصف أحد؛ ألنه يف معىن اجلماعة ، وهو اسم يقع يف النفي العام مستوياً فيه الواحد واجلمع واملذكر واملؤنث 
: األحزاب [ } ْسُتنَّ كَأََحٍد ّمَن النساء لَ{ ، ]  ٢٨٥: البقرة [ } اَ نُفَّرقُ َبْيَن أََحٍد ّمن رُُّسِلِه { : ومنه قوله تعاىل 

: أو لرسول اهللا ، أي . ال يقدر أحد منكم أن حيجزه عن ذلك ويدفعه عنه : ، والضمري يف عنه للقتل ، أي ]  ٣٢
أَنَّ َوإِنَّا لََنْعلَُم { : ال تقدرون أن حتجزوا عنه القاتل وحتولوا بينه وبينه؛ واخلطاب للناس ، وكذلك يف قوله تعاىل 

{ أن منهم ناساً سيكفرون بالقرآن : واملعىن . وقيل اخلطاب للمسلمني . وهو إيعاد على التكذيب } ِمنكُم مُّكَذّبِنيَ 
أو للتكذيب ، وأن . على الكافرين به املكذبني له إذا رأوا ثواب املصدقني به } لََحْسَرةٌ { الضمري للقرآن } َوإِنَُّه 

فََسبِّحْ { لعني اليقني ، وحمض اليقني : واملعىن . هو العامل حق العامل ، وجدّ العامل : كقولك  القرآن اليقني حق اليقني ،
  .سبحان اللَّه؛ وأعبده شكراً على ما أهلك له من إحيائه إليك : اللَّه بذكر امسه العظيم وهو قوله } 

  :عن رسول اللَّه صلى اهللا عليه وسلم 
  " .اسبه اهللا حساباً يسرياً من قرأ سورة احلاقة ح) "  ١٢٢٥( 

َتعُْرُج الَْملَاِئكَةُ وَالرُّوُح إِلَْيِه ِفي ) ٣(ِمَن اللَِّه ِذي الَْمعَارِجِ ) ٢(ِللْكَاِفرِيَن لَْيَس لَُه َداِفٌع ) ١(َسأَلَ َساِئلٌ بَِعذَابٍ َواِقعٍ 
َيْوَم َتكُونُ ) ٧(َوَنرَاُه قَرِيًبا ) ٦(إِنَُّهْم َيرَْوَنُه َبعِيًدا ) ٥(َجِميلًا  فَاْصبِرْ َصبًْرا) ٤(َيْومٍ كَانَ ِمقَْداُرُه َخْمِسَني أَلَْف َسَنٍة 

ُيَبصَّرُونَُهْم َيَودُّ الُْمْجرُِم لَْو َيفَْتِدي ) ١٠(وَلَا َيْسأَلُ َحمِيٌم َحِميًما ) ٩(َوَتكُونُ الْجِبَالُ كَالِْعْهنِ ) ٨(السََّماُء كَالُْمْهلِ 
َوَمْن ِفي الْأَْرضِ َجِميًعا ثُمَّ يُْنجِيهِ ) ١٣(َوفَِصيلَِتِه الَِّتي ُتؤْوِيِه ) ١٢(َوصَاِحَبِتِه َوأَِخيِه ) ١١(مِِئٍذ بِبَنِيِه ِمْن َعذَابِ َيْو

  ) ١٨(َوَجَمَع فَأَْوَعى ) ١٧(َتْدُعو َمْن أَْدَبَر َوتََولَّى ) ١٦(َنزَّاَعةً ِللشََّوى ) ١٥(كَلَّا إِنََّها لَظَى ) ١٤(

إذا . دعا بكذا : من قولك } بَِعذَابٍ َواِقعٍ { دعا داع : معىن دعا ، فعّدي تعديته ، كأنه قيل } سَأَلَ { من ض
وعن ابن عباس رضي اللَّه ]  ٥٥: الدخان [ } يدعون فيها بكل فاكهة { : ومنه قوله تعاىل . استدعى وطلبه 

ن عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب إن كان هذا هو احلق م: هو النضر بن احلرث قال : عنهما 
وهو على » سال سائل«: وقرىء . هو رسول اللَّه صلى اهللا عليه وسلم ، استعجل بعذاب للكافرين : وقيل . أليم 

سلت تسأل ، ومها يتسايالن؛ وأن يكون من : إما أن يكون من السؤال وهي لغة قريش ، يقولون : وجهني 
واملعىن . مصدر يف معىن السائل ، كالغور مبعىن الغائر : ، والسيل » سال سيل«يده قراءة ابن عباس ويؤ. السيالن 

سأل سائل عن عذاب اهللا على من ينزل ومبن : وعن قتادة . اندفع عليهم وادي عذاب فذهب هبم وأهلكهم : 
: قلت } للكافرين { : ل قوله مب يتص: عىن واهتم فإن قلت : يقع؟ فنزلت ، وسأل على هذا الوجه مضمن معىن 
دعا للكافرين : بعذاب واقع كائن للكافرين ، أو بالفعل ، أي : هو على القول األّول متصل بعذاب صفة له ، أي 

هو : هو كالم مبتدأ جواب للسائل ، أي : بعذاب نازل ألجلهم ، وعلى الثاين : بعذاب واقع ، أو بواقع؛ أي 
: يتصل بواقع ، أي واقع من عنده ، أو بدافع؛ مبعىن : مب يتصل؟ قلت } مَِّن اهللا  {فقوله : فإن قلت . للكافرين 

ذي املصاعد مجع معرج ، مث وصف } ِذي املعارج { ليس له دافع من جهته إذا جاء وقته وأوجبت احلكمة وقوعه 
{ إىل عرشه وحيث هتبط منه أوامره }  َتعُْرُج املالئكة والروح إِلَْيِه{ : املصاعد وبعد مداها يف العلو واالرتفاع فقال 

جربيل عليه السالم ، أفرده . والروح . مما يعد الناس } َخْمِسنيَ أَلَْف َسَنةٍ { كمقدار مدة } ِفى َيْومٍ كَانَ ِمقَْداُرُه 
 مب: فإن قلت . الروح خلق هم حفظة على املالئكة ، كما أنّ املالئكة حفظة على الناس : وقيل . لتميزه بفضله 



بسأل سائل؛ ألنّ استعجال النصر بالعذاب إمنا كان على وجه االستهزاء برسول : ؟ قلت } فاصرب { يتعلق قوله 
اللَّه صلى اهللا عليه وسلم والتكذيب بالوحي ، وكان ذلك مما يضجر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فأمر بالصرب 

: ومن قرأ . على طريق التعنت ، وكان من كفار مكة عليه ، وكذلك من سأل عن العذاب ملن هو ، فإمنا سأل 
} ِفى َيْومٍ { جاء العذاب لقرب وقوعه ، فاصرب فقد شارفت االنتقام ، وقد جعل : أو سيل ، فمعناه » سال سائل«

إما أن يكون : يقع يف يوم طويل مقداره مخسون ألف سنة من سنيكم ، وهو يوم القيامة : أي } َواِقعٍ { من صلة 
فيه مخسون موطناً كل موطن ألف سنة ، وما : قيل . الة له لشّدته على الكفار ، وإما ألنه على احلقيقة كذلك استط

  .قدر ذلك على املؤمن إال كما بني الظهر والعصر 

يستبعدونه على جهة : بواقع؛ أي ) يف يوم ( للعذاب الواقع ، أو ليوم القيامة فيمن علق } َيَرْوَنهُ { الضمري يف 
البعيد من : هيناً يف قدر يف قدرتنا غري بعيد علينا وال متعذر ، فاملراد بالبعيد } )  ٧( َنَراُه قَرِيًبا { حالة حنن اإل

أو بإضمار . ميكن وال يتعذر يف ذلك اليوم : بقريباً ، أي } َيْوَم َتكُونُ { القريب منه نصب : اإلمكان ، وبالقريب 
فيمن ) يف يوم ( أو هو بدل عن . كان كيت وكيت . وم تكون السماء كاملهل عليه أو ي) واقع ( يقع ، لداللة 
كالصوف } كالعهن { كالفضة املذابة يف تلّوهنا : وعن ابن مسعود . كدردي الزيت } كاملهل { علقه بواقع 

أشبهت  :املصبوغ ألواناً ألن اجلبال جدد بيض ومحر خمتلف ألواهنا وغرابيب سود ، فإذا بست وطريت يف اجلو 
أي ال يسأله بكيف حالك وال يكلمه ، ألن } )  ١٠( َوالَ َيسْئَلُ َحمِيٌم َحِميماً { العهن املنقوش إذا طريته الريح 

أي يبصر األمحاء األمحاء ، فال خيفون عليهم ، فما مينعهم من } يَُبصَُّروَنُهْم { بكل أحد ما يشغله عن املساءلة 
على » وال يسئل«: وقرىء » يبصروهنم«: وقرىء : اً ، وإمنا مينعهم التشاغل املساءلة أنّ بعضهم ال يبصر بعض

ال يقال حلميم أين محيمك وال يطلب منه؛ ألهنم يبصروهنم فال حيتاجون إىل السؤال والطلب : البناء للمفعول ، أي 
قيل } )  ١٠( َحمِيٌم َحِميماً  َوالَ َيْسئَلُ{ هو كالم مستأنف ، كأنه ملا قال : ما موقع يبصروهنم؟ قلت : فإن قلت . 
{ مل مجع الضمريان يف : فإن قلت . يبصروهنم ولكنهم لتشاغلهم مل يتمكنوا من تساؤهلم : لعله ال يبصره ، فقيل : 

{ وجيوز أن يكون . املعىن على العموم لكل محيمني ال حلميمني اثنني : ومها للحميمني؟ قلت } ُيَبصَُّرونَُهْم 
باجلّر والفتح على البناء لإلضافة إىل غري » يومئذ«: قرىء . محيماً مبصرين معّرفني إياهم : صفة ، أي }  ُيَبصَُّرونَُهْم

{ ألنه يف معىن تعذيب . وانتصابه بعذاب } َيْومَِئٍذ { ونصب ) عذاب ( متمكن ، ومن عذاب يومئذ ، بتنوين 
} ُينجِيِه { . تضمه انتماء إليها ، أو لياذاً هبا يف النوائب }  ُتئْوِيِه{ عشريته األدنون الذين فصل عنهم } َوفَِصيلَِتِه 

: الستبعاد اإلجناء ، يعين : ومث . أو من يف األرض . يوّد لو يفتدى ، مث لو ينجيه االفتداء : عطف على يفتدي ، أي 
رّدع للمجرم } كَالَّ {  متىن لو كان هؤالء مجيعاً حتت يده وبذهلم يف فداء نفسه ، مث ينجيه ذلك وهيهات أن ينجيه

والضمري للنار ، ومل جير هلا } إِنََّها { : عن الودادة ، وتنبيه على أنه ال ينفعه االفتداء وال ينجيه من العذاب ، مث قال 
} لظى { و . وجيوز أن يكون ضمرياً مبهماً ترجم عنه اخلرب ، أو ضمري القصة . ذكر؛ ألنّ ذكر العذاب دل عليها 

خرب بعد خرب؛ ألنّ أو خرب للظى } َنزَّاَعةً { و . وجيوز أن يراد اللهب . مبعىن اللهب : منقول من اللظى  علم للنار ،
أو رفع على التهويل ، . إن كانت اهلاء ضمري القصة ، أو صفة له إن أردت اللهب ، والتأنيث ألنه يف معىن النار 

  .هي نزاعة : أي 

والشوى . ؤكدة ، أو على أهنا متلظية نزاعة؛ أو على االختصاص للتهويل بالنصب على احلال امل» نزاعة«: وقرىء 
جماز عن إحضارهم ، كأهنا } َتْدُعواْ { وهي جلدة الرأس تتزعها نزعاً فتبتكها؟ مث تعاد : األطراف أو مجع شواة : 



  :وحنوه قول ذي الرّمة . تدعوهم فتحضرهم 
  :قوله و... َتْدُعو أَْنفَُه الرِّبُب . . . . . . 

  :وقول أيب النجم ... لََياِلى اللَّْهوِ ُيطْبِينِي فَأَْتَبُعُه 
تدعو املنافقني والكافرين بلسان : وقيل . إيلّ إيلّ يا كافر يا منافق : تقول هلم : وقيل ... َتقُولُ للِرَّاِئِد أَْعشَْبتَ اْنزِلِ 

ماً كما خيلقه يف جلودهم وأيديهم وأرجلهم ، وكما فصيح مث تلتقطهم التقاط احلب ، فيجوز أن خيلق اهللا فيها كال
أهلكك : دعاك اهللا ، أي : تدعو هتلك ، من قول العرب : وقيل . خلقه يف الشجرة وجيوز أن يكون دعاء الزبانية 

  :قال . 
له يف وعاء وكنزه ومل يؤّد املال فجع] ومجع [ عنه } وتوىل { عن احلق } َمْن أَْدَبَر { ... َدَعاَك اللَُّه ِمْن َرُجلٍ بِأفَْعى 

  .الزكاة واحلقوق الواجبة فيه ، وتشاغل به عن الدين؛ وزهى بإقتنائه وتكرب 

الَِّذيَن ) ٢٢(إِلَّا الُْمَصلَِّني ) ٢١(وَإِذَا َمسَّهُ الَْخْيُر َمُنوًعا ) ٢٠(إِذَا َمسَُّه الشَّرُّ َجُزوًعا ) ١٩(إِنَّ الْإِْنَسانَ ُخِلَق َهلُوًعا 
َوالَِّذيَن ُيَصدِّقُونَ ) ٢٥(ِللسَّاِئلِ َوالَْمْحُرومِ ) ٢٤(وَالَِّذيَن ِفي أَْمَواِلهِْم َحقٌّ َمْعلُوٌم ) ٢٣(لَى َصلَاتِهِْم دَاِئُمونَ ُهْم َع

وَالَِّذيَن ُهْم ) ٢٨(ُموٍن إِنَّ َعذَابَ َربِّهِْم غَْيُر َمأْ) ٢٧(وَالَِّذيَن ُهْم ِمْن َعذَابِ َربِّهِْم ُمْشِفقُونَ ) ٢٦(بَِيْومِ الدِّينِ 
فََمنِ اْبَتَغى َوَراَء ذَِلكَ ) ٣٠(إِلَّا َعلَى أَْزوَاجِهِْم أَْو َما َملَكَْت أَْيَمانُُهْم فَإِنَُّهْم غَْيُر َملُوِمَني ) ٢٩(ِلفُُروجِهِْم َحاِفظُونَ 

) ٣٣(َوالَِّذيَن ُهْم بَِشهَادَاِتهِْم قَاِئُمونَ ) ٣٢(دِِهْم َراُعونَ وَالَِّذيَن ُهْم ِلأَمَاَناِتهِْم َوَعْه) ٣١(فَأُولَِئَك ُهمُ الْعَاُدونَ 
  ) ٣٥(أُولَِئَك ِفي جَنَّاٍت ُمكَْرُمونَ ) ٣٤(َوالَِّذيَن ُهْم َعلَى َصلَاِتهِمْ ُيَحاِفظُونَ 

رعة املنع عند سرعة اجلزع عند مسّ املكروه وس: واهللع . أريد باإلنسان الناس؛ فلذلك استثىن منه إال املصلني 
ما : وعن أمحد بن حيىي ، قال يل حممد بن عبد اللَّه بن طاهر . ناقة هلواع سريعة السري : مّس اخلري ، من قوهلم 

قد فسره اللَّه ، وال يكون تفسري أبني من تفسريه ، وهو الذي إذا ناله شر أظهر شّدة اجلزع ، وإذا : اهللع؟ فقلت 
إذا صّح الغين منع : أو الصحة واملرض . الفقر : املال والغىن؛ والشّر : اخلري ناله خري خبل به ومنعه الناس و

أن اإلنسان إليثاره اجلزع واملنع ومتكنهما منه : واملعىن . املعروف وشّح مباله ، وإذا مرض جزع وأخذ يوصي 
ُخِلَق { : له تعاىل ورسوخهما فيه ، كأنه جمبول عليهما مطبوع ، وكأنه أمر خلقي وضروري غري اختياري ، كقو

والدليل عليه أنه حني كان يف البطن واملهد مل يكن به هلع ، وألنه ذّم واهللا ]  ٣٧: األنبياء [ } اإلنسان ِمْن َعَجلٍ 
استثناء املؤمنني الذين جاهدوا أنفسهم ومحلوها على املكاره وظلّفوها عن الشهوات ، : ال يذّم فعله ، والدليل عليه 

  .وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم . جازعني وال مانعني حىت مل يكونوا 
مث } على َصالَتِهِْم َداِئُمونَ { : كيف قال : فإن قلت " شّر ما أعطي ابن آدم شّح هالع وجنب خالع ) "  ١٢٢٦( 

ء من معىن دوامهم عليها أن يواظبوا على أدائها ال خيلون هبا وال يشتغلون عنها بشى: على صالهتم حيافظون؟ قلت 
  .الشواغل ، كما روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  :وقول عائشة " أفضل العمل أدومه وإن قلّ ) "  ١٢٢٧( 
وحمافظتهم عليها أن يراعوا إسباغ الوضوء هلا ومواقيتها ويقيموا أركاهنا ويكملوها . كان عمله دمية )  ١٢٢٨( 

{ مث ، فالدوام يرجع إىل أنفس الصلوات واحملافظة إىل أحواهلا بسنتها وآداهبا ، وحيفظوها من اإلحباط باقتراف املآ
. هو الزكاة ، ألهنا مقدرة معلومة؛ أو صدقة يوظفها الرجل على نفسه يؤديها يف أوقات معلومة } َحقٌّ مَّْعلُوٌم 

تصديقاً } مِ الدين ُيَصدِّقُونَ بَِيْو{ الذي يتعفف عن السؤال فيحسب غنياً فيحرم } واحملروم { الذي يسأل : السائل 



أي ال } إِنَّ َعذَابَ َربّهِْم غَْيُر َمأُْموٍن { : بأعماهلم واستعدادهم له ، ويشفقون من عذاب رهبم ، واعترض بقوله 
: قرىء . وينبغي أن يكون مترجحاً بني اخلوف والرجاء . ينبغي ألحد وإن بالغ يف الطاعة واالجتهاد أن يأمنه 

وخصها من بينها إبانة لفضلها ، ألنّ يف إقامتها إحياء . والشهادة من مجلة األمانات » وبشهاداهتم» «بشهادهتم«
  .تضييعها وإبطاهلا : ويف زيها . احلقوق وتصحيحها 

نُْهْم أَنْ ُيْدَخلَ َجنَّةَ أََيطَْمُع كُلُّ اْمرِئٍ ِم) ٣٧(َعنِ الَْيِمنيِ َوَعنِ الشَِّمالِ ِعزِيَن ) ٣٦(فََمالِ الَِّذيَن كَفَُروا ِقَبلََك ُمْهِطِعَني 
َعلَى أَنْ ) ٤٠(فَلَا أُقِْسُم بَِربِّ الَْمَشارِقِ وَالَْمَغارِبِ إِنَّا لَقَاِدُرونَ ) ٣٩(كَلَّا إِنَّا َخلَقَْناُهْم ِممَّا َيْعلَُمونَ ) ٣٨(َنِعيمٍ 

َيْوَم ) ٤٢(وُضوا َوَيلَْعبُوا حَتَّى ُيلَاقُوا َيوَْمُهُم الَِّذي ُيوَعُدونَ فَذَرُْهْم َيُخ) ٤١(ُنَبدِّلَ َخيًْرا ِمنُْهْم َوَما َنْحُن بَِمْسُبوِقَني 
َخاِشَعةً أَْبَصارُُهْم َتْرهَقُُهْم ِذلَّةٌ ذَِلَك الَْيْوُم الَِّذي ) ٤٣(َيْخُرُجونَ ِمَن الْأَْجَداثِ ِسَراًعا كَأَنَُّهْم إِلَى ُنُصبٍ ُيوِفُضونَ 

  ) ٤٤(كَاُنوا ُيوَعُدونَ 

. ن املشركون حيتفون حول النيب صلى اهللا عليه وسلم حلقاً حلقاً وفرقاً فرقاً ، يستمعون ويستهزؤون بكالمه كا
مسرعني حنوك ، ماّدي } ُمْهِطِعَني { إن دخل هؤالء اجلنة كما يقول حممد فلندخلنها قبلهم ، فنزلت : ويقولون 

شىت مجع عزة ، وأصلها عزوة ، كأن كل فرقة تعتزي إىل  فرقا} ِعزِينَ { أعناقهم إليك ، مقبلني بأبصارهم عليك 
  .قال الكميت . فهم مفترقون : غري من تعتزي إليه األخرى 

  كَتَاِئَب جَْنَدٍك َشتَّى ِعزِيناً... َوَنْحُن َوجَْنَدلٌ بَاغٍ َتَركَْنا 
إِنَّا { : مث علل ذلك بقوله ردع هلم عن طمعهم يف دخول اجلنة ، } كَالَّ { كان املستهزؤون مخسة أرهط : وقيل 

كال إهنم منكرون : إىل آخر السورة ، وهو كالم دال على إنكارهم البعث ، فكانه قال } خلقناهم ّممَّا َيْعلَُمونَ 
من أي وجه دل هذا الكالم على إنكار البعث؟ قلت : للبعث واجلزاء؛ فمن أين يطعمون يف دخول اجلنة؟ فإن قلت 

{ : ليهم بالنشأة األوىل ، كاالحتجاج هبا عليهم يف مواضع من التنزيل ، وذلك قوله من حيث أنه احتجاج ع: 
أي من النطف ، وبالقدرة على أن يهلكهم ويبدل ناساً خرياً منهم ، وأنه ليس مبسبوق على } خلقناهم ّممَّا َيْعلَُمونَ 

إنا خلقناهم مما : وجيوز أن يراد . عادة ما يريد تكوينه ال يعجزه شيء ، والغرض أن من قدر على ذلك مل تعجزه اإل
إشعاراً بأنه : ولذلك أهبم وأخفى . من النطفة املذرة ، وهي منصبهم الذي ال منصب أوضع منه : يعلمون ، أي 

معناه إنا : وقيل . لندخلن اجلنة قبلهم : منصب يستحيا من ذكره ، فمن أين يتشرفون ويدعون التقدم ويقولون 
ما خلقنا بين آدم كلهم ، ومن حكمنا أن ال يدخل أحد منهم اجلنة إال باإلميان والعمل الصاحل خلقناهم من نطفة ك

وخيرجون ، وخيرجون ومن » برب املشرق واملغرب«: وقرىء . ، فلم يطمع أن يدخلها من ليس له إميان وعمل 
} ُيوِفُضونَ { ون اهللا وهو كل ما نصب فعبد من د: ونصب ، ونصب . األجداث سراعاً ، باإلظهار واإلدغام 

  .يسرعون إىل الداعي مستبقني كما كانوا يستبقون إىل أنصاهبم 
  :عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  " .من قرأ سورة سأل سائل أعطاه اهللا ثواب الذين هم ألماناهتم وعهدهم راعون ) "  ١٢٢٩( 

أَِن ) ٢(قَالَ َيا قَْومِ إِنِّي لَكُْم َنِذيٌر ُمبٌِني ) ١(ْوَمَك ِمْن قَْبلِ أَنْ َيأِْتيَُهْم َعذَاٌب أَِليٌم إِنَّا أَْرَسلَْنا ُنوًحا إِلَى قَْوِمِه أَنْ أَْنِذْر قَ
ا َجاَء لَا يَُؤخَُّر لَوْ َيْغِفرْ لَكُْم ِمْن ذُُنوبِكُْم َويَُؤخِّرْكُْم إِلَى أََجلٍ ُمسَمى إِنَّ أََجلَ اللَِّه إِذَ) ٣(اْعُبدُوا اللََّه وَاتَّقُوُه َوأَِطيُعوِن 

  ) ٤(كُْنُتْم َتْعلَُمونَ 



أرسلناه بأن قلنا له : وهي أن الناصبة للفعل ، واملعىن : بأن أنذر ، فخذف اجلار وأوصل الفعل : أصله } أَنْ أَنِذْر { 
قرأ ابن مسعود و. وجيوز أن تكون مفسرة؛ ألنّ اإلرسال فيه معىن القول . أرسلناه باألمر باإلنظار : أنذر ، أي 

{ كيف قال : فإن قلت . يف الوجهني } أَنْ أَنِذْر { حنو } أَنِ اعبدوا { و . على إرادة القول » أن«بغري » أنذر«
قضى اهللا مثالً أنّ قوم نوح إن آمنوا : مع إخباره بامتناع تأخري األجل ، وهل هذا إال تناقض؟ قلت } َوُيَؤخِّرْكُْم 

آمنوا يؤخركم إىل أجل مسمى : فقيل هلم . على كفرهم أهلكهم على رأس تسعمائة  عمرهم ألف سنة ، وإن بقوا
إىل وقت مساه اهللا وضربه أمداً تنتهون إليه ال تتجاوزونه ، وهو الوقت األطول متام األلف مث أخرب أنه إذا : ، أي 

  .يف أوقات اإلمهال والتأخري  جاء ذلك األجل األمد ال يؤخر كما يؤخر هذا الوقت ، ومل تكن لكم حيلة ، فبادروا

وَإِنِّي كُلََّما َدَعْوتُُهْم ِلَتْغِفرَ لَُهمْ َجَعلُوا ) ٦(فَلَْم َيزِدُْهْم ُدَعاِئي إِلَّا ِفَراًرا ) ٥(قَالَ َربِّ إِنِّي َدعَْوُت قَْوِمي لَْيلًا َونََهاًرا 
ثُمَّ إِنِّي أَْعلَْنتُ ) ٨(ثُمَّ إِنِّي َدعَْوُتُهمْ جِهَاًرا ) ٧(وا وَاْسَتكَْبُروا اسِْتكْبَاًرا أَصَابِعَُهْم ِفي آذَانِهِْم َواْستَْغَشْوا ِثَياَبُهْم وَأََصرُّ

) ١١(ُيْرِسلِ السََّماَء َعلَْيكُْم ِمْدرَاًرا ) ١٠(فَقُلُْت اْسَتغِْفُروا َربَّكُْم إِنَُّه كَانَ غَفَّاًرا ) ٩(لَُهْم وَأَسَْرْرُت لَُهْم إِسَْراًرا 
َوقَدْ ) ١٣(َما لَكُْم لَا َتْرُجونَ ِللَِّه َوقَاًرا ) ١٢(ْمِددْكُْم بِأَْموَالٍ َوَبنَِني َوَيجَْعلْ لَكُْم َجنَّاٍت َوَيجَْعلْ لَكُْم أَْنهَاًرا َوُي

قََمَر ِفيهِنَّ ُنوًرا َوَجَعلَ الشَّْمسَ َوجََعلَ الْ) ١٥(أَلَْم َترَْوا كَْيَف َخلََق اللَُّه َسْبعَ َسَماوَاٍت ِطَباقًا ) ١٤(َخلَقَكُْم أَطْوَاًرا 
َواللَُّه جََعلَ لَكُُم الْأَْرضَ ) ١٨(ثُمَّ ُيعِيُدكُْم ِفيَها وَُيخْرُِجكُْم إِْخرَاًجا ) ١٧(وَاللَُّه أَْنَبَتكُْم ِمَن الْأَْرضِ َنبَاًتا ) ١٦(ِسرَاًجا 
  ) ٢٠(لَِتْسلُكُوا مِْنَها ُسُبلًا ِفَجاًجا ) ١٩(بَِساطًا 

جعل الدعاء فاعل زيادة } فَلَْم َيزِدُْهْم دعآءى { دائباً من غري فتور مستغرقاً به األوقات كلها } لَْيالً َونََهاراً { 
: التوبة [ } فََزاَدْتُهمْ رِْجًسا إىل رِْجِسهِْم { وحنوه . واملعىن على أهنم ازدادوا عنده فراراً؛ ألنه سبب الزيادة . الفرار 
ليتوبوا عن كفرهم فتغفر هلم ، فذكر املسبب الذي } ِلَتغِْفَر لَُهمْ { ]  ١٢٤: التوبة [ } تُْهْم إميانا فََزاَد{ ]  ١٢٥

وتغطوا } واستغشوا ِثيَاَبُهمْ { سدّوا مسامعهم عن استماع الدعوة . هو حظهم خالصاً ليكون أقبح إلعراضهم عنه 
وقيل .  يبصروه كراهة النظر إىل وجه من ينصحهم يف دين اهللا هبا ، كأهنم طلبوا أن تغشاهم ثياهبم ، أو تغشيهم لئال

: هود [ } أَال إِنَُّهْم َيثُْنونَ ُصُدورَُهْم لَِيسَْتْخفُواْ ِمْنُه أَال ِحَني َيْستَْغُشونَ ِثيَاَبُهمْ { : لئال يعرفهم؛ ويعضده قوله تعاىل 
استعري لإلقبال على : أقبل عليها يكدمها ويطردها من أصر احلمار على العانة إذا صّر أذنيه و: ، اإلصرار ]  ٥

وأخذهتم العزة من اتباع نوح وطاعته ، وذكر املصدر تأكيد وداللة على } واستكربوا { املعاصي واإلكباب عليها 
ذكر أنه دعاهم ليال وهناراً ، مث دعاهم جهاراً ، مث دعاهم يف السر والعلن؛ : فإن قلت . فرط استقباهلم وعتوهم 

قد فعل عليه الصالة والسالم كما يفعل الذي : قلت . جب أن تكون ثالث دعوات خمتلفات حىت يصح العطف في
يف االبتداء باألهون والترقي يف األشد فاألشد ، فافتتح باملناصحة يف السر ، فلما : يأمر باملعروف وينهى عن املنكر 

الداللة على تباعد األحوال } ثُمَّ { ومعىن . اإلسرار واإلعالن  مل يقبلوا ثىن باجملاهرة ، فلما مل تؤثر ثلث باجلمع بني
منصوب بدعوهتم ، } جِهَاَراً { و . ، ألن اجلهار أغلظ من اإلسرار؛ واجلمع بني األمرين ، أغلظ من إفراد أحدمها 

أو ألنه . لقعود نصب املصدر ألنّ الدعاء أحد نوعيه اجلهار ، فنصب به نصب القرفصاء بقعد ، لكوهنا أحد أنواع ا
أو مصدراً يف . جماهراً به : وجيوز أن يكون صفة ملصدر دعا ، مبعىن دعاء جهاراً ، أي . أراد بدعوهتم جاهرهتم 

أمرهم باالستغفار الذي هو التوبة عن الكفر واملعاصي ، وقّدم إليهم املوعد مبا هو . جماهراً : موضع احلال ، أي 
املنافع احلاضرة والفوائد العاجلة ، ترغيباً يف اإلميان وبركاته والطاعة ونتائجها من أوقع يف نفوسهم وأحبّ إليهم من 

َولَوْ أَنَّ أَْهلَ القرى ءاَمُنواْ { ، ]  ١٣: الصف [ } وأخرى ُتِحبُّونََها َنْصٌر ّمن اهللا { : خري الدارين ، كما قال 



َولَْو أَنَُّهْم أَقَاُمواْ التوراة واإلجنيل َوَما أُنزِلَ إِلَيهِْم ّمن رَّّبهِمْ { ، ]  ٩٦: األعراف [ } واتقوا لَفََتْحَنا َعلَْيهِم بركات 
ملا : ، وقيل ]  ١٦: اجلن [ } َوأنَّ لو استقاموا َعلَى الطريقة السقيناهم { ، ]  ٦٦: املائدة [ } الَكَلُواْ ِمن فَْوِقهِْم 

سبعني فوعدهم : وروي . أعقم أرحام نسائهم أربعني سنة حبس اهللا عنهم القطر و: كذبوه بعد طول تكرير الدعوة 
أنه خرج يستسقي ، : وعن عمر رضي اللَّه عنه . أهنم إن آمنوا رزقهم اهللا تعاىل اخلصب ودفع عنهم ما كانوا فيه 

ا لقد استسقيت مبجاديح السماء اليت يستنزل هب: فقال ! ما رأيناك استسقيت: فما زاد على االستغفار ، فقيل له 
استغفر اهللا؛ : أنّ رجالً شكا إليه اجلدب فقال : القطر شبه االستغفار باألنواء الصادقة اليت ال ختطىء وعن احلسن 

وشكا إليه آخر الفقر ، وآخر قلة النسل ، وآخر قلة ريع أرضه ، فأمرهم كلهم باالستغفار ، فقال له الربيع بن 
  .فتال له هذه اآلية ! اً ، فأمرهتم كلهم باالستغفارأتاك رجال يشكون أبواباً ويسألون أنواع: صبيح 

  :املظلة؛ ألنّ املطر منها ينزل إىل السحاب؛ وجيوز أن يراد السحاب أو املطر ، من قوله : والسماء 
رجل : م الكثري الدرور ، ومفعال مما يستوى فيه املذكر واملؤنث ، كقوهل: واملدرار ... إذَا َنَزلَ السََّماِء بِأَْرضِ قَْومٍ 

واملعىن ما لكم ال . ال تأملون له توقرياً أي تعظيماً } الَ تَْرُجونَ ِللَِّه َوقَاراً { جنات بساتني { أو امرأة معطار و متفال 
بيان للموقر ، ولو تأخر لكان صلة } ِللَّهِ { تكونون على حال تأملون فيها تعظيم اهللا إياكم يف دار الثواب ، و 

ما لكم ال تؤمنون باللَّه واحلال هذه وهي : يف موضع احلال ، كأنه قال } َوقَْد َخلَقَكُْم أَطَْواراً  {: وقوله . للوقار 
خلقكم أّوال تراباً ، مث خلقكم نطفاً ، مث خلقكم علقاً ، : أي تارات : حال موجبة لإلميان به ، ألنه خلقكم أطواراً 

أوال ختافون هللا حلماً وترك معاجلة العقاب . شأكم خلقاً آخر مث خلقكم مضغاً ، مث خلقكم عظاماً وحلماً ، مث أن
ال ختافون هللا عاقبة ، ألن العاقبة حال استقرار : ما لكم ال ختافون هللا عظمة؟ وعن ابن عباس : فتؤمنوا؟ وقيل 

ا أقرب نبههم على النظر يف أنفسهم أّوالً؛ ألهن. إذا ثبت واستقّر » وقر«األمور وثبات الثواب والعقاب ، من 
منظور فيه منهم ، مث على النظر يف العامل وما سّوى فيه من العجائب الشاهدة على الصانع الباهر قدرته وعلمه من 

يف السموات ، وهو يف السماء الدنيا؛ ألنّ بني السموات مالبسة } ِفيهِنَّ { السموات واألرض والشمس والقمر 
يف املدينة كذا وهو يف بعض : وإن مل يكن يف مجيعهّن ، كما يقال فيهّن كذا : من حيث أهنا طباق فجاز أن يقال 

أنّ الشمس والقمر وجوههما مما يلي السماء وظهورمها مما : وعن ابن عباس وابن عمر رضي اهللا عنهما . نواحيها 
اج ما يبصر أهل الدنيا يف ضوئها كما يبصر أهل البيت يف ضوء السر} َوجََعلَ الشمس ِسرَاجاً { يلي األرض 

ُهَو الذى { : ومثله قوله تعاىل . حيتاجون إىل أبصاره ، والقمر ليس كذلك ، إمنا هو نور مل يبلغ قّوة ضياء الشمس 
استعري اإلنبات لإلنشاء ، كما . أقوى من النور : ، والضياء ]  ٥: يونس [ } َجَعلَ الشمس ضَِياء والقمر نُوراً 

الستعارة أدلّ على احلدوث ، ألهنم إذا كانوا نباتاً كانوا حمدثني ال حمالة زرعك اهللا للخري ، وكانت هذه ا: يقال 
ومنه . النابتة والنوابت ، حلدوث مذهبهم يف اإلسالم من غري أّولية هلم فيه : ومنه قيل للحشوية : حدوث النبات 

ثُمَّ ُيعِيُدكُْم ِفيَها { لتضمنه معىن نبتم أو نصب بأنبتكم . أنبتكم فنبتم نباتاً : واملعىن . جنم فالن لبعض املارقة : قوهلم 
يوم القيامة ، وأكده باملصدر كأنه قال خيرجكم حقاً وال حمالة جعلها بساطاً مبسوطة } ُيْخرُِجكُمْ { مقبورين مث } 

  .واسعة منفجة } ِفجَاجاً { تتقلبون عليها كما يتقلب الرجل على بساطه 

َوقَالُوا لَا ) ٢٢(وََمكَُروا َمكًْرا كُبَّاًرا ) ٢١(ي َواتََّبعُوا َمْن لَْم َيزِْدُه َمالُُه وََولَُدهُ إِلَّا َخسَاًرا قَالَ ُنوٌح َربِّ إِنَُّهْم َعصَْونِ
ِد الظَّاِلِمَني إِلَّا َضلَالًا َوقَْد أََضلُّوا كَثًِريا َولَا َتزِ) ٢٣(َتذَُرنَّ آِلهََتكُْم وَلَا َتذَُرنَّ َودا وَلَا ُسَواًعا َولَا َيغُوثَ َوَيعُوَق َوَنْسًرا 

)٢٤ (  



رؤسهم املقدمني أصحاب األموال واألوالد ، وارتسموا ما رمسوا هلم من التمسك بعبادة األصنام ، } واتبعوا { 
يف اآلخرة ، وأجرى ذلك } َخسَاًرا { وجعل أمواهلم وأوالدهم اليت مل تزدهم إال وجاهة ومنفعة يف الدنيا زائدة 

بضم الواو » وولده«: وقرىء . زمة هلم ومسة يعرفون هبا ، حتقيقاً له وتثبيتاً ، وإبطاالً ملا سواه جمرى صفة ال
هم : معطوف على مل يزده ، ومجع الضمري وهو راجع إىل من؛ ألنه يف معىن اجلمع واملاكرون } وََمكَُرواْ { وكسرها 

الناس على أذاه ، وصّدهم عن امليل إليه واالستماع احتياهلم يف الدين وكيدهم لنوح ، وحتريش : الرؤساء ومكرهم 
والكبار كرب من . قرىء بالتخفيف والتثقيل } َمكْراً كُبَّاراً { النذرنّ آهلتكم إىل عبادة رب نوح : وقوهلم هلم . منه 

كانت أكرب أصنامهم  كأن هذه املسميات} َوالَ َتذَُرنَّ َوّداً { طوال وطوّال : الكبري والكبار أكرب من الكبار ، وحنوه 
وقد انتقلت هذه األصنام عن قوم نوح إىل العرب ، } الَ َتذَُرنَّ َءاِلَهَتكُْم { وأعظمها عندهم ، فخصوها بعد قوهلم 

فكان وّد لكلب ، وسواع هلمذان ، ويغوث ملذحج ، ويعوق ملراد ، ونسر حلمري؛ ولذلك مست العرب بعبد ودّ 
لو صورمت : من أوالد آدم ماتوا ، فقال إبليس ملن بعدهم : وقيل . صاحلني  وعبد يغوث ، وقيل هي أمساء رجال

: وقيل . إهنم كانوا يعبدوهنم؛ فعبدوهم : صورهم فكنتم تنظرون إليهم ، ففعلوا؛ فلما مات أولئك قال ملن بعدهم 
فرس ، كان وّد على صورة رجل ، وسواع على صورة امرأة ، ويغوث على صورة أسد ، ويعوق على صورة 

بالصرف ، وهذه قراءة » وال يغوثا ويعوقا«وقرأ األعمش . بضم الواو » وّدا«وقرىء . ونسر على صورة نسر 
إما التعريف ووزن الفعل ، وإما التعريف : مشكلة ، ألهنما إن كانا عربيني أو عجميني ففيهما سببا منع الصرف 

: ما منصرفات ودا وسواعاً ونسراً ، كما قرىء والعجمة؛ ولعله قصد االزدواج فصرفهما ، ملصادفته أخواهت
{ وقد أضلوا : ومعناه . الضمري للرؤساء } َوقَدْ أََضلُّواْ { باإلمالة ، لوقوعه مع املماالت لالزدواج » وضحاها«

رياً ، أو وقد أضلوا بإضالهلم كث. قبل هؤالء املوصني بأن يتمسكوا بعبادة األصنام ليسوا بأّول من أضلوهم } كَِثرياً 
[ } إِنَُّهنَّ أَْضلَلَْن كَِثًريا ّمَن الناس { : وجيوز أن يكون لألصنام ، كقوله تعاىل . يعين أنّ هؤالء املضلني فيهم كثرة 

} رَّبِّ إِنَُّهْم َعَصوْنِى { : على قوله : ؟ قلت } َوالَ َتزِِد الظاملني { : عالم عطف قوله : فإن قلت ] .  ٣٦: إبراهيم 
ال : ومعناه قال رب إهنم عصوين ، وقال : وبعد الواو النائبة عنه } قَالَ { كالم نوح عليه السالم بعد  على حكاية

قال زيد : كقولك » قال«قال هذين القولني ومها يف حمل النصب ، ألهنما مفعوال : تزد الظاملني إال ضالالً ، أي 
كيف جاز أن يريد هلم : فإن قلت . لى صاحبه نودي للصالة وصل يف املسجد؛ حتكى قوليه معطوفاً أحدمها ع

أن خيذلوا ومينعوا األلطاف ، لتصميمهم على الكفر ووقوع : املراد بالضالل : الضالل ويدعو اهللا بزيادته؟ قلت 
: وجيوز أن يريد بالضالل . اليأس من إمياهنم ، وذلك حسن مجيل جيوز الدعاء به ، بل ال حيسَن الدعاء خبالفه 

  ] . ٢٨: نوح [ } َوالَ تَزِِد الظاملني إِالَّ تََباراً { : الك ، لقوله تعاىل الضياع واهل

َوقَالَ نُوٌح َربِّ لَا َتذَْر َعلَى الْأَْرضِ ) ٢٥(ِممَّا َخِطيئَاِتهِْم أُغْرِقُوا فَأُْدِخلُوا َناًرا فَلَْم َيجُِدوا لَُهْم ِمْن ُدوِن اللَِّه أَْنَصاًرا 
  ) ٢٧(إِنََّك إِنْ َتذَْرُهمْ ُيِضلُّوا ِعبَاَدَك َولَا َيِلُدوا إِلَّا فَاجًِرا كَفَّاًرا ) ٢٦(يَّاًرا ِمَن الْكَافِرِيَن َد

لبيان أن مل يكن إغراقهم بالطوفان ، فإدخاهلم النار إال من أجل خطيئاهتم ، وأكد هذا } ّممَّا خطيائاهتم { تقدمي 
بتأخري الصلة ، وكفى هبا مزجرة ملرتكب اخلطايا » خطيئاهتم ما أغرقوامن «ويف قراءة ابن مسعود » ما«املعىن بزيادة 

، فإن كفر قوم نوح كان واحدة من خطيئاهتم ، وإن كانت كرباهّن ، وقد نعيت عليهم سائر خطيئاهتم كما نعى 
ويعلم أنّ عليهم كفرهم ، ومل يفرق بينه وبينهن يف استيجاب العذاب ، لئال يتكل املسلم اخلاطىء على إسالمه ، 

وخطياهتم بقلبها ياء . باهلمزة » خطيئاهتم«وقرىء . معه ما يستوجب به العذاب وإن خال من اخلطيئة الكربى 



جعل دخوهلم } فَأُْدِخلُواْ َناراً { وجيوز أن يراد الكفر . وإدغامها وخطاياهم وخطيئتهم بالتوحيد على إرادة اجلنس 
. أو أريد عذاب القرب . القترابه ، وألنه كائن ال حمالة ، فكأنه قد كان  النار يف اآلخرة كأنه متعقب إلغراقهم ،

كانوا : وعن الضحاك . أصابه ما يصيب املقبور من العذاب : ومن مات يف ماء أو يف نار أو أكلته السباع والطري 
ى حسب خطيئاهتم نوعاً وتنكري النار إما لتعظيمها ، أو ألن اهللا أعد هلم عل. يغرقون من جانب وحيرقون من جانب 

تعريض بإختاذهم آهلة من دون اهللا وأهنا غري قادرة على نصرهم ، } فَلَْم َيجُِدواْ لَُهْم مِّن ُدوِن اهللا أَنصَاراً { من النار 
مْ أَْم لَُه{ : فلم جيدوا هلم من دون اهللا آهلة ينصروهنم ومينعوهنم من عذاب اهللا ، كقوله تعاىل : وهتكم هبم ، كأنه قال 
ما بالدار ديار : من األمساء املستعملة يف النفي العام ، يقال } َديَّاراً { ] .  ٤٣: األنبياء [ } آِلَهةٌ َتْمَنعُُهْم ّمن ُدونَِنا 

أو من الدار؛ أصله ديوار ، ففعل به ما فعل بأصل سيد وميت ، ولو . وديور ، كقيام وقيوم؛ وهو فيعال من الدور 
: مب علم أن أوالدهم يكفرون ، وكيف وصفهم بالكفر عند الوالدة؟ قلت : فإن قلت . اراً كان فعاالً لكان دّو

لبث فيهم ألف سنة إال مخسني عاماً ، فذاقهم وأكلهم وعرف طباعهم وأحواهلم ، وكان الرجل منهم ينطلق بابنه 
غري على ذلك؛ وقد أخربه اهللا أحذر هذا ، فإنه كذاب ، وإن أيب حذرنيه فيموت الكبري وينشأ الص: إليه ، ويقول 

ال يلدوا إال من سيفجر } َوالَ َيِلُدواْ إِالَّ فَاجِراً كَفَّاراً { عّز وجل أنه لن يؤمن من قومك إال من قد آمن؛ ومعىن 
  .فوصفهم مبا يصريون إليه ، كقوله عليه الصالة والسالم . ويكفر 

.من قتل قتيالً فله سلبه ) "  ١٢٣٠(   "  

  ) ٢٨(بَاًرا ِلي َولَِواِلَديَّ َوِلَمْن َدَخلَ َبيِْتَي ُمْؤِمًنا َوِللُْمْؤِمنَِني وَالُْمْؤِمنَاِت َولَا تَزِِد الظَّاِلِمَني إِلَّا َت َربِّ اغِْفْر

وقرأ احلسني بن . وقيل مها آدم وحواء . كانا مؤمنني : أبوه ملك بن متوشلخ ، وأمه مشخا بنت أنوش } ولوالدى { 
سفينيت؛ خص أّوال من يتصل به؛ : وقيل . مسجدي : وقيل . منزيل } َبيِْتَى { ساما وحاما : يريد  »ولولدي«علي 

ما فعل صبياهنم حني أغرقوا؟ : فإن قلت . هالكاً } َتَباراً { ألهنم أوىل وأحق بدعائه ، مث عم املؤمنني واملؤمنات 
نواع من أسباب املوت ، وكم منهم من ميوت غرقوا معهم ال على وجه العقاب ، ولكن كما ميوتون باأل: قلت 

ومنه قوله عليه الصالة . بالغرق واحلرق ، وكأن ذلك زيادة يف عذاب اآلباء واألمهات إذا أبصروا أطفاهلم يغرقون 
  :و السالم 

علم اهللا : أنه سئل عن ذلك فقال : وعن احلسن " يهلكون مهلكاً واحداً ويصدرون مصادر شىت ) "  ١٢٣١( 
أعقم اهللا أرحام نسائهم وأيبس أصالب آبائهم قبل الطوفان بأربعني أو سبعني : وقيل . م فأهلكهم بغري عذاب براءهت

  .سنة ، فلم يكن معهم صيب حني أغرقوا 
  :عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  " .من قرأ سورة نوح كان من املؤمنني الذين تدركهم دعوة نوح عليه السالم ) "  ١٢٣٢( 

يَْهِدي إِلَى الرُّْشِد فَآمَنَّا بِِه َولَْن ُنْشرَِك بَِربَِّنا ) ١(أُوِحَي إِلَيَّ أَنَُّه اْستََمَع َنفٌَر ِمَن الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا َسِمعَْنا قُْرآًنا َعجًَبا  قُلْ
َوأَنَّا ظََننَّا ) ٤(َوأَنَُّه كَانَ َيقُولُ َسِفيُهَنا َعلَى اللَِّه َشطَطًا  )٣(وَأَنَُّه َتعَالَى َجدُّ َربَِّنا َما اتََّخذَ َصاِحَبةً َولَا وَلًَدا ) ٢(أََحًدا 

  ) ٥(أَنْ لَْن َتقُولَ الْإِْنُس وَالْجِنُّ َعلَى اللَِّه كَِذًبا 

َوإِذَا { أعد وأزن : أوحي إليه ووحى إليه ، فقلبت الواو مهزة ، كما يقال : وأصله وحي؛ يقال » أحى«قرىء 
، وهو من القلب املطلق جوازه يف كل واو مضمومة؛ وقد أطلقه املازين يف ]  ١١: املرسالت [ } َتْت الرسل أُقّ



بالفتح ، ألنه } أَنَُّه استمع { على األصل » وحى«املكسورة أيضاً كإشاح وإسادة ، وإعاء أخيه ، وقرأ ابن أيب عبلة 
قول ، مث حتمل عليهما البواقي ، فما كان من الوحي فتح بالكسر؛ ألنه مبتدأ حمكي بعد ال: وإنا مسعنا . فاعل أوحى 

َوأَنَّهُ { ، ]  ١٨: اجلن [ } َوأَنَّ املساجد { وكلهن من قوهلم إال الثنتني األخريني : ، وما كان من قول اجلّن كسر 
صدقناه وصدقنا : قيل  ، ومن فتح كلهّن فعطفاًعلى حمل اجلار واجملرور يف آمنا به ، كأنه]  ١٩: اجلن [ } لََّما قَاَم 

مجاعة منهم ما بني الثالثة إىل العشرة } َنفٌَر مَِّن اجلن { أنه تعاىل جد ربنا ، وأنه كان يقول سفيهنا ، وكذلك البواقي 
قالوا : أي } فَقَالُواْ إِنَّا َسِمعَْنا { كانوا من الشيصبان ، وهم أكثر اجلّن عدداً وعامة جنود إبليس منهم : وقيل . 

[ } قَالُواْ ياقومنآ إِنَّا َسِمْعَنا كتابا )  ٢٩( فَلَمَّا قُِضَى َولَّْواْ إىل قَْوِمهِم مُّنِذرِيَن { : هم حني رجعوا إليهم ، كقوله لقوم
بديعاً مباينا لسائر الكتب يف حسن نظمه وصحة معانيه ، قائمة فيه دالئل } َعَجًبا { ، ]  ٣٠ ٢٩: األحقاف 
يهدى { وهو ما خرج عن حد أشكاله ونظائره : وفيه مبالغة . ضع موضع العجيب وعجب مصدر يو. اإلعجاز 

للقرآن؛ وملا كان اإلميان به } بِِه { والضمري يف . إىل التوحيد واإلميان : وقيل . يدعو إىل الصواب } إِلَى الرشد 
ولن نعود إىل ما كنا عليه من : أي } آ أََحداً َولَن نُّشرَِك بَِربَِّن{ : قالوا : إمياناً باهللا وبوحدانيته وبراءة من الشرك 

} َجدُّ َربَِّنا { يفسره } بَِربَِّنا { : وجيوز أن يكون الضمري هللا عز وجل؛ ألنّ قوله . اإلشراك به يف طاعة الشيطان 
أ كان الرجل منا إذا قر: ويف حديث عمر رضي اللَّه عنه . عظم : جّد فالن يف عيين ، أي : عظمته من قولك 

أو ملكه وسلطانه أو غناه ، استعارة من اجلد الذي هو الدولة . وروي يف أعيننا . البقرة وآل عمران جّد فينا 
أو لسلطانه . وصفه بالتعايل عن الصاحبة والولد لعظمته : والبخت؛ ألن امللوك واألغنياء هم اجملدودون واملعىن 

جّد «على التمييز و» جّدا ربنا«وقرىء . بيان لذلك } َولَداً  َما اختذ صاحبة َوالَ{ : وقوله . وملكوته أو لغناه 
صدق ربوبيته وحق إهليته عن اختاذ الصاحبة والولد ، وذلك أهنم ملا مسعوا القرآن ووفقوا : بالكسر ، أي » ربنا

وولداً ، فاستعظموه للتوحيد واإلميان ، تنبهوا على اخلطأ فيما اعتقده كفرة اجلّن من تشبيه اهللا خبلقه واختاذه صاحبة 
: ومنه . جماوزة احلّد يف الظلم وغريه : والشطط . إبليس لعنه اهللا أو غريه من مردة اجلن : سفيههم . ونزهوه عنه 

يقول قوال هو يف نفسه شطط؛ لفرط ما أشطَّ فيه ، وهو نسبة الصاحبة والولد : أشط يف السوم ، إذا أبعد فيه ، أي 
نّ أحداً من الثقلني لن يكذب على اهللا ولن يفتري عليه ما ليس حبق ، فكنا نصّدقهم فيم إىل اهللا ، وكان يف ظننا أ

أو نصب . مكذوباً فيه : قوالً كذباً ، أي } كَِذًبا { أضافوا إليه من ذلك ، حىت تبني لنا بالقرآن كذهبم وافتراؤهم 
ذباً موضع تقّوال ، ومل جيعله صفة؛ ألنّ وضع ك» أن لن تقّول«ومن قرأ . نصب املصدر ألنّ الكذب نوع من القول 

  .التقّول ال يكون إال كذباً 

َوأَنَُّهْم ظَنُّوا كََما ظََنْنُتمْ أَنْ لَْن َيْبَعثَ اللَُّه ) ٦(َوأَنَُّه كَانَ رَِجالٌ ِمَن الْإِْنسِ َيُعوذُونَ بِرَِجالٍ ِمَن الْجِنِّ فََزاُدوُهْم َرَهقًا 
  ) ٧(أََحًدا 

أنّ اإلنس بإستعاذهتم هبم زادوهم كرباً وكفراً؛ وذلك أنّ الرجل من العرب كان : واملعىن . احملارم  غشيان: الرهق 
أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه ، يريد اجلن : إذا أمسى يف واد قفر يف بعض مسايره وخاف على نفسه قال 

أو فزاد اجلن اإلنس رهقاً . فذلك رهقهم  سدنا اجلن واإلنس؛: وكبريهم؛ فإذا مسعوا بذلك استكربوا وقالوا 
وهو من كالم اجلن ، يقوله بعضهم } ظَنُّواْ كََما ظَنَنُتْم { وأنّ اإلنس } وَأَنَُّهْم { بإغوائهم وإضالهلم الستعاذهتم هبم 

  .فار قريش لك} ظَنَنُتْم { للجّن ، واخلطاب يف ) وأهنم ظنوا ( والضمري يف . وقيل اآليتان من مجلة الوحي . لبعض 



وَأَنَّا كُنَّا َنقُْعُد ِمْنَها َمقَاِعَد لِلسَّْمعِ فََمْن َيْسَتِمعِ الْآنَ ) ٨(َوأَنَّا لََمْسَنا السََّماَء فََوَجْدَناَها ُمِلئَتْ َحَرًسا َشِديًدا َوُشهًُبا 
  ) ٩(َيجِْد لَُه شَِهاًبا َرَصًدا 

  :عرف قال املس ، فاستعري للطلب؛ ألن املاس طالب مت: اللمس 
  إىل َنَسبٍ يف قَْوِمِه غَْيرِ َواضِعِ... َمَسْسَنا ِمَن اآلَباِء شَْيئاً َوكُلَُّنا 

. وقوهلم؛ جسوه بأعينهم وجتسسوه . اجلس : وحنوه » كطلبه وأطلبه وتطلبه«ملسه والتمسه ، وتلمسه : يقال 
رد يف معىن احلرّاس ، كاخلدم يف معىن اسم مف: واحلرس . طلبنا بلوغ السماء واستماع كالم أهلها : واملعىن 

  .شداداً؛ وحنوه : اخلّدام؛ ولذلك وصف بشديد ، ولو ذهب إىل معناه لقيل 
: مثل احلرس : والرصد . ألنّ الرجل والركب مفردان يف معىن الرجال والركاب ... أَْخَشى ُرجَْيالً أَْو ُركُْيباً غَاِدَيا 
ب راصدين بالرجم ، وهم املالئكة الذين يرمجوهنم بالشهب ، ومينعوهنم ذوى شها: اسم مجع للراصد ، على معىن 

  :مبعىن الراصد أو كقوله . وجيوز أن يكون صفة للشهاب . من االستماع 
كأن الرجم مل يكن يف اجلاهلية ، وقد : فإن قلت . يعين جيد شهاباً راصداً له وألجله ... َومعى جَِياعاً . . . . . . 

، فذكر فائدتني يف ]  ٥: امللك [ } َولَقَْد َزيَّنَّا السماء الدنيا مبصابيح وجعلناها ُرُجوماً للشياطني { : قال اهللا تعاىل 
قال بعضهم حدث بعد مبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : التزيني ، ورجم الشياطني؟ قلت : خلق الكواكب 

  :قال بشر بن أيب خازم . ذكره يف شعر أهل اجلاهلية وهو إحدى آياته ، والصحيح أنه كان قبل املبعث؛ وقد جاء 
  َيْنقَضُّ َخلْفَُهَما اْنِقَضاضَ الْكَْوكَبِ... َوالِْعُري ُيْرِهقَُها الُْغبَاُر َوَجْحشَُها 

  :وقال أوس بن حجر 
  َنقٌْع َيثُوُر َتَخالُه طُُنبَا... َوانْقَضَّ كَالدُّرِّيِّ َيْتَبُعه 
  :وقال عوف بن اخلرع 

  أَوِ الثَّْوَر كَالدُّرِّىِّ َيْتَبُعهُ الدَُّم... دُّ َعلَْيَنا الِْعَري ِمْن ُدوِن إلِْفِه َيُر
كثر الرجم وزاد : ولكن الشياطني كانت تسترق يف بعض األحوال ، فلما بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

أكان يرمى بالنجوم : قلت للزهري : ن معمر وع. زيادة ظاهرة؛ حىت تنبه هلا اإلنس واجلن ، ومنع االستراق أصالً 
غلظت وشدد أمرها حني بعث النيب : فقال } َوأَنَّا كُنَّا َنقُْعدُ { : أرأيت قوله تعاىل : قلت . نعم : يف اجلاهلية؟ قال 

  :وروى الزهري عن علي بن احلسني عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما . صلى اهللا عليه وسلم 
ما : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم جالس يف نفر من األنصار إذ رمى بنجم فاستنار ، فقال بينا رسول )  ١٢٣٣( 

} ُمِلئَْت { : ويف قوله . ميوت عظيم أو يولد عظيم : كنا نقول : فقالوا " كنتم تقولون يف مثل هذا يف اجلاهلية؟ 
أي كنا جند فيها بعض املقاعد خالية } مقاعد  َنقُْعُد ِمنَْها{ : دليل على أن احلادث هو املل والكثرة ، وكذلك قوله 

من احلرس والشهب ، واآلن ملئت املقاعد كلها ، وهذا ذكر ما محلهم على الضرب يف البالد حىت عثروا على 
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واستمعوا قراءته 

  ) ١٠(بِهِْم َربُُّهْم َرَشًدا  َوأَنَّا لَا َنْدرِي أََشرٌّ أُرِيَد بَِمْن ِفي الْأَْرضِ أَْم أََراَد

ما هذا إال ألمر أراده اهللا بأهل األرض ، : ملا حدث هذا احلادث من كثرة الرجم ومنع االستراق ، قلنا : يقولون 
  .خرياً ، من عذاب أو رمحة ، أو من خذالن أو توفيق : وال خيلو من أن يكون شراً أو رشداً ، أي 



  ) ١١(َوِمنَّا ُدونَ ذَِلَك كُنَّا طَرَاِئَق ِقَدًدا  َوأَنَّا ِمنَّا الصَّاِلُحونَ

وما { : ومنا قوم دون ذلك ، فحذف املوصوف ، كقوله } َوِمنَّا ُدونَ ذَِلَك { منا األبرار املتقون } ِمنَّا الصاحلون { 
{ ادوا الطاحلني وهم املقتصدون يف الصالح غري الكاملني فيه أو أر]  ١٦٤: الصافات [ } منا إال له مقام معلوم 

أو كنا يف اختالف أحوالنا مثل . كنا ذوي مذاهب مفترقة خمتلفة : بيان للقسمة املذكورة ، أي } كُنَّا طََرآِئَق ِقدَداً 
  :أو كنا يف طرائق خمتلفة ، كقوله . الطرائق املختلفة 

ف املضاف الذي هو الطرائق وإقامة الضمري أو كانت طرائقنا طرائق قدداً على حذ... كََما َعَسلَ الطَّرِيَق الثَّْعلَُب 
املضاف إليه مقامه؛ والقّدة من قّد ، كالقطعة من قطع ، ووصفت الطرائق بالقدد ، لداللتها على معىن التقطع 

  .والتفّرق 

  ) ١٢(َوأَنَّا ظََننَّا أَنْ لَْن نُْعجَِز اللََّه ِفي الْأَْرضِ َولَْن نُْعجَِزُه هََرًبا 

لن نعجزه كائنني يف األرض أينما كنا فيها ، ولن نعجزه هاربني منها إىل : حاالن ، أي } هََرباً { و } ِفى األرض { 
والظن مبعىن اليقني؛ وهذه صفة . لن نعجزه يف األرض إن أراد بنا أمراً ، ولن نعجزه هرباً إن طلبنا : وقيل . السماء 

خيار ، وأشرار ، ومقتصدون؛ وأهنم يعتقدون أنّ اهللا عز منهم أ: أحوال اجلن وما هم عليه من أحواهلم وعقائدهم 
  .وجل عزيز غالب ال يفوته مطلب وال ينجى عنه مهرب 

  ) ١٣(َوأَنَّا لَمَّا َسِمْعَنا الُْهَدى آَمنَّا بِِه فََمْن ُيْؤِمْن بَِربِِّه فَلَا َيخَاُف َبْخًسا وَلَا َرَهقًا 

فهو ال خياف ، أي فهو غري خائف؛ وألنّ } فَالَ َيخَاُف { لقرآن وإمياهنم به هو مساعهم ا} لَمَّا َسِمْعَنا اهلدى ا { 
يف رفع الفعل وتقدير : أي فائدة : فإن قلت . ال خيف : الكالم يف تقدير مبتدأ وخرب دخلت الفاء ، ولوال ذاك لقيل 

: ال خيف؟ قلت : يقال مبتدأ قبله حىت يقع خرباً له ووجوب إدخال الفاء ، وكان ذلك كله مستغىن عنه بأن 
فهو ال خياف ، فكان داالً على حتقيق أنّ املؤمن ناج ال حمالة وأنه هو : الفائدة فيه أنه إذا فعل ذلك ، فكأنه قيل 
أي جزاء خبس وال رهق ، ألنه } َبْخساً َوالَ َرَهقاً { فال خيف ، على النهي : املختص بذلك دون غريه وقرأ األعمش 

وفيه داللة على أن من حق من آمن باللَّه أن جيتنب . وال رهق ظلم أحد فال خياف جزاءمها  مل يبخس أحداً حقاً
  .ومنه قوله عليه الصالة والسالم . املظامل 

فال خياف أن يبخس بل جيزى اجلزاء : وجيوز أن يراد » املؤمن من أمنه الناس على أنفسهم وأمواهلم « )  ١٢٣٤( 
  ] . ٤٣: القلم [ } ترهقهم ذلة { : من قوله عز وجل األوىف ، وال أن ترهقه ذلة ، 

َوأَمَّا الْقَاِسطُونَ فَكَاُنوا ِلَجهَنََّم َحطًَبا ) ١٤(َوأَنَّا ِمنَّا الُْمْسِلُمونَ َوِمنَّا الْقَاِسطُونَ فََمْن أَْسلََم فَأُولَِئَك َتحَرَّْوا َرَشًدا 
)١٥ (  

أنّ احلجاج قال له حني : وعن سعيد بن جبري رضي اهللا عنه . ق الكافرون اجلائرون عن طريق احل} القاسطون { 
ما أحسن ما قال ، حسبوا أنه يصفه بالقسط والعدل؛ : قاسط عادل ، فقال القوم : ما تقول يفّ؟ قال : أراد قتله 

ثْمَّ { : قوله تعاىل و} َوأَمَّا القاسطون { : يا جهلة ، إنه مساين ظاملاً مشركاً ، وتال هلم قوله تعاىل : فقال احلجاج 



، وقد زعم من ال يرى للجن ثواباً أنّ اهللا تعاىل أوعد قاسطيهم وما ]  ١: األنعام [ } الذين كَفَُرواْ بَِربّهِْم يَْعِدلُونَ 
فذكر سبب الثواب وموجبه ، واهللا أعدل من } فَأُْولَِئَك َتَحرَّْواْ َرَشداً { : وعد مسلميهم؛ وكفى به وعداً أن قال 

  .يعاقب القاسط وال يثيب الراشد  أن

ِلَنفِْتَنُهْم ِفيِه َوَمْن ُيعْرِْض َعْن ِذكْرِ َربِِّه َيْسلُكُْه َعذَاًبا َصَعًدا ) ١٦(َوأَلَّوِ اْسَتقَامُوا َعلَى الطَّرِيقَِة لَأَْسقَْيَناُهْم َماًء غََدقًا 
)١٧ (  

وأوحي إيلّ أن الشأن واحلديث لو استقام : لة املوحى واملعىن أن خمففة من الثقيلة ، وهو من مج} َوأَلَّوِ استقاموا { 
لو ثبت أبوهم اجلان على ما كان عليه من عبادة اهللا والطاعة ومل يستكرب عن : اجلن على الطريقة املثلى ، أي 

الكثري  وذكر املاء الغدق وهو. السجود آلدم ومل يكفر وتبعه ولده على اإلسالم ، ألنعمنا عليهم ولوسعنا رزقهم 
لنختربهم فيه كيف يشكرون } لنفتنهم ِفيِه { وقرىء هبما ، ألنه أصل املعاش وسعة الرزق . بفتح الدال وكسرها 

وأن لو استقام اجلن الذين استمعوا على طريقتهم اليت كانوا عليها قبل : وجيوز أن يكون معناه . ما خّولوا منه 
لتكون النعمة سبباً يف : نا عليهم الرزق مستدرجني هلم ، لنفتنهم فيه االستماع ومل ينتقلوا عنها إىل اإلسالم لوسع

عن عبادته } َعن ِذكْرِ َربِِّه { اتباعهم شهواهتم ، ووقوعهم يف الفتنة ، وازديادهم إمثاً؛ أو لنعذهبم يف كفران النعمة 
: واألصل } َعذَاباً { دخله ن: وقرىء بالنون مضمومة ومفتوحة ، أي } َيْسلُكُْه { أو عن موعظته أو عن وحيه 
إّما حبذف اجلار وإيصال : فعّدى إىل مفعولني ]  ٤٢: املدثر [ } َما َسلَكَكُْم ِفى َسقََر { : نسلكه يف عذاب ، كقوله 

سلكه : يقال » ندخله«وإّما بتضمينه معىن ]  ١٥٥: األعراف [ } واختار موسى قَْوَمُه { : الفعل ، كقوله 
  :وأسلكه قال 

صعد صعداً وصعوداً ، فوصف به العذاب ، ألنه : مصدر صعد ، يقال : والصعد ... ى إذَا أْسلَكُوُهْم يف قتَاِئَدٍة َحتَّ
ما تصعَدين شيء ما تصعََّدتين خطبة : ومنه قول عمر رضي اللَّه عنه . يتصعد املعذب أي يعلوه ويغلبه فال يطيقه 

  .ما شق على وال غلبين : النكاح ، يريد 

  ) ١٨(الَْمَساجَِد ِللَِّه فَلَا َتْدُعوا َمَع اللَِّه أََحًدا  َوأَنَّ

على أنّ الالم متعلقة بال تدعوا ، } ِللَِّه فَالَ َتْدعُواْ { وألن املساجد : وقيل معناه . من مجلة املوحى } َوأَنَّ املساجد { 
يعين األرض كلها؛ ألهنا : وعن احلسن . عبادته يف املساجد ، ألهنا هللا خاصة ول} َمَع اهللا أََحداً { فال تدعوا : أي 

: ومنه قوله تعاىل . املراد هبا املسجد احلرام ، ألنه قبلة املساجد : وقيل . جعلت للنيب صلى اهللا عليه وسلم مسجداً 
ان اليهود والنصارى إذا ك: وعن قتادة ]  ١١٤: البقرة [ } َوَمْن أَظْلَُم ِممَّن مََّنَع مساجد اهللا أَن ُيذْكََر ِفيَها امسه { 

املساجد أعضاء : وقيل . دخلوا بيعهم وكنائسهم أشركوا باهللا ، فأمرنا أن خنلص هللا الدعوة إذا دخلنا املساجد 
  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . السجود السبعة 

» ان ، والقدمان وهي اجلبهة ، واألنف ، واليدان ، والركبت: أمرت أن أسجد على سبعة آراب « )  ١٢٣٥( 
  .هي مجع مسجد وهو السجود : وقيل 

  ) ١٩(َوأَنَُّه لَمَّا قَاَم َعْبُد اللَِّه َيْدُعوُه كَادُوا َيكُوُنونَ َعلَْيِه ِلَبًدا 



وأوحى : ألن تقديره : رسول اهللا أو النيب؟ قلت : هال قيل : فإن قلت . النيب صلى اهللا عليه وسلم } َعْبُد اهللا { 
جيء به على ما يقتضيه : ملا قام عبد اهللا فلما كان واقعاً يف كالم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن نفسه إيلَّ أنه 

التواضع والتذلل أو ألن املعىن أن عبادة عبد اهللا ليست بأمر مستبعد عن العقل وال مستنكر ، حىت يكونوا عليه 
لصالة الفجر بنخلة حني أتاه اجلن فاستمعوا لقراءته صلى اهللا  قيامه: قام يعبده ، يريد ) قام يدعوه ( ومعىن . لبداً 

أي يزدمحون عليه متراكمني تعجباً مما رأوا ممن عبادته واقتداء أصحابه به } كَاُدواْ َيكُوُنونَ َعلَْيِه لَِبداً { عليه وسلم 
وقيل . مثله ، ومسعوا مبا مل يسمعوا بنظريه قائماً وراكعاً وساجداً ، وإعجاباً مبا تال من القرآن ، ألهنم رأوا ما مل يروا 

كاد املشركون لتظاهرهم عليه : ملا قام رسوالً يعبد اهللا وحده خمالفاً للمشركني يف عبادهتم اآلهلة من دونه : معناه 
لبدة «مجع لبدة وهو ما تلبد بعضه على بعض ، ومنها } لَِبداً { وتعاوهنم على عداوته يزدمحون عليه متراكمني 

مجع لبود ، : مجع البد ، كساجد وسجد ولبدا بضمتني : واللبدة يف معىن اللبدة؛ ولبدا » لبدا«وقرىء » سداأل
تلبدت اإلنس واجلن على هذا األمر ليطفئوه فأىب اهللا إال أن ينصره ويظهره على من : كصبور وصرب وعن قتادة 

لقومهم حني رجعوا إليهم حاكني ما رأوا من صالته قالوه : جعله من كالم اجلن : بالكسر » وإنه«ومن قرأ . ناوأه 
  .وازدحام أصحابه عليه يف ائتمامهم به 

قُلْ إِنِّي لَْن ُيجِريَنِي ِمَن اللَِّه ) ٢١(قُلْ إِنِّي لَا أَْمِلكُ لَكُْم ضَرا َولَا َرَشًدا ) ٢٠(قُلْ إِنََّما أَْدُعو رَبِّي َولَا أُْشرُِك بِهِ أََحًدا 
إِلَّا َبلَاغًا ِمَن اللَِّه َورِسَالَاِتِه َوَمْن َيْعصِ اللََّه َوَرُسولَُه فَإِنَّ لَُه نَاَر جََهنََّم َخاِلِدينَ ) ٢٢(أَجَِد ِمْن ُدونِِه ُملَْتَحًدا  أََحٌد َولَْن
قُلْ إِنْ أَْدرِي أَقَرِيٌب َما ) ٢٤(قَلُّ َعَدًدا َحتَّى إِذَا َرأَْوا َما ُيوَعُدونَ فََسَيْعلَُمونَ َمْن أَْضَعُف نَاِصًرا َوأَ) ٢٣(ِفيَها أََبًدا 

إِلَّا َمنِ ارَْتَضى ِمْن َرُسولٍ فَإِنَّهُ ) ٢٦(َعاِلُم الَْغْيبِ فَلَا ُيظْهُِر َعلَى غَْيبِِه أََحًدا ) ٢٥(ُتوَعُدونَ أَْم َيْجَعلُ لَُه رَبِّي أََمًدا 
ِلَيْعلََم أَنْ قَْد أَْبلَُغوا رِسَالَاِت رَبِّهِْم وَأََحاطَ بَِما لََدْيهِْم َوأَْحَصى كُلَّ َشْيءٍ ) ٢٧(ًدا َيْسلُُك ِمْن َبْينِ َيَدْيِه َوِمْن َخلِْفِه َرَص

  ) ٢٨(َعَدًدا 

َوآل أُْشرُِك بِهِ { ما أتيتكم بأمر منكر ، إمنا أعبد ريب وحده : يريد } إِنََّمآ أَْدُعو َربِّى { للمتظاهرين عليه ) قال ( 
ليس ما ترون : أو قال للجن عند ازدحامهم متعجبني . وليس ذاك مما يوجب إطباقكم على مقىت وعداويت  }أََحداً 

أو قال اجلن . من عباديت اهللا ورفضي اإلشراك به بأمر يتعجب منه ، إمنا يتعجب ممن يدعو غري اهللا وجيعل له شريكاً 
الغّي ، ويدل عليه : وال نفعاً أو أراد بالضر } َرَشداً  َوالَ{ لقومهم ذلك حكاية عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

أو ال أستطيع أن . واملعىن ال أستطيع أن أضركم وأن أنفعكم ، إمنا الضاّر والنافع اهللا » غياً وال رشداً«قراءة أّيب 
أي ال أملك إال . ه استثناء من} إِالَّ بالغا { و : أقسركم على الغّي والرشد ، إمنا القادر على ذلك اهللا عز وجل 

مجلة معترضة اعترض هبا لتأكيد نفي االستطاعة عن نفسه وبيان عجزه ، } قُلْ إِّنى لَن ُيجَِرينِى { بالغاً من اهللا و 
مل يصح أن جيريه منه أحد أو جيد من دونه مالذا : على معىن أنّ اهللا إن أراد به سوءاً من مرض أو موت أو غريمها 

أي قال » قال ال أملك«حميصاً ومعدالً وقرىء : وقيل . امللتجأ ، وأصله املدَّخل ، من اللحد :  وامللتحد: يأوي إليه 
أي } ُملَْتَحًدا { بدل من ) بالغاً : ( وقيل . وجيوز أن يكون من حكاية اجلن لقومهم . عبد اهللا للمشركني أو للجن 

أن ال أبلغ بالغاً : ومعناه » أن ال«هي } إِالَّ { :  وقيل. لن أجد من دونه منجى إال أن أبلغ عنه ما أرسلين به : 
. ال أملك لكم إال التبليغ والرساالت : عطف على بالغاً ، كأنه قيل } ورساالته { إن ال قياماً فقعوداً : كقولك 
لين هبا من غري قال اهللا كذا ، ناسباً لقوله إليه ، وأن أبلغ رساالته اليت أرس: إال أن أبلغ عن اهللا فأقول : واملعىن 

  .بلغ عنه ومنه قوله عليه الصالة والسالم : أال يقال : فإن قلت . زيادة وال نقصان 



بََراءةٌ ّمَن اهللا { : من ليست بصلة للتبليغ ، إمنا هي مبنزلة من يف قوله : ؟ قلت " بلغوا عين بلغوا عين ) "  ١٢٣٦( 
{ : فجزاؤه أنّ له نار جهنم كقوله : على » فأن له نار جهنم«رىء وق. مبعىن بالعاً كائناً من اهللا ]  ١: التوبة [ } 

. محال على معىن اجلمع يف من } خالدين { : وقال . فحكمه أنّ هللا مخسه : أي ]  ٤١: األنفال [ } فَأَنَّ للَِّه ُخُمَسُه 
على ]  ١٩: اجلن [ } ِه لَِبداً َيكُوُنونَ َعلَْي{ : بقوله : ، وجعل ما بعده غاية له؟ قلت » حىت«مب تعلق : فإن قلت 

من يوم بدر } حىت إِذَا َرأَْواْ َما ُيوَعُدونَ { أهنم يتظاهرون عليه بالعداوة ، ويستضعفون أنصاره ويستقلون عددهم 
جيوز أن يتعلق و} أَْضَعُف نَاصِراً َوأَقَلُّ َعدَداً { حينئذ أهنم } فََسَيْعلَُمونَ { أو من يوم القيامة . وإظهار اهللا له عليهم 

{ ال يزالون على ما هم عليه : من استضعاف الكفار له واستقالهلم لعدده ، كأنه قال : مبحذوف دلت عليه احلال 
إنه كائن ال ريب فيه } قُلْ { مىت يكون هذا املوعود؟ إنكاراً له ، فقيل : قال املشركون } حىت إِذَا َرأَْواْ َما ُيوَعُدونَ 
  . قد وعد ذلك وهو ال خيلف امليعاد ، فال تنكروه؛ فإن اهللا

أَْم { : ما معىن قوله : فإن قلت . وأما وقته فما أدري مىت يكون؛ ألنّ اهللا مل يبينه ملا رأى يف إخفاء وقته من املصلحة 
آل [ } َوبَْيَنُه أََمَدا َبعِيًدا َتَودُّ لَْو أَنَّ َبيَْنَها { : واألمد يكون قريباً وبعيداً أال ترى إىل قوله } َيجَْعلُ لَُه رىب أََمداً 

ما أدري أهو حال : كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يستقرب املوعد ، فكأنه قال : ؟ قلت ]  ٣٠: عمران 
تبيني } ِمن رَّسُولٍ { فال يطلع و } عامل الغيب فَالَ ُيظْهُِر { هو : متوقع يف كل ساعة أم مؤجل ضربت له غاية أي 

ويف هذا . أنه ال يطلع على الغيب إال املرتضى الذي هو مصطفى للنبوة خاصة ، ال كل مرتضى : عين ملن ارتضى ، ي
وقد خّص اهللا الرسل من بني . إبطال للكرامات؛ ألنّ الذين تضاف إليهم وإن كانوا أولياء مرتضني ، فليسوا برسل 

اهبما أبعد شيء من االرتضاء وأدخله يف املرتضني باالطالع على الغيب وإبطال الكهانة والتنجيم ، ألنّ أصح
حفظة من املالئكة حيفظونه من } َوِمْن َخلِْفِه َرَصداً { يدي من ارتضى للرسالة } فَإِنَُّه َيسْلُُك ِمن َبْينِ َيَدْيِه { السخط 

ما بعث  :وعن الضحاك . الشياطني يطردوهنم عنه ويعصمونه من وساوسهم وختاليطهم ، حىت يبلغ ما أوحى به إليه 
} أَن قَْد أَْبلَُغواْ رساالت َربِّهِْم { اهللا } لَِّيعْلََم { نّيب إال ومعه مالئكة حيرسونه من الشياطني أن يتشبهوا بصورة امللك 

فَإِنَّ لَُه َنارَ { : مث مجع على املعىن ، كقوله ) من بني يديه ومن خلفه : ( وحد أوال على اللفظ يف قوله : يعين األنبياء 
ليبلغوا رساالت رهبم كما هي ، حمروسة من الزيادة والنقصان؛ وذكر : ، واملعىن ]  ٢٣: اجلن [ } هَنََّم خالدين َج

{ على البناء للمفعول » ليعلم«: ، وقرىء ]  ٣١: حممد [ } حىت َنْعلََم اجملاهدين { : العلم كذكره يف قوله تعاىل 
من احلكم والشرائع ، ال يفوته منها شيء وال ينسى منها حرفاً ، فهو مهيمن مبا عند الرسل } َوأََحاطَ بَِما لََديْهِْم 

من القطر والرمل وورق األشجار ، وزبد البحار ، فكيف ال حييط مبا } وأحصى كُلَّ َشْىٍء َعَدداً { عليها حافظ هلا 
  .مصدر يف معىن إحصاء أو . وضبط كل شيء معدوداً حمصوراً : حال ، أي : عند الرسل من وحيه وكالمه وعدداً 
  :عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  " .من قرأ سورة اجلن كان له بعدد كل جينّ صدق حممداً صلى اهللا عليه وسلم وكذب به عتق رقبة ) "  ١٢٣٧( 

  ) ٤(أَْو زِْد َعلَْيِه َورَتِّلِ الْقُْرآنَ تَْرِتيلًا ) ٣(ا نِْصفَُه أَوِ اْنقُْص ِمْنُه قَِليلً) ٢(قُمِ اللَّْيلَ إِلَّا قَِليلًا ) ١(َيا أَيَُّها الُْمزَّمِّلُ 

يف املتدثر » املدثر«: وحنوه : أي تلفف هبا ، بإدغام التاء يف الزاي : املتزّمل ، وهو الذي تزّمل يف ثيابه } املزمل { 
م فاعل أو مفعول ، من على أنه اس. واملزمل بتخفيف الزاي وفتح امليم وكسرها : على األصل » املتزّمل«وقرىء 

زمله ، وهو الذي زمله غريه أو زمل نفسه؛ وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نائماً بالليل متزمالً يف قطيعة فنبه 



ونودي مبا يهجن إليه احلالة اليت كان عليها من التزمل يف قطيفته واستعداده لالستثقال يف النوم ، كما يفعل من ال 
  :أال ترى إىل قول ذي الرّمة . شأن  يهمه أمر وال يعنيه

  َوِمْن نَاِئمٍ َعْن لَْيِلَها ُمَتزَمِّلِ... َوكَاِئْن َتخَطَّْت َناقِتي ِمْن َمفَاَزٍة 
الكسالن املتقاعس الذي ال ينهض يف معاظم األمور وكفايات اخلطوب ، وال حيمل نفسه املشاق واملتاعب ، : يريد 

  :وحنوه 
  ُسُهداً إذَا َما َناَم لَْيلُ الَْهْوَجلِ... فَُؤاِد ُمبَطَّناً فَأَْنَت بِِه حُوَش الْ

  :ويف أمثاهلم 
  َما هكَذَا ُتوَردُ َيا َسْعدُ اِإلبِلْ... أَْوَرَدَها َسْعٌد َوسَْعٌد ُمْشتَِملْ 

لتزمل فذمه باالشتمال بكسائه ، وجعل ذلك خالف اجللد والكيس ، وأمر بأن خيتار على اهلجود التهجد ، وعلى ا
التشمر ، والتخفف للعبادة واجملاهدة يف اهللا ، ال جرم أنّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد تشمر لذلك مع 

أصحابه حق التشمر ، وأقبلوا على إحياء لياليهم ، ورفضوا له الرقاد والدعة ، وجتاهدوا فيه حىت انتفخت أقدامهم 
: وقيل . فخفف عنهم . مى أمرهم إىل حد رمحهم له رهبم واصفرت ألواهنم ، وظهرت السيمى يف وجوههم وترا

كان متزمال يف مرط لعائشة يصلي ، فهو على هذا ليس بتهجني ، بل هو ثناء عليه وحتسني حلاله اليت كان عليها ، 
كان : أهنا سئلت ما كان تزميله؟ قالت : وعن عائشة رضي اللَّه عنها . وأمر بأن يدوم على ذلك ويواظب عليه 

واهللا ما : ما كان؟ قالت : طا طوله أربع عشرة ذراعاً نصفه علي وأنا نائمة ونصفه عليه وهو يصلي ، فسئلت مر
دخل على خدجية ، : وقيل . كان سداه شعراً وحلمته وبراً : كان خزاً وال قزاً وال مرعزي وال إبريسما وال صوفاً 
زملوين زملوين ، وحسب أنه عرض له؛ فبينا هو على : ل وقد َجثَْت فرقا أول ما أتاه جربيل وبوادره ترعد ، فقا

محله ، : يا أيها الذي زمل أمراً عظيماً ، أي : أنّ املعىن : وعن عكرمة . يا أيها املزمل : ذلك إذ ناداه جربيل 
 الغرض هبذه: قال عثمان بن جىن . بضم امليم وفتحها » قم الليل«احتمله وقرىء : وازدمله . احلمل : والزمل 

وإال . بدل من الليل } نِّْصفَُه { احلركة التبلغ هبا هرباً من التقاء الساكنني ، فبأي احلركات حتّرك فقد وقع الغرض 
والضمري يف منه وعليه للنصف ، واملعىن التخيري . قم أقل من نصف الليل : استثناء من النصف ، كأنه قال : قليالً 

يل على البت ، وبني أن خيتار أحد األمرين ومها النقصان من النصف بني أمرين؛ بني أن يقوم أقل من نصف الل
  .والزيادة عليه 

بني قيام النصف بتمامه ، وبني قيام الناقص منه : وإن شئت جعلت نصفه بدال من قليالً ، وكان ختيرياً بني ثالث 
قُمِ اليل إِالَّ { ملا كان معىن : لت وبني قيام الزائد عليه؛ وإمنا وصف النصف بالقلة بالنسبة إىل الكل ، وإن شئت ق

إذا أبدلت النصف من الليل ، قم أقل من نصف الليل ، رجع الضمري يف منه وعليه إىل األقل من } قَِليالً نِّْصفَهُ 
فيكون التخيري . قم أنقص من ذلك األقل أو أزيد منه قليالً : أو . قم أقل من نصف الليل : النصف ، فكأنه قيل 

وجيوز إذا أبدلت نصفه من قليال وفسرته به أن جتعل قليالً الثاين مبعىن نصف . النصف بينه وبني الثلث  فيما وراء
وجتعل املزيد على هذا القليل ، أعين الربع ، نصف . وهو الربع ، كأنه قيل أو انقص منه قليالً نصفه : النصف 

لزيادة لكوهنا مطلقة تتمة الثلث ، فيكون ختيرياً بني وجيوز أن جتعل ا. أو زد عليه قليالً نصفه : الربع كأنه قيل 
عن عائشة رضي اللَّه عنها أنّ اهللا جعله : أكان القيام فرضاً أم نفالً؟ قلت : فإن قلت . النصف والثلث والربع 

. وقيل كان فرضاً قبل أن تفرض الصلوات اخلمس ، مث نسخ هبّن إال ما تطّوعوا به . تطّوعاً بعد أن كان فريضة 
كان واجباً ، وإمنا وقع التخيري يف : وقيل . كان قيام ثلث الليل فريضة ، وكانوا على ذلك سنة : وعن احلسن 



كان يقوم الرجل حىت يصبح خمافة أن ال حيفظ ما بني النصف : وعن الكليب . املقدار ، مث نسخ بعد عشر سنني 
َوِمَن اليل فَتََهجَّْد بِهِ َناِفلَةً { :  يف املقدار ، ولقوله تعاىل كان نفالً بدليل التخيري: والثلث والثلثني؛ ومنهم من قال 

قراءته على ترسل وتؤدة بتبيني احلروف وإشباع احلركات ، حىت جييء : ، ترتيل القرآن ]  ٧٩: اإلسراء [ } لََّك 
ا وال يسرده سرداً ، كما قال عمر وهو املفلج املشبه بنور األقحوان ، وأال هبذّه هذ: املتلّو منه شبيها بالثغر املرتل 

وسئلت عائشة . وشر القراءة اهلذرمة ، حىت يشبه املتلو يف تتابعه الثغر األلص . شر السري احلقحقة : رضي اهللا عنه 
ال كسردكم هذا ، لو أراد السامع أن يعد : رضي اهللا عنها عن قراءة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ فقالت 

  .تأكيد يف إجياب األمر به ، وأنه ما ال بد منه للقارىء } تَْرِتيالً { حروفه لعدها و 

  ) ٥(إِنَّا َسُنلِْقي َعلَْيَك قَْولًا ثَِقيلًا 

القرآن وما فيه من األوامر والنواهي اليت هي تكاليف شاقة ثقيلة على : هذه اآلية اعتراض ، ويعين بالقول الثقيل 
ى اهللا عليه وسلم ألنه متحملها بنفسه وحمملها أمته؛ فهي أثقل عليه وأهبظ له املكلفني ، وخاصة على رسول اللَّه صل

أن ما كلفه من قيام الليل من مجلة التكاليف الثقيلة الصعبة اليت ورد هبا القرآن ، ألنّ الليل : وأراد هبذا االعتراض 
: وعن ابن عباس رضي اهللا عنه . ه وقت السبات والراحة واهلدوء فال بد ملن أحياه من مضادة لطبعه وجماهدة لنفس

  :وعن عائشة رضي اللَّه عنها . كان إذا نزل عليه الوحي ثقل عليه وتربد له جلده 
ثقيل : وعن احلسن . رأيته ينزل عليه الوحي يف اليوم الشديد الربد فيفصم عنه وإنّ جبينه لريفضُّ عرقاً )  ١٢٣٨( 

  .كالم له وزن ورجحان ليس بالسفساف : وقيل . ثقيل على املنافقني : وقيل . يف امليزان 

  ) ٦(إِنَّ َناِشئَةَ اللَّْيلِ ِهَي أََشدُّ وَطْئًا َوأَقَْوُم ِقيلًا 

تنهض وترتفع ، من نشأت : النفس الناشئة بالليل ، اليت تنشأ من مضجعها إىل العبادة ، أي } نَاِشئَةَ اليل { 
  :إذا هنض ، قال : إذا ارتفعت ، ونشأ من مكانه ونشز : السحابة 

  وَأَلَْصَق ِمنَْها ُمْشرِفَاتِ الْقَمَاِحِد... َنشَأَْنا إىل ُخوصٍ َبَرى َنيََّها السَُّرى 
كالعاقبة ويدل عليه ما روى عن عبيد بن : وقيام الليل ، على أن الناشئة مصدر من نشأ إذا قام وهنض على فاعلة 

. أتقولني له قام ناشئة؟ قالت ال؛ إمنا الناشئة القيام بعد النوم  رجل قام من أّول الليل ،: قلت لعائشة : عمري 
هي ساعات الليل : وقيل . حتدث ، وترتفع : ففسرت الناشئة بالقيام عن املضجع أو العبادة اليت تنشأ بالليل ، أي 

ه عنهما أنه وعن علي بن احلسني رضي اللَّ. الساعات األول منه : وقيل . كلها؛ ألهنا حتدث واحدة بعد أخرى 
ِهَى أََشدُّ { هذه ناشئة الليل } إِنَّ َناِشئَةَ اليل { : أما مسعتم قول اهللا تعاىل : كان يصلي بني املغرب والعشاء ويقول 

أو يوطىء فيها قلب . إن أردت النفس : هي خاصة دون ناشئة النهار ، أشّد مواطأة يواطىء قلبها لساهنا } َوطْأً 
وعن . أو أشّد موافقة ملا يراد من اخلشوع واإلخالص . دت القيام أو العبادة أو الساعات إن أر: القائم لسانه 

: واملعىن . بالفتح والكسر » أشّد وطأ«: وقرىء . أشّد موافقة بني السر والعالنية ، النقطاع رؤية اخلالئق : احلسن 
  .لنهار ، من قوله عليه السالم أو أثقل وأغلظ على املصلي من صالة ا. أشد ثبات قدم وأبعد من الزلل 

وعن . وأسد مقاال وأثبت قراءة هلدّو األصوات } َوأَقَْوُم ِقيالً { " اللهم اشدد وطأتك على مضر ) "  ١٢٣٩( 
إنّ أقوم وأصوب وأهيأ : وأقوم؛ فقال : يا أبا محزة ، إمنا هي : وأصوب قيال ، فقيل له : أنس رضي اهللا عنه أنه قرأ 



إمنا : فحاسوا ، حباء غري معجمة ، فقيل له : و زيد األنصاري عن أيب سرار الغنوي أنه كان يقرأ وروى أب. واحد 
  .وجاسوا وحاسوا واحد : باجليم ، فقال ]  ٥: اإلسراء [ } جاسوا { هو 

  ) ٧(إِنَّ لََك ِفي النََّهارِ َسْبًحا طَوِيلًا 

فرغ إال بالليل؛ فعليك مبناجاة اهللا اليت تقتضي فراغ البال تصرفاً وتقلباً يف مهماتك وشواغلك ، وال ت} سَْبحاً { 
وأما القراءة باخلاء فاستعارة من سبخ الصوف ، وهو نفشه ونشر أجزائه؛ النتشار اهلم وتفّرق . وانتفاء الشواغل 

وأشد  وهو أن الليل أعون على املواطأة: القلب بالشواغل ، كلفه قيام الليل ، مث ذكر احلكمة فيما كلفه منه 
للقراءة ، هلدوّ الرجل وخفوت الصوت ، وأنه أمجع للقلب وأضم لنشر اهلم من النهار؛ ألنه وقت تفرق اهلموم 

إن : فراغاً وسعة لنومك وتصرفك يف حوائجك وقيل : وقيل . وتوزع اخلواطر والتقلب يف حوائج املعاش واملعاد 
  .ه فيه فاتك من الليل شيء فلك يف النهار فراغ تقدر على تدارك

وَاصْبِْر َعلَى َما ) ٩(َربُّ الَْمْشرِقِ َوالَْمغْرِبِ لَا إِلََه إِلَّا ُهَو فَاتَِّخذُْه َوِكيلًا ) ٨(َواذْكُرِ اْسَم َربَِّك َوَتبَتَّلْ إِلَْيِه َتبِْتيلًا 
  ) ١٠(َيقُولُونَ َواْهُجرُْهْم َهْجًرا َجِميلًا 

يلك وهنارك ، واحرص عليه ، وذكر اهللا يتناول كل ما كان من ذكر ودم على ذكره يف ل} واذكر اسم رَبَِّك { 
تسبيح ، وهتليل ، وتكبري ، ومتجيد ، وتوحيد ، وصالة ، وتالوة قرآن ، ودراسة علم ، وغري ذلك مما كان : طيب 

{ كيف قيل : فإن قلت  .وانقطع إليه } َوَتبَتَّلْ إِلَْيِه { رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يستغرق به ساعة ليله وهناره 
رَّبُّ املشرق { ألن معىن تبتل بتل نفسه ، فجيء به على معناه مراعاة حلق الفواصل : مكان تبتال؟ قلت } َتْبتِيالً 

على القسم بإضمار حرف : وعن ابن عباس . قرىء مرفوعاً على املدح ، وجمروراً على البدل من ربك } واملغرب 
وقرأ ابن . واهللا ال أحد يف الدار إال زيد : كما تقول } الَ إله إِالَّ ُهَو { ، وجوابه  اهللا ألفعلّن: القسم ، كقولك 

مسبب على التهليلة؛ ألنه هو وحده هو الذي جيب لتوحده } فاختذه َوِكيالً { » رب املشارق واملغارب«عباس 
أن : اهلجر اجلميل . النصر واإلظهار كفيالً مبا وعدك من : } َوِكيالً { وقيل . بالربوبية أن توكل إليه األمور 

وعن أيب الدرداء رضي اهللا . جيانبهم بقلبه وهواه ، وخيالفهم مع حسن املخالفة واملداراة واإلغضاء وترك املكافأة 
  .هو منسوخ بآية السيف : إنا لنكشر يف وجوه قوم ونضحك إليهم ، وإن قلوبنا لتقليهم وقيل : عنه 

َوطََعاًما ذَا غُصٍَّة َوَعذَاًبا أَِليًما ) ١٢(إِنَّ لََديَْنا أَْنكَالًا َوَجِحيًما ) ١١(َني أُوِلي النَّْعَمِة َوَمهِّلُْهْم قَِليلًا َوذَرْنِي وَالُْمكَذِّبِ
  ) ١٤(َيْوَم َتْرُجفُ الْأَْرُض َوالْجَِبالُ َوكَاَنِت الْجَِبالُ كَثِيًبا َمهِيلًا ) ١٣(

هم خبطب يريد أن يكفاه ، أو بعدّو يشتهي أن ينتقم له منه وهو مضطلع بذلك إذا عرف الرجل من صاحبه أنه مست
ال حتتاج إىل الظفر مبرادك ومشتهاك ، إال أن ختلى بيين وبينه بأن تكل أمره إيلّ : ذرين وإياه أي : مقتدر عليه قال 

يذره وإياه إال ترك االستكفاء وتستكفينيه ، فإنّ يفّ ما يفرغ بالك وجيلي مهك ، وليس مث منع حىت يطلب إليه أن 
والتفويض ، كأنه إذا مل يكل أمره إليه ، فكأنه منعه منه؛ فإذا وكله إليه فقد أزال املنع وتركه وإياه ، وفيه دليل على 

التنعم ،  -بالفتح  -: الوثوق بأنه يتمكن من الوفاء بأقصى ما تدور حوله أمنية املخاطب ومبا يزيد عليه النعمة 
إِنَّ { نعم ، ونعمة عني ، وهم صناديد قريش ، وكانوا أهل تنعم وترفه : املسرة؛ يقال : اإلنعام وبالضم  :وبالكسر 



نكل : الواحد . إذا ارتفعوا استفلت هبم . وهي القيود الثقال ، عن الشعيب : ما يضاد تنعمهم من أنكال } لََدْيَنآ 
ومن طعام ذي غصة وهو الذي ينشب يف احللوق فال .  وهي النار الشديدة احلر واالتقاد: ومن جحيم . ونكل 

ومن عذاب أليم من سائر العذاب فال ترى موكوالً إليه أمرهم موذوراً بينه . يساغ يعين الضريع وشجر الزقوم 
  :وروي . وبينهم ينتقم منهم مبثل ذلك االنتقام 

فأيت بطعام ، . أنه أمسى صائماً : حلسن وعن ا. أنّ النيب صلى اهللا عليه وسلم قرأ هذه اآلية فصعق )  ١٢٤٠( 
ارفعه ، وكذلك الليلة : ارفعه ، ووضع عنده الليلة الثانية ، فعرضت له ، فقال : فعرضت له هذه اآلية؛ فقال 

َيْومَ { الثالثة ، فأخرب ثابت البناين ويزيد الضيب وحيىي البكاء ، فجاؤا فلم يزالوا به حىت شرب شربة من سويق 
الرمل اجملتمع من كثب الشيء : والكثيب . الزلزلة والزعزعة الشديدة . والرجفة . منصوب مبا يف لدينا } َتْرُجفُ 

أجز جفاال وأحلب كثباً عجاال : ومنه الكثبة من اللنب ، قالت الضائنة . إذا مجعه ، كأنه فعيل مبعىن مفعول يف أصله 
  .نثر وأسيل : كانت مثل رمل جمتمع هيل هيال ، أي : ، أي 

فََعَصى ِفْرَعْونُ الرَُّسولَ فَأََخذَْناُه أَْخذًا ) ١٥(إِنَّا أَْرَسلَْنا إِلَْيكُْم َرسُولًا َشاِهًدا َعلَْيكُْم كََما أَْرَسلَْنا إِلَى ِفْرَعْونَ َرسُولًا 
  ) ١٦(َوبِيلًا 

مل نكر الرسول مث : إن قلت ف. يشهد عليكم يوم القيامة بكفركم وتكذيبكم } شاهدا َعلَْيكُْم { اخلطاب ألهل مكة 
أرسلنا إىل فرعون بعض الرسل ، فلما أعاده ، وهو معهود بالذكر أدخل الم التعريف : ألنه أراد : عرف؟ قلت 

العصا : والوبيل . كأل وبيل وخم ال يستمرأ لثقله : ثقيالً غليظاً ، من قوهلم } وَبِيالً { إشارة إىل املذكور بعينه 
  .للمطر العظيم  الوابل: الضخمة ومنه 

  ) ١٨(السََّماُء ُمْنفَِطٌر بِِه كَانَ َوْعُدُه َمفُْعولًا ) ١٧(فَكَْيَف َتتَّقُونَ إِنْ كَفَْرُتْم َيوًْما َيْجَعلُ الْوِلَْدانَ ِشيًبا 

وا ومل تؤمنوا وتعمل. فكيف تقون أنفسكم يوم القيامة وهو له ، إن بقيتم على الكفر : مفعول به ، أي } َيْوماً { 
فكيف لكم بالتقوى يف يوم القيامة إن كفرمت يف الدنيا وجيوز أن ينتصب : وجيوز أن يكون ظرفاً ، أي . صاحلاً 

بكفرمت على تأويل جحدمت ، أي فكيف تتقون اهللا وختشونه إن جحدمت يوم القيامة واجلزاء ، أن تقوى اهللا خوف 
أنّ : يوم يشيب نواصي األطفال واألصل فيه : يف اليوم الشديد  مثل يف الشدة يقال} َيْجَعلُ الولدان ِشيباً { عقابه 

  :قال أبو الطيب . اهلموم واألحزان إذا تفاقمت على اإلنسان أسرع فيه الشيب 
  وَُيِشيُب َناِصَيةَ الصَّبِيِّ َوُيْهرُِم... َوالَْهمُّ َيْخَترُِم الَْجسِيَم َنَحافَةً 

وأصبح وهو أبيض الرأس واللحية . ى فاحم الشعر كحنك الغراب وقد مّر يب يف بعض الكتب أن رجالً أمس
أريت القيامة واجلنة والنار يف املنام ، ورأيت الناس يقادون يف السالسل إىل النار ، فمن هول : كالثغامة ، فقال 

{ ب وأنّ األطفال يبلغون فيه أوان الشيخوخة والشي. وجيوز أن يوصف اليوم بالطول . ذلك أصبحت كما ترون 
وأنّ السماء على عظمها وإحكامها تنفطر فيه ، فما ظنك بغريها . وصف لليوم بالشّدة أيضاً } السََّمآُء ُمنفَِطٌر بِِه 

أو على تأويل السماء بالسقف أو على تأويل . ذات انفطار : واملعىن » منفطر ومتفطر«: وقرىء . من اخلالئق 
أهنا تنفطر بشدة : فطرت العود بالقدوم فانفطر به ، يعين : يف قولك  مثلها} بِِه { السماء شىء منفطر والباء يف 

وجيوز أن يراد السماء مثقلة به إثقاالً يؤّدي إىل انفطارها لعظمه . ذلك اليوم َوَهْوله كما ينفطر الشيء مبا يفطر به 
من } َوْعَدُه { ، ]  ١٨٧: األعراف [ } ثَقُلَْت ِفى السموات واألرض { : عليها وخشيتها من وقوعه ، كقوله 



وجيوز أن يكون مضافاً إىل الفاعل وهو اهللا عز وعال ، ومل جير له ذكر . إضافة املصدر إىل املفعول ، والضمري لليوم 
  .لكونه معلوماً 

  ) ١٩(إِنَّ َهِذِه َتذِْكَرةٌ فََمْن َشاَء اتََّخذَ إِلَى َربِِّه َسبِيلًا 

واختذ سبيالً إىل اهللا . اتعظ هبا } فََمن َشآَء { موعظة } َتذْكَِرةٌ { يد الشديد اآليات الناطقة بالوع} إِنَّ هذه { 
  .التقّرب والتوسل بالطاعة : ومعىن اختاذ السبيل إليه . بالتقوى واخلشية 

َن الَِّذيَن َمَعَك وَاللَُّه ُيقَدُِّر اللَّْيلَ وَالنَّهَاَر َعِلَم أَنْ إِنَّ رَبََّك َيْعلَُم أَنَّكَ َتقُوُم أَدَْنى ِمْن ثُلُثَيِ اللَّْيلِ وَنِْصفَُه َوثُلُثَُه َوطَاِئفَةٌ ِم
َيْضرُِبونَ ِفي الْأَْرضِ  لَْن ُتْحُصوُه فََتاَب َعلَْيكُْم فَاقَْرُءوا َما تََيسََّر ِمَن الْقُْرآِن َعِلَم أَنْ َسَيكُونُ مِْنكُْم مَْرَضى َوآَخُرونَ

قْرِضُوا ِه َوآَخُرونَ ُيقَاِتلُونَ ِفي َسبِيلِ اللَِّه فَاقَْرُءوا َما تََيسََّر ِمْنُه َوأَِقيمُوا الصَّلَاةَ َوآتُوا الزَّكَاةَ َوأََيْبَتُغونَ ِمْن فَْضلِ اللَّ
جًْرا َواْسَتغِْفُروا اللََّه إِنَّ اللََّه غَفُوٌر اللََّه قَْرًضا َحسًَنا َوَما ُتقَدِّمُوا لِأَْنفُِسكُْم ِمْن َخْيرٍ َتجُِدوُه ِعْنَد اللَِّه ُهَو َخيًْرا َوأَْعظََم أَ

  ) ٢٠(َرحِيٌم 

قل ما : أقل منهما؛ وإمنا استعري األدىن وهو األقرب لألقل؛ ألن املسافة بني الشيئني إذا دنت } أدىن من ثُلُثَىِ الَّْيلِ { 
نك تقوم أقل من الثلثني ، وتقوم بالنصب على أ» ونصفه وثلثه«وقرىء . بينهما من األحياز؛ وإذا بعدت كثر ذلك 

 -من التخيري بني قيام النصف بتمامه وبني قيام الناقص منه : وهو مطابق ملا مّر يف أّول السورة : النصف والثلث 
تقوم أقل : باجلّر ، أي : ، وثلثه » ونصفه«وقرىء . وهو األدىن من الثلثني  -وبني قيام الزائد عليه  -وهو الثلث 
وهو أدىن : وهو أدىن من الثلثني والثلث : أقل من النصف والثلث ، وهو مطابق للتخيري بني النصف من الثلثني و
ويقوم ذلك مجاعة من } وَطَآِئفَةٌ مَِّن الذين َمَعكَ { وهو أدىن من الثلث ، وهو الوجه األخري : والربع . من النصف 

ير الليل والنهار ومعرفة مقادير ساعاهتما إال اهللا وحده؛ وال يقدر على تقد} واهللا ُيقَّدُر اليل والنهار { أصحابك 
إنكم ال : ، هو الدال على معىن االختصاص بالتقدير؛ واملعىن » يقّدر«وتقدمي امسه عز وجل مبتدأ مبنياً عليه 

أتى ملصدر يقّدر ، أي علم أنه ال يصح منكم ضبط األوقات وال يت} لَّن ُتْحصُوُه { تقدرون عليه ، والضمري يف 
} فََتاَب َعلَْيكُْم { وذلك شاق عليكم بالغ منكم : حساهبا بالتعديل والتسوية ، إال أن تأخذوا باألوسع لالحتياط 

 ١٨٧: البقرة [ } فَتَاَب َعلَْيكُْم َوَعفَا َعنكُْم فالن باشروهن { : كقوله . عبارة عن الترخيص يف ترك القيام املقّدر 
وعرب عن الصالة بالقراءة؛ ألهنا بعض .  تركه عنكم ، كما يرفع التبعة عن التائب أنه رفع التبعة يف: واملعىن ] 

فصلوا ما تيسر عليكم ، ومل يتعذر من صالة الليل؛ وهذا : أركاهنا ، كما عرب عنها بالقيام والركوع والسجود يريد 
يقرأ مائة آية ومن قرأ : ها؛ قيل هي قراءة القرآن بعين: وقيل . ناسخ لألّول ، مث نسخا مجيعاً بالصلوات اخلمس 

وقد بني احلكمة . مخسني آية : وقيل . من قرأ مائة آية كتب من القانتني : مائة آية يف ليلة مل حياجه القرآن ، وقيل 
سّوى : وقيل . وهي تعذر القيام على املرضى ، والضاربني يف األرض للتجارة ، واجملاهدين يف سبيل اهللا . يف النسخ 
  :وعن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه .  اجملاهدين واملسافرين لكسب احلالل اهللا بني

كان عند اهللا من : أميا رجل جلب شيئاً إىل مدينة من مدائن املسلمني صابراً حمتسباً ، فباعه بسعر يومه )  ١٢٤١( 
هللا أحب إيلّ من أن أموت بني شعبيت ما خلق اهللا موتة أموهتا بعد القتل يف سبيل ا: وعن عبد اهللا بن عمر . الشهداء 

َوأَِقيُمواْ { استئناف على تقدير السؤال عن وجه النسخ } َعِلَم { و . أضرب يف األرض أبتغى من فضل اهللا : رجل 
ومن . وإمنا وجبت بعد ذلك . زكاة الفطر؛ ألنه مل يكن مبكة زكاة : يعين املفروضة والزكاة الواجبة وقيل } الصالة 



سائر الصدقات وأن : جيوز أن يريد } َوأَقْرُِضواُ اهللا قَْرضاً َحَسناً { زكاة الواجبة جعل آخر السورة مدنيا فسرها بال
من إخراج أطيب املال وأعوده على الفقراء ، ومراعاة النية وابتغاء وجه اهللا : أداء الزكاة على أحسن وجه : يريد 

ثاين مفعويل وجد } َخيًْرا { من اخلري مما يتعلق بالنفس واملال  كل شيء يفعل: ، والصرف إىل املستحق ، وأن يريد 
.  

وقرأ أبو . ألنّ أفعل من أشبه يف امتناعه من حرف التعريف املعرفة . وجاز وإن مل يقع بني معرفتني . وهو فصل 
  .بالرفع على االبتداء واخلرب » هو خري وأعظم أجراً«السمال 

  :عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  " .من قرأ سورة املزّمل دفع اهللا عنه العسر يف الدنيا واآلخرة ) "  ١٢٤٢( 

  ) ٥(وَالرُّْجَز فَاْهُجْر ) ٤(َوثَِياَبَك فَطَهِّْر ) ٣(َوَربََّك فَكَبِّْر ) ٢(قُْم فَأَْنِذْر ) ١(َيا أَيَُّها الُْمدَّثُِّر 

  :ومنه قوله عليه الصالة والسالم . الذي يلي اجلسد  وهو الثوب: البس الدثار ، وهو ما فوق الشعار } املدثر { 
وروى جابر بن عبد اهللا عن رسول اهللا . هي أّول سورة نزلت : وقيل " األنصار شعار والناس دثار ) "  ١٢٤٣( 

  :صلى اهللا عليه وسلم 
فلم أر شيئاً ، يا حممد ، إنك رسول اهللا ، فنظرت عن مييين ويساري : كنت على جبل حراء فنوديت ) "  ١٢٤٤( 

 -" فنظرت فوقي فإذا به قاعد على عرش بني السماء واألرض : " ويف رواية عائشة " فنظرت فوقي فرأيت شيئا 
يا أيها «: دثروين دثروين ، فنزل جربيل وقال : فرعبت ورجعت إىل خدجية فقلت "  -يعين امللك الذي ناداه 

  :وعن الزهري " » املدثر
فحزن رسول اهللا صلى اهللا عليه } َما لَْم َيْعلَْم { : إىل قوله } اقرأ باسم َرّبكَ { سورة  :أّول ما نزل )  ١٢٤٥( 

دثروين وصبوا عليّ : إنك نّيب اهللا ، فرجع إىل خدجية وقال : وسلم وجعل يعلو شواهق اجلبال ، فأتاه جربيل فقال 
. ه فاغتم ، فتغطى بثوبه مفكراً كما يفعل املغموم مسع من قريش ما كره: وقيل . يا أيها املدثر : ماء بارداً ، فنزل 

: وقال . من دثره . وعن عكرمة أنه قرأ على لفظ اسم املفعول . فأمر أن ال يدع إنذارهم وإن أمسعوه وآذوه 
فحذر } فَأَنِذرْ { قم من مضجعك أو قم قيام عزم وتصميم : دثرت هذا األمر وعصب بك ، كما قال يف املزّمل 

} َوَربََّك فَكَّبْر { فأفعل اإلنذار من غري ختصيص له بأحد : والصحيح أنّ املعىن . اب اهللا إن مل يؤمنوا قومك من عذ
  :ويروى . اهللا أكرب : وهو الوصف بالكربياء؛ وأن يقال : واختص ربك بالتكبري 

فرحت ، وأيقنت أنه فكربت خدجية و» اهللا أكرب«: أنه ملا نزل قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم )  ١٢٤٦( 
َوِثيَاَبكَ { وما كان فال تدع تكبريه : الوحي؛ وقد حيمل على تكبري الصالة ، ودخلت الفاء ملعىن الشرط كأنه قيل 

أمر بأن تكون ثيابه طاهرة من النجاسات؛ ألنّ طهارة الثياب شرط يف الصالة ال تصح إال هبا ، وهي األوىل } فَطَّهْر 
هو أمر بتقصريها ، وخمالفة العرب يف : وقيل . وقبيح باملؤمن الطيب أن حيمل خبثاً  واألحب يف غري الصالة ،

هو أمر بتطهري النفس مما يستقذر : وقيل . تطويلهم الثياب وجرهم الذيول ، وذلك ما ال يؤمن معه إصابة النجاسة 
ل واألردان إذا وصفوه بالنقاء فالن طاهر الثياب وطاهر اجليب والذي: يقال . من األفعال ويستهجن من العادات 

وفالن دنس الثياب للغادر؛ وذلك ألنّ الثوب يالبس اإلنسان ويشتمل عليه ، فكىن . من املعايب ومدانس األخالق 
اجملد يف ثوبه ، : أعجبين زيد عقله وخلقه ، ويقولون : أعجبين زيد ثوبه ، كما يقولون : أال ترى إىل قوهلم . به عنه 



؛ وألنّ الغالب أنّ من طهر باطنه ونقاه عىن بتطهري الظاهر وتنقيته ، وأىب إال اجتناب اخلبث وإيثار والكرم حتت حلته
اهجر ما يؤدي إليه من عبادة : قرىء بالكسر والضم ، وهو العذاب ، ومعناه » والرجز«الطهر يف كل شيء 

  .اً منه الثبات على هجره؛ ألنه كان بريئ: واملعىن . األوثان وغريها من املآمث 

  ) ٧(َولَِربَِّك فَاْصبِْر ) ٦(َولَا َتْمُنْن َتْسَتكِْثُر 

وال تعط مستكثراً رائياً ملا تعطيه كثرياً : مرفوع منصوب احملل على احلال ، أي » وتستكثر» «وال متّن«قرأ احلسن 
وهوب له أكثر من املوهوب وهو أن يهب شيئاً وهو يطمع أن يتعّوض من امل: هنى عن االستغزار : ، أو طالباً للكثري 

  :ومنه احلديث . ، وهذا جائز 
أن يكون هنياً خاصاً برسول اهللا صلى اهللا عليه : وفيه وجهان ، أحدمها " املستغزر يثاب من هبته ) "  ١٢٤٧( 

ألمته أن يكون هنى تنزيه ال حترمي له و: وسلم ؛ ألنّ اهللا تعاىل اختار له أشرف اآلداب وأحسن األخالق ، والثاين 
وال متنن ال تستكثر؛ على أنه : كأنه قيل . اإلبدال من متنن : وفيه ثالثة أوجه . بالسكون » تستكثر«وقرأ احلسن 

ألنّ من شأن املنان مبا يعطي ]  ٢٦٢: البقرة [ } مث ال يتبعون ما أنفقوا مناً وال أذى { : من املّن يف قوله عز وجل 
وقرأ . ّد به ، وأن يشبه ثرو بعضد ، فيسكن ختفيفاً ، وأن يعترب حال الوقف يراه كثرياً ويعت: أن يستكثره ، أي 

  :كقوله » أن«األعمش بالنصب بإضمار 
وجيوز يف الرفع أن حتذف » وال متنن أن تستكثر«وتؤيده قراءة ابن مسعود ... أَالَ أَيُّهذَا الزَّاجِرِى أْحُضَر الَْوغَىء 

: وقيل . ولوجه اهللا فاستعمل الصرب } وَِلرَّبَك فاصرب { الوغى بالرفع ، أحضر : ويبطل عملها ، كما روي » أن«
على عطيتك ، كأنه وصله مبا قبله ، وجعله صرباً : وعن النخعى . على أداء الفرائض : وقيل . على أذى املشركني 

كل مصبور عليه  على العطاء من غري استكثار ، والوجه أن يكون أمراً بنفس الفعل ، وأن يتناول على العموم
  .ومصبور عنه ، ويراد الصرب على أذى الكفار؛ ألنه أحد ما يتناوله العام 

  ) ١٠(َعلَى الْكَافِرِيَن غَْيُر َيِسريٍ ) ٩(فَذَِلَك َيْومَِئٍذ َيْوٌم َعِسٌري ) ٨(فَإِذَا ُنِقَر ِفي النَّاقُورِ 

اصرب على أذاهم فبني أيديهم يوم عسري يلقون فيه عاقبة أذاهم : للتسبيب ، كأنه قال } فَإِذَا نُِقَر { : والفاء يف قوله 
{ مب انتصب إذا ، وكيف صح أن يقع : للجزاء فإن قلت } فَذَِلَك { والفاء يف . ، وتلقى فيه عاقبة صربك عليه 

ناقور عسر األمر على فإذا نقر يف ال: انتصب إذا مبا دلّ عليه اجلزاء ، ألنّ املعىن : ظرفاً ليوم عسري؟ قلت } َيْوَمِئذٍ 
فذلك وقت النقر وقوع يوم عسري ، ألنّ : أنّ املعىن : ظرفاً ليوم عسري } َيْوَمِئذٍ { الكافرين ، والذي أجاز وقوع 

وجيوز أن يكون يومئذ مبنياً . واختلف يف أهنا النفخة األوىل أم الثانية . يوم القيامة يأيت ويقع حني ينقر يف الناقور 
فما فائدة : فإن قلت . فيوم النقر يوم عسري : خرب ، كأنه قيل } َيْوٌم َعِسٌري { و } ذلك { بدال من مرفوع احملل ، 

غَْيُر { : فقصر العسر عليهم قال } َعلَى الكافرين { : ملا قال : مغن عنه؟ قلت } َعِسٌري { و } غَْيُر َيِسريٍ { : قوله 
لى املؤمنني يسرياً هيناً ، ليجمع بني وعيد الكافرين وزيادة غيظهم ليؤذن بأن ال يكون عليهم كما يكون ع} َيِسريٍ 

وبشارة املؤمنني وتسليتهم وجيوز أن يراد أنه عسري ال يرجى أن يرجع يسرياً ، كما يرجى تيسر العسري من أمور 
  .الدنيا 



ثُمَّ ) ١٤(َوَمهَّْدُت لَُه َتمْهِيًدا ) ١٣(نَِني ُشُهوًدا وََب) ١٢(َوَجَعلْتُ لَُه َمالًا َمْمُدوًدا ) ١١(ذَرْنِي َوَمْن َخلَقُْت َوِحيًدا 
فَقُِتلَ كَْيَف قَدَّرَ ) ١٨(إِنَُّه فَكََّر َوقَدََّر ) ١٧(َسأُْرِهقُهُ َصُعوًدا ) ١٦(كَلَّا إِنَُّه كَانَ ِلآيَاِتَنا َعنِيًدا ) ١٥(َيطَْمُع أَنْ أَزِيَد 

فَقَالَ إِنْ َهذَا إِلَّا ِسْحرٌ ) ٢٣(ثُمَّ أَدَْبَر َواْسَتكَْبَر ) ٢٢(ثُمَّ عََبَس َوَبَسَر ) ٢١(َنظََر  ثُمَّ) ٢٠(ثُمَّ قُِتلَ كَْيَف قَدََّر ) ١٩(
  ) ٢٥(إِنْ َهذَا إِلَّا قَْولُ الَْبَشرِ ) ٢٤(ُيْؤثَُر 

منه عن كل  ذرين وحدي معه ، فأنا أجزيك يف االنتقام: حال من اهللا عز وجل على معنيني ، أحدمها } َوحِيداً { 
خلقته وهو وحيد فريد : أو حال من املخلوق على معىن . خلقته وحدي مل يشركين يف خلقه أحد : والثاين . منتقم 

نزلت : ، وقيل ]  ٩٤: األنعام [ } َولَقَدْ جِئُْتُموَنا فرادى كََما خلقناكم أَوَّلَ َمرٍَّة { : ال مال له وال ولد ، كقوله 
ملخزومي وكان يلقب يف قومه بالوحيد ، ولعله لقب بذلك بعد نزول اآلية؛ فإن كان ملقباً به يف الوليد بن املغرية ا

من مدحه ، والثناء عليه بأنه وحيد قومه  -قبل فهو هتكم به وبلقبه ، وتغيري له عن الغرض الذي كانوا يؤمونه 
وحيداً ال مال له وال ولد ، فآتاه اهللا ذلك وهو أنه خلق : إىل وجه الذم والعيب  -لرياسته ويساره وتقّدمه يف الدنيا 

أو ممّداً بالنماء ، من مّد النهر ومّد هنر آخر : مبسوطاً كثرياً } مَّْمُدوداً { ، فكفر بنعمة اهللا وأشرك به واستهزأ بدينه 
موال هو ما كان له بني مكة والطائف من صنوف األ: وعن ابن عباس . كان له الزرع والضرع والتجارة : قيل . 
أربعة آالف : وقيل . كان له ألف مثقال : وقيل . كان له بستان بالطائف ال ينقطع مثاره صيفاً وشتاء : وقيل . 

حضوراً معه مبكة ال } وََبنَِني ُشُهوداً { غلة شهر بشهر : ألف ألف ، وعن ابن جريج : وقيل تسعة آالف وقيل 
لوفور نعمة أبيهم واستغنائهم عن التكسب وطلب املعاش  يفارقونه للتصرف يف عمل أو جتارة ، ألهنم مكفيون

بأنفسهم ، فهو مستأنس هبم ال يشتغل قلبه بغيبتهم ، وخوف معاطب السفر عليهم وال حيزن لفراقهم واالشتياق 
. أو تسمع شهادهتم فيما يتحاكم فيه . أهنم رجال يشهدون معه اجملامع واحملافل : وجيوز أن يكون معناه . إليهم 
الوليد بن الوليد ، وخالد ، : سبعة كلهم رجال : وقيل . ثالثة عشر : وقيل . كان له عشرة بنني : ن جماهد وع

َومَهَّدتُّ لَهُ { خالد ، وهشام ، وعمارة : أسلم منهم ثالثة : وعمارة ، وهشام ، والعاص ، وقيس ، وعبد مشس 
هو الكمال : فأمتت عليه نعميت املال واجلاه واجتماعهما وبسطت له اجلاه العريض والرياسة يف قومه ، } َتْمهِيداً 

وكان الوليد من . زيادة اجلاه واحلشمة : آدام اهللا تأييدك ومتهيدك ، يريدون : ومنه قول الناس . عند أهل الدنيا 
رصه ، استبعاد واستنكار لطمعه وح} ثُمَّ َيطَْمُع { وجهاء قريش وصناديدهم؛ ولذلك لقب الوحيد ورحيانة قريش 

{ إن كان حممد صادقاً فما خلقت اجلنة إال يل : إنه كان يقول : يعىن أنه ال مزيد على ما أويت سعة وكثرة وقيل 
مل : تعليل للردع على وجه االستئناف كأن قائال قال } إِنَُّه كان ألياتنا َعنِيداً { ردع له وقطع لرجائه وطمعه } كَالَّ 

أنه ما زال بعد : املنعم وكفر بذلك نعمته ، والكافر ال يستحق املزيد ، ويروى إنه عاند آيات : ال يزاد؟ فقيل 
وهو مثل ملا يلقى : سأغشيه عقبة شاقة املصعد } سَأُْرِهقُُه َصُعوداً { نزول هذه اآلية يف نقصان من ماله حىت هلك 

  :من العذاب الشاق الصعد الذي ال يطاق وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
 )١٢٤٨ (  

يكلف أن يصعد عقبة يف النار كلما وضع عليها يده ذابت ، فإذا رفعها عادت ، وإذا وضع رجله ذابت ، فإذا « 
  :وعنه عليه السالم » رفعها عادت 

تعليل للوعيد } إِنَُّه فَكََّر { ، » الصَّعود جبل من نار يصعد فيه سبعني خريفاً مث يهوي فيه كذلك أبداً « )  ١٢٤٩( 
تعاىل عاجله بالفقر بعد الغىن ، والذل بعد العز يف الدنيا بعناده ، ويعاقبه يف اآلخرة بأشّد العذاب وأفظعه  ، كأن اهللا



{ : وجيوز أن تكون كلمة الردع متبوعة بقوله . لبلوغه بالعناد غايته وأقصاه يف تفكريه ، وتسميته القرآن سحراً 
ختلق إال له؛ وإخباراً بأنه من أشّد أهل النار عذاباً ، ويعلل ذلك بعناده ،  رّداً لزعمه أن اجلنة مل} َسأُْرِهقُهُ َصُعوداً 

ماذا يقول } فكر { ومعناه . بياناً ِلكُْنِه عناده } إِنَُّه كان ألياتنا َعنِيداً { : بدالً من قوله } إِنَُّه فَكَّرَ { : ويكون قوله 
ورميه . تعجيب من تقديره وإصابته فيه احملّز } ِتلَ كَْيَف قَدَّرَ فَقُ{ يف نفسه ما يقول وهيأه } َوقَدَّرَ { يف القرآن 

قتل { . أو ثناء عليه على طريقة االستهزاء به أو هي حكاية ملا كرروه من قوهلم . الغرض الذي كان تنتحيه قريش 
وأخزاه .  ما أشجعه قتله اهللا: ومعىن قول القائل . هتكما هبم وبإعجاهبم بتقديره ، واستعظامهم لقوله } كيف قّدر 

  :روي . اإلشعار بأنه قد بلغ املبلغ الذي هو حقيق بأن حيسد ويدعو عليه حاسده بذلك : اهللا ما أشعره 
واهللا لقد مسعت من حممد آنفاً كالماً ما هو من كالم اإلنس وال من كالم : أنّ الوليد قال لبين خمزوم )  ١٢٥٠( 

: الوة ، وإن أعاله ملثمر ، وإن أسفله ملغدق ، وإنه يعلو وما يعلى؛ فقالت قريش اجلن ، إنّ له حلالوة ، وإنّ عليه لط
أنا اكفيكموه ، فقعد إليه حزيناً وكلمه مبا أمحاه فقام : صبأ واهللا الوليد ، واهللا لتصبأن قريش كلهم؛ فقال أبو جهل 

كاهن ، فهل رأيتموه قط يتكهن؛ تزعمون أن حممداً جمنون ، فهل رأيتموه خينق؛ وتقولون إنه : فأتاهم فقال 
وتزعمون أنه شاعر ، فهل رأيتموه يتعاطى شعراً قط؛ وتزعمون أنه كذاب ، فهل جربتم عليه شيئاً من الكذب ، 

أما رأيتموه يفّرق بني الرجل . ما هو إال ساحر : فما هو؟ ففكر فقال : اللهم ال ، مث قالوا : فقالوا يف كل ذلك 
وما الذي يقوله إال سحر يأثره عن مسيلمة وعن أهل بابل ، فارتج النادي فرحاً ، وتفّرقوا وأهله وولده ومواليه ، 

يف وجوه الناس ، مث قطب وجهه ، مث زحف مدبراً ، وتشاوس مستكرباً ملا } ثُمَّ َنظََر { معجبني بقوله متعجبني منه 
كل هبا حىت استنبط ما استنبط ، استهزاء به خطرت بباله الكلمة الشنعاء ، وهّم بأن يرمي هبا وصف أشكاله اليت تش

  .قدّر ما يقوله ، مث نظر فيه ، مث عبس ملا ضاقت عليه احليل ومل يدر ما يقول : وقيل . 

{ و . عنه فقال ما قال } واستكرب { عن احلق } ثُمَّ أَْدَبَر { قطب يف وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وقيل 
الداخلة يف تكرير } ثُمَّ { ما معىن : فإن قلت . اعتراض بينهما : والدعاء } فَكََّر َوقَدََّر  {عطف على } ثُمَّ َنظَرَ 

  :وحنوه قوله . الدعاء؟ قلت؛ الداللة على أن الكّرة الثانية أبلغ من األوىل 
الداللة على : ال اليت بعدها؟ قلت ما معىن املتوسطة بني األفع: فإن قلت ... أَالَ َيا اْسلَِمى ثُمَّ اْسلَِمى ثُمََّت اْسلَِمى 

بالفاء } فَقَالَ إِنْ هذا { فلم قيل : فإن قلت . أنه قد تأىن يف التأّمل ومتهل ، وكأنّ بني األفعال املتناسقة تراخ وتباعد 
فإن . ألن الكلمة ملا خطرت بباله بعد التطلب مل يتمالك أن نطق هبا من غري تلبث : بعد عطف ما قبله بثم؟ قلت 

  .ألن األخرى جرت من األوىل جمرى التوكيد من املؤكد : فلم مل يوسط حرف العطف بني اجلملتني؟ قلت : لت ق

  ) ٢٩(لَوَّاَحةٌ ِللَْبَشرِ ) ٢٨(لَا ُتبِْقي َولَا َتذَُر ) ٢٧(َوَما أَْدرَاَك َما َسقَُر ) ٢٦(َسأُْصِليهِ َسقََر 

شيئاً يلقى فيها إال أهلكته؛ وإذا } الَ ُتْبِقى { ، ]  ١٧: املدثر [ } َصُعوداً سَأُْرِهقُُه { بدل من } سَأُْصِليِه َسقَرَ { 
{ أو ال تبقي على شيء ، وال تدعه من اهلالك ، بل كل ما يطرح فيها هالك ال حمالة . هلك مل تذره هالكاً حىت يعاد 

  :قال . من لوح اهلجري } لَوَّاَحةٌ 
  َيا آْبَنةَ َعمِّي الََحنِى الْهََواجُِر. ..َتقُولُ َما الََحَك َيا ُمَساِفُر 

تلوح للناس ، كقوله . وعن احلسن . أعايل اجللود : والبشر . تلفح اجللد لفحة فتدعه أشّد سواداً من الليل : قيل 
ا ِتْسَعةَ َعَشرَ َعلَْيَه{ نصباً على االختصاص للتهويل » لواحة«وقرىء ]  ٧: التكاثر [ } ثُمَّ لََترَُونََّها َعْيَن اليقني { : 



. نقيباً : وقيل . صفة : وقيل . صنفاً من املالئكة : وقيل . أي يلي أمرها ويتسلط على أهلها تسعة عشر ملكاً } 
مجع » تسعة أعشر«بسكون العني لتوايل احلركات يف ما هو يف حكم اسم واحد وقرىء » تسعة عشر«: وقرىء 

هنم خالف جنس املعذبني من اجلن واإلنس ، فال يأخذهم ما يأخذ اجملانس ميني وأمين جعلهم مالئكة أل: عشري ، مثل 
من الرأفة والرقة ، وال يستروحون إليهم ، وألهنم أقوم ّمْن خلق اهللا حبق اهللا وبالغضب له ، فتؤمن هوادهتم ، وألهنم 

دة يف جهنم أكثر من ربيعة واحد منهم يدفع بالدفعة الواح: عن عمرو بن دينار . أشد اخللق بأساً وأقواهم بطشاً 
  .وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم . ومضر 

كأن أعينهم الربق ، وكأن أفواههم الصياصي جيرون أشعارهم ، ألحدهم مثل قّوة الثقلني ، يسوق ) "  ١٢٥١( 
قال أبو } َعةَ َعَشَر َعلَْيَها ِتْس{ وروي أنه ملا نزلت " أحدهم األمة وعلى رقبته جبل فريمى هبم يف النار باجلبل عليهم 

ثكلتكم أمهاتكم ، أمسع ابن أيب كبشة خيربكم أنّ خزنة النار تسعة عشر وأنتم الدهم ، أيعجز كل : جهل لقريش 
عشرة منكم أن يبطشوا برجل منهم ، فقال أبو األشد بن أسيد بن كلدة اجلمحى وكان شديد البطش ، أنا أكفيكم 

أي ما جعلناهم رجاالً من } َوَما َجَعلَْنا أصحاب النار إِالَّ َملَِئكَةً { نزل اهللا سبعة عشر ، فأكفوين أنتم اثنني ، فأ
قد جعل افتنان الكافرين بعدة الزبانية سبباً الستيقان أهل الكتاب وزيادة إميان : فإن قلت . جنسكم يطاقون 

اهنم بالعدة سبباً لذلك ، وإمنا العدة املؤمنني واستهزاء الكافرين واملنافقني ، فما وجه صحة ذلك؟ قلت ما جعل افتت
وما جعلنا عدهتم } َوَما َجَعلَْنا ِعدََّتُهْم إِالَّ ِفْتَنةً لّلَِّذيَن كَفَُرواْ { نفسها هي اليت جعلت سبباً ، وذلك أن املراد بقوله 

هذه العدة الناقصة واحداً من عقد  ألن حال} ِتْسَعةَ َعَشرَ { موضع } ِفْتَنةً لّلَِّذيَن كَفَُرواْ { إال تسعة عشر ، فوضع 
العشرين أن يفتنت هبا من ال يؤمن باهللا وحبكمته ويعترض ويستهزيء ، وال يذعن إذعان املؤمن ، وإن خفى عليه 
وجه احلكمة ، كأنه قيل ولقد جعلنا عدهتم عدة من شأهنا أن يفتنت هبا ، ألجل استيقان املؤمنني وحرية الكافرين 

ب ، ألن عدهتم تسعة عشر يف الكتابني ، فإذا مسعوا مبثلها يف القرآن أيقنوا أنه منزل من اهللا ، واستيقان أهل الكتا
وازدياد املؤمنني إمياناً لتصديقهم بذلك كما صدقوا سائر ما أنزل ، وملا رأوا من تسليم أهل الكتاب وتصديقهم أنه 

  .كذلك 

واالستيقان وازدياد اإلميان داال على انتفاء } لكتاب واملؤمنون َوالَ يَْرَتاَب الذين أُوتُواْ ا{ مل قال : فإن قلت 
كان آكد وأبلغ لوصفهم بسكون النفس وثلج . ألنه إذا مجع هلم إثبات اليقني ونفي الشك : االرتياب؟ قلت 

اق ولتخالف حاهلم حال الشاكني املرتابني من أهل النف: الصدر ، وألن فيه تعريضاً حبال من عداهم ، كأنه قال 
كيف ذكر الذين يف قلوهبم مرض وهم املنافقون ، والسورة مكية ، ومل يكن مبكة نفاق ، وإمنا : فإن قلت . والكفر 

} والكافرون { معناه وليقول املنافقون الذين ينجمون يف مستقبل الزمان باملدينة بعد اهلجرة : جنم باملدينة؟ قلت 
وليس يف ذلك إال إخبار مبا سيكون كسائر اإلخبارات بالغيوب ، وذلك ال خيالف } مَاذَا أَرَاَد اهللا هبذا مَثَالً { مبكة 

الشك واالرتياب ، ألن أهل مكة كان أكثرهم شاكني وبعضهم : وجيوز أن يراد باملرض . كون السورة مكية 
والكافرين ما  قد علل جعلهم تسعة عشر باالستيقان وانتفاء االرتياب وقول املنافقني: فإن قلت . قاطعني بالكذب 

قالوا فهب أن اإلستيقان وإنتفاء اإلرتياب يصح أن يكونا غرضني فكيف صح أن يكون قول املنافقني والكافرين 
خرجت : أفادت الالم معىن العلة والسبب ، وال جيب يف العلة أن تكون غرضاً ، أال ترى إىل قولك : غرضاً؟ قلت 

متييز هلذا ، أو حال منه ، } َمثَالً { . لة خلروجك وما هي بغرضك من البلد ملخافة الشر ، فقد جعلت املخافة ع
هو استعارة من املثل : مل مسوه مثال؟ قلت : ، فإن قلت ]  ٦٤: هود [ } هذه َناقَةُ اهللا لَكُْم ءاَيةً { : كقوله 

أي شيء أراد اهللا : عىن وامل. ألنه مما غرب من الكالم وبدع ، استغراباً منهم هلذا العدد واستبداعاً له . املضروب 



هبذا العدد العجيب ، وأي غرض قصد يف أن جعل املالئكة تسعة عشر ال عشرين سواء ، ومرادهم إنكاره من أصله 
نصب ، } كَذَِلكَ { الكاف يف . ، وأنه ليس من عند اهللا ، وأنه لو كان من عند اهللا ملا جاء هبذا العدد الناقص 

مثل ذلك املذكور من اإلضالل واهلدى يضل الكافرين : معىن اإلضالل واهلدى ، أي إشارة إىل ما قبله من : وذلك 
يفعل فعال حسناً مبنياً على احلكمة والصواب ، فرياه املؤمنون حكمة ويذعنون له : ويهدي املؤمنني ، يعين 

ه فيزيدهم كفراً وضالال العتقادهم أن أفعال اهللا كلها حسنة وحكمة فيزيدهم إمياناً ، وينكره الكافرون ويشكون في
وما عليه كل جند من العدد اخلاص من كون بعضها على عقد كامل وبعضها على عدد } َوَما َيْعلَُم ُجنُوَد رَّبَك { 

وال سبيل ألحد إىل معرفة ذلك كما ال يعرف } إِالَّ ُهَو { ناقص ، وما يف اختصاص كل جند بعدده من احلكمة 
رضني وأيام السنة والشهور والربوج والكواكب وأعداد النصب واحلدود احلكمة يف أعداد السموات واأل

وما يعلم جنود ربك لفرط كثرهتا إال هو ، فال يعز عليه تتميم اخلزنة : والكفارات والصلوات يف الشريعة أو 
أما :  هو جواب لقول أيب جهل: وقيل . عشرين ، ولكن له يف هذا العدد اخلاص حكمة ال تعلموهنا وهو يعلمها 

َوَما { : وقوله . اعتراض : } إال هو  -إىل قوله  -وما جعلنا أصحاب النار { لرب حممد أعوان إال تسعة عشر ، 
أو ضمري اآليات } ِللَْبَشرِ { وما سقر وصفتها إال تذكرة : متصل بوصف سقر وهي ضمريها أي } ِهَى إِالَّ ذكرى 

  .اليت ذكرت فيها 

ْيِقَن الَِّذينَ َوَما َجَعلَْنا أَْصحَاَب النَّارِ إِلَّا َملَاِئكَةً َوَما َجَعلَْنا ِعدَّتَُهْم إِلَّا ِفْتَنةً ِللَِّذيَن كَفَرُوا لَِيْسَت) ٣٠( َعلَْيَها ِتْسَعةَ َعَشَر
لُْمْؤِمُنونَ َوِلَيقُولَ الَِّذيَن ِفي قُلُوبِهِْم مََرضٌ أُوتُوا الِْكتَاَب َوَيزَْداَد الَِّذيَن آَمُنوا إَِمياًنا َولَا َيْرتَاَب الَِّذيَن أُوُتوا الِْكتَاَب َوا

لَمُ ُجُنوَد َربِّكَ إِلَّا ُهَو َوَما ِهيَ َوالْكَاِفُرونَ َماذَا أََراَد اللَُّه بَِهذَا َمثَلًا كَذَِلَك ُيِضلُّ اللَُّه َمْن َيَشاُء َويَْهِدي َمْن َيَشاُء َوَما َيْع
) ٣٥(إِنََّها لَإِْحَدى الْكَُبرِ ) ٣٤(َوالصُّْبحِ إِذَا أَسْفََر ) ٣٣(َواللَّْيلِ إِذْ أَْدَبَر ) ٣٢(كَلَّا َوالْقََمرِ ) ٣١(إِلَّا ِذكَْرى ِللَْبَشرِ 

  ) ٣٧(ِلَمْن َشاَء ِمْنكُْم أَنْ َيَتقَدََّم أَوْ َيَتأَخََّر ) ٣٦(َنِذيًرا ِللَْبَشرِ 

م ذكرى ، ألهنم ال يتذكرون ، أو ردع ملن ينكر أن تكون إحدى إنكار بعد أن جعلها ذكرى أن تكون هل} كَالَّ { 
هو من دبر الليل النهار : وقيل . ومنه صاروا كأمس الدابر . مبعىن أدبر ، كقبل مبعىن أقبل ) دبر ( و . الكرب نذيراً 

. م معترض للتوكيد جواب القسم أو تعليل لكال ، والقس} إِنََّها ِإلْحَدى الكرب { » إذ أدبر«وقرىء . إذا خلفه 
: مجعت فعلى عليها ، ونظري ذلك : مجع الكربى ، جعلت ألف التأنيث كتائها ، فلما مجعت فعلة على فعل : والكرب 

إلحدى الباليا أو الدواهي الكرب ، : والقواصع يف مجع القاصعاء ، كأهنا مجع فاعلة ، أي . السوايف يف مجع السافياء 
هو أحد الرجال ، وهي إحدى : كما تقول . من بينهن واحدة يف العظم ال نظرية هلا  أهنا: ومعىن كوهنا إحداهّن 

هي إحدى النساء : إهنا إلحدى الدواهي إنذاراً ، كما تقول : متييز من إحدى ، على معىن } َنِذيراً { النساء و 
ويف قراءة أيب . من بدع التفاسري قم نذيراً ، وهو : هو متصل بأّول السورة ، يعين : وقيل . وقيل هي حال . عفافاً 

خرب مقّدم : وملن شاء . يف موضع الرفع باالبتداء } أَن َيَتقَدََّم { أو حبذف املبتدأ » ألن«بالرفع خرب بعد خرب » نذير«
ملن توضأ أن يصلي؛ ومعناه مطلق ملن شاء التقّدم أو التأخر أن يتقّدم أو يتأخر ، واملراد بالتقّدم : عليه ، كقولك 

]  ٢٩: الكهف [ } فََمن َشاء فَلُْيْؤِمن َوَمن َشاء فَلَْيكْفُْر { : وهو كقوله : السبق إىل اخلري والتخلف عنه : والتأخر 
الذين إن شاؤا تقّدموا : على أهنا منذرة للمكلفني املمكنني } لّلَْبَشرِ { بدالً من } ِلَمن َشآَء { ، وجيوز أن يكون 

  .لكوا ففازوا وإن شاؤا تأخروا فه



َما ) ٤١(َعنِ الُْمْجرِِمَني ) ٤٠(ِفي َجنَّاٍت َيَتَساَءلُونَ ) ٣٩(إِلَّا أَْصحَاَب الَْيِمنيِ ) ٣٨(كُلُّ َنفْسٍ بَِما كََسَبتْ َرِهيَنةٌ 
نَّا َنخُوُض َمَع الْخَاِئضِنيَ َوكُ) ٤٤(وَلَْم َنكُ ُنطِْعُم الِْمْسِكَني ) ٤٣(قَالُوا لَْم َنُك ِمَن الُْمَصلَِّني ) ٤٢(َسلَكَكُْم ِفي َسقََر 

  ) ٤٨(فََما َتْنفَعُُهْم َشفَاَعةُ الشَّاِفِعَني ) ٤٧(َحتَّى أَتَاَنا الَْيِقُني ) ٤٦(َوكُنَّا ُنكَذِّبُ بَِيْومِ الدِّينِ ) ٤٥(

لتأنيث النفس؛ ألنه ، ]  ٢١: الطور [ } كُلُّ امرىء بَِما كََسَب َرَهنيٌ { : ليست بتأنيث رهني يف قوله } َرِهيَنةٌ { 
رهني؛ ألنّ فعيالً مبعىن مفعول يستوى فيه املذكر واملؤنث ، وإمنا هي اسم مبعىن الرهن ، : لو قصدت الصفة لقيل 

  :كل نفس مبا كسبت رهن ، ومنه بيت احلماسة : كالشتيمة مبعىن الشتم ، كأنه قيل 
  َرْمس ِذي تَُرابٍ َوجَْنَدلِ َرهِيَنِة... أبَْعَد الَّذيِ بِالنَّْعِف َنْعِف كَُويِكبٍ 

} إِالَّ أصحاب اليمني { كل نفس رهن بكسبها عند بكسبها عند اهللا غري مفكوك : واملعىن . رهن رمس : كأنه قال 
وعن علي رضي اهللا عنه أنه . فإهنم فكوا عنه رقاهبم مبا أطابوه من كسبهم ، كما خيلص الراهن رهنه بأداء احلق 

ِفى { هم املالئكة : وعن ابن عباس رضي اهللا عنه . ألطفال ، ألهنم ال أعمال هلم يرهتنون هبا فسر أصحاب اليمني با
أو يتساءلون . يسأل بعضهم بعضاً عنهم } يََتَساءلُونَ َعنِ اجملرمني { أي هم يف جنات ال يكتنه وصفها } جنات 

: وهو سؤال للمجرمني } َما َسلَكَكُْم  {كيف طابق قوله : فإن قلت . دعوته وتداعيناه : غريهم عنهم ، كقولك 
يتساءلون اجملرمني ماسلككم : وهو سؤال عنهم؟ وإمنا كان يتطابق ذلك لو قيل } يََتَساءلُونَ َعنِ اجملرمني { : قوله 
ماسلككم ليس ببيان للتساؤل عنهم ، وإمنا هو حكاية قول املسؤولني عنهم؛ ألنّ املسؤلني يلقون إىل : قلت 

إال أن } ماسلككم ِفى َسقََر قَالُواْ لَْم َنُك ِمَن املصلني { قلنا هلم : ا جرى بينهم وبني اجملرمني ، فيقولون السائلني م
الشروع يف الباطل وما ال : الكالم جيء به على احلذف واالختصار ، كما هو هنج التنزيل يف غرابة نظمه اخلوض 

توبيخا هلم وحتسرياً ، وليكون حكاية اهللا ذلك يف كتابه : ت مل يسألوهنم وهم عاملون بذلك قل: ينبغي فإن قلت 
أهنم إمنا سألوهم ألهنم ولدان ال يعرفون : وقد عضد بعضهم تفسري أصحاب اليمني باألطفال . تذكرة للسامعني 

أيريدون أنّ كل واحد منهم مبجموع هذه األربع دخل النار ، أم دخلها بعضهم : فإن قلت . موجب دخول النار 
أرادوا أهنم بعد : مل أخر التكذيب وهو أعظمها؟ قلت : فإن قلت . حيتمل األمرين مجيعاً : ذه وبعضهم هبذه؟ قلت هب

{ ، و ]  ١٧: البلد [ } ثُمَّ كَانَ ِمَن الذين ءاَمنُواْ { كقوله . ذلك كله كانوا مكذبني بيوم الدين تعظيماً للتكذيب 
ألنّ : هلم الشافعون مجيعاً من املالئكة والنبيني وغريهم؛ مل تنفعهم شفاعتهم  لو شفع: املوت ومقدماته ، أي } اليقني 

وفيه دليل على أنّ الشفاعة تنفع يومئذ؛ ألهنا تزيد يف درجات . الشفاعة ملن ارتضاه اهللا وهم مسخوط عليهم 
  .املرتضني 

َبلْ يُرِيُد كُلُّ اْمرِئٍ مِْنُهمْ ) ٥١(فَرَّْت ِمْن قَْسَوَرٍة ) ٥٠(ْسَتْنِفَرةٌ كَأَنَُّهْم ُحُمٌر ُم) ٤٩(فََما لَُهْم َعنِ التَّذِْكَرِة ُمعْرِِضَني 
َوَما ) ٥٥(فََمْن َشاَء ذَكََرُه ) ٥٤(كَلَّا إِنَُّه َتذِْكَرةٌ ) ٥٣(كَلَّا َبلْ لَا َيَخافُونَ الْآِخَرةَ ) ٥٢(أَنْ ُيؤَْتى ُصُحفًا مَُنشََّرةً 

  ) ٥٦(اَء اللَُّه ُهَو أَْهلُ التَّقَْوى وَأَْهلُ الَْمْغِفَرِة َيذْكُُرونَ إِلَّا أَنْ َيَش

نصب على احلال ، } ُمْعرِِضنيَ { القرآن أو غريه من املواعظ و : عن التذكري وهو العظة ، يريد } َعنِ التذكرة { 
وقرىء . له ومحلها عليه الشديدة النفار كأهنا تطلب النفار من نفوسها يف مجعها » واملستنفرة«مالك قائماً : كقولك 
ليوث : األسد يقال : وقيل . مجاعة الرماة الذين يتصيدوهنا : والقسورة : وهي املنفرة احملمولة على النفار : بالفتح 

ركز : وعن ابن عباس . من أمساء األسد » احليدرة«وهو القهر والغلبة ، ويف وزنه : قساور وهي فعولة من القسر 



ظلمة الليل ، شبههم يف إعراضهم عن القرآن واستماع الذكر واملوعظة : عكرمة وعن . الناس وأصواهتم 
كما يف . مذمة ظاهرة وهتجني حلاهلم بّين : ويف تشبيههم باحلمر . وشرادهم عنه ، حبمر جّدت يف نفارها مما أفزعها 

وال ترى مثل نفار محري . البله وقلة العقل ، وشهادة عليهم ب]  ٥: اجلمعة [ } كََمثَلِ احلمار َيْحِملُ أَْسفَاراً { : قوله 
الوحش واطرادها يف العدو إذا رأهبا رائب؛ ولذلك كان أكثر تشبيهات العرب يف وصف اإلبل وشّدة سريها باحلمر 

قراطيس تنشر وتقرأ كالكتب اليت يتكاتب هبا أو } ُصحُفاً مَُّنشََّرةً { ، وعدوها إذا وردت ماء فأحست عليه بقانص 
كتبت يف السماء ونزلت هبا املالئكة ساعة كتبت منشرة على أيديها غضة رطبة مل تطو بعد؛ وذلك أهنم قالوا كتباً 

لن نتبعك حىت تأيت كل واحد منا بكتب من السماء عنواهنا من رب العاملني إىل : لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
: اإلسراء [ } واْ لَن نُّْؤِمَن لََك حىت ُتنَّزلَ َعلَْيَنا ِكَتاًبا نَّقَْرءُه َوقَالُ{ : فالن بن فالن ، نؤمر فيها باتباعك وحنوه قوله 

قالوا : وقيل ] .  ٧: األنعام [ اآلية } . . . َولَْو َنزَّلَْنا َعلَْيَك كتابا ِفى ِقْرطَاسٍ فَلََمُسوُه بِأَْيِديهِْم { : ، وقال ]  ٩٣
: كانوا يقولون : وقيل . منا صحيفة فيها براءته وأمنه من النار إن كان حممد صادقاً فليصبح عند رأس كل رجل 

بلغنا أن الرجل من بين إسرائيل كان يصبح مكتوباً على رأسه ذنبه وكفارته ، فأتنا مبثل ذلك؛ وهذا من الصحف 
صحفا «: وقرأ سعيد بن جبري . الكتابات الظاهرة املكشوفة : إال أن يراد بالصحف املنشرة . املنشرة مبعزل 

عن تلك } كَالَّ { ردعهم بقوله . واحد ، كأنزله ونزله : بتخفيفهما ، على أن أنشر الصحف ونشرها » منشرة
فلذلك أعرضوا عن التذكرة ال المتناع } َبل الَّ َيَخافُونَ األخرة { : اإلرادة ، وزجرهم عن اقتراح اآليات ، مث قال 

يعين تذكرة بليغة كافية ، مبهم أمرها } إِنَُّه َتذِْكَرةٌ { : رة وقال إيتاء الصحف ، مث ردعهم عن إعراضهم عن التذك
و } إِنَّهُ { والضمري يف . أن يذكره وال ينساه وجيعله عينه فعل ، فإنّ نفع ذلك راجع إليه } فََمن َشآَء { يف الكفاية 

وإمنا ذكر ألهنا يف معىن الذكر أو ]  ٤٩: املدثر [ } فََما لَُهْم َعنِ التذكرة ُمعْرِِضَني { للتذكرة يف قوله } ذَكََرُه { 
ألهنم مطبوع على . إال أن يقسرهم على الذكر ويلجئهم إليه : يعين } َوَما َيذْكُُرونَ إِالَّ أَن َيَشاء اهللا { القرآن 
ه عباده ، وخيافوا عقابه ، هو حقيق بأن يتقي} ُهَو أَْهلُ التقوى َوأَْهلُ املغفرة { معلوم أهنم ال يؤمنون اختياراً . قلوهبم 

  :فيؤمنوا ويطيعوا ، وحقيق بأن يغفر هلم إذا آمنوا وأطاعوا وروى أنس عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .بالياء والتاء خمففاً ومشدداً » يذكرون«وقرىء " هو أهل أن يتقي ، وأهل أن يغفر ملن اتقاه ) "  ١٢٥٢( 

  :عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  " .من قرأ سورة املدثر أعطاه اهللا عشر حسنات بعدد من صدق مبحمد وكذب به مبكة ) "  ١٢٥٣( 

َبلَى قَاِدرِيَن َعلَى أَنْ ) ٣(أََيْحَسُب الْإِْنَسانُ أَلَّْن َنْجَمَع ِعظَاَمُه ) ٢(وَلَا أُقِْسُم بِالنَّفْسِ اللَّوَّاَمِة ) ١(لَا أُقِْسُم بَِيْومِ الِْقَياَمِة 
  ) ٦(َيْسأَلُ أَيَّانَ َيْوُم الِْقَياَمِة ) ٥(َبلْ ُيرِيُد الْإِْنَسانُ ِليَفُْجرَ أََماَمُه ) ٤(َسوَِّي َبَناَنُه ُن

  :النافية على فعل القسم مستفيض يف كالمهم وأشعارهم قال امرؤ القيس » ال«إدخال 
  ي أفِّرالَ َيدَِّعى الْقَْوُم أَنِّ... الَ َوأَبِيك اْبَنةَ الَْعاِمرِّي 
  :وقال غوثة بن سلمى 

  لَِتخُْزَنين فَالَ بِِك ما أُبَاِلي... أَالَ نَاَدْت أَُماَمةُ بِاْحِتمالِ 
  :ويف قوله ]  ٢٩: احلديد [ } لئال يعلم أهل الكتاب { وفائدهتا توكيد القسم ، وقالوا إهنا صلة مثلها يف 

ه بأهنا إمنا تزاد يف وسط الكالم ال يف أّوله ، وأجابوا بأنّ القرآن يف اعترضوا علي... يف بئْرِ الحورٍ َسَرى َوَما َشَعْر 
حكم سورة واحدة متصل بعضه ببعض ، واالعتراض صحيح؛ ألهنا مل تقع مزيدة إال يف وسط الكالم ، ولكن 



.  هي للنفي: والوجه أن يقال . أال ترى إىل امرىء القيس كيف زادها يف مستهل قصيدته . اجلواب غري سديد 
َوإِنَّهُ )  ٧٥( فَالَ أُقِْسُم مبواقع النجوم { : واملعىن يف ذلك أنه ال يقسم بالشيء إال إعظاماً له يدلك عليه قوله تعاىل 

إنّ إعظامي له : ، فكأنه بإدخال حرف النفي يقول ]  ٧٦ - ٧٥: الواقعة [ } )  ٧٦( لَقََسمٌ لَّْو َتْعلَُمونَ َعِظيٌم 
نفي لكالم ورّد له قبل القسم ، كأهنم أنكروا » ال«وقيل إن . يعين أنه يستأهل فوق ذلك  بإقسامي به كال إعظام؛

فَالَ { : قوله تعاىل : فإن قلت . أقسم بيوم القيامة : ال ، أي ليس األمر على ما ذكرمت ، مث قيل : البعث فقيل 
اليت » ال«املقسم عليه فيها منفي ، فهال زعمت أنّ : واألبيات اليت أنشدهتا ]  ٦٥: النساء [ } َورَّبَك الَ ُيْؤِمُنونَ 

آل أُقِْسُم { : قبل القسم زيدت موطئة للنفي بعده ومؤكدة له ، وقّدرت املقسم عليه احملذوف ههنا منفياً ، كقوله 
اغ ، لو قصر األمر على النفي دون اإلثبات لكان هلذا القول مس: ، ال تتركون سدى؟ قلت } )  ١( بَِيْومِ القيامة 

التني [ } لَقَْد َخلَقَْنا اإلنسان { : ، بقوله ]  ١: البلد [ } ال أُقِْسُم هبذا البلد { أال ترى كيف لقي . ولكنه مل يقصر 
» ألقسم«: وقرىء ) إنه لقرآن كرمي : ( ، بقوله ]  ٧٥: الواقعة [ } فَالَ أُقِْسمُ مبواقع النجوم { ، وكذلك ]  ٤: 

{ ويعضده أنه يف اإلمام بغري ألف : قالوا . ألنا أقسم : وأقسم خرب مبتدأ حمذوف ، معناه .  على أنّ الالم لالبتداء
بالنفس املتقية اليت تلوم النفوس فيه أي يف يوم القيامة على تقصريهن يف التقوى أو باليت ال تزال } بالنفس اللوامة 

تراه إال الئماً نفسه ، وإنّ الكافر ميضي قدما ال  إن املؤمن ال: وعن احلسن . تلوم نفسها وإن اجتهدت يف اإلحسان 
. وعلى التفريط إن كانت مسيئة . هي اليت تتلّوم يومئذ على ترك االزدياد إن كانت حمسنة : وقيل . يعاتب نفسه 

{ وجواب القسم ما دل عليه قوله . هي نفس آدم ، مل تزل تتلّوم على فعلها الذي خرجت به من اجلنة : وقيل 
. ، على البناء للمفعول » أن لن ُتجِمع عظامه«: وقرأ قتادة . وهو لتبعثن } َسُب اإلنسان أَلَّن نَّْجَمَع ِعظَاَمُه أََيْح

جنمعها بعد تفّرقها ورجوعها رميماً ورفاتا خمتلطاً بالتراب ، وبعدما سفتها الرياح وطريهتا يف أباعد األرض : واملعىن 
.  

  :األخنس بن شريق ومها اللذان كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول فيهما  وقيل إن عّدي ابن أيب ربيعة خنت
يا حممد حدثين عن يوم القيامة : قال لرسول اللَّه صلى اهللا عليه وسلم " اللهم اكفين جاري السوء ) "  ١٢٥٤( 

اليوم مل أصدقك يا حممد  لو عاينت ذلك: مىت يكون وكيف أمره؟ فأخربه رسول اللَّه صلى اهللا عليه وسلم ؛ فقال 
{ جنمعها و } بلى { أوجبت ما بعد النفي وهو اجلمع ، فكأنه قيل } بلى { ومل أومن به أو جيمع اهللا العظام ، فنزلت 

جنمع العظام قادرين على تأليف مجيعها وإعادهتا إىل التركيب األّول إىل : حال من الضمري يف جنمع ، أي } قادرين 
أو على أن نسوي بنانه ونضم سالمياته على . أصابعه اليت هي أطرافه ، وآخر ما يتم به خلقه : أن نسّوي بنانه أي 

معناه : وقيل . صغرها ولطافتها بعضها إىل بعض كما كانت أوالً من غري نقصان وال تفاوت ، فكيف بكبار العظام 
توية شيئاً واحداً كخف البعري وحافر بلى جنمعها وحنن قادرون على أن نسوي أصابع يديه ورجليه ، أي جنعلها مس

احلمار ال نفرق بينها ، فال ميكنه أن يعمل هبا شيئاً مما يعمل بأصابعه املفرقة ذات املفاصل واألنامل من فنون األعمال 
عطف على } َبلْ ُيرِيُد { حنن قادرون ، : أي » قادرون«وقرىء . ، والبسط والقبض ، والتأيت ملا يريد من احلوائج 

أو . فيجوز أن يكون مثله استفهاماً ، وأن يكون إجياباً على أن يضرب عن مستفهم عنه إىل آخر } أََيْحَسُب { 
ليدوم على فجوره فيما بني يديه من األوقات وفيما يستقبله } ِليَفُْجرَ أََماَمُه { يضرب عن مستفهم عنه إىل موجب 

سوف أتوب ، : يقول . يقدم الذنب ويؤخر التوبة :  عنه وعن سعيد بن جبري رضي اهللا. من الزمان ال ينزع عنه 
سؤال متعنت مستبعد لقيام الساعة يف } َيْسئَلُ { حىت يأتيه املوت على شّر أحواله وأسوأ أعماله : سوف أتوب 

  .ويقولون مىت هذا الوعد : وحنوه } أَيَّانَ َيْوُم القيامة { قوله 



كَلَّا لَا ) ١٠(َيقُولُ الْإِْنَسانُ َيوَْمِئٍذ أَْيَن الَْمفَرُّ ) ٩(َوُجِمَع الشَّْمُس َوالْقََمُر ) ٨(الْقََمُر  َوَخَسَف) ٧(فَإِذَا بَرَِق الَْبَصُر 
لَى نَفِْسِه َبصَِريةٌ َبلِ الْإِْنَسانُ َع) ١٣(ُيَنبَّأُ الْإِْنَسانُ َيوَْمِئٍذ بَِما قَدََّم وَأَخََّر ) ١٢(إِلَى رَبَِّك َيْومَِئٍذ الُْمْسَتقَرُّ ) ١١(َوَزَر 

  ) ١٥(َولَْو أَلْقَى َمَعاِذيَرُه ) ١٤(

من الربيق ، » برق«: وقرىء . حتري فزعا؛ وأصله من برق الرجل إذا نظر إىل الربق فدهش بصره } بَرَِق البصر { 
{ فتحته : قته بلق الباب وأبلقته وبل: يقال . إذا انفتح وانفرج » بلق«وقرأ أبو السمال . أي ملع من شدة شخوصه 

َوُجِمعَ { على البناء للمفعول » وخسف«: وقرىء . وذهب ضوؤه ، أو ذهب بنفسه } )  ٨( َوَخَسَف القمر 
جيمعان أسودين : ومجعا يف ذهاب الضوء وقيل : وقيل . حيث يطلعهما اهللا من املغرب } )  ٩( الشمس والقمر 

بالفتح } املفر { ن مث يقذفان يف البحر ، فيكون نار اهللا الكربى وقيل جيمعا. مكّورين كأهنما ثوران عقريان يف النار 
الَ { ردع عن طلب املفّر } كَالَّ { وقرىء هبما . وجيوز أن يكون مصدراً كاملرجع . املكان : املصدر؛ وبالكسر 

} َيْومَِئٍذ { خاصة } إىل َربَِّك { ال ملجأ ، وكل ما التجأت إليه من جبل أو غريه وختلصت به فهو وزرك } وزر 
أهنم ال يقدرون أن يستقرّوا إىل غريه وينصبوا إليه أو إىل حكمه ترجع أمور : يعين . مستقّر العباد ، أي استقرارهم 

موضع : ، أو إىل ربك مستقرّهم ، أي ]  ١٦: غافر [ } لَّمنِ امللك اليوم { : العباد ، ال حيكم فيها غريه ، كقوله 
من } بَِما قَدََّم { مفّوض ذلك إىل مشيئته ، من شاء أدخله اجلنة ومن شاء أدخله النار : ي قرارهم من جنة أو نار ، أ

أو مبا قدم من عمل . منه مل يعمله أو مبا قدم من ماله فتصدق به ، ومبا أخره فخلفه } أَخَّرَ { مبا } و { عمل عمله 
فينبئهم : وحنوه . بأّول عمله وآخره : وعن جماهد . اخلري والشر ، ومبا أخر من سنة حسنة أو سيئة فعمل هبا بعده 

حجة بينة وصفت بالبصارة على اجملاز ، كما وصفت اآليات باإلبصار يف } َبِصَريةٌ { مبا عملوا أحصاه اهللا ونسوه 
وإن مل ينبأ ، ففيه ما  واملعىن أنه ينبأ بأعماله. أو عني بصرية ]  ١٣: النمل [ } فَلَمَّا َجاءْتُهْم ءاياتنا ُمْبصَِرةً { : قوله 

َيْوَم َتْشَهُد َعلَْيهِمْ أَلِْسَنتُُهْم وَأَْيِديهِمْ { جيزىء عن اإلنباء؛ ألنه شاهد عليها مبا عملت؛ ألنّ جوارحه تنطق بذلك 
عتذر هبا عن نفسه ولو جاء بكل معذرة ي} َولَوْ ألقى َمَعاذِيَرُه { ، ]  ٢٤: النور [ } َوأَْرُجلُُهْم بَِما كَاُنواْ َيْعَملُونَ 

املعاذير الستور ، واحدها معذار ، فإن صح فألنه مينع : ولو أرخى ستوره ، وقال : وعن الضحاك . وجيادل عنها 
: أليس قياس املعذرة أن جتمع معاذر ال معاذير؟ قلت : فإن قلت . رؤية احملتجب ، كما متنع املعذرة عقوبة املذنب 

  .املناكري يف املنكر : هو اسم مجع هلا ، وحنوه املعاذير ليس جبمع معذرة ، إمنا 

ثُمَّ إِنَّ َعلَْيَنا َبَياَنهُ ) ١٨(فَإِذَا قَرَأَْناُه فَاتَّبِْع قُْرآَنُه ) ١٧(إِنَّ َعلَْيَنا َجْمَعُه َوقُْرآَنُه ) ١٦(لَا ُتَحرِّْك بِهِ ِلسَاَنكَ ِلَتْعَجلَ بِِه 
) ٢٣(إِلَى رَبَِّها نَاِظَرةٌ ) ٢٢(ُوجُوٌه َيْومَِئٍذ نَاِضَرةٌ ) ٢١(َوَتذَُرونَ الْآِخَرةَ ) ٢٠( كَلَّا َبلْ ُتِحبُّونَ الْعَاجِلَةَ) ١٩(

  ) ٢٥(َتظُنُّ أَنْ ُيفَْعلَ بَِها فَاِقَرةٌ ) ٢٤(َوُوُجوٌه َيْومَِئٍذ بَاِسَرةٌ 

زع جربيل القراءة ، ومل يصرب وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا لقن الوحي نا. للقرآن } بِهِ { الضمري يف 
إىل أن يتمها ، مسارعة إىل احلفظ وخوفاً من أن يتفلت منه ، فأمر بأن يستنصت له ملقياً إليه بقلبه ومسعه ، حىت 

ال حتّرك لسانك بقراءة الوحي ما دام جربيل : واملعىن . يقضى إليه وحيه ، مث يقفيه بالدراسة إىل أن يرسخ فيه 
إِنَّ { مث علل النهي عن العجلة بقوله . لتأخذه على عجلة ، ولئال يتفلت منك } ِلَتْعَجلَ بِهِ { رأ صلوات اهللا عليه يق

{ والقرآن القراءة : جعل قراءة جربيل قراءته } فَإِذَا قرأناه { يف صدرك وإثبات قراءته يف لسانك } َعلَْيَنا َجْمَعُه 
ثُمَّ { له ، وطأمن نفسك أنه ال يبقى غري حمفوظ ، فنحن يف ضمان حتفيظه فكن مقفياً له فيه وال تراس} فاتبع قُْرَءاَنهُ 



إذا أشكل عليك شيء من معانيه ، كأنه كان يعجل يف احلفظ والسؤال عن املعىن مجيعاً ، كما ترى } إِنَّ َعلَْيَنا َبَياَنهُ 
} كَالَّ { ، ]  ١١٤: طه [ } ى إِلَْيَك َوْحُيُه َوالَ َتْعَجلْ بالقرءان ِمن قَْبلِ إَن يقض{ بعض احلراص على العلم؛ وحنوه 

ردع لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن عادة العجلة وإنكار هلا عليه ، وحثّ على األناة والتؤدة ، وقد بالغ يف 
عليه بل أنتم يا بين آدم ألنكم خلقتم من عجل وطبعتم : كأنه قال } َبلْ ُتِحبُّونَ العاجلة { : ذلك بإتباعه قوله 

كيف اتصل : وقرىء بالياء وهو أبلغ فإن قلت } وََتذَُرونَ األخرة { تعجلون يف كل شيء ، ومن مث حتبون العاجلة 
اتصاله به من جهة هذا للتخلص منه ، إىل التوبيخ : إىل آخره ، بذكر القيامة؟ قلت } ال ُتَحرِّكْ بِِه ِلسَاَنكَ { قوله 

} إىل رَبَِّها نَاِظَرةٌ { عبارة عن اجلملة والناضرة من نضرة النعيم : الوجه . رة حبب العاجلة ، وترك األهتمام باآلخ
( إىل رَبَِّك َيْومَِئٍذ املستقر { : تنظر إىل رهبا خاصة ال تنظر إىل غريه ، وهذا معىن تقدمي املفعول ، أال ترى إىل قوله 

، ]  ٥٣: الشورى [ } إِلَى اهللا َتِصُري االمور { ، } )  ٣٠( إىل َربِّكَ َيْوَمِئذٍ املساق { ، ]  ١٢: القيامة [ } )  ١٢
} َعلَْيِه َتَوكَّلُْت َوإِلَْيِه أُنِيبُ { ، ]  ٢٤٥: البقرة [ } َوإِلَْيهِ ُتْرَجُعونَ { ، ]  ٢٨: آل عمران [ } وإىل اهللا املصري { 
م ينظرون إىل أشياء ال حييط هبا احلصر ، كيف دلّ فيها التقدمي على معىن االختصاص ، ومعلوم أهن]  ٨٨: هود [ 

وال تدخل حتت العدد يف حمشر جيتمع فيه اخلالئق كلهم ، فإنّ املؤمنني نظارة ذلك اليوم ألهنم اآلمنون الذين ال 
حمال ، فوجب محله على معىن يصح : خوف عليهم وال هم حيزنون ، فاختصاصه بنظرهم إليه لو كان منظوراً إليه 

أنا إىل فالن ناظر ما يصنع يب ، تريد معىن التوقع : والذي يصح معه أن يكون من قول الناس معه االختصاص ، 
  :ومنه قول القائل . والرجاء 

  َوالَْبْحُر دُوَنكَ زِْدَتين نَِعمَا... َوإذَا نَطَْرُت إلَْيَك ِمْن ملك 
عيينيت نويظرة :  مقائلهم ، تقول ومسعت سروية مستجدية مبكة وقت الظهر حني يغلق الناس أبواهبم ، ويأوون إىل

أهنم ال يتوقعون النعمة والكرامة إال من رهبم ، كما كانوا يف الدنيا ال خيشون وال يرجون : إىل اهللا وإليكم ، واملعىن 
} َتظُنُّ { أشد منه ، ولكنه غلب يف الشجاع إذا اشتد كلوحه : الشديد العبوس ، والباسل : إال إياه ، والباسر 

داهية تقصم فقار الظهر ، كما توقعت الوجوه الناضرة أن } فَاِقَرةٌ { أن يفعل هبا فعل هو يف شّدته وفظاعته تتوقع 
  .يفعل هبا كل خري 

لَى رَبِّكَ إِ) ٢٩(َوالْتَفَِّت السَّاُق بِالسَّاقِ ) ٢٨(َوظَنَّ أَنَُّه الْفَِراُق ) ٢٧(َوقِيلَ َمْن َراقٍ ) ٢٦(كَلَّا إِذَا َبلََغِت التََّراِقَي 
  ) ٣٠(َيْوَمِئٍذ الَْمسَاُق 

ارتدعوا عن ذلك ، وتنبهوا على ما بني أيديكم من املوت : ردع عن إيثار الدنيا على اآلخرة ، كأنه قيل } كَالَّ { 
 للنفس وإن} َبلََغِت { والضمري يف . الذي عنده تنقطع العاجلة عنكم ، وتنتقلون إىل اآلجلة اليت تبقون فيها خملدين 

  :مل جير هلا ذكر ، ألنّ الكالم الذي وقعت فيه يدل عليها ، كما قال حامت 
  إذَا َحْشَرَجتْ َيْوماً َوضَاَق بَِها الصَّْدُر... أََماوِيَّ َما ُيْغين الثََّراُء َعنِ الْفََتى 

لعظام املكتنفة ا} التراقى { جاء املطر ، وال تكاد تسمعهم يذكرون السماء : أرسلت ، يريدون : وتقول العرب 
ذكرهم صعوبة املوت الذي هو أول مراحل اآلخرة حني تبلغ الروح التراقي ودنا . لثغرة النحر عن ميني ومشال 

هو كالم : أيكم يرقيه مما به؟ وقيل } َمْن َراقٍ { بعضهم لبعض  -وهو احملتضر  -وقال حاضروا صاحبها : زهوقها 
أنّ هذا } أَنَُّه الفراق { احملتضر } َوظَنَّ { الرمحة أم مالئكة العذاب؟  أيكم يرقى بروحه؟ مالئكة: مالئكة املوت 

ماتت : وعن قتادة . ساقه بساقه والتوت عليها عند علز املوت } والتفت { الذي نزل به هو فراق الدنيا احملبوبة 



ل اآلخرة ، على أن الساق مثل يف شّدة فراق الدنيا بشّدة إقبا: وقيل . رجاله فال حتمالنه ، وقد كان عليهما جوّاالً 
  .أي يساق إىل اهللا وإىل حكمه } املساق { مها ساقاه حني تلفان يف أكفانه : وعن سعيد بن املسيب . الشّدة 

ثُمَّ ) ٣٤(ْولَى أَوْلَى لََك فَأَ) ٣٣(ثُمَّ ذََهبَ إِلَى أَْهِلِه َيَتَمطَّى ) ٣٢(َولَِكْن كَذََّب َوتََولَّى ) ٣١(فَلَا َصدََّق َولَا صَلَّى 
  ) ٣٥(أَوْلَى لََك فَأَوْلَى 

]  ٣: القيامة [ } أََيْحَسُب اإلنسان أَلَّن نَّْجَمَع ِعظَاَمُه { : يعين اإلنسان يف قوله } )  ٣١( فَالَ َصدََّق َوالَ صلى { 
َيسْئَلُ أَيَّانَ َيْوُم { عطوف على ، وهو م]  ٣٦: القيامة [ } أََيْحَسبُ اإلنسان أَن ُيتَْرَك ُسًدى { : أال ترى إىل قوله 

فال : وال صلى وجيوز أن يراد . ال يؤمن بالبعث ، فال صدق بالرسول والقرآن : أي ]  ٦: القيامة [ } القيامة 
يتمدد ، ألن : وأصله يتمطط ، أي . يتبختر } يتمطى { نزلت يف أيب جهل : وقيل . فال زكاة : صدق ماله ، مبعىن 

  :ويف احلديث . هو من املطا وهو الظهر ، ألنه يلويه : وقيل . طاه املتبختر ميّد خ
كذب برسول اهللا : يعين » إذا مشت أمىت املطيطاء وخدمتهم فارس والروم فقد جعل بأسهم بينهم « )  ١٢٥٥( 

ل لك ، مبعىن وي} أوىل لَكَ { صلى اهللا عليه وسلم وتوىل عنه وأعرض ، مث ذهب إىل قومه يتبختر افتخاراً بذلك 
  .وهو دعاء عليه بأن يليه ما يكره 

فََجَعلَ ) ٣٨(ثُمَّ كَانَ َعلَقَةً فََخلََق فََسوَّى ) ٣٧(أَلَْم َيُك ُنطْفَةً ِمْن َمنِيٍّ ُيمَْنى ) ٣٦(أََيْحَسُب الْإِْنَسانُ أَنْ يُْتَرَك ُسًدى 
  ) ٤٠(قَاِدرٍ َعلَى أَنْ ُيحْيَِي الَْمْوَتى أَلَْيَس ذَِلَك بِ) ٣٩(ِمْنُه الزَّْوَجْينِ الذَّكََر وَالْأُْنثَى 

الذي أنشأ هذا } أَلَْيَس ذَِلكَ { الصنفني } الزوجني { من اإلنسان } ِمْنُه { فعدل } فسوى { فقدر } فََخلََق { 
  :وروي . على اإلعادة } بقادر { اإلنشاء 

  »سبحانك بلى « أنّ رسول اللَّه صلى اهللا عليه وسلم كان إذا قرأها قال )  ١٢٥٦( 
  :عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .» من قرأ سورة القيامة شهدت له أنا وجربيل يوم القيامة أنه كان مؤمناً بيوم القيامة « )  ١٢٥٧( 

  ) ١(َهلْ أََتى َعلَى الْإِْنَساِن ِحٌني ِمَن الدَّْهرِ لَْم َيكُْن شَْيئًا َمذْكُوًرا 

  :أهل ، بدليل قوله : اصة ، واألصل يف االستفهام خ» قد«هل مبعىن 
أتى على اإلنسان قبل : أقد أتى؟ على التقرير والتقريب مجيعاً ، أي : فاملعىن ... أََهلْ َرأَوَْنا بِسَفْعِ الْقَاعِ ِذي األكمِ 

ر نطفة يف األصالب أي كان شيئاً منسياً غري مذكو} َشْيئاً مَّذْكُوراً { فيه } ِحٌني ّمَن الدهر لَمْ َيكُن { زمان قريب 
حني { ؟ ]  ٢: اإلنسان [ } إِنَّا َخلَقَْنا اإلنسان ِمن نُّطْفٍَة { : جنس بين آدم ، بدليل قوله : واملراد باإلنسان 

حمله النصب على : قلت } مل يكن شيئاً مذكوراً { ما حمل : طائفة من الزمن الطويل املمتد فإن قلت } منالدهر 
{ : أو الرفع على الوصف حلني ، كقوله . هل أتى عليه حني من الدهر غري مذكور : قيل  احلال من اإلنسان ، كأنه

ليت : ليتها متت ، أراد : أهنا تليت عنده فقال : ، وعن بعضهم ]  ٣٣: لقمان [ } َيْوماً الَّ َيْجزِى َواِلٌد َعن َولَِدِه 
  .ف تلك احلالة متت ، وهي كونه شيئاً غري مذكور ومل خيلق ومل يكل



  ) ٢(إِنَّا َخلَقَْنا الْإِْنَسانَ ِمْن ُنطْفٍَة أَْمشَاجٍ َنْبَتِليِه فََجَعلَْناُه َسِميًعا َبصًِريا 

. وهي ألفاظ مفردة غري مجوع ، ولذلك وقعت صفات لألفراد : كربمة أعشار ، وبرد أكياش } نُّطْفٍَة أَْمَشاجٍ { 
  :نطفة مشج ، قال الشماخ : ويقال أيضاً 

  َعلَى َمَشجٍ ُسالَلَُتُه َمهُِني... أَْحَشاُء ُمرَْتَجٍة ِلَوقٍْت طََوْت 
. مبعىن : ومشجه ومزجه . وال يصّح أمشاج أن يكون تكسرياً له ، بل مها مثالن يف اإلفراد ، لوصف املفرد هبما 

مشاج ألوان وأطوار أ: وعن قتادة . هي عروق النطفة : وعن ابن مسعود . واملعىن من نطفة قد امتزج فيها املاءان 
مريدين : خلقناه مبتلني له ، مبعىن : يف موضع احلال ، أي } نَّْبَتِليِه { أهنا تكون نطفة ، مث علقة ، مث مضغة : ، يريد 

ناقلني له : وجيوز أن يراد . قاصداً به الصيد غداً : مررت برجل معه صقر صائداً به غداً ، تريد : ابتالءه ، كقولك 
. نصّرفه يف بطن أّمه نطفة مث علقة : وعن ابن عباس . ل ، فسمي ذلك ابتالء على طريق االستعارة من حال إىل حا

  .فجعلناه مسيعاً بصرياً لنبتليه ، وهو من التعسف : هو يف تقدير التأخري ، يعين : وقيل 

  ) ٣(إِنَّا َهَدْينَاُه السَّبِيلَ إِمَّا َشاِكًرا َوإِمَّا كَفُوًرا 

أو دعوناه إىل اإلسالم بأدلة . مكناه وأقدرناه يف حالتيه مجيعاً : حاالن من اهلاء يف هديناه ، أي :  شاكراً وكفوراً
عّرفناه : وجيوز أن يكونا حالني من السبيل ، أي . كان معلوماً منه أنه يؤمن أو يكفر إللزام احلجة » السمع«العقل 

ووصف السبيل بالشكر ]  ١٠: البلد [ } وهديناه النجدين { : السبيل إما سبيالً شاكراً وإما سبيالً كفوراً كقوله 
أما شاكراً فبتوفيقنا ، وأما كفوراً : وهي قراءة حسنة واملعىن ) أما ( وقرأ أبو الّسمّال بفتح اهلمزة يف . والكفر جماز 

  .فبسوء اختياره 

  ) ٤(إِنَّا أَعَْتدَْنا ِللْكَافِرِيَن َسلَاِسلَ َوأَغْلَالًا َوَسِعًريا 

: وفيه وجهان . ، بالتنوين » وسالسال«. غري منّون » سالسل«وقرىء . وملا ذكر الفريقني أتبعهما الوعيد والوعد 
أن يكون صاحب : والثاين . أحدمها أن تكون هذه النون بدال من حرف اإلطالق ، وجيري الوصل جمرى الوقف 

  . املنصرف القراءة به ممن ضري برواية الشعر ومرن لسانه على صرف غري

ُيوفُونَ بِالنَّذْرِ ) ٦(َعْيًنا َيشَْرُب بَِها ِعَبادُ اللَِّه يُفَجِّرُوَنَها تَفْجًِريا ) ٥(إِنَّ الْأَبَْراَر َيشَْرُبونَ ِمْن كَأْسٍ كَانَ ِمزَاُجَها كَافُوًرا 
إِنََّما ُنطِْعُمكُْم ِلَوْجهِ ) ٨(لَى ُحبِِّه ِمْسكِيًنا َوَيِتيًما َوأَسًِريا َوُيطِْعُمونَ الطََّعاَم َع) ٧(َوَيَخافُونَ َيوًْما كَانَ َشرُُّه ُمْسَتِطًريا 

  ) ١٠(إِنَّا َنَخاُف ِمْن َربَِّنا َيْوًما َعُبوًسا قَْمطَرِيًرا ) ٩(اللَِّه لَا ُنرِيُد ِمْنكُْم َجَزاًء وَلَا ُشكُوًرا 

: هم الذين ال يؤذون الذّر والكأس : وعن احلسن .  مجع بّر أو باّر ، كرب وأرباب ، وشاهد وأشهاد} األبرار { 
ماء كافور ، وهو } كَافُوراً { ما متزج به } مَِزاُجَها { كأساً : الزجاجة إذا كانت فيها مخر ، وتسمى اخلمر نفسها 

م بالكافور متزج هل: وعن قتادة . بدل منه } َعْيناً { و . اسم عني يف اجلنة ماؤها يف بياض الكافور ورائحته وبرده 
على } َعْيناً { و . ختلق فيها رائحة الكافور وبياضه وبرده ، فكأهنا مزجت بالكافور : وقيل . وختتم هلم باملسك 

أو . يشربون فيها مخراً مخر عني : على تقدير حذف مضاف ، كأنه قيل } ِمن كَأْسٍ { بدل من حمل : هذين القولني 



: فعل الشرب حبرف االبتداء أّوالً ، وحبرف اإللصاق آخراً؟ قلت  مل وصل: فإن قلت . نصب على االختصاص 
يشرب عباد اهللا هبا اخلمر ، كما : ألنّ الكأس مبدأ شرهبم وأّول غايته؛ وأما العني فبها ميزجون شراهبم فكان املعىن 

ُيوفُونَ { سهال ال ميتنع عليهم } تَفْجًِريا { جيروهنا حيث شاؤا من منازهلم } ُيفَّجُرونََها { شربت املاء بالعسل : تقول 
ما هلم يرزقون ذلك ، والوفاء بالنذر مبالغة يف وصفهم بالتوفر على أداء الواجبات؛ : جواب من عسى ، يقول } 

فاشياً منتشراً بالغاً أقصى } ُمْسَتطِرياً { ألنّ من وىف مبا أوجبه هو على نفسه لوجه اهللا كان مبا أوجبه اهللا عليه أوىف 
الضمري للطعام ، } على ُحبِّهِ { وهو من طار ، مبنزلة استنفر من نفر . لغ ، من استطار احلريق ، واستطار الفجر املبا
لَن َتنَالُواْ الرب حىت ُتنِفقُواْ { ، ]  ١٧٧: البقرة [ } وآتى املال على حبه { وحنوه . مع اشتهائه واحلاجة إليه : أي 

كان : عن احلسن } وَأَسِرياً { على حب اهللا : ، وعن الفضيل بن عياض ]  ٩٢: آل عمران [ } ِممَّا ُتِحبُّونَ 
أحسن إليه؛ فيكون : رسول اهللا صلى اهللا تعاىل عليه وعلى آله وسلم يؤتى باألسري فيدفعه إىل بعض املسلمني فيقول 

كفار يف دار اإلسالم وال جيوز اإلحسان إىل ال: وعند عامة العلماء . عنده اليومني والثالثة ، فيؤثره على نفسه 
وعن سعيد بن . كان أسريهم يومئذ املشرك ، وأخوك املسلم أحق أن تطعمه : تصرف إليهم الواجبات وعن قتادة 

ومسى رسول اهللا صلى . هو اململوك واملسجون : هو األسري من أهل القبلة ، وعن أيب سعيد اخلدري : جبري وعطاء 
على إرادة } إِنََّما ُنطْعُِمكُْم { » غرميك أسريك فأحسن إىل أسريك « أسرياً ، فقال  اهللا تعاىل عليه وآله وسلم الغرمي

وجيوز أن يكون قوال باللسان منعاً هلم عن اجملازاة مبثله أو بالشكر؛ ألن إحساهنم مفعول لوجه اهللا؛ فال معىن . القول 
وعن . لى ما ينبغي أن يكون عليه من أخلص هللا وأن يكون قوهلم هلم لطفاً وتفقيها وتنبيهاً ، ع. ملكافأة اخللق 

عائشة رضي اهللا عنها أهنا كانت تبعث بالصدقة إىل أهل بيت ، مث تسأل الرسول ما قالوا؟ فإذا ذكر دعاء دعت هلم 
  .مبثله ليبقى ثواب الصدقة هلا خالصاً عند اهللا 

أما إهنم ما تكلموا : وعن جماهد . قولوا شيئاً وجيوز أن يكون ذلك بياناً وكشفاً عن اعتقادهم وصحة نيتهم وإن مل ي
حيتمل أن } إِنَّا َنَخافُ { مصدران كالشكر والكفر : والشكور والكفور . به ، ولكن علمه اهللا منهم فأثىن عليهم 

 إحساننا إليكم للخوف من شدة ذلك اليوم ، ال إلرادة مكافأتكم؛ وإنا ال نريد منكم املكافأة خلوف عقاب اهللا تعاىل
أن يوصف بصفة أهله من األشقياء ، : جماز على طريقني . ووصف اليوم بالعبوس . على طلب املكافأة بالصدقة 

روي أن الكافر يعبس يومئذ حىت يسيل من بني عينيه عرق مثل القطران ، وأن يشبه يف : هنارك صائم : كقوهلم 
قال . الشديد العبوس الذي جيمع ما بني عينيه : والقمطرير : شدته وضرره باألسد العبوس أو بالشجاع الباسل 

إذا رفعت ذنبها ومجعت قطريها وزمت بأنفها فاشتقه من القطر وجعل امليم : اقمطرت الناقة : يقال : الزجاج 
  .قال أسد بن ناعصة . مزيدة 

  َباِسلَ الشَّرِّ قَْمطَرِيَر الصَّبَاحِ... واصطليت الُْحرُوَب ِفي كُلِّ َيْومٍ 

مُتَِّكِئَني ِفيَها َعلَى ) ١٢(َوجََزاُهْم بَِما َصَبرُوا َجنَّةً َوَحرِيًرا ) ١١(ُهُم اللَُّه َشرَّ ذَِلَك الَْيْومِ َولَقَّاُهْم َنْضَرةً َوُسرُوًرا فََوقَا
َوُيطَاُف َعلَْيهِمْ ) ١٤(لَْت قُطُوفَُها َتذِْليلًا َودَانَِيةً َعلَْيهِْم ِظلَالَُها َوذُلِّ) ١٣(الْأَرَاِئِك لَا َيَرْونَ ِفيَها شَْمًسا َولَا َزْمهَرِيًرا 

َوُيْسقَْونَ ِفيَها كَأًْسا كَانَ مَِزاجَُها ) ١٦(قَوَارِيَر ِمْن ِفضٍَّة قَدَُّروَها َتقِْديًرا ) ١٥(بِآنَِيٍة ِمْن ِفضٍَّة َوأَكَْوابٍ كَاَنْت قَوَارِيَرا 
َوَيطُوُف َعلَْيهِْم وِلَْدانٌ ُمَخلَُّدونَ إِذَا َرأَْيَتُهمْ َحسِْبَتُهْم لُْؤلًُؤا َمْنثُوًرا ) ١٨(َسبِيلًا َعْيًنا ِفيَها ُتسَمَّى َسلْ) ١٧(زَْنَجبِيلًا 

ِفضٍَّة  عَاِليَُهْم ِثيَاُب سُْنُدسٍ ُخْضٌر َوإِسَْتبَْرٌق َوُحلُّوا أََساوَِر ِمْن) ٢٠(َوإِذَا رَأَْيَت ثَمَّ رَأَْيَت نَِعيًما َوُملْكًا كَبًِريا ) ١٩(
  ) ٢٢(إِنَّ َهذَا كَانَ لَكُْم جََزاًء َوكَانَ َسعُْيكُْم َمْشكُوًرا ) ٢١(َوَسقَاُهْم َربُُّهْم شََراًبا طَُهوًرا 



أعطاهم بدل عبوس الفجار وحزهنم نضرة يف الوجوه وسروراً يف القلوب ، وهذا : أي } ولقاهم َنْضَرةً َوُسرُوراً { 
  :وعن ابن عباس رضي اهللا عنه . بصربهم على اإليثار } بَِما صََبُرواْ { بوس أهله يدل على أنّ اليوم موصوف بع

يا أبا احلسن : أنّ احلسن واحلسني مرضا ، فعادمها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ناس معه؛ فقالوا )  ١٢٥٨( 
ن يصوموا ثالثة أيام ، فشفيا وما أ: ، لو نذرت على ولدك ، فنذر علّي وفاطمة وفضة جارية هلما إن برآ مما هبما 

معهم شيء ، فاستقرض علّي من مشعون اخليربي اليهودي ثالث أصوع من شعري ، فطحنت فاطمة صاعاً واختبزت 
السالم عليكم أهل بيت : مخسة أقراص على عددهم ، فوضعوها بني أيديهم ليفطروا فوقف عليهم سائل فقال 

طعموين أطعمكم اهللا من موائد اجلنة ، فآثروه وباتوا مل يذوقوا إال املاء ، حممد ، مسكني من مساكني املسلمني ، أ
وأصبحوا صياماً؛ فلما أمسوا ووضعوا الطعام بني أيديهم وقف عليهم يتيم ، فآثروه؛ ووقف عليهم أسري يف الثالثة ، 

رسول اهللا صلى اهللا عليه  ففعلوا مثل ذلك؛ فلما أصبحوا أخد علي رضي اهللا عنه بيد احلسن واحلسني وأقبلوا إىل
ماأشد ما يسوءين ما أرى بكم ، وقام فانطلق : وسلم ، فلما أبصرهم وهم يرتعشون كالفراخ من شّدة اجلوع قال 

خذها يا : فساءه ذلك ، فنزل جربيل وقال . ، معهم فرأى فاطمة يف حمراهبا قد التصق ظهرها ببطنها وغارت عيناها 
املعىن وجزاهم : ما معىن ذكر احلرير مع اجلنة؟ قلت : فإن قلت . ك فأقرأه السورة حممد هنأك اللَّه يف أهل بيت

أن : يعين . فيه ملبس هبّي » وحريراً«بصربهم على اإليثار وما يؤّدي إليه من اجلوع والعرى بستانا فيه مأكل هّين ، 
" اجلنة سجسج ، ال حّر وال قّر  هواء: " ويف احلديث . هواءها معتدل ، ال حرّ مشس حيمي وال شّدة برد تؤذي 

  :وأنشد . أنه يف لغة طىيء : وعن ثعلب . الزمهرير القمر : وقيل 
  قَطَْعُتَها وَالزَّمَْهرِيُر َما َزهَْر... َولَْيلٍَة ظَالَمَُها قَِد اعَتكَْر 

على : عالم عطفت؟ قلت } ظالهلا  َوَدانَِيةً َعلَْيهِْم{ : فإن قلت . أن اجلنة ضياء فال حيتاج فيها مشس وقمر : واملعىن 
اجلملة اليت قبلها؛ ألهنا يف موضع احلال من اجملزيني؛ وهذه حال مثلها عنهم لرجوع الضمري منها إليهم يف عليهم ، 

غري رائني فيها مشساً وال زمهريراً ، ودانية عليهم ظالهلا؛ : إال أهنا اسم مفرد ، وتلك مجلة يف حكم مفرد تقديره 
وجزاهم جنة جامعني فيها بني البعد عن احلّر والقرّ : و للداللة على أن األمرين جمتمعان هلم ، كأنه قيل ودخلت الوا

بالرفع ، على أن ظالهلا مبتدأ ، ودانية خرب ، واجلملة يف موضع احلال؛ واملعىن » ودانية«ودنّو الظالل عليهم وقرىء 
{ و } الَ َيَرْونَ { و } مُتَِّكِئنيَ { هلا دانية عليهم؛ وجيوز أن جتعل ال يرون فيها مشساً وال زمهريراً ، واحلال أن ظال: 

  .كلها صفات جلنة } وَدانَِيةً 

وجنة أخرى دانية عليهم ظالهلا ، على أهنا وعدوا جنتني ، : معطوفة على جنة ، أي } َودَانَِيةً { وجيوز أن يكون 
[ } إِنَّا َنَخاُف ِمن رَّبَّنا { : ، ألهنم وصفوا باخلوف ]  ٤٦: الرمحن [ }  َوِلَمْن َخاَف َمقَاَم َرّبِه َجنََّتاِن{ كقوله 

مجلة فعلية  -} َودَانَِيةً { إذا رفعت  -هي : ؟ قلت } َوذُلِّلَْت { فعالم عطف : ، فإن قلت ]  ١٠: اإلنسان 
دنو ظالهلا عليهم يف حال تذليل ت: معطوفة على مجلة ابتدائية ، وإذا نصبتها على احلال ، فهي حال من دانية ، أي 

على الوصف } وََدانَِيةً { ودانية عليهم ظالهلا ، ومذللة قطوفها؛ وإذا نصبت : أو معطوفة عليها على . قطوفها هلم 
أن جتعل ذلال ال : كان صحيحاً؛ وتذليل القطوف : جنة ذللت قطوفها : ، فهي صفة مثلها؛ أال ترى أنك لو قلت 

{ حائط ذليل إذا كان قصرياً : أو جتعل ذليلة هلم خاضعة متقاصرة ، من قوهلم . يف شاؤا متتنع على قطافها ك
وهذا التنوين بدل من ألف اإلطالق ، ألنه . قرئا غري منونني ، وبتنوين األول ، ، وبتنوينهما } قَوارِيَر قَوارِيَر 

هنا خملوقة من فضة ، وهي مع بياض الفضة وحسنها أ} ِفضَّةٍ { فاصلة؛ ويف الثاين إلتباعه األّول ، ومعىن قوارير من 
} كُْن فََيكُونُ { : يف قوله  -يكون  -؟ قلت هو من } كانت { ما معىن : فإن قلت . يف صفاء القوارير وشفيفها 



تكّونت قوارير ، بتكون اهللا تفخيماً لتلك اخللقة العجيبة الشأن ، اجلامعة بني صفيت : أي ]  ١١٧: البقرة [ 
هي : بالرفع على » قوارير من فضة«وقرىء . } كان مزاجها كافوراً { : ومنه كان يف قوله . رين املتباينني اجلوه

أهنم قدروها يف أنفسهم أن تكون على مقادير : ومعىن تقديرهم هلا . صفة لقوارير من فضة } قَدَُّروَها { قوارير 
َوُيطَافُ { : لضمري للطائفني هبا ، دل عليهم قوله ا: وقيل . وأشكال على حسب شهواهتم ، فجاءت كما قّدروا 

، على أهنم قدروا شراهبا على قدر الّري ، وهو ألذ للشارب لكونه على مقدار حاجته ]  ١٥: اإلنسان [ } َعلَْيهِْم 
ووجهه . على البناء للمفعول » قّدروها«: وقرىء . ال تفيض وال تغيض : وعن جماهد . ال يفضل عنها وال يعجز 

جعلوا : ومعناه . إذا جعلك قادراً له : قدرت الشيء وقدرنيه فالن : تقول . أن يكون من قدر ، منقوال من قدر 
وأطلق هلم أن يقدروا على حسب ما اشتهوا ، مسيت العني زجنبيالً لطعم الزجنبيل فيها ، . قادرين له كما شاؤا 

  .والعرب تستلذه وتستطيبه 
  :قال األعشى 

  بَاَتا بِِفيَها وَأَْرياً َمُشورَا... ْنفُلَ َوالزَّْنَجبِيلَ كَأَنَّ الْقََر
  .وقال املسيب بن علس 
  إذْ ذُقُْتُه َوُسالَفَةَ الَْخمْرِ... َوكَأَنَّ طَْعَم الزَّْنَجبِيلِ بِه 

ا لذعه ، ولكن أهنا يف طعم الزجنبيل وليس فيه: لسالسة احندارها يف احللق وسهولة مساغها ، يعين } َسلَْسبِيالً { و 
شراب سلسل وسلسال وسلسبيل ، وقد زيدت الباء يف التركيب حىت صارت : يقال . نقيض اللذع وهو السالسة 

. صفة ملاكان يف غاية السالسة : السلسبيل يف اللغة : قال الزجاج . ودلت على غاية السالسة . الكلمة مخاسية 
وقد عزوا إىل علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه : والتأنيث  على منع الصرف ، الجتماع العلمية» سلسبيل«وقرىء 

  .أن معناه سل سبيال إليها ، وهذا غري مستقيم على ظاهره 

تأبط شراً؛ وذّرى حباً؛ ومسيت بذلك : سل سبيالً ، جعلت علما للعني ، كما قيل : إال أن يراد أن مجلة قول القائل 
بالعمل الصاحل ، وهو مع استقامته يف العربية تكلف وابتداع؛ وعزُوه  ألنه ال يشرب منها إال من سأل إليها سبيالً

  :إىل مثل علي رضي اهللا عنه أبدع ويف شعر بعض احملدثني 
  سِ بَِراحٍ كَأَنََّها َسلَْسبِيلُ... َسلْ َسبِيالً ِفيَها إلَى َراَحِة النَّْف 

على } َعْيناً { و . أو خيلق اهللا طعمه فيها . زجنبيل بعينه متزج كأسهم بال: وقيل } َزجنَبِيالً { بدل من } َعْيناً { و 
شبهوا . أو منصوبة على االختصاص . ويسقون فيها كأساً كأس عني : كأنه قيل } كَأْساً { مبدلة من : هذا القول 

إليه بوران بنت  أنه ليلة زفت: يف حسنهم وصفاء ألواهنم وانبثاثهم يف جمالسهم ومنازهلم باللؤلؤ املنثور وعن املأمون 
فنظر إليه منثوراً على . احلسن بن سهل وهو على بساط منسوج من ذهب وقد نثرت عليه نساء دار اخلالفة اللؤلؤ 

  :هللا دّر أيب نواس ، وكأنه أبصر هذا حيث يقول : ذلك البساط ، فاستحسن املنظر وقال 
  رٍّ َعلَى أَْرضٍ ِمَن الذََّهبَِحْصَباُء ُد... كَأَنَّ ُصْغَرى َوكُبَْرى ِمْن فََواِقِعَها 

ليس له مفعول ظاهر وال مقدر } رَأَْيَت { شبهوا باللؤلؤ الرطب إذا نثر من صدفه ، ألنه أحسن وأكثر ماء : وقيل 
أن بصر الرائي أينما وقع مل يتعلق إدراكه إال بنعيم كثري : وإذا أوجدت الرؤية ، مث ومعناه : ليشيع ويعم ، كأنه قيل 

فقد أخطأ ، ألن » ما مث«: معناه : يف موضع النصب على الظرف ، يعين يف اجلنة ومن قال } ثَمَّ { ري و وملك كب
أن أدىن أهل اجلنة منزلة : يروى . واسعاً وهنيئاً } كَبِرياً { صلة ملا ، وال جيوز إسقاط املوصول وترك الصلة » مث«

وقيل . إذا أرادوا شيأ كان : وقيل . وقيل ال زوال له . اه ينظر يف ملكه مسرية ألف عام ، يرى أقصاه كما يرى أدن



أي ما } ِثيَاُب سُنُدسٍ { بالسكون ، على أنه مبتدأ خربه » عاليهم«يسلم عليهم املالئكة ويستأذنون عليهم قرىء : 
{ أو يف }  َوَيطُوُف َعلَْيهِْم{ وعاليهم بالنصب ، على أنه حال من الضمري يف . يعلوهم من لباسهم ثياب سندس 

وجيوز أن يراد . أو حسبتهم لؤلؤاً عالياً هلم ثياب . أي يطوف عليهم ولدان عالياً للمطوف عليهم ثياب } َحِسبَْتُهمْ 
: وخضر وإستربق . وعليهم . بالرفع والنصب على ذلك : وعاليتهم . رأيت أهل نعيم وملك عاليهم ثياب : 

نصباً يف موضع اجلر على منع الصرف ألنه » وإستربق«وقرىء . دس بالرفع ، محال على الثياب باجلّر على السن
اإلستربق ، إال أن يزعم ابن حميصن أنه قد جيعل : أعجمي ، وهو غلط ألنه نكرة يدخله حرف التعريف؛ تقول 

 على أنه مسمى باستفعل من الربيق ،: ، بوصل اهلمزة والفتح » واستربق«وقرىء . علماً هلذا الضرب من الثياب 
} َوَيطُوُف َعلَْيهِْم { عطف على } وحلوا { استربه : ألنه معرب مشهور تعريبه ، وأنّ أصله : وليس بصحيح أيضاً 

.  

هب أنه قيل وحلوا أساور : قلت . ذكر ههنا أنّ أساورهم من فضة ، ويف موضع آخر أهنا من ذهب : فإن قلت 
إما على املعاقبة ، وإما على : يسورون باجلنسني من ذهب ومن فضة ، وهذا صحيح ال إشكال فيه ، على أهنم 

سوار من : اجلمع ، كما تزاوج نساء الدنيا بني أنواع احللي وجتمع بينها ، وما أحسن باملعصم أن يكون فيه سواران 
ليس برجس كخمر الدنيا؛ ألنّ كوهنا رجساً بالشرع ال بالعقل ، } شََراباً طَهُوراً { ذهب ، وسوار من فضة 

أو ألنه مل يعصر فتمسه األيدي الوضرة ، وتدوسه األقدام الدنسة ، ومل جيعل يف الدنان . الدار دار تكليف  وليست
أي . أو ألنه ال يؤول إىل النجاسة ألنه يرشح عرقاً من أبداهنم له ريح كريح املسك . واألباريق اليت مل يعن بتنظيفها 

ما جوزيتم به على أعمالكم وشكر به :  ما تقّدم من عطاء اهللا هلم وهذا إشارة إىل} إِنَّ هذا { يقال ألهل اجلنة : 
  .سعيكم ، والشكر جماز 

َواذْكُرِ اْسمَ رَبَِّك ) ٢٤(فَاْصبِرْ ِلُحكْمِ رَبَِّك َولَا ُتِطْع مِْنُهْم آِثًما أَْو كَفُوًرا ) ٢٣(إِنَّا َنْحُن نَزَّلَْنا َعلَْيَك الْقُْرآنَ َتْنزِيلًا 
  ) ٢٦(َوِمَن اللَّْيلِ فَاْسُجْد لَُه َوَسبِّْحهُ لَْيلًا طَوِيلًا ) ٢٥(أَِصيلًا ُبكَْرةً َو

تأكيد على تأكيد ملعىن اختصاص اهللا بالتنزيل ، ليتقّرر يف نفس رسول اهللا صلى : تكرير الضمري بعد إيقاعه إمساً النّ 
ما نّزل عليك : ل إال حكمة وصواباً ، كأنه قيل اهللا عليه وسلم أنه إذا كان هو املنزل مل يكن تنزيله على أي وجه نز

لقرآن تنزيالً مفرقاً منجماً إال أنا ال غريي ، وقد عرفتين حكيماً فاعالً لكل ما أفعله بدواعي احلكمة؛ ولقد دعتين ا
فاصرب { حكمة بالغة إىل أن أنزل عليك األمر باملكافة واملصابرة ، وسأنزل عليك األمر بالقتال واالنتقام بعد حني 

يقه األمور باملصاحل ، وتأخريه نصرتك على أعدائك من أهل مكة؛ وال تطع الصادر عن احلكمة وتعل} ِلُحكْمِ رَّبَك 
منهم أحداً قلة صرب منك على أذاهم وضجراً من تأخر الظفر ، وكانوا مع إفراطهم يف العداوة واإليذاء له وملن معه 

كانوا كلهم كفرة ، : ت فإن قل. يدعونه إىل أن يرجع عن أمره ويبذلون له أمواهلم وتزويج أكرم بناهتم إن أجاهبم 
معناه وال تطع منهم راكباً ملا هو إمث داعياً لك إليه أو فاعالً : ؟ قلت } ءَاِثماً أوكَفُوراً { فما معىن القسمة يف قوله 

ملا هو كفر داعياً لك إليه؛ ألهنم إما أن يدعوه إىل مساعدهتم على فعل هو إمث أو كفر ، أو غري إمث وال كفر ، فنهى 
الوليد؛ ألنّ عتبة كان ركاباً للمآمث ، متعاطياً : اآلمث عتبة؛ والكفور : وقيل . دهم على االثنني دون الثالث أن يساع

وال تطع أحدمها ، : معىن أو : فإن قلت . ألنواع الفسوق؛ وكان الوليد غالباً يف الكفر شديد الشكيمة يف العتّو 
ال : وال تطعهما ، جاز أن يطيع أحدمها؛ وإذا قيل : لو قيل : قلت  فهال جيء بالواو ليكون هنياً عن طاعتهما مجيعاً؟



أف ، علم : كما إذا هنى أن يقول ألبويه . عن طاعتهما مجيعاً أهنى : تطع أحدمها ، علم أنَّ الناهي عن طاعة أحدمها 
َوِمَن { صالة الفجر والعصر ودم على } واذكر اسم َرّبَك ُبكَْرةً َوأَِصيالً { أنه منهي عن ضرهبما على طريق األوىل 

على الظرف للتبعيض ، ) من ( أو يعين صالة املغرب والعشاء ، وأدخل . وبعض الليل فصل له } اليل فاسجد لَهُ 
وهتجد له } َوسَبِّْحُه لَْيالً طَوِيالً { ، ]  ٤: نوح [ } َيْغِفرْ لَكُْم ّمن ذُُنوبِكُْم { : كما دخل على املفعول يف قوله 

  .ثلثيه ، أو نصفه ، أو ثلثه : طويال من الليل  هزيعاً

َنْحُن َخلَقَْناُهْم َوَشَددَْنا أَْسَرُهْم وَإِذَا شِئَْنا َبدَّلَْنا أَْمثَالَُهمْ ) ٢٧(إِنَّ َهُؤلَاِء ُيِحبُّونَ الَْعاجِلَةَ وََيذَُرونَ َوَراَءُهمْ َيْوًما ثَِقيلًا 
  ) ٢٨(َتْبِديلًا 

: األعلى [ } َبلْ تُْؤِثُرونَ احلياة الدنيا { : يؤثروهنا على اآلخرة ، كقوله } ُيِحبُّونَ العاجلة { ة الكفر} إِنَّ هاؤآلء { 
استعري الثقيل لشّدته وهوِله ، من } َيْوماً ثَقِيالً { قّدامهم أو خلف ظهورهم ال يعبأون به } َوَرآَءُهْم { ، ]  ١٦

الربط : ، األسر ]  ١٨٧: األعراف [ } لَْت ِفى السموات واألرض ثَقُ{ : وحنوه . الشيء الثقيل الباهظ حلامله 
: واملعىن . وترس مأسور بالعقب . وفرس مأسور اخللق . أسر الرجل إذا أوثق بالقّد وهو اإلسار : ومنه . والتوثيق 

وجمدولته  جارية معصوبة اخللق: ومثله قوهلم . شددنا توصيل عظامهم بعضها ببعض ، وتوثيق مفاصلهم باألعصاب 
بدلنا غريهم : معناه : وقيل . النشأة األخرى : يف شّدة األسر ، يعين } َبدَّلْنآ أمثاهلم { أهلكناهم و } َوإِذَا ِشئَْنا { 

إِن { ، ]  ٣٨: حممد [ } َوإِن َتتََولَّْواْ َيْستَْبِدلْ قَْوماً غَْيرَكُْم { : وحقه أن جييء بإن ، ال بإذا ، كقوله . ممن يطيع 
  ] . ١٣٣: النساء [ } َشأْ ُيذْهِْبكُمْ َي

) ٣٠(َوَما َتَشاُءونَ إِلَّا أَنْ َيَشاَء اللَُّه إِنَّ اللََّه كَانَ َعِليًما َحِكيًما ) ٢٩(إِنَّ َهِذِه َتذِْكَرةٌ فََمْن َشاَء اتََّخذَ إِلَى َربِِّه َسبِيلًا 
  ) ٣١(َعدَّ لَُهْم َعذَاًبا أَِليًما ُيْدِخلُ َمْن َيَشاُء ِفي َرْحَمِتِه وَالظَّاِلِمَني أَ

فمن اختار اخلري لنفسه وحسن العاقبة واختاذ } فََمن َشآَء { إشارة إىل السورة أو إىل اآليات القريبة } هذه { 
ها بقسرهم علي} إِالَّ أَن َيشآَء اهللا { الطاعة } َوَما يشاؤن { السبيل إىل اهللا عبارة عن التقرب إليه والتوسل بالطاعة 

. بالتاء » تشاؤن«وقرىء . حيث خلقهم مع علمه هبم } َحِكيماً { بأحواهلم وما يكون منهم } إِنَّ اهللا كَانَ َعِليماً { 
إال وقت مشيئة اهللا ، وكذلك قراءة ابن : ؟ قلت النصب على الظرف ، وأصله ) أن يشاء اهللا ( ما حمل : فإن قلت 
} والظاملني { هم املؤمنون ونصب } ُيْدِخلُ َمن َيَشآُء { مع الفعل كأن معه ) ما ( إال ما يشاء اهللا؛ ألنَّ : مسعود 

وأعّد للظاملني : وللظاملني ، على : أوعد وكافأ ، وما أشبه ذلك َوقرأ ابن مسعود : أعّد هلم ، حنو . بفعل يفسره 
ملة املعطوفة واملعطوف عليها فيها ، والظاملون على االبتداء ، وغريها أوىل لذهاب الطباق بني اجل: وقرأ ابن الزبري 

  .مع خمالفتها للمصحف 
  :عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  " .من قرأ سورة هل أتى كان جزاؤه على اهللا جنة وحريراً ) "  ١٢٥٩( 

) ٥(فَالُْملِْقَياِت ذِكًْرا ) ٤(فَْرقًا  فَالْفَارِقَاِت) ٣(وَالنَّاشَِراِت َنْشًرا ) ٢(فَالْعَاِصفَاِت َعْصفًا ) ١(َوالْمُْرَسلَاِت ُعْرفًا 
  ) ٦(ُعذًْرا أَْو ُنذًْرا 



أقسم سبحانه بطوائف من املالئكة ، أرسلهّن بأوامره فعصفن يف مضيهن كما تعصف الرياح ، ختففاً يف امتثال أمره 
أو نشرن النفوس  .أو نشرن الشرائع يف األرض . ، وبطوائف منهم نشرن أجنحتهن يف اجلو عند احنطاطهن بالوحي 

أَْو ُنذْراً { للمحقني } ُعذْراً { املوتى بالكفر واجلهل مبا أوحني ، ففّرقن بني احلق والباطل ، فألقني ذكراً إىل األنبياء 
فعصفن ، وبرياح رمحة نشرن السحاب يف اجلّو ففّرقن بينه ، كقوله . أو أقسم برياح عذاب أرسلهن . للمبطلني } 
، أو بسحائب نشرن املوات ، ففّرقن بني من يشكر هللا تعاىل وبني من يكفر ، ]  ٤٨: الروم [ } َسفاً وََيْجَعلُُه ِك{ : 

فألقني ذكراً إّما عذراً للذين يعتذرون إىل اهللا بتوبتهم ]  ١٦: اجلن [ } ألسقيناهم مَّاًء غَدقاً ِلَنفِْتنَُهْم ِفيِه { : كقوله 
يث ويشكروهنا ، وإما إنذاراً للذين يغفلون الشكر هللا وينسبون ذلك إىل األنواء واستغفارهم إذا رأوا نعمة اهللا يف الغ

ما معىن عرفاً؟ : فإن قلت . ، وجعلن ملقيات للذكر لكوهنن سبباً يف حصوله إذا شكرت النعمة فيهن أو كفرت 
بوا عليه ، ويكون مبعىن إذا تأل: جاؤا عرفاً واحداً؛ وهم عليه كعرف الضبع : متتابعة كَشَعر العرف يقال : قلت 

أرسلن لإلحسان واملعروف؛ واألول على احلال : العرف الذي هو نقيض النكر؛ وانتصابه على أنه مفعول له ، أي 
قد فسرت املرسالت مبالئكة العذاب ، فكيف يكون : فإن قلت . على التثقيل ، حنو نكر يف نكر » عرفا«وقرىء . 

فإن . معروفاً للكفار فإنه معروف لألنبياء واملؤمنني الذين انتقم اهللا هلم منهم إن مل يكن : إرساهلم معروفاً؟ قلت 
مها مصدران من أعذر إذا حما اإلساءة ، ومن أنذر إذا خّوف على فعل : ما العذر والنذر ، ومبا انتصبا؟ قلت : قلت 

. أو مبعىن العاذر واملنذر . اإلنذار  ، كالكفر والشكر ، وجيوز أن يكون مجع عذير ، مبعىن املعذرة؛ ومجع نذير مبعىن
وأما على الوجه الثالث فعلى احلال . وأما انتصاهبما فعلى البدل من ذكراً على الوجهني األّولني أو على املفعول له 

  .خمففني ومثقلني : وقرئا . مبعىن عاذرين أو منذرين 

وَإِذَا الرُُّسلُ ) ١٠(َوإِذَا الْجِبَالُ ُنِسفَْت ) ٩(َوإِذَا السََّماُء فُرَِجْت ) ٨( فَإِذَا النُُّجوُم طُِمَسْت) ٧(إِنََّما ُتوَعدُونَ لََواِقٌع 
  ) ١٥(َوْيلٌ َيوَْمِئٍذ ِللُْمكَذِّبَِني ) ١٤(َوَما أَْدَراَك َما َيْوُم الْفَْصلِ ) ١٣(ِلَيْومِ الْفَْصلِ ) ١٢(لِأَيِّ َيْومٍ أُجِّلَْت ) ١١(أُقَِّتْت 

: أن املعىن : من جميء يوم القيامة لكائن نازل ال ريب فيه ، وهو جواب القسم ، وعن بعضهم  إن الذي توعدونه
( و ) انتثرت ( ذهب بنورها وحمق ذواهتا ، موافق لقوله : وقيل . حميت وحمقت } طُِمَسْت { ورب املرسالت 

باب : قال الفارجي . نت أبواباً فتحت فكا} فُرَِجْت { وجيوز أن ميحق نورها مث تنتثر ممحوقة النور ) انكدرت 
َوكَاَنتِ { ، ]  ٥: الواقعة [ } وَُبسَِّت اجلبال َبّساً { حنوه . كاحلب إذا نسف باملنسف } ُنِسفَتْ { األمري املبهم 

أخذت بسرعة من أماكنها ، من انتسفت الشيء إذا اختطفته : ، وقيل ]  ١٤: املزمل [ } اجلبال كَِثيباً مَّهِيالً 
: واألصل . ووقتت ، بالتشديد والتخفيف فيهما » أقتت«قرىء . وفرجت ونسفت مشّددة » طمست«وقرئت 

من األجل ، كالتوقيت : والتأجيل . تبيني وقتها الذي حيضرون فيه للشهادة على أممهم : الواو ومعىن توقيت الرسل 
بيان ليوم } )  ١٣( ِلَيْومِ الفصل { هوله  تعظيم لليوم ، وتعجيب من} )  ١٢( ِاليِّ َيْومٍ أُّجلَْت { من الوقت : 

بلغت ميقاهتا الذي كانت تنتظره : والوجه أن يكون معىن وقتت . التأجيل ، وهو اليوم الذي يفصل فيه بني اخلالئق 
 ١٥( َني وَْيلٌ َيْومَِئٍذ لِّلُْمكَذِّبِ{ : كيف وقع النكرة مبتدأ يف قوله : فإن قلت . أخرت : وأجلت . وهو يوم القيامة : 
هو يف أصله مصدر منصوب ساّد مسّد فعله ، ولكنه عدل به إىل الرفع للداللة على معىن ثبات اهلالك : ؟ قلت } ) 

. ويال ، بالنصب؛ ولكنه مل يقرأ به : ، وجيوز ]  ٥٤: األنعام [ } سالم َعلَْيكُُم { وحنوه . ودوامه للمدعو عليه 
  .ويال له ويال كيال : يقال 



  ) ١٩(َوْيلٌ َيوَْمِئٍذ ِللُْمكَذِّبَِني ) ١٨(كَذَِلَك َنفَْعلُ بِالُْمْجرِِمَني ) ١٧(ثُمَّ ُنْتبِعُُهُم الْآِخرِيَن ) ١٦(ْهِلِك الْأَوَِّلَني أَلَْم ُن

  :، بفتح النون ، من هلكه مبعىن أهلكه ، قال احلجاج » هنلك«قرأ قتادة 
مث نفعل بأمثاهلم : بالرفع على االستئناف ، وهو وعيد ألهل مكة يريد } ُنْتبِعُُهُم  ثُمَّ{ ... َوَمْهَمٍه َهاِلِك َمْن َتَعرََّجا 

مث «من اآلخرين مثل ما فعلنا باألولني ، ونسلك هبم سبيلهم ألهنم كذبوا مثل تكذيبهم ، ويقويها قراءة ابن مسعود 
قوم نوح وعاد ومثود ، مث أتبعهم أنه أهلك األولني من : ومعناه . وقرىء باجلزم للعطف على هنلك » سنتبعهم

بكل من أجرم إنذاراً وحتذيراً } َنفَْعلُ { مثل ذلك الفعل الشنيع } كَذَِلكَ { اآلخرين من قوم شعيب ولوط وموسى 
  .من عاقبة اجلرم وسوء أثره 

) ٢٣(فَقََدْرَنا فَنِْعَم الْقَاِدُرونَ ) ٢٢(َدرٍ َمْعلُومٍ إِلَى قَ) ٢١(فََجَعلَْناُه ِفي قَرَارٍ َمِكنيٍ ) ٢٠(أَلَْم َنْخلُقْكُْم ِمْن َماٍء َمهِنيٍ 
  ) ٢٤(َوْيلٌ َيوَْمِئٍذ ِللُْمكَذِّبَِني 

وهو تسعة األشهر ، أو ما دوهنا ، : إىل مقدار من الوقت معلوم قد علمه اهللا وحكم به } )  ٢٢( إىل قََدرٍ مَّْعلُومٍ { 
أو فقدرنا على ذلك فنعم . فنعم املقّدرون له حنن } فَنِْعَم القادرون { ديراً فقّدرنا ذلك تق} فَقََدرَْنا { أو ما فوقها 

 ١٩: عبس [ } ِمن نُّطْفٍَة َخلَقَُه فَقَدََّرُه { ولقوله » فقّدرنا بالتشديد«القدرون عليه حنن؛ واألّول أوىل لقراءة من قرأ 
. [  

َوْيلٌ ) ٢٧(َوَجَعلَْنا ِفيَها رََواِسَي َشاِمخَاٍت َوأَسْقَْيَناكُْم َماًء فَُراًتا ) ٢٦(َواًتا أَْحَياًء َوأَْم) ٢٥(أَلَْم َنجَْعلِ الْأَْرَض ِكفَاًتا 
  ) ٢٨(َيْوَمِئٍذ ِللُْمكَذِّبَِني 

الضمام واجلماع ملا يضم وجيمع ، : وهو اسم ما يكفت ، كقوهلم : من كفت الشيء إذا ضمه ومجعه : الكفات 
وبفعل مضمر . كافتة أحياء وأمواتاً : كأنه قيل } أَْحَيآًء وأمواتا { ، وبه انتصب  هذا الباب مجاع األبواب: يقال 

وقد استدل بعض أصحاب . تكفت أحياء على ظهرها ، وأمواتاً يف بطنها : واملعىن . يدل عليه وهو تكفت 
نها حرزاً هلم؛ فالنباش الشافعي رمحه اهللا على قطع النباش بأنّ اهللا تعاىل جعل األرض كفاتاً لألموات ، فكان بط

هو : مل قيل أحياء وأمواتاً على التنكري ، وهي كفات األحياء واألموات مجيعاً؟ قلت : فإن قلت . سارق من احلرز 
تكفت أحياء ال يعدون وأمواتاً ال حيصرون ، على أنّ أحياء اإلنس وأمواهتم ليسوا : من تنكري التفخيم ، كأنه قيل 

تكفتكم أحياء وأمواتاً ، فينتصبا على احلال من الضمري؛ ألنه قد : وجيوز أن يكون املعىن .  جبميع األحياء واألموات
حيتمل إفادة : ؟ قلت } مَّآًء فُرَاتاً { و } رواسى شاخمات { فالتنكري يف : فإن قلت . علم أهنا كفات اإلنس 

، ]  ٤٣: النور [ } السمآء ِمن جِبَالٍ ِفيَها ِمن َبَرٍد وَُنَنزِّلُ ِمَن { : التبعيض؛ ألنّ يف السماء جباال قال اهللا تعاىل 
  .وفيها ماء فرات أيضاً ، بل هي معدنه ومصبه ، وأن يكون للتفخيم 

) ٣١(َهبِ لَا ظَِليلٍ َولَا ُيغْنِي ِمَن اللَّ) ٣٠(اْنطَِلقُوا إِلَى ِظلٍّ ِذي ثَلَاِث ُشَعبٍ ) ٢٩(اْنطَِلقُوا إِلَى َما كُْنُتْم بِِه ُتكَذُِّبونَ 
) ٣٥(َهذَا َيْوُم لَا َيْنِطقُونَ ) ٣٤(َوْيلٌ َيْوَمِئذٍ ِللُْمكَذِّبَِني ) ٣٣(كَأَنَُّه جَِمالٌَت ُصفٌْر ) ٣٢(إِنََّها َتْرِمي بِشََررٍ كَالْقَْصرِ 
  ) ٣٧(َوْيلٌ َيوَْمِئٍذ ِللُْمكَذِّبَِني ) ٣٦(َولَا ُيْؤذَنُ لَُهْم فََيعَْتِذُرونَ 



على لفظ املاضي » انطلقوا«: وقرىء . انطلقوا إىل ما كذبتم به من العذاب ، وانطلقوا الثاين تكرير  :أي يقال هلم 
يعين دخان جهنم ، } إىل ِظلٍّ { إخباراً بعد األمر عن عملهم مبوجبه ، ألهنم مضطرون إليه ال يستطيعون امتناعاً منه 

بتشعب لعظمه ثالث شعب ، وهكذا الدخان } ُشَعبٍ  ِذى ثالث{ ]  ٤٣: الواقعة [ } وظل من حيموم { : كقوله 
خيرج لسان من النار فيحيط بالكفار كالسرادق ، ويتشعب من دخاهنا ثالث : وقيل . العظيم تراه يتفرق ذوائب 

هتكم هبم وتعريض بأن ظلهم غري } الَّ ظَلِيلٍ { شعب ، فتظلهم حىت يفرغ من حساهبم؛ واملؤمنون يف ظل العرش 
{ » بشرار«: وقرىء } بَِشَررٍ { وغري مغن عنهم من حّر اللهب شيئاً : يف حمل اجلر ، أي } َوالَ ُيغْنِى {  ظل املؤمنني

: هو الغليظ من الشجر ، الواحدة قصرة ، حنو : وقيل . أي كل شررة كالقصر من القصور يف عظمها } كالقصر 
وقرأ ابن . و أعناق النخل ، حنو شجرة وشجر وهي أعناق اإلبل ، أ: بفتحتني » كالقصر«وقرىء . مجرة ومجر 

يف مجع قصرة ، كحاجة وحوج » كالقصر«وقرأ سعيد ابن جبري . كالقصر مبعىن القصور ، كرهن ورهن : مسعود 
أال تراهم يشبهون اإلبل . أو مجالة مجع مجل؛ شبهت بالقصور ، مث باجلمال لبيان التشبيه . مجع مجال } مجالة { 

قلوس سفن البحر ، الواحدة مجالة : وقيل . وهي قلوس اجلسور : بالضم » مجاالت«: وقرىء . ل باألفدان واجملاد
صُفٌْر { وقيل . إلرادة اجلنس } ُصفٌْر { وقيل . وهي القلس : مجال ومجالة بالضم : بالكسر ، مبعىن » مجالة«وقرىء 

  :ويف شعر عمران ابن حطان اخلارجي . سود تضرب إىل الصفرة } 
  بِِمثْلِ الْجَِمالِ الصُّفْرِ نَْزاَعةُ الشَِّوى... ُهْم بِأَْعلَى َصوِْتَها َوَرمَْتُهُم َدَعْت

  :وقال أبو العالء 
  َتْرِمى بِكلِّ َشرَاَرٍة كَطَِراِف... َحْمَراُء َساِطَعةُ الذَّوَاِئبِ يف الدَُّجى 

أن يزيد على تشبيه القرآن ولتبجحه مبا :  فشبهها بالطراف وهو بيت األدم يف العظم واحلمرة ، وكأنه قصد خببثه
توطئة هلا ومناداة عليها ، وتنبيها للسامعني على مكاهنا ، » محراء«سّول له من توهم الزيادة جاء يف صدر بيته بقوله 

كبيت أمحر؛ : ؛ فإنه مبنزلة قوله } كأنه مجاالت صفر { مجع اهللا له عمى الدارين عن قوله عز وعال ، : ولقد عمي 
من جهة العظم ، ومن جهة الطول يف اهلواء ، ويف : على أن يف التشبيه بالقصر وهو احلصن تشبيها من جهتني و

من جهة العظم والطول والصفرة ، فأبعد اهللا إغرابه يف : تشبيه من ثالث جهات : التشبيه باجلماالت وهي القلوس 
  .طرافه وما نفخ شدقيه من استطرافه 

هذا الذي قص عليكم واقع يومئذ ، ويوم القيامة طويل ذو مواطن : به األعمش ، أي ونص» اليوم«قرىء بنصب 
أو جعل نطقهم كال نطق؛ ألنه . ينطقون يف وقت وال ينطقون يف وقت؛ ولذلك ورد األمران يف القرآن : ومواقيت 

وال يكون هلم إذن : ملعىن وا. منخرط يف سلك النفي } ُيْؤذَنُ { عطف على } فََيْعَتِذُرونَ { ال ينفع وال يسمع 
  .واعتذار متعقب له ، من غري أن جيعل االعتذار مسبباً عن اإلذن ولو نصب لكان مسبباً عنه ال حمالة 

إِنَّ الُْمتَّقَِني ) ٤٠(َوْيلٌ َيْوَمِئذٍ ِللُْمكَذِّبَِني ) ٣٩(فَإِنْ كَانَ لَكُْم كَْيٌد فَِكيُدوِن ) ٣٨(َهذَا َيْوُم الْفَْصلِ َجَمْعَناكُْم وَالْأَوَِّلَني 
إِنَّا كَذَِلَك َنجْزِي ) ٤٣(كُلُوا َواْشَربُوا َهنِيئًا بَِما كُْنُتْم َتْعَملُونَ ) ٤٢(َوفََواِكَه ِممَّا َيْشَتُهونَ ) ٤١(ِفي ِظلَالٍ َوُعُيوٍن 

  ) ٤٥(َوْيلٌ َيوَْمِئٍذ ِللُْمكَذِّبَِني ) ٤٤(الُْمْحِسنَِني 

ألنه إذا كان يوم الفصل بني السعداء واألشقياء } هذا َيْوُم الفصل { : م موضح لقوله كال} مجعناكم واألولني { 
فَإِن كَانَ لَكُم كَْيٌد فَِكيُدونِ { فال بّد من مجع األولني واآلخرين ، حىت يقع ذلك الفصل بينهم . وبني األنبياء وأممهم 



يف } كُلُواْ واشربوا { يهم بالعجز واالستكانة تقريع هلم على كيدهم لدين اهللا وذويه ، وتسجيل عل} )  ٣٩( 
  .هم مستقّرون يف ظالل ، مقوال هلم ذلك : موضع احلال من ضمري املتقني ، يف الظرف الذي هو يف ظالل ، أي 

وَْيلٌ ) ٤٨(ُهمُ اْركَعُوا لَا َيْركَعُونَ وَإِذَا ِقيلَ لَ) ٤٧(وَْيلٌ َيْومَِئٍذ ِللُْمكَذِّبَِني ) ٤٦(كُلُوا َوَتَمتَُّعوا قَِليلًا إِنَّكُْم ُمْجرُِمونَ 
  ) ٥٠(فَبِأَيِّ َحِديثٍ َبْعَدُه ُيؤِْمُنونَ ) ٤٩(َيْوَمِئٍذ ِللُْمكَذِّبَِني 

يقال هلم ذلك يف اآلخرة إيذاناً بأهنم : كيف يصح أن يقال هلم ذلك يف اآلخرة؟ قلت : كلوا ومتتعوا فإن قلت 
م ، وكانوا من أهله تذكرياً حباهلم السمجة ومبا جنوا على أنفسهم من إيثار املتاع كانوا يف الدنيا أحقاء بأن يقال هل
  :ويف طريقته قوله . القليل على النعيم وامللك اخلالد 

  َوَبلَى َواللَِّه قَْد َبِعدُوا... إخَْوِتي الَ تْبَعدُوا أََبدا 
هنم جمرمني داللة على أن كل جمرم ماله إال كنتم أحقاء يف حياتكم بأن يدعى لكم بذلك ، وعلل ذلك بكو: يريد 

، ]  ٤٦: املرسالت [ } كُلُواْ َوَتَمتَّعُواْ { وجيوز أن يكون . األكل والتمتع أياماً قالئل ، مث البقاء يف اهلالك أبداً 
واطرحوا . ه اخشعوا هللا وتواضعوا له بقبول وحيه واتباع دين} اركعوا { كالماً مستأنفاً خطاباً للمكذبني يف الدنيا 

ما كان على العرب : وقيل . هذا االستكبار والنخوة ، ال خيشعون وال يقبلون ذلك ، ويصرون على استكبارهم 
  :وقيل : أشّد من الركوع والسجود 

ال جنىب فإهنا مسبة علينا : نزلت يف ثقيف حني أمرهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالصالة ، فقالوا )  ١٢٦٠( 
بعد القرآن ، } َبْعَدُه { " ال خري يف دين ليس فيه ركوع وال سجود : " ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال رس. 

} ُيْؤِمُنونَ { يعين أنّ القرآن من بني الكتب املنزلة آية مبصرة ومعجزة باهرة ، فحني مل يؤمنوا به فبأي كتاب بعده 
  .بالتاء » تؤمنون«وقرىء 

  :وسلم  عن رسول اهللا صلى اهللا عليه
  "من قرأ سورة واملرسالت كتب أنه ليس من املشركني ) "  ١٢٦١( 

  ) ٣(الَِّذي ُهْم ِفيِه ُمْخَتِلفُونَ ) ٢(َعنِ النََّبإِ الَْعظِيمِ ) ١(َعمَّ َيَتَساَءلُونَ 

 قال. أصله عما ، على أنه حرف جر دخل على ما االستفهامية وهو يف قراءة عكرمة وعيسى بن عمر } َعمَّ { 
  :حسان رضي اهللا عنه 

  كَِخنْزِيرٍ َتمَرَّغَ ِفي َرمَاِد... َعلَى َما قَاَم َيْشُتُمنِى لَئِيٌم 
تفخيم الشأن ، كأنه قال عن أي شأن : قليل ومعىن هذا االستفهام : واالستعمال الكثري على احلذف ، واألصل 

دم نظريه كأنه شيء خفي عليك جنسه فأنت زيد ما زيد؟ جعلته النقطاع قرينه وع: يتساءلون وحنوه ما يف قولك 
أي شيء هو من األشياء هذا : ما الغول وما العنقاء؟ تريد : تسأل عن جنسه وتفحص عن جوهره ، كما تقول 

. يسأل بعضهم بعضاً } يََتَسآَءلُونَ { أصله؛ مث جرد العبارة عن التفخيم ، حىت وقع يف كالم من ال ختفى عليه خافية 
والضمري ألهل مكة . يتداعوهنم ويتراءوهنم : هم من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واملؤمنني حنو أو يتساءلون غري

} )  ٢( َعنِ النبإ العظيم { كانوا يتساءلون فيما بينهم عن البعث ، ويتساءلون غريهم عنه على طريق االستهزاء : 
إما أن جيري الوصل جمرى الوقف وإما أن :  خيلو هباء السكت ، وال» عمه«وعن ابن كثري قرأ . بيان للشأن املفخم 

ألنّ ما بعده يفسره ، كشيء } يتساولون { على أن يضمر } )  ٢( َيَتسآَءلُونَ َعنِ النبأ العظيم { يقف ويبتدىء 



؟ }  ُهْم ِفيِه ُمْخَتِلفُونَ{ فما تصنع بقوله . قد زعمت أنّ الضمري يف يتساءلون للكفار : فإن قلت . يبهم مث يفسر 
الضمري للمسلمني والكافرين مجيعاً ، : وقيل . كان فيهم من يقطع القول بإنكار البعث ، ومنهم من يشك : قلت 

املتساءل عنه : وقيل . أما املسلم فليزداد خشية واستعداداً وأما الكافر فليزداد استهزاء . وكانوا مجيعاً يسألون عنه 
  .باإلدغام ، وستعلمون بالتاء » يساءلون«وقرىء . ليه وسلم نبّوة حممد صلى اهللا ع: وقيل . القرآن 

  ) ٥(ثُمَّ كَلَّا َسَيْعلَُمونَ ) ٤(كَلَّا َسَيْعلَُمونَ 

وعيد هلم بأهنم سوف يعلمون أنّ ما يتساءلون عنه ويضحكون } َسَيْعلَُمونَ { و . ردع للمتسائلني هزؤا } كال { 
اإلشعار بأنّ الوعيد } ثُمَّ { الردع مع الوعيد تشديد يف ذلك ومعىن وتكرير . منه حق ، ألنه واقع ال ريب فيه 

  .الثاين أبلغ من األّول وأشد 

َوَجَعلَْنا اللَّْيلَ ) ٩(َوَجَعلَْنا َنوَْمكُْم ُسَباًتا ) ٨(َوَخلَقَْناكُْم أَزَْواًجا ) ٧(َوالْجِبَالَ أَْوَتاًدا ) ٦(أَلَْم َنجَْعلِ الْأَْرَض ِمهَاًدا 
وَأَْنزَلَْنا ِمَن ) ١٣(َوَجَعلَْنا ِسرَاًجا َوهَّاًجا ) ١٢(َوبََنْيَنا فَْوقَكُْم َسْبًعا ِشَداًدا ) ١١(َوَجَعلَْنا النََّهاَر َمعَاًشا ) ١٠(ا ِلَباًس

  ) ١٦(َوَجنَّاٍت أَلْفَافًا ) ١٥(ِلُنْخرَِج بِهِ َحبا وََنَباًتا ) ١٤(الُْمْعِصرَاِت َماًء ثَجَّاًجا 

أمل خيلق من : ملا أنكروا البعث قيل هلم : قلت } )  ٦( أَلَْم َنْجَعلِ األرض مهادا { : كيف اتصل به قوله : فإن قلت 
يضاف إليه البعث هذه اخلالئق العجيبة الدالة على كمال القدرة ، فما وجه إنكار قدرته على البعث ، وما هو إال 

واحلكيم ال يفعل فعال عبثاً ، وما تنكرونه . األفعال املتكاثرة  أمل يفعل هذه: اختراع كهذه االختراعات أو قيل هلم 
أهنا هلم كاملهد : ومعناه » مهداً«وقرىء . فراشاً } مهادا { من البعث واجلزاء مؤّد إىل أنه عابث يف كل ما فعل 

: أو مبعىن . در أو وصفت باملص. وهو ما ميهد له فينّوم عليه ، تسمية للممهود باملصدر ، كضرب األمري : للصيب 
امليت ، من السبت وهو . واملسبوت . موتاً } ُسبَاتاً { ذات مهد ، أي أرسيناها باجلبال كما يرسى البيت باألوتاد 

وملا جعل النوم موتاً ، جعل . أحد التوفيني ، وهو على بناء األدواء : والنوم . القطع؛ ألنه مقطوع عن احلركة 
وقت معاش تستيقظون فيه : ، أي ]  ١١: النبأ [ } َوَجَعلَْنا النهار َمعَاشاً { : قوله حياة يف : اليقظة معاشاً ، أي 

يستركم عن العيون إذا أردمت هرباً من عدّو } لَِباساً { السبات الراحة : وقيل . وتتقلبون يف حوائجكم ومكاسبكم 
  .ر أو إخفاء ما ال حتبون االطالع عليه من كثري من األمو. ، أو بياتاً له 

  ُتَخبُِّر أَنَّ املَاَنوِيَّةَ َتكِْذُب... َوكَْم لِظَالَمِ اللَّْيلِ ِعْنَدَك ِمْن َيٍد 
} َوهَّاجاً { حمكمة قوية اخللق ال يؤثر فيها مرور األزمان : مجع شديدة ، يعين } ِشدَاداً { سبع مسوات } َسْبعاً { 

السحائب : املعصرات . تلمظت فتوهجت بضوئها وحرها إذا : وتوهجت النار : الشمس : متأللئا وقاداً ، يعين 
: ومنه . أجز الزرع ، إذا حان له أن جيز : شارفت أن تعصرها الرياح فتمطر ، كقولك : إذا أعصرت ، أي 

أن تراد الرياح اليت حان هلا أن : ، وفيه وجهان » باملعصرات«: وقرأ عكرمة . أعصرت اجلارية إذا دنت أن حتيض 
أعطى من يده درمها ، : ، وأن تراد السحائب؛ ألنه إذا كان اإلنزال منها فهو هبا ، كما تقول  تعصر السحاب

: وتأويله . هي السموات : وعن احلسن وقتادة . املعصرات الرياح ذوات األعاصري : وأعطى بيده ، وعن جماهد 
: فإن قلت . على العصر وميكّن منه  حيملن: أن املاء ينزل من السماء إىل السحاب ، فكأنّ السموات يعصرن ، أي 

الرياح : وفسرها بالرياح ذوات األعاصري ، واملطر ال ينزل من الرياح؟ قلت } ِمَن املعصرات { . فما وجه من قرأ 
أنّ اهللا تعاىل يبعث الرياح فتحمل : هي اليت تنشىء السحاب وتدرّ أخالفه فصحّ أن جتعل مبدأ لإلنزال؛ وقد جاء 



ذكر ابن كيسان أنه جعل : اء إىل السحاب ، فإن صّح ذلك فاإلنزال منها ظاهر ، فإن قلت املاء من السم
وجهه أن يريد الاليت : قلت . عصره فاعتصر : يقال . املعصرات مبعىن املغيثات ، والعاصر هو املغيث ال املعصر 

  :ثجه وثج نفسه ويف احلديث  :منصباً بكثرة يقال } ثَجَّاجاً { تغيث : أعصرن ، أي حان هلا أن تعصر ، أي 

وكان ابن عباس مثجاً يسيل غرباً ، . أي رفع الصوت بالتلبية ، وصب دماء اهلدي " العّج والثّج : أفضل احلج " 
{ مصابه ، واملاء ينثجج يف الوادي : ومثاجج املاء » ثجاجاً«: وقرأ األعرج . يعين أنه يثج الكالم ثجا يف خطبته 

كُلُواْ وارعوا { : يريد ما يتقّوت من احلنطة والشعري وما يعتلف من التنب واحلشيش ، كما قال } َحّباً َونََباتاً 
ملتفة وال واحد له ، } أَلْفَافاً { ] .  ١٢: الرمحن [ } واحلب ذُو العصف والرحيان { ، و ]  ٥٤: طه [ } أنعامكم 

  :أنشدين احلسن بن علي الطوسي : وقال صاحب اإلقليد . الواحد لف : وقيل . كاألوزاع واألخياف 
  وَنَداَمى كُلُُّهْم بِيٌض ُزهُْر... َجنَّةٌ ِلفٌّ َوَعْيٌش ُمْغِدٌق 

وما أظنه واجداً له نظرياً من حنو خضر وأخضار ومحر وأمحار ، ولو قيل : وزعم ابن قتيبة أنه لفاء ولف ، مث ألفاف 
  .ا هو مجع ملتفة بتقدير حذف الزوائد ، لكان قوالً وجيه: 

) ١٩(َوفُِتَحِت السََّماُء فَكَاَنْت أَبَْواًبا ) ١٨(َيْوَم ُيْنفَُخ ِفي الصُّورِ فَتَأُْتونَ أَفْوَاًجا ) ١٧(إِنَّ َيْوَم الْفَْصلِ كَانَ ِميقَاًتا 
  ) ٢٠(َوُسيَِّرِت الْجِبَالُ فَكَاَنْت سََراًبا 

َيْوَم { لدنيا وتنتهي عنده؛ أو حدا للخالئق ينتهون إليه كان يف تقدير اهللا وحكمه حّدا توقت به ا} كَانَ ميقاتا { 
وقيل . من القبور إىل املوقف أمماً كل أمة مع إمامهم } فََتأُْتونَ أَفَْواجاً { بدل من يوم الفصل ، أو عطف بيان } ُينفَخُ 

  :قال وعن معاذ رضي اهللا عنه أنه سأل عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ف. مجاعات خمتلفة : 
: حتشر عشرة أصناف من أّميت : يا معاذ ، سألت عن أمر عظيم من األمور ، مث أرسل عينيه وقال ) "  ١٢٦٢( 

أرجلهم فوق وجوههم يسحبون : بعضهم على صورة القردة ، وبعضهم على صورة اخلنازير ، وبعضهم منكسون 
يسيل القيح : نتهم فهي مدالة على صدورهم عليها ، وبعضهم عمياً ، وبعضهم صماً بكماً ، وبعضهم ميضغون ألس

من أفواههم يتقذرهم أهل اجلمع ، وبعضهم مقطعة أيديهم وأرجلهم ، وبعضهم مصلبون على جذوع من نار ، 
وبعضهم أشّد نتناً من اجليف ، وبعضهم ملبسون جباباً سابغة من قطران الزقة جبلودهم؛ فأما الذين على صورة 

وأما املنكسون على وجوههم فأكلة . فأهل السحت : وأما الذين على صورة اخلنازير . القردة فالقتات من الناس 
الربا ، وأما العمي فالذين جيورون يف احلكم ، وأما الصمّ البكم فاملعجبون بأعماهلم ، وأما الذين ميضغون ألسنتهم 

لهم فهم الذين يؤذون اجلريان ، فالعلماء والقصاص الذين خالف قوهلم أعماهلم ، وأما الذين قطعت أيديهم وأرج
وأما املصلبون على جذوع من نار فالسعاة بالناس إىل السلطان ، وأما الذين هم أشّد نتناً من اجليف فالذين يتبعون 

وقرىء " الشهوات واللذات ومنعوا حق اهللا يف أمواهلم ، وأما الذين يلبسون اجلباب فأهل الكرب والفخر واخليالء 
كثرة أبواهبا املفتحة لنزول املالئكة ، كأهنا ليست إال أبواباً مفتحة ، : واملعىن . د والتخفيف بالتشدي» وفتحت«

األبواب الطرق واملسالك : وقيل . ، كأن كلها عيون تتفجر ]  ١٢: القمر [ } َوفَجَّْرَنا األرض ُعُيوناً { : كقوله 
[ } فَكَاَنْت َهَباء مُّنَبثّاً { : ، كقوله } كَاَنْت سََراباً فَ{ تكشط فينفتح مكاهنا وتصري طرقاً ال يسّدها شيء : ، أي 

  .يعين أهنا تصري شيئاً كال شيء ، لتفّرق أجزائها وانبثاث جواهرها ] .  ٦: الواقعة 



) ٢٤(ِفيَها َبرًْدا َولَا َشرَاًبا  لَا َيذُوقُونَ) ٢٣(لَابِِثَني ِفيَها أَحْقَاًبا ) ٢٢(ِللطَّاِغَني مَآًبا ) ٢١(إِنَّ َجهَنََّم كَاَنْت مِْرصَاًدا 
َوكُلَّ ) ٢٨(َوكَذَُّبوا بِآَياِتَنا ِكذَّاًبا ) ٢٧(إِنَُّهْم كَانُوا لَا َيْرُجونَ ِحَساًبا ) ٢٦(جََزاًء وِفَاقًا ) ٢٥(إِلَّا َحِميًما َوغَسَّاقًا 

  ) ٣٠(َعذَاًبا فَذُوقُوا فَلَْن َنزِيَدكُْم إِلَّا ) ٢٩(َشْيٍء أَْحَصيَْناُه ِكتَاًبا 

أن جهنم هي حّد الطاغني الذي يرصدون فيه للعذاب وهي مآهبم : واملعىن . احلدّ الذي يكون فيه الرصد : املرصاد 
. أو هي مرصاد ألهل اجلنة ترصدهم املالئكة الذين يستقبلوهنم عندها ، ألن جمازهم عليها ، وهي مآب للطاغني . 

بفتح اهلمزة على تعليل قيام » أنّ جهنم«وقرأ ابن يعمر . قاً وممّراً ألهل اجلنة طري: وعن احلسن وقتادة حنوه ، قاال 
واللبث » ولبثني» «البثني«قرىء . كان ذلك إلقامة اجلزاء : الساعة بأنّ جهنم كانت مرصاداً للطاغني ، كأنه قيل 

كالذي جيثم باملكان ال يكاد ينفك إال ملن شأنه اللبث ، » لبث«أقوى ، ألنّ الالبث من وجد منه اللبث ، وال يقال 
حقباً بعد حقب ، كلما مضى حقب تبعه آخر إىل غري هناية ، وال يكاد يستعمل احلقب واحلقبة إال } أَحْقَاباً { منه 

أال ترى إىل حقيبة الراكب ، واحلقب الذي وراء . حيث يراد تتابع األزمنة وتواليها ، واالشتقاق يشهد لذلك 
البثني فيها أحقاباً غري ذائقني فيها برداً وال شراباً إال محيماً : قب مثانون سنة ، وجيوز أن يراد احل: التصدير وقيل 

وهو أن : وفيه وجه آخر . وغساقاً ، مث يبدلون بعد األحقاب غري احلميم والغساق من جنس آخر من العذاب 
الرزق ، فهو حقب ، ومجعه أحقاب ،  إذا أخطأه: إذا قل مطره وخريه ، وحقب فالن » حقب عامنا«: يكون من 

تفسري } )  ٢٤( الَّ َيذُوقُونَ ِفيَها َبْرداً َوالَ شََراباً { : وقوله . فينتصب حاال عنهم ، يعين البثني فيها ِحقبني جحدين 
هم ، ال يذوقون فيها برداً وروحاً ينفس عنهم حّر النار ، وال شراباً يسكن من عطش: له واالستثناء منقطع ، يعين 

  :النوم ، وأنشد » الربد«ولكن يذوقون فيها محيماً وغساقاً وقيل 
  َوإنْ ِشئُْت لَْم أَطَْعْم َتقَاخاً َوالَ بَْردَا... فَلَْو ِشئُْت َحرَّْمُت النَِّساَء ِسَواكُُم 

ل من يسي: وهو ما يغسق ، أي : بالتخفيف والتشديد » غساقاً«وقرىء . منع الربد الربد : وعن بعض العرب 
تكذيباً؛ » كذاباً«فعال من وفقه كذا » وفاقاً«: وقرأ أبو حيوة . أو ذا وفاق . وصف باملصدر } وِفَاقاً { صديدهم 

وفعال يف باب فعل كله فاش يف كالم فصحاء من العرب ال يقولون غريه؛ ومسعىن بعضهم أفسر آية فقال لقد 
  :مصدر كذب ، بدليل قوله  وقرىء بالتخفيف ، وهو. فسرهتا فساراً ما مسع مبثله 

  َواملَْرُء َيْنفَُعُه ِكذَابُْه... فََصَدقُْتَها َوكَذَْبتَُها 
أو تنصبه بكذبوا . وكذبوا بآياتنا فكذبوا كذاباً : يعين ]  ١٧: نوح [ } أَنبََتكُْم ّمَن األرض َنبَاتاً { : وهو مثل قوله 

وكذبوا بآياتنا ، : ، وإن جعلته مبعىن املكاذبة فمعناه  ، ألنه يتضمن معىن كذبوا ، ألنّ كل مكذب باحلق كاذب
أو كذبوا هبا مكاذبني ، ألهنم إذا كانوا عند املسلمني كاذبني وكان املسلمون عندهم كاذبني . فكاذبوا مكاذبة 

. فبينهم مكاذبة ، أو ألهنم يتكلمون مبا هو إفراط يف الكذب فعل من يغالب يف أمر ، فيبلغ فيه أقصى جهده 
كذبوا بآياتنا كاذبني؛ وقد يكون الكذاب مبعىن الواحد البليغ يف الكذب : وهو مجع كاذب ، أي » كذاباً«وقرىء 
تكذيباً كذاباً مفرطاً كذبه ، : حسان ، وخبال؛ فيجعل صفة ملصدر كذبوا ، أي : رجل كذاب ، كقولك : ، يقال 

مصدر يف موضع إحصاء وأحصينا يف معىن } كتابا { ء وكل شيء أحصيناه ، بالرفع على االبتدا: وقرأ أبو السمال 
  .كتبنا ، النتفاء اإلحصاء ، والكتبة يف معىن الضبط والتحصيل 

أحصاه اهللا { : إحصاء معاصيهم ، كقوله : واملعىن . مكتوباً يف اللوح ويف صحف احلفظة : أو يكون حاال يف معىن 
مسبب عن كفرهم باحلساب وتكذيبهم باآليات ، } فَذُوقُواْ { : ه وقول. وهو اعتراض ]  ٦: اجملادلة [ } َوَنُسوهُ 



وهي آية يف غاية الشّدة ، وناهيك بلن نزيدكم ، وبداللته على أن ترك الزيادة كاحملال الذي ال يدخل حتت الصحة 
  :ومبجيئها على طريقة االلتفات شاهداً على أنّ الغضب قد تبالغ ، وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم . 
  .» هذه اآلية أشّد ما يف القرآن على أهل النار « )  ١٢٦٣( 

لَا َيْسَمُعونَ ِفيَها لَغًْوا َولَا ) ٣٤(َوكَأًْسا ِدَهاقًا ) ٣٣(َوكََواِعَب أَْترَاًبا ) ٣٢(َحَداِئَق َوأَْعنَاًبا ) ٣١(إِنَّ ِللُْمتَِّقَني َمفَاًزا 
  ) ٣٦(َساًبا جََزاًء ِمْن َربَِّك َعطَاًء ِح) ٣٥(ِكذَّاًبا 

. وفسر املفاز مبا بعده . أو موضع جناة . جناة مما فيه أولئك : وقيل . أو موضع فوز . فوزاً وظفراً بالبغية } َمفَازاً { 
الاليت فلكت ثديهن ، وهن : والكواعب . الكروم : واألعناب . البساتني فيها أنواع الشجر املثمر : واحلدائق 
» وال كذاباً«وقرىء . مأله حىت قال قطىن : وأدهق احلوض . املترعة : والدهاق : ت اللدا. واألتراب . النواهد 

وعن علي رضي اهللا عنه أنه قرأ . أو ال يكاذبه . ال يكذب بعضه بعضاً وال يكذبه : بالتشديد والتخفيف ، أي 
جازى : كأنه قال } )  ٣١( َمفَازاً إِنَّ ِللُْمتَِّقَني { : مصدر مؤكد منصوب مبعىن قوله } َجَزآًء { بتخفيف االثنني 

. كافياً : صفة مبعىن } ِحَساباً { و . جزاهم عطاء : أي . نصب حبزاء نصب املفعول به } َعطَآءً { و . املتقني مبفاز 
بالتشديد ، » حساباً«وقرأ ابن قطيب . على حسب أعماهلم : وقيل . من أحسبه الشيء إذا كفاه حىت قال حسيب 

  .ب مبعىن احملسب ، كالدّراك مبعىن املدرك على أنّ احلسا

َيْوَم َيقُوُم الرُّوُح َوالَْملَاِئكَةُ صَفًّا لَا ) ٣٧(َربِّ السََّماَواِت وَالْأَْرضِ َوَما َبْيَنُهَما الرَّْحَمنِ لَا َيْمِلكُونَ ِمْنُه ِخطَاًبا 
  ) ٣٩(ذَِلَك الَْيْوُم الَْحقُّ فََمْن َشاَء اتََّخذَ إِلَى َربِِّه مَآًبا ) ٣٨(ًبا َيَتكَلَُّمونَ إِلَّا َمْن أَِذنَ لَُه الرَّْحَمُن َوقَالَ صََوا

أو رب السموات مبتدأ ، والرمحن . هو رب السموات الرمحن : بالرفع ، على » والرمحن» «رب السموات«قرىء 
{ ع الثاين على أنه مبتدأ خربه خرب أو مها خربان وباجلر على البدل من ربك ، جبر األّول ورف: صفة ، وال ميلكون 

ليس يف أيديهم : ألهل السموات واألرض ، أي } الَ َيْمِلكُونَ { أو هو الرمحن ال ميلكون والضمري يف } الَ َيْمِلكُونَ 
مما خياطب به اهللا ويأمر به يف أمر الثواب والعقاب خطاب واحد يتصرفون فيه تصرف املالك ، فيزيدون فيه أو 

أو ال ميكلون أن خياطبوه بشيء من نقص العذاب أو زيادة يف الثواب ، إال أن يهب هلم ذلك ويأذن . ينقصون منه 
إنّ الذين هم أفضل اخلالئق وأشرفهم : واملعىن . متعلق بال ميلكون ، أو بال يتكلمون } َيْوَم َيقُوُم { و . هلم فيه 

لتكلم بني يديه ، فما ظنك مبن عداهم من أهل وأكثرهم طاعة وأقرهبم منه وهم الروح واملالئكة ال ميلكون ا
هو ملك : وقيل . أعظم خلقاً من املالئكة وأشرف منهم وأقرب من رب العاملني : السموات واألرض؟ والروح 

مها . جربيل : وقيل . ليسوا باملالئكة ، وهم يأكلون : وقيل . عظيم ما خلق اهللا بعد العرش خلقاً أعظم منه 
: وأن يتكلم بالصواب فال يشفع لغري مرتضى ، لقوله تعاىل . املتكلم منهم مأذوناً له يف الكالم  أن يكون: شريطتان 

  ] . ٢٨: األنبياء [ } َوالَ َيْشفَُعونَ إِالَّ ِلَمنِ ارتضى { 

  ) ٤٠(اِفُر َيا لَْيتَنِي كُْنُت تَُراًبا إِنَّا أَْنذَرَْناكُْم َعذَاًبا قَرِيًبا َيْوَم َينْظُُر الَْمْرُء َما قَدََّمْت َيدَاُه َوَيقُولُ الْكَ

ظاهر وضع موضع الضمري لزيادة الذم ، : والكافر } إِنَّآ أنذرناكم َعذَاباً قَرِيباً { : هو الكافر لقوله تعاىل } املرء { 
 ٥٠: األنفال [ } أَْيدِيكُمْ  َوذُوقُواْ َعذَابَ احلريق ذلك بَِما قَدََّمْت{ : من الشر ، كقوله } َما قَدََّمْت َيَداهُ { ويعين 



بَِما قَدََّمْت أَْيدِيهِمْ { ، ]  ١٠ ٩: احلج [ } َوُنِذيقُُه َيْوَم القيامة َعذَاَب احلريق ذلك بَِما قَدََّمْت َيدَاَك { ، ]  ٥١ -
ينظر أي شيء  جيوز أن تكون استفهامية منصوبة بقّدمت ، أي) ما ( ، و ]  ٩٥: البقرة [ } واهللا َعِليٌم بالظاملني 

املرء : نظرته مبعىن نظرت إليه ، والراجع من الصلة حمذوف ، وقيل : قّدمت يداه ، وموصلة منصوبة بينظر ، يقال 
أو ليتين . يف الدنيا فلم أخلق ومل أكلف } ياليتىن كُنُت ترابا { هو املؤمن : وعن قتادة . عام ، وخصص منه الكافر 

حيشر اهللا احليوان غري املكلف حىت يقتص للجماء من القرناء ، مث يرّده : وقيل . عث كنت تراباً يف هذا اليوم فلم أب
الكافر إبليس ، يرى آدم وولده وثواهبم ، فيتمىن أن يكون الشيء الذي احتقره : تراباً ، فيوّد الكافر حاله وقيل 

  ] . ١٢: األعراف [ } َخلَقْتَنِي ِمن نَّارٍ َوَخلَقَْتُه ِمن ِطنيٍ { حني قال 
  :عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .» من قرأ سورة عم يتساءلون سقاه اهللا برد الشراب يوم القيامة « )  ١٢٦٤( 

ْومَ َي) ٥(فَالُْمَدبِّرَاِت أَمًْرا ) ٤(فَالسَّابِقَاِت َسْبقًا ) ٣(وَالسَّابَِحاِت َسْبًحا ) ٢(َوالنَّاِشطَاِت َنشْطًا ) ١(َوالنَّازَِعاِت غَْرقًا 
َيقُولُونَ أَإِنَّا لَمَْرُدوُدونَ ِفي ) ٩(أَْبصَاُرَها خَاِشَعةٌ ) ٨(قُلُوٌب َيْومَِئٍذ وَاجِفَةٌ ) ٧(َتْتَبعَُها الرَّاِدفَةُ ) ٦(َتْرُجفُ الرَّاجِفَةُ 

فَإِذَا ُهمْ ) ١٣(فَإِنََّما ِهَي َزْجَرةٌ وَاِحَدةٌ ) ١٢(قَالُوا تِلَْك إِذًا كَرَّةٌ خَاِسَرةٌ ) ١١(أَإِذَا كُنَّا ِعظَاًما َنِخَرةً ) ١٠(الَْحاِفَرِة 
  ) ١٤(بِالسَّاِهَرِة 

من نشط . أقسم سبحانه بطوائف املالئكة اليت تنزع األرواح من األجساد ، وبالطوائف اليت تنشطها أي خترجيها 
ما أمروا به ، فتدبر أمراً من  تسرع فتسبق إىل: الدلو من البئر إذا أخرجها ، وبالطوائف اليت تسبح يف مضيها ، أي 

تنزعها من أقاصى : إغراقاً يف النزع ، أي } غَْرقاً { أمور العباد مما يصلحهم يف دينهم أو دنياهم كما رسم هلم 
األجساد من أناملها وأظفارها أو أقسم خبيل الغزاة اليت تنزع يف أعنتها نزعاً تغرق فيه األعنة لطول أعناقها؛ ألهنا 

إذا خرج من بلد إىل بلد ، واليت » ثور ناشط«: يت خترج من دار اإلسالم إىل دار احلرب من قولك وال. عراب 
أو أقسم بالنجوم . تسبح يف جريها فتسبق إىل الغاية فتدبر الغلبة والظفر ، وإسناد التدبري إليها ، ألهنا من أسبابه 

قطع الفلك كله حىت تنحط يف أقصى الغرب ، واليت أن ت: وإغراقها يف النزع . اليت تنزع من املشرق إىل املغرب 
وقيل النازعات . خترج من برج إىل برج ، واليت تسبح يف الفلك من السيارة فتسبق فتدبر أمراً من علم احلساب 

أيدي الغزاة ، أو أنفسهم تنزع القسّي بإغراق السهام ، واليت تنشط األوهاق واملقسم عليه حمذوف ، وهو 
الواقعة } الراجفة { و . منصوب هبذا املضمر } َيْوَم تَْرُجُف { و . ة ما بعده عليه من ذكر القيامة لدالل» لتبعثن«

أي الواقعة } َتْتبَُعَها الرادفة { وصفت مبا حيدث حبدوثها : اليت ترجف عندها األرض واجلبال ، وهي النفخة األوىل 
قُلْ عسى أَن َيكُونَ رَِدَف لَكُم { : ون الرادفة من قوله تعاىل وجيوز أن تك. اليت تردف األوىل ، وهي النفخة الثانية 

، أي القيامة اليت يستعجلها الكفرة استبعاداً هلا ، وهي رادفة هلم ]  ٧٢: النمل [ } َبْعُض الذى َتْستَْعجِلُونَ 
]  ١٤: املزمل [ } ال َيْوَم َتْرُجفُ األرض واجلب{ : األرض واجلبال ، من قوله ) الراجفة ( وقيل . القتراهبا 
احلال : ما حمل تتبعها؟ قلت : فإن قلت . السماء والكواكب؛ ألهنا تنشق وتنتثر كواكبها على أثر ذلك : والرادفة 

ظرفاً للمضمر الذي هو لتبعثن ، وال } َيْوَم َتْرُجفُ { كيف جعلت : فإن قلت . ترجف تابعتها الرادفة : ، أي 
املعىن لتبعثّن يف الوقت الواسع الذي يقع فيه النفختان ، وهم يبعثون يف بعض : لت يبعثون عند النفخة األوىل؟ ق

جعل حاالً عن } َتْتَبعَُها الرادفة { : ودلّ على ذلك أنّ قوله . ذلك الوقت الواسع ، وهو وقت النفخة األخرى 
{ أي يوم ترجف وجفت القلوب } ِئٍذ وَاجِفَةٌ قُلُوٌب َيْوَم{ مبا دلّ عليه } َيْوَم َتْرُجُف { وجيوز أن ينتصب . الراجفة 



كيف جاز االبتدء : فإن قلت . ذليلة } خاشعة { أخوان : شديدة االضطراب ، والوجيب والوجيف } َواجِفَةٌ 
{ : خربها فهو كقوله } أبصارها خاشعة { صفتها ، و } وَاجِفَةٌ { مرفوعة باالبتداء و } قُلُوبٍ { : بالنكرة؟ قلت 

: كيف صح إضافة األبصار إىل القلوب؟ قلت : ، فإن قلت ]  ٢٢١: البقرة [ } ٌد مُّْؤِمٌن َخْيٌر ّمن مُّشْرٍِك َولََعْب
  .احلياة بعد املوت : يف احلالة األوىل ، يعنون } ِفى احلافرة } { َيقُولُونَ { : معناه أبصار أصحاهبا بدليل قوله 

يف طريقه اليت جاء فيها فحفرها ، : رجع فالن يف حافرته ، أي : يقال : ما حقيقة هذه الكلمة؟ قلت : فإن قلت 
. إذا أثر األكال يف أسناخها : حفرت أسنانه حفراً : جعل أثر قدميه حفراً ، كما قيل : أثر فيها مبشيه فيها : أي 

ضا ، أو كقوهلم منسوبة إىل احلفر والر: عيشة راضية ، أي : حافرة ، كما قيل : وقيل . واخلط احملفور يف الصخر 
  :قال . رجع إىل حافرته ، أي طريقته وحالته األوىل : هنارك صائم ، مث قيل ملن كان يف أمر فخرج منه مث عاد إليه : 

  َمَعاذَ اللَِّه ِمْن َسفٍَه َوَعارٍ... أََحاِفَرةٌ َعلَى صلَعٍ َوَشْيبٍ 
يف «وهي الصفقة وقرأ أبو حيوة : عند احلالة األوىل  النقد عند احلافرة ، يريدون: أرجوعاً إىل حافرة؟ وقيل : يريد 
حفرت أسنانه فحفرت حفراً ، وهي حفرة؛ وهذه القراءة دليل على أن : يقال . احملفورة : واحلفرة مبعىن » احلفرة

 العظم فهو خنر وناخر ، كقولك طمع فهو طمع وطامع؛ وفعل» خنر«: يقال . احلافرة يف أصل الكلمة مبعىن احملفورة 
منصوب } إِذاً { و . وهو البايل األجوف الذي متر فيه الريح فيسمع له خنري : أبلغ من فاعل؛ وقد قرىء هبما 

واملعىن . منسوبة إىل اخلسران ، أو خاسر أصحاهبا } كَرَّةٌ خاسرة { أئذاكنا عظاماً نرد ونبعث : مبحذوف ، تقديره 
فَإِنََّما ِهَى َزْجَرةٌ { وهذا استهزاء منهم فإن قلت مب تعلق قوله أهنا إن صحت فنحن إداً خاسرون لتكذيبنا هبا ، : 

ال حتسبوا تلك الكرة صعبة : ال تستصعبوها ، فإمنا هي زجرة واحدة؛ يعين : مبحذوف ، معناه : قلت } واحدة 
أحياء } إِذَا ُهم فَ{ على اهللا عز وجل ، فإهنا سهلة هينة يف قدرته ، ما هي إال صيحة واحدة ، يريد النفخة الثانية 

األرض : والساهرة . زجر البعري ، إذا صاح عليه : على وجه األرض بعد ما كانوا أمواتاً يف جوفها ، من قوهلم 
. نائمة : عني ساهرة جارية املاء ، ويف ضدها : البيضاء املستوية ، مسيت بذلك ألنّ السراب جيري فيها ، من قوهلم 

  :قال األشعث بن قيس 
  َألقْطَارَِها قَْد جُْبُتَها ُمَتلَثِّمَا... ٍة ُيْضِحى السَّراُب ُمجَلَّالً َوَساِهَر

  .فإذا هم يف جهنم : وعن قتادة . أو ألنّ سالكها ال ينام خوف اهللكة 

فَقُلْ َهلْ ) ١٧(نَ إِنَُّه طََغى اذَْهبْ إِلَى ِفْرَعْو) ١٦(إِذْ َناَداُه َربُُّه بِالَْوادِ الُْمقَدَّسِ طًُوى ) ١٥(َهلْ أََتاَك َحِديثُ مُوَسى 
ثُمَّ ) ٢١(فَكَذََّب َوَعَصى ) ٢٠(فَأََراهُ الْآَيةَ الْكُْبَرى ) ١٩(َوأَْهِدَيكَ إِلَى رَبَِّك فََتْخَشى ) ١٨(لََك إِلَى أَنْ َتَزكَّى 

إِنَّ ِفي ) ٢٥(فَأََخذَُه اللَُّه َنكَالَ الْآِخَرِة َوالْأُولَى ) ٢٤(فَقَالَ أََنا رَبُّكُُم الْأَْعلَى ) ٢٣(فََحَشَر فََناَدى ) ٢٢(أَدَْبَر َيسَْعى 
  ) ٢٦(ذَِلَك لَِعْبَرةً ِلَمْن َيْخَشى 

هل لك يف كذا ، وهل . ألنّ يف النداء معىن القول » أن اذهب«ويف قراءة عبد اهللا . على إرادة القول } اذهب { 
إىل أن تتطهر من الشرك ، وقرأ أهل } إىل أَن تزكى { ه هل ترغب فيه ، وهل ترغب إلي: لك إىل كذا؛ كما تقول 

ألن اخلشية } فتخشى { وأرشدك إىل معرفة اهللا أنبهك عليه فتعرفه } َوأَْهِدَيكَ إىل رَّبَك { باإلدغام » تزكى«املدينة 
أي العلماء به؛ وذكر ]  ٢٨: فاطر [ } إِنََّما َيْخَشى اهللا ِمْن ِعَباِدِه العلماء { : قال اهللا تعاىل . ال تكون إال باملعرفة 

ومنه قوله عليه . اجترأ على كل شّر : ومن أمن . أتى منه كل خري : اخلشية ألهنا مالك األمر ، من خشي اهللا 



  :الصالة والسالم 
بدأ خماطبته باالستفهام الذي معناه العرض ، كما يقول " من خاف أدجل ، ومن أدجل بلغ املنزل ) "  ١٢٦٥( 

هل لك أن تنزل بنا ، وأردفه الكالم الرقيق ليستدعيه بالتلطف يف القول ، ويستنزله باملداراة من : يفه الرجل لض
قلب العصا حية ألهنا } األية الكربى { ، ]  ٤٤: طه [ } فَقُوالَ لَُه قَْوالً لَّّيناً { : عتوه ، كما أمر بذلك يف قوله 

أدخل يدك يف جيبك ، أو أرادمها : نه كان يتقيها بيده ، فقيل له كانت املقدمة واألصل ، واألخرى كالتبع هلا؛ أل
مبوسى واآلية الكربى ، } فَكَذََّب { مجيعاً ، إال أنه جعلهما واحدة؛ ألن الثانية كأهنا من مجلة األوىل لكوهنا تابعة هلا 

ثُمَّ أَدَْبَر يسعى { قد وجبت عليه اهللا تعاىل بعد ما علم صحة األمر ، وأنّ الطاعة } وعصى { ومسامها ساحراً وسحراً 
أو توىل عن . قال احلسن كان رجالً طياشاً خفيفاً . يسرع يف مشيته : أي ملا رأى الثعبان أدبر مرعوباً ، يسعى } 

أنشأ يفعل ، : أقبل فالن يفعل كذا ، مبعىن : مث أقبل يسعى ، كما تقول : موسى يسعى وجيتهد يف مكايدته ، وأريد 
فَأَْرَسلَ ِفْرَعونُ ِفى { : فجمع السحرة ، كقوله } فََحَشَر { أقبل؛ لئال يوصف باإلقبال : موضع } َبرَ أَْد{ فوضع 

أو أمر منادياً يف الناس بذلك . يف املقام الذي اجتمعوا فيه معه } فنادى { ] .  ٥٣: الشعراء [ } املدائن حاشرين 
[ } َما َعِلْمُت لَكُْم ّمْن إله غَْيرِى { : كلمته األوىل : ابن عباس وعن . وقيل قام فيهم خطيباً فقال تلك العظيمة . 

هو مصدر مؤكد ، كوعد اهللا } َنكَالَ { ] .  ٣٤: النازعات [ } أََناْ رَبُّكُُم األعلى { : واآلخرة ]  ٣٨: القصص 
يعين . ، كالسالم مبعىن التسليم نكل اهللا به نكال اآلخرة واألوىل والنكال مبعىن التنكيل : ، وصبغة اهللا؛ كأنه قيل 

} أََناْ رَبُّكُُم األعلى { : نكال كلمتيه اآلخرة ، وهي قوله : وعن ابن عباس . اإلغراق يف الدنيا واإلحراق يف اآلخرة 
 كان بني الكلمتني أربعون سنة: ، وقيل ]  ٢٨: القصص [ } َما َعِلْمُت لَكُْم ّمْن إله غَْيرِى { : واألوىل وهي قوله 

  .وقيل عشرون . 

وَالْأَْرضَ ) ٢٩(َوأَغْطََش لَْيلََها َوأَْخَرجَ ُضَحاَها ) ٢٨(َرفََع َسْمكََها فََسوَّاَها ) ٢٧(أَأَْنُتْم أََشدُّ َخلْقًا أَمِ السََّماُء َبَناَها 
  ) ٣٣(مََتاًعا لَكُْم َولِأَْنَعاِمكُْم ) ٣٢(اَها وَالْجِبَالَ أَْرَس) ٣١(أَخَْرَج ِمْنَها َماَءَها َوَمْرَعاَها ) ٣٠(َبْعَد ذَِلَك َدَحاَها 

بناها { مث بني كيف خلقها فقال } أَمِ السمآء { وإنشاء } َخلْقاً { أصعب } أََءنُتْم { اخلطاب ملنكرى البعث ، يعين 
{ مخسمائة عام أي جعل مقدار ذهاهبا يف مست العلو مديداً رفيعاً مسرية } َرفَعَ َسْمكََها { مث بني البناء فقال } 

أو فتممها مبا علم أهنا تتم به وأصلحها ، من قولك . فعدهلا مستوية ملساء ، ليس فيها تفاوت وال فطور } فََسوَّاَها 
أغطش الليل ، كما : ويقال أيضاً . ظلم وأظلمه : غطش الليل وأغطشه اهللا ، كقولك . سوى فالن أمر فالن : 

 ١: الشمس [ } والشمس وضحاها { : رز ضوء مشسها ، يدل عليه قوله تعاىل وأب} وَأَخَْرَج ضحاها { يقال أظلم 
وقت الضحى ، للوقت الذي تشرق فيه الشمس ويقوم سلطاهنا؛ وأضيف الليل : وقوهلم . ، يريد وضوئها ] 

{ ملاء عيوهنا املتفجرة با} َماءَها { والشمس إىل السماء ، ألن الليل ظلها والشمس هي السراج املثقب يف جوها 
وهو » أرسى«و» دحا«ونصب األرض واجلبال بإضمار . ورعيها ، وهو يف األصل موضع الرعى } ومرعاها 

هال أدخل حرف العطف على : فإن قلت . وقرأمها احلسن مرفوعني على االبتداء . اإلضمار على شريطة التفسري 
ومهدها للسكىن ، مث فسر التمهيد مبا ال بسطها } دحاها { أن يكون معىن : فيه وجهان ، أحدمها : أخرج؟ قلت 

بّد منه يف تأيت سكناها ، من تسوية أمر املأكل واملشرب؛ وإمكان القرار عليها ، والسكون بإخراج املاء واملرعى ، 
» قد«حاالً بإضمار } وأَْخَرجَ { أن يكون : والثاين . وإرساء اجلبال وإثباهتا أوتادا هلا حىت تستقر ويستقر عليها 

واستعري . ما يأكل الناس واألنعام : وأراد مبرعاها ]  ٩٠: النساء [ } أَْو َجاؤكُْم َحصَِرْت ُصُدورُُهْم { : وله كق



من الرعى؛ وهلذا » نرتع«: وقرىء ]  ١٢: يوسف [ } نَرتُع َوَنلَْعبُ { : الرعي لإلنسان كما استعري الرتع يف قوله 
رعى على عامة ما يرتفق به ويتمتع مما خيرج من األرض حىت امللح ، ألنه من دلّ اللَّه سبحانه بذكر املاء وامل: قيل 
  .ألن منفعة ذلك التمهيد واصلة إليهم وإىل أنعامهم } وألنعامكم { فعل ذلك متتيعاً لكم } متاعا لَّكُْم { املاء 

  ) ٣٦(َوبُرَِّزِت الَْجِحيُم ِلَمْن يََرى ) ٣٥(ا َسَعى َيْوَم َيَتذَكَُّر الْإِْنَسانُ َم) ٣٤(فَإِذَا َجاَءتِ الطَّامَّةُ الْكُْبَرى 

جرى الوادي فطمَّ على القرى ، : ويف أمثاهلم . تعلو وتغلب : الداهية اليت تطم على الدواهي ، أي } الطآمة { 
نة إىل الساعة اليت يساق فيها أهل اجل: وقيل . هي النفخة الثانية : وقيل . وهي القيامة لطمومها على كل هائلة 

إذا رأى أعماله مدونة يف كتابه تذكرها وكان : بدل من إذا جاءت ، يعين } َيْوَم َيَتذَكَُّر { اجلنة وأهل النار إىل النار 
{ موصولة ، أو مصدرية } َما سعى { يف } َما { ، و ]  ٦: اجملادلة [ } أحصاه اهللا َوَنسُوُه { : قد نسيها ، كقوله 

أهنا تظهر إظهاراً : لكل أحد ، يعين : للرائني مجيعاً ، أي } ِلَمن يرى { » وبرزت«أبو هنيك  أظهرت وقرأ} َوُبّرَزِت 
لكل من له بصر؛ وهو مثل : قد بني الصبح لذي عينني ، يريد : بينا مكشوفاً ، يراها أهل الساهرة كلهم ، كقوله 

والضمري للجحيم » ملن ترى«قرأ عكرمة و» ملن رأى«يف األمر املنكشف الذي ال خيفى على أحد وقرأ ابن مسعود 
  .ملن ترى يا حممد : وقيل ]  ١٢: الفرقان [ } إِذَا رَأَتُْهْم ّمن مَّكَاٍن َبعِيٍد { : ، كقوله 

  ) ٣٩(فَإِنَّ الَْجحِيَم ِهَي الَْمأَْوى ) ٣٨(َوآثََر الْحََياةَ الدُّْنَيا ) ٣٧(فَأَمَّا َمْن طََغى 

فإنّ اجلحيم مأواه ، كما تقول للرجل : فإذا جاءت الطاقة فإنّ األمر كذلك واملعىن : أي } ا فَإِذَ{ جواب } فَأَمَّا { 
طرفك ، وليس األلف والالم بدالً من اإلضافة ، ولكن ملا علم أنّ الطاغى هو صاحب : غض الطرف ، تريد : 

املأوى والطرف للتعريف ، تركت اإلضافة؛ ودخول حرف التعريف يف : املأوى ، وأنه ال يغض الرجل طرف غريه 
  .فصل أو مبتدأ } ِهَى { ألهنما معروفان ، و 

  ) ٤١(فَإِنَّ الَْجنَّةَ ِهَي الَْمأَْوى ) ٤٠(َوأَمَّا َمْن َخاَف َمقَاَم َربِِّه وََنَهى النَّفَْس َعنِ الَْهَوى 

جرها عنه وضبطها بالصرب املردي وهو اتباع الشهوات وز} َعنِ اهلوى { األمارة بالسوء } َونََهى النفس { 
اآليتان نزلتا يف أيب عزيز بن عمري ومصعب بن عمري ، وقد قتل مصعب أخاه أبا : وقيل . والتوطني على إيثار اخلري 

  .عزير يوم أحد ، ووقى رسول اللَّه صلى اهللا عليه وسلم بنفسه حىت نفذت املشاقص يف جوفه 

إِنََّما أَْنَت ُمْنِذُر َمْن ) ٤٤(إِلَى َربَِّك ُمنَْتَهاَها ) ٤٣(ِفيمَ أَْنَت ِمْن ِذكَْراَها ) ٤٢(َساَها َيسْأَلُوَنَك َعنِ السَّاَعِة أَيَّانَ مُْر
  ) ٤٦(كَأَنَُّهْم َيْوَم َيَروَْنَها لَْم َيلَْبثُوا إِلَّا َعِشيَّةً أَْو ُضَحاَها ) ٤٥(َيْخَشاَها 

مىت يقيمها اهللا ويثبتها ويكوهنا؟ وقيل أيان منتهاها ومستقّرها : رادوا مىت إرساؤها ، أي إقامتها ، أ} أَيَّانَ مرساها { 
يف أي شيء أنت من أن تذكر وقتها هلم } ِفيَم أَنتَ { ، كما أنّ مرسى السفينة مستقرّها ، حيث تنتهي إليه 

  :وعن عائشة رضي اهللا عنها . ما أنت من ذكرها هلم وتبيني وقتها يف شيء : وتعلمهم به ، يعين 
مل يزل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يذكر الساعة ويسأل عنها حىت نزلت ، فهو على هذا تعجب )  ١٢٦٦( 

أهنم يسألونك عنها : واملعىن . يف أي شغل واهتمام أنت من ذكرها والسؤال عنها : من كثرة ذكره هلا ، كأنه قيل 



أي منتهى علمها مل يؤت } إىل رَّبَك منتهاها { ، فلحرصك على جواهبم ال تزال تذكرها وتسأل عنها ، مث قال 
: أنت من ذكراها ، أي : إنكار لسؤاهلم ، أي فيم هذا السؤال ، مث قيل } فِيَم { : وقيل . علمها أحداً من خلقه 

إرسالك وأنت خامت األنبياء وآخر الرسل املبعوث يف نسم الساعة ذكر من ذكرها وعالمة من عالماهتا ، فكفاهم 
} إِنََّما أَنَت ُمنِذُر َمن خيشاها { ليال على دنّوها ومشارقها ووجوب االستعداد هلا ، وال معىن لسؤاهلم عنها بذلك د

مل تبعث لتعلمهم بوقت الساعة الذي ال فائدة هلم يف علمه ، وإمنا بعثت لتنذر من أهواهلا من يكون من إنذارك : أي 
وين ، وهو األصل؛ واإلضافة ختفيف ، وكالمها يصلح للحال بالتن» منذر«وقرىء . لطفاله يف اخلشية منها 

كأهنم مل يلبثوا يف الدنيا ، : هو منذر زيد أمس ، أي : واالستقبال؛ فإذا أريد املاضي فليس إال اإلضافة؛ كقولك 
ملا بينهما : كيف صحت إضافة الضحى إىل العشية؟ قلت : فإن قلت } إِالَّ َعِشيَّةً أَْو ضحاها { يف القبور : وقيل 

: إال عشية أو ضحى وما فائدة اإلضافة؟ قلت : فهال قيل : فإن قلت . من املالبسة الجتماعهما يف هنار واحد 
الداللة على أن مّدة لبثهم كأهنا مل تبلغ يوماً كامالً ، ولكن ساعة منه عشيته أو ضحاه؛ فلما ترك اليوم أضافه إىل 

  ] . ٣٥: األحقاف [ } اْ إِالَّ َساَعةً ّمن نََّهارٍ لَْم َيلَْبثُو{ : عشيته ، فهو كقوله 
  :عن رسول اللَّه صلى اهللا عليه وسلم 

  " .من قرأ سورة النازعات كان ممن حبسه اهللا يف القرب والقيامة حىت يدخل اجلنة قدر صالة املكتوبة ) "  ١٢٦٧( 

أَمَّا َمنِ اْسَتغَْنى ) ٤(أَْو َيذَّكَُّر فََتْنفََعُه الذِّكَْرى ) ٣(َك لََعلَُّه َيزَّكَّى َوَما ُيْدرِي) ٢(أَنْ َجاَءُه الْأَْعَمى ) ١(َعَبَس َوَتوَلَّى 
فَأَْنَت َعْنُه َتلَهَّى ) ٩(َوُهَو َيْخَشى ) ٨(َوأَمَّا َمْن َجاَءَك َيْسَعى ) ٧(َوَما َعلَْيَك أَلَّا َيزَّكَّى ) ٦(فَأَْنَت لَُه َتَصدَّى ) ٥(
)١٠ (  

وأّم مكتوم أّم أبيه ، وامسه عبد اهللا بن شريح بن  -ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ابن أّم مكتوم أت)  ٢٢٦٨( 
عتبة وشيبة ابنا ربيعة ، وأبو جهل بن هشام : وعنده صناديد قريش -مالك ابن ربيعة الفهري من بين عامر بن لؤي 

ة ، يدعوهم إىل اإلسالم رجاء أن يسلم بإسالمهم والعباس ابن عبد املطلب ، وأمية بن خلف ، والوليد بن املغري. 
يا رسول اللَّه ، أقرئين وعلمين مما علمك اهللا ، وكرر ذلك وهو ال يعلم تشاغله بالقوم ، فكره : فقال  -غريهم 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قطعه لكالمه ، وعبس وأعرض عنه ، فنزلت فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
هل لك من حاجة؟ واستخلفه على املدينة مرتني؛ : مرحباً مبن عاتبين فيه ريب ، ويقول له : ويقول إذا رآه يكرمه 

كلح يف : بالتشديد للمبالغة؛ وحنوه » عبس«وقرىء . رأيته يوم القادسية وعليه درع وله راية سوداء : وقال أنس 
أو . عبس ، ألن جاءه األعمى : ومعناه . املذهبني منصوب بتوىل ، أو بعبس ، على اختالف } أَن َجآَءُه { كلح 

: مث ابتديء ، على معىن } َعَبَس وتوىل { هبمزتني وبألف بينهما ، ووقف على » ءاأن جاءه«وقرىء . أعرض لذلك 
ويف . وروى أنه ما عبس بعدها يف وجه فقري قط ، وال تصدى لغين . أألن جاءه األعمى فعل ذلك إنكاراً عليه 

دليل على زيادة اإلنكار ، كمن يشكو إىل الناس جانباً جىن عليه : عما فرط منه ، مث اإلقبال عليه باخلطاب اإلخبار 
ويف ذكر األعمى حنو من ذلك ، كأنه . ، مت يقبل على اجلاين إذا محى يف الشكاية مواجهاً له بالتوبيخ وإلزام احلجة 

وكان جيب أن يزيده لعماه تعطفا وترؤفاً وتقريباً وترحيباً ،  قد استحق عنده العبوس واإلعراض ألنه أعمى ،: يقول 
ولقد تأّدب الناس بأدب اهللا يف هذا تأدباً حسناً؛ فقد روي عن سفيان الثوري رمحه اهللا أنّ الفقراء كانوا يف جملسه 

طهر مبا يتلقن من الشرائع أي يت} لََعلَُّه يزكى { وأي شيء جيعلك دارياً حبال هذا األعمى؟ } َوَما ُيْدرِيَك { أمراء 
موعظتك؛ وتكون له لطفاً يف بعض : ذكراك ، أي } فََتنفََعُه { أو يتعظ } أَْو َيذَّكَّرُ { من بعض أوضار اإلمث 



: وقيل . أنك ال تدري ما هو مترقب منه ، من تزّك أو تذكر ، ولو دريت ملا فرط ذلك منك : واملعىن . الطاعات 
يعين أنك طمعت يف أن يتزكى باإلسالم ، أو يتذكر فتقّربه الذكرى إىل قبول احلق؛ . للكافر  }لََعلَّهُ { الضمري يف 

: وبالنصب جواباً للعلّ ، كقوله . ، بالرفع عطفاً على يذكر » فتنفعه«وقرىء . وما يدريك أن ما طمعت فيه كائن 
ال عليه ، واملصاداة ، املعارضة؛ وقرىء تتعرض باإلقب} تصدى { ، ]  ٣٧: غافر [ } فَأَطَِّلَع إىل إله موسى { 
: ومعناه . تعّرض : ، بضم التاء ، أي » تصدى«: وقرأ أبو جعفر . بالتشديد ، بإدغام التاء يف الصاد » تصدى«

إِنْ { من احلرص والتهالك على إسالمُه ، وليس عليك بأس يف أن ال يتزكى باإلسالم : يدعوك داع إىل التصدي له 
اهللا أو خيشى الكفار ، } َوُهَو خيشى { يسرع يف طلب اخلري } يسعى { ، ]  ٤٨: الشورى [ } البالغ  َعلَْيَك إِالَّ

. والتهى . تتشاغل ، من هلى عنه } تلهى { جاء وليس معه قائد ، فهو خيشى الكبوة : وقيل . وأذاهم يف إتيانك 
قوله : يلهيك شأن الصناديد ، فإن قلت : ي أ» تلهى«، وقرأ أبو جعفر » تتلهى«: وقرأ طلحة بن مصرف . وتلهى 

إنكار التصدي والتلهي عليه : نعم ، ومعناه : كأن فيه اختصاصاً قلت ) فأنت عنه تلهى ( ، } فَأَنَت لَُه تصدى { : 
  .مثلك خصوصاً ال ينبغي له أن يتصدى للغّين ويتلهى عن الفقري : ، أي 

) ١٥(بِأَْيِدي سَفََرٍة ) ١٤(َمْرفُوَعٍة ُمطَهََّرٍة ) ١٣(ِفي ُصُحٍف ُمكَرََّمٍة ) ١٢(َء ذَكََرُه فََمْن َشا) ١١(كَلَّا إِنََّها َتذِْكَرةٌ 
  ) ١٦(ِكَرامٍ َبَرَرٍة 

{ أي موعظة جيب االتعاظ والعمل مبوجبها } إِنََّها َتذِْكَرةٌ { ردع عن املعاتب عليه ، وعن معاودة مثله } كَالَّ { 
} فَى ُصُحٍف { كان حافظاً له غري ناس ، وذكر الضمري ألنّ التذكرة يف معىن الذكر والوعظ  أي} فََمن َشآء ذَكََرُه 

أو . يف السماء } مَّْرفُوَعٍة { عند اهللا } مُّكَرََّمٍة { أهنا مثبتة يف صحف منتسخة من اللوح : صفة لتذكرة ، يعين 
كتبة } سَفََرٍة {  ميسها إال أيدي مالئكة مطهرين منزهة عن أيدي الشياطني ، ال} مُّطَهََّرٍة { مرفوعة املقدار 

} إِنَّ هذا لَِفى الصحف األوىل { : هي صحف األنبياء كقوله : وقيل . أتقياء } بََرَرٍة { ينتسخون الكتب من اللوح 
  .أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : القّراء وقيل : وقيل السفرة ]  ١٨: األعلى [ 

ثُمَّ أََماتَهُ ) ٢٠(ثُمَّ السَّبِيلَ َيسََّرُه ) ١٩(ِمْن ُنطْفٍَة َخلَقَُه فَقَدََّرُه ) ١٨(ِمْن أَيِّ َشْيٍء َخلَقَُه ) ١٧(انُ َما أَكْفََرُه قُِتلَ الْإِْنَس
  ) ٢٣(كَلَّا لَمَّا يَقْضِ َما أََمَرُه ) ٢٢(ثُمَّ إِذَا َشاَء أَْنَشَرُه ) ٢١(فَأَقَْبَرُه 

} َما أَكْفََرهُ { و . عاء عليه ، وهي من أشنع دعواهتم ألنّ القتل قصارى شدائد الدنيا وفظائعها د} قُِتلَ اإلنسان { 
تعجب من إفراطه يف كفران نعمة اهللا ، وال ترى أسلوباً أغلظ منه ، وال أخشن مساً ، وال أدل على سخط ، وال 

ر متنه مث أخذ يف وصف حاله من ابتداء حدوثه ، أبعد شوطاً يف املذمة ، مع تقارب طرفيه ، وال أمجع لألئمة على قص
وما هو غارز فيه رأسه من الكفران والغمط وقلة . إىل أن انتهى وما هو مغمور فيه من أصول النعم وفروعها 

من أي شيء حقري مهني } ِمْن أَّى َشْىٍء َخلَقَُه { االلتفات إىل ما يتقلب فيه وإىل ما جيب عليه من القيام بالشكر 
َوَخلََق كُلَّ { وحنو . فهيأه ملا يصلح له وخيتص به } ِمن نُّطْفٍَة َخلَقَُه فَقَدََّرُه { : ، مث بني ذلك الشيء بقوله  خلقه

مث سهل سبيله وهو : وفسره بيسر واملعىن » يسر«، نصب السبيل بإضمار ]  ٢: الفرقان [ } َشْىء فَقَدََّرهُ َتقِْديراً 
إِنَّا هديناه { : يل الذي خيتار سلوكه من طريقي اخلري والشر بإقداره ومتكينه ، كقوله أو السب. خمرجه من بطن أّمه 

فجعله ذا قرب } فَأَقَْبَرهُ { بني له سبيل اخلري والشر : وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما ]  ٣: اإلنسان [ } السبيل 
قرب امليت : يقال . باع والطري كسائر احليوان يوارى فيه تكرمة له ، ومل جيعله مطروحاً على وجه األرض جزراً للس



أنشأه } أَنَشَرُه { أقربنا صاحلاً : ومنه قول من قال للحجاج . إذا أمره أن يقربه ومكنه منه . وأقربه امليت . إذا دفنه 
تطاول  مل يقض بعد ، مع} لَمَّا َيقْضِ { ردع لإلنسان عما هو عليه } كَالَّ { » نشره«وقرىء . النشأة األخرى 

أنّ إنساناً مل خيل : اهللا حىت خيرج عن مجيع أوامره ، يعين } َمآ أَمََرُه { الزمان وامتداده من لدن آدم إىل هذه الغاية 
  .من تقصري قط 

) ٢٧(فَأَْنبَْتَنا ِفيَها حَبا ) ٢٦(ثُمَّ َشقَقَْنا الْأَْرَض شَقًّا ) ٢٥(أَنَّا صََبْبَنا الَْماَء َصبا ) ٢٤(فَلَْيْنظُرِ الْإِْنَسانُ إِلَى طََعاِمِه 
  ) ٣٢(َمَتاًعا لَكُْم َوِلأَنَْعاِمكُْم ) ٣١(َوفَاِكَهةً َوأَبا ) ٣٠(َوَحدَاِئَق غُلًْبا ) ٢٩(َوَزْيتُوًنا وََنْخلًا ) ٢٨(َوِعَنًبا َوقَْضًبا 

إىل } )  ٢٤( ظُرِ اإلنسان إىل طََعاِمِه فَلَْين{ : أتبعه ذكر النعم فيما حيتاج إليه ، فقال : وملا عدد النعم يف نفسه 
قرىء بالكسر على االستئناف ، وبالفتح . يعين الغيث » أنا صببنا املاء«مطعمه الذي يعيش به كيف دبرنا أمره 

فلينظر اإلنسان : باإلمالة على معىن » أىن صببنا«على البدل من الطعام ، وقرأ احلسني بن علي رضي اللَّه عنهما 
من شق األرض بالنبات وجيوز أن يكون من شقها بالكراب على البقر؛ وأسند الشق : وشققنا . املاء كيف صببنا 

الرطبة : والقضب . كل ما حصد من حنو احلنطة والشعري وغريمها : واحلب . إىل نفسه إسناد الفعل إىل السبب 
حيتمل أن } )  ٣٠( َوَحدَآِئَق غُلْباً { أرضه ، مسي مبصدر قضبه إذا قطعه؛ ألنه يقضب مرَّة بعد مّرة : واملقضاب 

حديقة ضخمة ، وأن جيعل شجرها : جيعل كل حديقة غلباء ، فرييد تكاثفها وكثرة أشجارها وعظمها ، كما تقول 
  :قال عمرو بن معد يكرب . الرقاب؛ فاستعري : واألصل يف الوصف بالغلب . عظاماً غالظاً : غلباً ، أي 

  ُبْزلٌ كُِسَني ِمَن الْكُحَْيلِ جِالَالً... قَابِ كَأَنَُّهْم َيْمشي بَِها غُلُْب الرِّ
  :واألّب واألّم أخوان قال . املرعى ، ألنه يؤبّ أي يؤم وينتجع : واألب 

  َولََنا األبُّ بِِه َوالَْمكََرُع... جِذُْمَنا قَْيٌس وََنْجٌد َداُرَنا 
أّي مساء تظلين ، وأّي أرض تقلين إذا قلت يف كتاب : فقال وعن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه أنه سئل عن األّب 

كل هذا قد عرفنا ، فما األب؟ مث رفض : أنه قرأ هذه اآلية فقال : وعن عمر رضي اهللا عنه . اهللا ما ال علم يل به 
اتبعوا ما : ل هذا لعمر اهللا التكلف ، وما عليك يا ابن أّم عمر أن ال تدري ما األب ، مث قا: عصاً كانت بيده وقال 

فهذا يشبه النهي عن تتبع معاين القرآن والبحث عن مشكالته : تبني لكم من هذا الكتاب ، وما ال فدعوه فإن قلت 
مل يذهب إىل ذلك ، ولكن القوم كانت أكرب مهتهم عاكفة على العمل ، وكان التشاغل بشيء من العلم ال : قلت . 

مسوقة يف االمتنان على اإلنسان مبطعمه واستدعاء شكره ، وقد علم من يعمل به تكلفاً عندهم؛ فأراد أنّ اآلية 
 -فحوى اآلية أنّ األب بعض ما أنبته اهللا لإلنسان متاعاً له أو إلنعامه؛ فعليك مبا هو أهم من النهوض بالشكر هللا 

نبات اخلاص الذي مما عّدد من نعمه ، وال تتشاغل عنه بطلب معىن األب ومعرفة ال -على ما تبني لك ومل يشكل 
هو اسم له ، واكتف باملعرفة اجلميلة إىل أن يتبني لك يف غري هذا الوقت ، مث وصى الناس بأن جيروا على هذا 

  .السنن فيما أشبه ذلك من مشكالت القرآن 

ِلكُلِّ اْمرِئٍ ِمنُْهْم ) ٣٦(َوصَاِحَبِتِه وََبنِيِه  )٣٥(َوأُمِِّه وَأَبِيِه ) ٣٤(َيْوَم َيِفرُّ الَْمْرُء ِمْن أَِخيِه ) ٣٣(فَإِذَا َجاَءتِ الصَّاخَّةُ 
) ٤٠(وَُوُجوٌه َيْومَِئٍذ َعلَْيَها غََبَرةٌ ) ٣٩(َضاِحكَةٌ ُمْستَْبِشَرةٌ ) ٣٨(ُوُجوٌه َيْومَِئٍذ ُمْسفَِرةٌ ) ٣٧(َيْوَمِئٍذ َشأْنٌ ُيْغنِيِه 

  ) ٤٢(َجَرةُ أُولَِئَك ُهُم الْكَفََرةُ الْفَ) ٤١(َتْرَهقَُها قََتَرةٌ 



منهم } يفّر { أصاخ له ، فوصفت النفخة بالصاخة جمازاً؛ ألن الناس يصخون هلا : صّخ حلديثه ، مثل : يقال 
الشتغاله مبا هو مدفوع إليه ، ولعلمه أهنم ال يغنون عنه شيئاً؛ وبدأ باألخ ، مث باألبوين ألهنما أقرب منه ، مث 

يفّر : وقيل . يفّر من أخيه ، بل من أبويه ، بل من صاحبته وبنيه : ه قال بالصاحبة والبنني ألهنم أقرب وأحب؛ كأن
: والصاحبة . قصرت يف برنا : واألبوان . مل تواسين مبالك : يقول األخ . منهم حذراً من مطالبتهم بالتبعات 
هابيل؛ ومن أبويه : أخيه أّول من يفّر من : مل تعلمنا ومل ترشدنا ، وقيل : والبنون . أطعمتين احلرام وفعلت وصنعت 

{ أي يهمه » يعنيه«وقرىء . يكفيه يف االهتمام به } ُيْغنِيهِ { نوح ولوط؛ ومن ابنه نوح : إبراهيم ومن صاحبته : 
من قيام الليل؛ ملا روي يف : إذا أضاء وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما : مضيئة متهللة ، من أسفر الصبح } مسفرة 
  :احلديث 

من طول : وقيل . من آثار الوضوء : وعن الضحاك " من كثرت صالته بالليل حسن وجهه بالنهار  ) " ١٢٦٩( 
سواد كالدخان؛ وال ترى أوحش من اجتماع الغربة } فترة { غبار يعلوها } غََبَرةٌ { ما اغربت يف سبيل اهللا 

مع إىل سواد وجوههم الغربة ، والسواد يف الوجه ، كما ترى من وجوه الزنوج إذا اغربت؛ وكأن اهللا عز وجل جي
  .كما مجعوا الفجور إىل الكفر 

  :عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  " .من قرأ سورة عبس وتوىل جاء يوم القيامة ووجهه ضاحك مستبشر ) "  ١٢٧٠( 

َوإِذَا ) ٤(َوإِذَا الِْعشَاُر ُعطِّلَْت ) ٣( وَإِذَا الْجِبَالُ ُسيَِّرْت) ٢(َوإِذَا النُُّجوُم اْنكََدَرْت ) ١(إِذَا الشَّْمُس كُوَِّرْت 
بِأَيِّ ذَْنبٍ ) ٨(وَإِذَا الَْمْوُءوَدةُ ُسِئلَْت ) ٧(َوإِذَا النُّفُوُس زُوَِّجْت ) ٦(َوإِذَا الْبَِحارُ ُسجَِّرْت ) ٥(الُْوُحوشُ ُحشَِرْت 

َوإِذَا الَْجنَّةُ أُْزلِفَْت ) ١٢(َوإِذَا الَْجِحيمُ ُسعَِّرْت ) ١١(ْت َوإِذَا السََّماُء كُِشطَ) ١٠(َوإِذَا الصُُّحُف ُنشَِرْت ) ٩(قُِتلَْت 
  ) ١٤(َعِلَمْت َنفٌْس َما أَْحَضَرْت ) ١٣(

يلف ضوءها لفاً فيذهب انبساطه وانتشاره يف : أن يكون من كّورت العمامة إذا لففتها ، أي : يف التكوير وجهان 
أو يكون لفها . هبا؛ ألهنا ما دامت باقية كان ضياؤها منبسطاً غري ملفوف اآلفاق ، وهو عبارة عن إزالتها والذهاب 

: األنبياء [ } َيْوَم َنطْوِى السماء { : عبارة عن رفعها وسترها؛ ألنّ الثواب إذا أريد رفعه لّف وطوي؛ وحنوه قوله 
، كما وصفت النجوم تلقى وتطرح عن فلكها : إذا ألقاه ، أي : وأن يكون من طعنه فجّوره وكّوره ]  ١٠٤

بل على الفاعلية رافعها فعل مضمر يفسره : ارتفاع الشمس على االبتداء أو الفاعلية؟ قلت : باالنكدار ، فإن قلت 
  :انقضت قال } انكدرت { يطلب الفعل ملا فيه من معىن الشرط » إذا«كّورت؛ ألنّ 

{ : أهنا تطرح يف جهنم لرياها من عبدها كما قال : النجوم ويروى يف الشمس و... أَْبَصَر خِْرَبانٌ فََضاَء فَاْنكََدْر 
أو . أي على وجه األرض وأبعدت } ُسّيَرتْ { ، ]  ٩٨: األنبياء [ } إِنَّكُْم َوَما َتعُْبُدونَ ِمن ُدوِن اهللا َحَصبُ َجهَنََّم 

والعشار يف مجع عشراء ، ]  ٨٨: النمل [ } َوِهىَ َتُمرُّ َمرَّ السحاب { سريت يف اجلّو تسيري السحاب كقوله 
وهي اليت أتى على محلها عشرة أشهر ، مث هو امسها إىل أن تضع لتمام السنة ، وهي أنفس : كالنفاس يف مجع نفساء 

عطلها أهلها عن احللب والصر ، الشتغاهلم : وقيل . تركت مسيبة مهملة } ُعطِّلَْت { ما تكون عند أهلها وأعّزها 
حيشر كل شيء حىت الذباب : قال قتادة . مجعت من كل ناحية } ُحشَِرْت { بالتخفيف » عطلت«بأنفسهم وقرىء 

. إذا قضى بينها رّدت تراباً فال يبقى منها إال ما فيه سرور لبين آدم وإعجاب بصورته : وقيل . للقصاص 
بالناس وأمواهلم  إذا أجحفت السنة: يقال . حشرها موهتا : وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما . كالطاووس وحنوه 



إذا مأله : قرىء بالتخفيف والتشديد ، من سجر التنور } ُسجَِّرْت { بالتشديد » حشرت«وقرىء . حشرهتم السنة 
ملئت نرياناً تضطرم لتعذيب أهل النار : وقيل . ملئت وفجر بعضها إىل بعض حىت تعود حبراً واحداً : باحلطب ، أي 

قرنت األرواح : قرنت كل نفس بشكلها وقيل } ُزّوَجْت { فيها قطرة  يذهب ماؤها فال تبقى: وعن احلسن . 
: وقيل ]  ٧: الواقعة [ } َوكُنُتْم أَزَْواجاً ثالثة { : وعن احلسن هو كقوله . وقيل بكتبها وأعماهلا . باألجساد 

َوالَ { : قال اهللا تعاىل  .إذا أثقل : نفوس املؤمنني باحلور ، ونفوس الكافرين بالشياطني وأد يئد مقلوب من آد يؤد 
: كان الرجل إذا ولدت له بنت فأراد أن يستحييها : ، ألنه إثقال بالتراب ]  ٢٥٥: البقرة [ } َيُؤُدُه ِحفْظُُهَما 

ألبسها جبة من صوف أو شعر ترعى له اإلبل والغنم يف البادية؛ وإن أراد قتلها تركها حىت إذا كانت سداسية 
: زينيها ، حىت أذهب هبا إىل أمحائها ، وقد حفر هلا بئراً يف الصحراء فيبلغ هبا البئر فيقول هلا طيبيها و: فيقول ألمها 

  .انظري فيها ، مث يدفعها من خلفها ويهيل عليهالتراب ، حىت تستوي البئر باألرض 

 احلفرة ، كانت احلامل إذا أقربت حفرت حفرة فتمخضت على رأس احلفرة؛ فإذا ولدت بنتاً رمت هبا يف: وقيل 
أو . اخلوف من حلوق العار هبم من أجلهّن : ما محلهم على وأد البنات؟ قلت : وإن ولدت ابناً حبسته فإن قلت 

، وكانوا ]  ٣١: اإلسراء [ } َوالَ تَقُْتلُواْ أَْوالَدكُمْ َخْشَيةَ إمالق { : اخلوف من اإلمالق ، كما قال اهللا تعاىل 
وصعصعة بن ناجية ممن منع الوأد؛ فبه افتخر .  ، فأحلقوا البنات به ، فهو أحق هبّن إن املالئكة بنات اهللا: يقولون 

  :الفرزدق يف قوله 
  فَأَْحَيا الَْوِئيَد فَلَْم تُوأَِد... َوِمنَّا الَِّذي َمَنَع الْوَاِئَداِت 

سؤاهلا : قتله هلا؟ قلت فما معىن سؤال املؤودة عن ذنبها الذي قتلت به؛ وهال سئل الوائد عن موجب : فإن قلت 
سبحانك . . . { : إىل قوله } . . . أأنت قلت للناس { : وجواهبا تبكيت لقاتلها حنو التبكيت يف قوله تعاىل لعيسى 

خاصمت عن نفسها ، : ، أي » سألت«، وقرىء ]  ١١٦: املائدة [ } َما َيكُونُ ِلى أَنْ أَقُولَ َما لَْيسَ ِلى بَِحّق 
. بناء على أن الكالم إخبار عنها؛ ولو حكى ما خوطبت به حني سئلت } قُِتلَْت { لها؛ وإمنا قيل وسألت اهللا أوقات

قتلت ، على احلكاية وقرىء : وقرأ ابن عباس رضي عنهما . قتلت : قتلت أو كالمها حني سئلت لقيل : فقيل 
لى أن التعذيب ال يستحق إال بالذنب ، بالتشديد ، وفيه دليل بني على أن أطفال املشركني ال يعذبون ، وع» قتلت«

فما أقبح به ، وهو الذي ال يظلم مثقال ذّرة أن يكّر عليها بعد : ، وإذا بكت اهللا الكافر برباءة املوؤدة من الذنب 
هذا التبكيت فيفعل هبا ما تنسى عنده فعل املبكت من العذاب الشديد السرمد ، وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما 

صحف األعمال تطوى : قرىء بالتخفيف والتشديد ، يريد » نشرت«ذلك ، فاحتّج هبذه اآلية أنه سئل عن 
صحيفتك يا ابن آدم تطوى على عملك ، مث تنشر : عن قتادة . صحيفة اإلنسان عند موته ، مث تنشر إذا حوسب 

إليك يساق األمر يا : ها قال يوم القيامة ، فلينظر رجل ما ميلي يف صحيفته وعن عمر رضي اهللا عنه أنه كان إذا قرأ
  :وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال . ابن آدم 

وما : شغل الناس يا أّم سلمة قالت : كيف بالنساء؟ فقال : فقالت أّم سلمة " حيشر الناس عراة حفاة ) "  ٢٢٧١( 
رت بني أصحاهبا ، أي فرقت نش: وجيوز أن يراد » نشر الصحف فيها مثاقيل الذّر ومثاقيل اخلردل: شغلهم؟ قال 

إذا كان يوم القيامة تطايرت الصحف من حتت العرش ، فتقع صحيفة املؤمن يف يده : وعن مرثد بن وداعة . بينهم 
يف جنة عالية ، وتقع صحيفة الكافر يف يده يف مسوم ومحيم أي مكتوب فيها ذلك ، وهي صحف غري صحف 

كشط اإلهاب عن الذبيحة ، والغطاء عن الشيء وقرأ ابن مسعود كشفت وأزيلت ، كما ي} كُِشطَْت { األعمال 



أوقدت } ُسعَّرْت { لبكت الثريد ولبقته ، والكافور والقافور : يقال . واعتقاب الكاف والقاف كثري » قشطت«
  .بالشديد للمبالغة » سعرت«إيقاداً شديداً وقرىء 

وَأُْزلِفَِت اجلنة { : أدنيت من املتقني ، كقوله تعاىل }  أُْزلِفَْت{ سعرها غضب اهللا تعاىل وخطايا بين آدم : قيل 
{ و . ست منها يف الدنيا ، وست يف اآلخرة . هذه اثنتا عشرة خصلة : ، قيل ]  ٣١: ق [ } ِللُْمتَِّقَني غَْيَر َبِعيٍد 

لم ما أحضرت كل نفس تع: فإن قلت . وفيما عطف عليه } إِذَا الشمس كُّوَرْت { هو عامل النصب يف } علمت 
ال نفس واحدة فما معىن قوله ]  ٣٠: آل عمران [ } َيْوَم َتجُِد كُلُّ َنفْسٍ مَّا َعِملَْت ِمْن َخْيرٍ مُّْحَضًرا { : ، كقوله 

ومنه قوله عز . هو من عكس كالمهم الذي يقصدون به اإلفراط فيما يعكس عنه : ؟ قلت } َعِلَمْت َنفٌْس { : 
  :وقول القائل . معىن كم وأبلغ منه : ومعناه ]  ٢: احلجر [ } الذين كَفَرُواْ لَْو كَانُواْ ُمْسِلِمَني  رَُّبَما يََودُّ{ : وجل 

رب فارس عندي : كم عندك من الفرسان؟ فيقول : وتقول لبعض قّواد العساكر ... قَْد أَْتُركُ الِْقْرنَ ُمْصفَرَّا أََناِملُُه 
ولكنه أراد إظهار براءته من . وقصده بذلك التمادي يف تكثري فرسانه : املقانب أو ال تعدم عندي فارساً ، وعنده . 

التزيد ، وأنه ممن يقلل كثري ما عنده ، فضال أن يتزيد ، فجاء بلفظ التقليل ، ففهم منه معىن الكثرة على الصحة 
قال } )  ١٤( َنفٌْس مَّآ أَْحَضَرْت  َعِلَمْت{ واليقني وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه أنّ قارئاً قرأها عنده ، فلما بلغ 

  .وانقطاع ظهرياه : 

  ) ١٨(وَالصُّْبحِ إِذَا َتَنفََّس ) ١٧(وَاللَّْيلِ إِذَا َعسَْعَس ) ١٦(الَْجوَارِ الْكُنَّسِ ) ١٥(فَلَا أُقِْسُم بِالُْخنَّسِ 

} الكنس { و . السيارة } اجلوار {  الرواجع ، بينا ترى النجم يف آخر الربج إذ كّر راجعاً إىل أّوله و} اخلنس { 
هبرام وزحل ، وعطارد ، والزهرة ، : هي الدراري اخلمسة : قيل . إذا دخل كناسه : الغيب من كنس الوحشى 

: وكنوسها : فخنوسها رجوعها : واملشتري ، جتري مع الشمس والقمر ، وترجع حىت ختفى حتت ضوء الشمس 
أي : مجيع الكواكب ، ختنس بالنهار فتغيب عن العيون ، وتكنس بالليل  هي: وقيل . اختفاؤها حتت ضوء الشمس 

  :قال العجاج . إذا أدبر : تطلع يف أماكنها ، كالوحش يف كنسها ، عسعس الليل وسعسع 
  َواْنجَاَب َعْنَها لَْيلَُها َوَعْسَعسَا... َحّتى إذَا الصُّْبحُ لََها َتَنفََّسا 

أقبل بإقباله روح : إذا أقبل الصبح : ما معىن تنفس الصبح؟ قلت : فإن قلت . إذا أقبل ظالمه : وقيل عسعس 
  .تنفس الصبح : ونسيم ، فجعل ذلك نفساً له على اجملاز وقيل 

  ) ٢١(ُمطَاعٍ ثَمَّ أَِمنيٍ ) ٢٠(ِذي قُوٍَّة ِعْنَد ِذي الَْعْرشِ َمِكنيٍ ) ١٩(إِنَُّه لَقَْولُ َرسُولٍ كَرِميٍ 

َشدِيُد { : كقوله تعاىل } ِذى قُوٍَّة { هو جربيل صلوات اهللا عليه } لَقَْولُ َرُسولٍ كَرِميٍ {  للقرآن الضمري} إِنَّهُ { 
} عِنَد ِذى العرش { : ملا كانت حال املكانة على حسب حال املمكن ، قال ]  ٦- ٥: النجم [ } القوى ذُو ِمرَّةٍ 

عند ذي العرش ، على أنه عند اهللا : الظرف املذكور ، أعين إشارة إىل } ثَمَّ { ليدل على عظم منزلته ومكانته 
وبياناً ألهنا أفضل . تعظيماً لألمانة » مث«وقرىء . مطاع يف مالئكته املقرَّبني يصدرون عن أمره ويرجعون إىل رأيه 

  .صفاته املعدودة 

  ) ٢٢(َوَما َصاِحُبكُْم بَِمْجُنوٍن 



كما تبهته الكفرة ، وناهيك هبذا دلًيال على } بَِمْجُنوٍن { اهللا عليه وسلم حممداً صلى : يعين } َوَما صَاحُِبكُم { 
جاللة مكان جربيل عليه السالم وفضله على املالئكة ، ومباينة منزلته ملنزلة أفضل اإلنس حممد صلى اهللا عليه وسلم 

َرسُولٍ كَرِميٍ ِذى قُوٍَّة ِعنَد ِذى العرش  إِنَُّه لَقَْولُ{ : ، إذا وازنت بني الذكرين حني قرن بينهما ، وقايست بني قوله 
  .} َوَما َصاحُِبكُم بَِمْجُنونٍ { : وبني قوله } َمِكنيٍ مُّطَاعٍ ثَمَّ أَِمنيٍ 

  ) ٢٥(َوَما ُهَو بِقَْولِ َشيْطَاٍن َرجِيمٍ ) ٢٤(َوَما ُهَو َعلَى الَْغْيبِ بَِضنِنيٍ ) ٢٣(َولَقَْد َرآهُ بِالْأُفُقِ الُْمبِنيِ 

َوَما ُهَو { مبطلع الشمس األعلى } باألفق املبني { ولقد رأى رسول اللَّه صلى اهللا عليه وسلم جربيل } َولَقَدْ َرَءاُه  {
مبتهم من الظنة وهي } بَِضنِنيٍ { وما حممد على ما خيرب به من الغيب من رؤية جربيل والوحي إليه وغري ذلك } 

ال يبخل بالوحي فيزوي بعضه غري مبلغه؛ أو يسأل تعليمه فال : خل أي من الضّن وهو الب» بضنني«التهمة وقرىء 
يعلمه؛ وهو يف مصحف عبد اهللا بالظاء ، ويف مصحف أّيب بالضاد ، وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقرأ هبما 

ثر العجم ال يفّرقون ومعرفة خمرجيهما مما ال بد منه للقارىء ، فإنّ أك. واجب : وإتقان الفصل بني الضاد والظاء . 
بني احلرفني وإن فرقوا ففرقا غري صواب ، وبينهما بون بعيد؛ فإن خمرج الضاد من أصل حافة اللسان ، وما يليها 
من األضراس من ميني اللسان أو يساره ، وكان عمر بن اخلطاب رضي اللَّه عنه أضبط يعمل بكلتا يديه ، وكان 

د األحرف الشجرية أخت اجليم والشني ، وأما الظاء فمخرجها من طرف خيرج الضاد من جانيب لسانه ، وهي أح
ولو استوى احلرفان ملا ثبتت يف هذه . اللسان وأصول الثنايا العليا ، وهي أحد األحرف الذولقية أخت الذال والثاء 

شتقاق والتركيب فإن الكلمة قراءتان اثنتان واختالف بني جبلني من جبال العلم والقراءة ، وملا اختلف املعىن واال
هو كواضع الذال مكان اجليم ، والثاء مكان الشني ، : قلت . فإن وضع املصلي أحد احلرفني مكان صاحبه : قلت 

أي بقول } بِقَْولِ شيطان رَّجِيمٍ { وما القرآن } َوَما ُهَو { ألن التفاوت بين الضاد والظاء كالتفاوت بني أخواهتما 
  .هم إىل أوليائهم من الكهنة بعض املسترقة للسمع وبوحي

َوَما َتَشاُءونَ إِلَّا أَنْ َيَشاَء اللَُّه ) ٢٨(ِلَمْن َشاَء ِمْنكُْم أَنْ َيْسَتقِيَم ) ٢٧(إِنْ ُهَو إِلَّا ِذكْرٌ ِللَْعالَِمَني ) ٢٦(فَأَْيَن َتذَْهُبونَ 
  ) ٢٩(َربُّ الَْعالَِمَني 

أين تذهب؛ : كما يقال لتارك اجلاّدة اعتسافاً أو ذهاباً يف بنيات الطريق استضالل هلم } )  ٢٦( فَأْيَن َتذَْهُبونَ { 
بدل من العاملني وإمنا أبدلوا منهم } ِلَمن َشآَء ِمنكُْم { مثلت حاهلم حباله يف تركهم احلق وعدوهلم عنه إىل الباطل 

 يوعظ به غريهم وإن كانوا موعظني ألنّ الذين شاؤا االستقامة بالدخول يف اإلسالم هم املنتفعون بالذكر ، فكأنه مل
وما تشاؤهنا أنتم يامن ال يشاؤها إال : أو . االستقامة يامن يشاؤها إال بتوفيق اهللا ولطفه } َوَما َتَشآُءونَ { مجيعاً 

  .بقسر اهللا وإجلائه 
  :عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .» فضحه حني تنشر صحيفته من قرأ سورة إذا الشمس كّورت أعاذه اهللا أن ي« )  ١٢٧٢( 

َعِلَمْت َنفْسٌ ) ٤(َوإِذَا الْقُبُوُر ُبعِْثَرْت ) ٣(َوإِذَا الْبَِحاُر فُجَِّرْت ) ٢(َوإِذَا الْكََواِكُب اْنَتثََرْت ) ١(إِذَا السََّماُء اْنفَطََرْت 
  ) ٥(َما قَدََّمْت َوأَخََّرْت 



ض ، فاختلط العذب باملاحل ، وزال الربزخ الذي بينهما ، فتح بعضها إىل بع} فُجَِّرتْ { انشقت } انفطرت { 
وصارت البحار حبراً واحداً وروي أنّ األرض تنشف املاء بعد امتالء البحار ، فتصري مستوية ، وهو معىن التسجري 

بغت : مبعىن . فجرت على النباء للفاعل والتخفيف : وقرأ جماهد . بالتخفيف » فجرت«عند احلسن ، وقرىء 
بعثر وحبثر مبعىن ، . ألنّ البغي والفجور أخوان ]  ٢٠: الرمحن [ } الَّ َيْبغَِياِن { : ل الربزخ نظراً إىل قوله تعاىل لزوا

لرباءة املبعثرة : وقيل . حيثت وأخرج موتاها : واملعىن . ومها مركبان من البعث والبحث مع راء مضمومة إليهما 
  .ألهنا بعثرت أسرار املنافقني 

  ) ٨(ِفي أَيِّ ُصوَرٍة َما َشاَء َركََّبَك ) ٧(الَِّذي َخلَقََك فََسوَّاَك فََعدَلََك ) ٦(َها الْإِْنَسانُ َما غَرََّك بَِربِّكَ الْكَرِميِ َيا أَيُّ

وكيف طابق الوصف بالكرم إنكار االغترار به ، وإمنا يغتر } َما غَرََّك بِرَبَِّك الكرمي { : ما معىن قوله : فإن قلت 
: لكرمي ، كما يروى عن علّي رضي اللَّه عنه أنه صاح بغالم له كرّات فلم يلبه ، فنظر فإذا هو بالباب ، فقال له با

من كرم الرجل سوء : لثقيت حبلمك وأمين من عقوبتك ، فاستحسن جوابه وأعتقه ، وقالوا : ما لك مل جتبين؟ قال 
بتكرم اهللا عليه ، حيث خلقه حياً لينفعه ، وبتفضله عليه بذلك  قلت معناه أنّ حق اإلنسان أن ال يغتّر. أدب غلمانه 

حىت يطمع بعدما مكنه وكلفه فعصى وكفر النعمة املتفضل هبا أن يتفضل عليه بالثواب وطرح العقاب ، اغتراراً 
  :بالتفضل األّول ، فإنه منكر خارج من حد احلكمة ، وهلذا 

غّره محقه : وقال عمر رضي اهللا عنه " غّره جهله . " ملا تالها  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم)  ١٢٧٣( 
أفعل ما شئت ، فربك الكرمي : زين له املعاصي وقال له : غره واهللا شيطانه اخلبيث ، أي : وقال احلسن . وجهله 

قامك إن أ: الذي تفضل عليك مبا تفضل به أّوال وهو متفضل عليك آخراً ، حىت ورطه وقيل للفضيل ابن عياض 
وهذا على . غّرتين ستورك املرخاة : ماذا تقول؟ قال أقول } َما غَرََّك بِرَّبَك الكرمي { : اهللا يوم القيامة وقال لك 

سبيل االعتراف باخلطأ يف االغترار بالستر ، وليس باعتذار كما يظنه الطماع ، ويطّن به قصاص احلشوية ويروون 
. غّرين كرم الكرمي : دون سائر صفاته ، ليلقن عبده اجلواب حىت يقول } مي بِرَّبَك الكر{ إمنا قال : عن أئمتهم 

إذا : غّر الرجل فهو غاّر : إما على التعجب ، وإما على االستفهام؛ من قولك » ما أغّرك«: وقرأ سعيد بن جبري 
{ سويا سامل األعضاء فجعلك } فسواك { جعله غاراً : وأغّره غريه . بيتهم العدّو وهم غاّرون : غفل ، من قولك 

فصريك معتدالً متناسب اخللق من غري تفاوت فيه ، فلم جيعل إحدى اليدين أطول ، وال إحدى العينني } فََعَدلَكَ 
أو جعلك معتدل اخللق . أوسع ، وال بعض األعضاء أبيض وبعضها أسود ، وال بعض الشعر فامحاً وبعضه أشقر 

عدل : أن يكون مبعىن املشّدد ، أي : بالتخفيف وفيه وجهان ، أحدمها » لكفعد«وقرىء . متشي قائماً ال كالبهائم 
فعدلك عن خلقة : عدله عن الطريق يعين : يقال . فصرفك } فََعدَلََك { بعض أعضائك ببعض حىت اعتدلت والثاين 

} مَّا َشآَء {  يف} مَّا { . أو فعدلك إىل بعض األشكال واهليآت . غريك وخلقك خلقة حسنة مفارقة لسائر اخللق 
ركبك يف أّي صورة اقتضتها مشيئته وحكمته من الصور املختلقة يف احلسن والقبح والطول والقصر : مزيدة ، أي 

هال عطفت هذه اجلملة كما عطف ما : والذكورة واألنوثة ، والشبه ببعض األقارب وخالف الشبه فإن قلت 
وضعك يف : على معىن . جيوز أن يتعلق بركبك : تعلق اجلار؟ قلت مب ي: فإن قلت . ألهنا بيان لعدلك : قبلها؟ قلت 

بعض الصور ومكنك فيه ، ومبحذوف أي ركبك حاصالً يف بعض الصور؛ وحمله النصب على احلال إن علق 
ما : معىن التعجب ، أي فعدلك يف صورة عجيبة ، مث قال ) أي ( مبحذوف وجيوز أن يتعلق بعدلك ، ويكون يف 

  .ي ركبك ما شاء من التراكيب ، يعين تركيباً حسناً أ. شاء ركبك 



  ) ١٢(َيْعلَُمونَ َما َتفَْعلُونَ ) ١١(كَِراًما كَاِتبَِني ) ١٠(َوإِنَّ َعلَْيكُْم لََحاِفِظَني ) ٩(كَلَّا َبلْ ُتكَذُِّبونَ بِالدِّينِ 

لطاعة ، إىل عكسهما الذي هو الكفر وهو موجب الشكر وا. ارتدعوا عن االغترار بكرم اهللا والتسلق به } كَالَّ { 
فال تصّدقون ثواباً وال عقاباً وهو . أو دين اإلسالم . أصال وهو اجلزاء } َبلْ ُتكَذُِّبونَ بالدين { : مث قال . واملعصية 

اء حتقيق ملا يكذبون به من اجلزاء ، يعين أنكم تكذبون باجلز} َوإِنَّ َعلَْيكُْم حلافظني { شّر من الطمع املنكر 
تعظيم ألمر اجلزاء ، وأنه عند اهللا : ويف تعظيم الكتبة بالثناء عليهم . والكاتبون يكتبون عليكم أعمالكم لتجازوا هبا 

وفيه . من جالئل األمور؛ ولوال ذلك ملا وكل بضبط ما حياسب عليه ، وجيازي به املالئكة الكرام احلفظة الكتبة 
ما أشّدها من أية على الغافلني : ني وعن الفضيل أنه كان إذا قرأها قال إنذار وهتويل وتشوير للعصاة ولطف للمؤمن

.  

  ) ١٦(َوَما ُهْم َعْنَها بَِغاِئبَِني ) ١٥(َيْصلَْوَنَها َيْوَم الدِّينِ ) ١٤(َوإِنَّ الْفُجَّارَ لَِفي َجحِيمٍ ) ١٣(إِنَّ الْأَبَْراَر لَِفي َنعِيمٍ 

يصلون النار يوم : ، وجيوز أن يراد ]  ٣٧: املائدة [ } َوَما ُهم خبارجني مِْنَها { : كقوله } َوَما ُهَم َعْنَها بَِغآِئبِنيَ { 
أخرب اهللا يف هذه السورة أنّ البن آدم ثالث حاالت : يف قبورهم ، وقيل : الدين وما يغيبون عنها قبل ذلك ، يعين 

َوَما ُهَم َعْنَها { : ا ، وحال الربزخ وهو قوله حال احلياة اليت حيفظ فيها عمله ، وحال اآلخرة اليت جيازى فيه: 
  .} )  ١٦( بِغَآِئبَِني 

َيْوَم لَا َتْمِلُك نَفٌْس ِلنَفْسٍ َشيْئًا َوالْأَْمُر َيْومَِئٍذ ِللَِّه ) ١٨(ثُمَّ َما أَْدَراَك َما َيْوُم الدِّينِ ) ١٧(َوَما أَْدَراَك َما َيْوُم الدِّينِ 
)١٩ (  

لدين حبيث ال تدرك دراية دار كنهه يف اهلول والشّدة وكيفما تصوّرته فهو فوق ذلك وعلى يعين أن أمر يوم ا
أي ال } َيْوَم الَ َتْمِلُك نَفٌْس ِلنَفْسٍ شَْيئاً { أضعافه ، والتكرير لزيادة التهويل ، مث أمجل القول يف وصفه فقال 

هو يوم : من رفع فعلى البدل من يوم الدين ، أو على . تستطيع دفعاً عنها وال نفعاً هلا بوجه وال أمر إال هللا وحده 
وجيوز أن يفتح إلضافته إىل غري . أو بإضمار اذكر . ومن نصب فبإضمار يدانون؛ ألنّ الدين يدل عليه . ال متلك 

  .متمكن وهو يف حمل الرفع 
  :عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .»  له بعدد كل قطرة من السماء حسنة وبعدد كل قرب حسنة من قرأ إذا السماء انفطرت كتب اهللا« )  ١٢٧٤( 

أَلَا َيظُنُّ ) ٣(َوإِذَا كَالُوُهْم أَْو َوَزُنوُهْم ُيْخِسُرونَ ) ٢(الَِّذيَن إِذَا اكْتَالُوا َعلَى النَّاسِ َيْسَتْوفُونَ ) ١(َوْيلٌ ِللُْمطَفِِّفَني 
  ) ٦(َيْوَم َيقُوُم النَّاسُ ِلَربِّ الْعَالَِمَني ) ٥(ِظيمٍ ِلَيْومٍ َع) ٤(أُولَِئَك أَنَُّهْم َمْبعُوثُونَ 

  :وروى . ألنّ ما يبخس شيء طفيف حقري : البخس يف الكيل والوزن : التطفيف 
. أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قدم املدينة وكانوا من أخبث الناس كيال ، فنزلت فأحسنوا الكيل )  ١٢٧٥( 

  :وقيل . بكيل بأحدمها ويكتال باآلخر : يعرف بأيب جهينة ومعه صاعان  قدمها وهبا رجل: وقيل 
كان أهل املدينة جتاراً يطففون ، وكانت بياعاهتم املنابذة واملالمسة واملخاطرة ، فنزلت فخرج رسول )  ١٢٧٦( 



ما : " مس؟ قال يا رسول اهللا ، وما مخس خب: قيل » مخس خبمس«: وقال . اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقرأها عليهم 
نقض قوم العهد إال سلط اهللا عليهم عدّوهم ، وما حكموا بغري ما أنزل اهللا إال فشا فيهم الفقر ، وما ظهرت فيهم 

الفاحشة إال فشا فيهم املوت ، وال طففوا الكيل إال منعوا النبات وأخذوا بالسنني ، وال منعوا الزكاة إال حبس 
أقم الوزن بالقسط ، مث : أنه مر برجل يزن الزعفران وقد أرجح فقال له : نه وعن علي رضي اهللا ع" عنهم القطر 

إنكم : وعن ابن عباس . كأنه أمره بالتسوية أوال ليعتادها ويفصل الواجب من النفل . أرجح بعد ذلك ما شئت 
جيمعون الكيل  املكيال وامليزان؛ وخص األعاجم ألهنم: هبما هلك من كان قبلكم : معشر األعاجم وليتم أمرين 

كان أهل مكة يزنون وأهل املدينة يكيلون ، وعن ابن عمر أنه كان مير : والوزن مجيعاً وكانا مفّرقني يف احلرمني 
. اتق اهللا وأوف الكيل ، فإنّ املطففني يوقفون يوم القيامة لعظمة الرمحن حىت إن العرق ليلجمهم : بالبائع فيقول له 

. أشهد أنه يف النار : إنّ ابنك كيال أو وزان؛ فقال : فقيل له . ل ووزان يف النار أشهد أنّ كل كيا: وعن عكرمة 
ال تلتمس احلوائج ممن رزقه يف رؤوس املكاييل وألسن املوازين ملا كان اكتياهلم من الناس : وعن أّيب رضي اهللا عنه 

» على«وجيوز أن يتعلق . لك للداللة على ذ» من«مكان » على«أبدل : اكتياالً يضرهم ويتحامل فيه عليهم 
يستوفون على الناس خاصة؛ فأما أنفسهم : بيستوفون ، ويقدم املفعول على الفعل إلفادة اخلصوصية ، أي 

يعتقبان يف هذا املوضع ، ألنه حق عليه؛ فإذا قال اكتلت عليك ، فكأنه » على«و» من«فيستوفون هلا؛ وقال الفراء 
} كَالُوُهْم أَْو وََّزُنوُهْم { والضمري يف . استوفيت منك : كتلت منك ، فكقوله ا: أخذت ما عليك؛ وإذا قال : قال 

أن يراد كالوا هلم أو وزنوا هلم؛ فحذف اجلار وأوصل الفعل ، كما : وفيه وجهان . ضمري منصور راجع إىل الناس 
  :قال 

  َنبَاِت األْوبَرِ َولَقَْد َنهَْيُتَك َعْن... َولَقَْد جََنْيُتكَ أَكُْمؤاً َوَعَساِقالً 
جنيت لك ، ويصيد لك ، وأن يكون على حذف املضاف وإقامة املضاف إليه : واحلريص يصيدك إال اجلواد ، مبعىن 

مقامه ، واملضاف هو املكيل أو املوزون ، وال يصح أن يكون ضمرياً مرفوعاً للمطففني ، ألنّ الكالم خيرج به إىل 
أخذوا من الناس استوفوا ، وإذا أعطوهم أخسروا؛ وإن جعلت الضمري للمطففني إذا : نظم فاسد؛ وذلك أنّ املعىن 

إذا أخذوا من الناس استوفوا ، وإذا تولوا الكيل أو الوزن هم على اخلصوص أخسروا ، وهو : انقلب إىل قولك 
نّ األلف اليت تكتب بعد كالم متنافر ألنّ احلديث واقع يف الفعل ال يف املباشر ، والتعلق يف إبطاله خبط املصحف ، وأ

ركيك؛ ألنّ خط املصحف مل يراع يف كثري منه حدّ املصطلح عليه يف علم اخلط ، على أين : واو اجلمع غري ثابتة فيه 
رأيت يف الكتب املخطوطة بأيدي األئمة املتقنني هذه األلف مرفوضة لكوهنا غري ثابتة يف اللفظ واملعىن مجيعاً؛ ألن 

هم مل يدعوا : عىن اجلمع ، وإمنا كتبت هذه األلف تفرقة بني واو اجلمع وغريها يف حنو قولك الواو وحدها معطية م
  .املعىن كاف يف التفرقة بينهما : ، وهو يدعو؛ فمن مل يثبتها قال 

أهنما كانا يرتكبان ذلك ، أي جيعالن الضمريين للمطففني ، ويقفان عند الواوين وقيفة : وعن عيسى بن عمر ومحزة 
كأن املطففني كانوا ال : ؟ قلت } أَْو وََّزُنوُهْم { أو اتزنوا ، كما قيل : هال قيل : نان هبا ما أرادا فإن قلت يبي

يأخذون ما يكال ويوزن إال باملكاييل دون املوازين لتمكنهم باالكتيال من االستيفاء والسرقة ، ألهنم يدعدعون 
: ينقصون يقال } ُيْخِسُرونَ { ا لتمكنهم من البخس يف النوعني مجيعاً وحيتالون يف امللء ، وإذا أعطوا كالوا أو وزنو

إنكار وتعجيب عظيم من حاهلم يف االجتراء على التطفيف ، كأهنم ال خيطرون } أَال َيظُنُّ { خسر امليزان وأخسره 
أوف يا ابن آدم : وعن قتادة . ردلة وحماسبون على مقدار الذّرة واخل} أَنَُّهْم مَّْبُعوثُونَ { بباهلم وال خيمنون ختميناً 

. خبس امليزان سواد الوجه يوم القيامة : وعن الفضيل . كما حتب أن يوىف لك ، وأعدل كما حتب أن يعدل لك 



أراد بذلك أن املطفف قد توجه : قد مسعت ما قال اهللا يف املطففني : أن أعرابياً قال له : وعن عبد امللك بن مروان 
يم الذي مسعت به ، فما ظنك بنفسك وأنت تأخذ أموال املسلمني بال كيل وال وزن ويف هذا عليه الوعيد العظ

: اإلنكار والتعجيب وكلمة الظن ، ووصف اليوم بالعظم ، وقيام الناس فيه هللا خاضعني ، ووصفه ذاته برب العاملني 
احليف وترك القيام بالقسط ، والعمل بيان بليغ لعظم الذنب وتفاقم اإلمث يف التطفيف وفيما كان يف مثل حاله من 
الظّن مبعىن اليقني ، والوجه ما ذكر؛ : على السوية والعدل يف كل أخذ وإعطاء ، بل يف كل قول وعمل ، وقيل 

وعن ابن عمر أنه قرأ هذه السورة فلما بلغ ) يوم عظيم ( وقرىء باجلر بدالً من . مببعوثون } َيْوَم َيقُوُم { ونصب 
  .بكى حنيباً وامتنع من قراءة ما بعده } )  ٦( َم َيقُوُم الناس ِلَربّ العاملني َيْو{ : قوله 

  ) ٩(ِكَتاٌب َمْرقُوٌم ) ٨(َوَما أَْدرَاَك َما ِسجٌِّني ) ٧(كَلَّا إِنَّ ِكَتاَب الْفُجَّارِ لَِفي ِسجِّنيٍ 

ب ، ونبههم على أنه مما جيب أن ردعهم عما كانوا عليه من التطفيف والغفلة عن ذكر البعث واحلسا} كَالَّ { 
قد : فإن قلت . ما يكتب من أعماهلم : وكتاب الفجار . يتاب عنه ويندم عليه ، مث أتبعه وعيد الفجار على العموم 

. إن كتاهبم يف كتاب مرقوم : أخرب اهللا عن كتاب الفجار بأنه يف سجني ، وفسر سجيناً بكتاب مرقوم؛ فكأنه قيل 
دّون اهللا فيه أعمال الشياطني وأعمال الكفرة والفسقة : كتاب جامع هو ديوان الشر } ِسجِّنيٍ { قلت : فما معناه 

أو معلم يعلم من رآه أنه ال خري فيه فاملعىن أن ما كتب . من اجلن واإلنس ، وهو كتاب مرقوم مسطور بني الكتابة 
ألنه سبب . لسجن ، وهو احلبس والتضييق فعيالً من ا: من أعمال الفجار مثبت يف ذلك الديوان ، ومسى سجيناً 

احلبس والتضييق يف جهنم ، أو ألنه مطروح كما روي حتت األرض السابعة يف مكان وحش مظلم ، وهو مسكن 
فإن . إبليس وذّريته استهانة به وإذالة ، وليشهده الشياطني املدحورون ، كما يشهد ديوان اخلري املالئكة املقرّبون 

وهو منصرف ألنه ليس . بل هو اسم علم منقول من وصف كحامت : أصفة هو أم اسم؟ قلت فما سجني ، : قلت 
  .فيه إال سبب واحد وهو التعريف 

ْتلَى َعلَْيِه إِذَا ُت) ١٢(َوَما ُيكَذُِّب بِهِ إِلَّا كُلُّ ُمْعَتٍد أَثِيمٍ ) ١١(الَِّذيَن ُيكَذُِّبونَ بَِيْومِ الدِّينِ ) ١٠(َوْيلٌ َيوَْمِئٍذ ِللُْمكَذِّبَِني 
كَلَّا إِنَُّهْم َعْن َربِّهِْم َيوَْمِئذٍ ) ١٤(كَلَّا َبلْ َرانَ َعلَى قُلُوبِهِْم َما كَانُوا َيكِْسُبونَ ) ١٣(آَياتَُنا قَالَ أََساِطُري الْأَوَِّلَني 

  ) ١٧(ي كُنُْتْم بِِه ُتكَذُِّبونَ ثُمَّ ُيقَالُ َهذَا الَِّذ) ١٦(ثُمَّ إِنَُّهْم لََصالُو الَْجِحيمِ ) ١٥(لََمْحُجوُبونَ 

ردع للمعتدي } كَالَّ { مما وصف به للذم ال للبيان ، كقولك فعل ذلك فالن الفاسق اخلبيث } الذين ُيكَذُِّبونَ { 
وهو أن يصر على الكبائر ويسّوف : ركبها كما يركب الصدأ وغلب عليها } َرانَ على قُلُوبِهِْم { : األثيم عن قوله 

. الذنب بعد الذنب حىت يسوّد القلب : وعن احلسن . حىت يطبع على قلبه ، فال يقبل اخلري وال مييل إليه  التوبة
ران فيه النوم رسخ فيه ، ورانت به : الغيم ، ويقال : ران عليه الذنب وغان عليه ، رينا وغينا ، والغني : يقال 
} كَالَّ { وأميلت األلف وفخمت . ار ، واإلدغام أجود وقرىء بإدغام الالم يف الراء وباإلظه. ذهبت به : اخلمر 

متثيل لالستخفاف هبم وإهانتهم ، ألنه ال يؤذن على : وكوهنم حمجوبني عنه . ردع عن الكسب الرائن على قلوهبم 
  :قال . امللوك إال للوجهاء املكرمني لديهم ، وال حيجب عنهم إال األدنياء املهانون عندهم 

  وَالنَّاُس ِمْن َبْينِ َمْرجُوبٍ َوَمْحجُوبٍ... اَب ِذي ُعْبَيةٍ ُرجِبُوا إذَا اعَْتَرْوا َب
  .عن كرامته : وعن ابن كيسان . حمجوبني عن رمحته : عن ابن عباس وقتادة وابن أيب مليكة 



  ) ٢١(َيشَْهُدُه الُْمقَرَُّبونَ ) ٢٠(اٌب َمْرقُوٌم ِكَت) ١٩(َوَما أَْدَراَك َما ِعلِّيُّونَ ) ١٨(كَلَّا إِنَّ ِكَتاَب الْأَبَْرارِ لَِفي ِعلِّيَِّني 

علم لديوان اخلري الذي دّون فيه : وعليون . ما كتب من أعماهلم : وكتاب األبرار . ردع عن التكذيب } كَآل { 
فعيل من العلو كسجني من السجن ، مسى بذلك » علّي«كل ما عملته املالئكة وصلحاء الثقلني ، منقول من مجع 

ا ألنه سبب االرتفاع إىل أعايل الدرجات يف اجلنة ، وإّما ألنه مرفوع يف السماء السابعة حيث يسكن الكروبيون ، إّم
  وروي. تكرمياً له وتعظيماً 

إن املالئكة لتصعد بعمل العبد فيستقلونه ، فإذا انتهوا به إىل ما شاء اهللا من سلطانة أوحى إليهم إنكم «)  ١٢٧٧( 
وأنا الرقيب على ما يف قلبه ، وأنه أخلص عمله فاجعلوه يف عليني ، فقد غفرت له؛ وإهنا لتصعد احلفظة على عبدي 

أنتم احلفظة على عبدي وأنا الرقيب على ما يف : بعمل العبد فيزكونه ، فإذا انتهوا به إىل ما شاء اهللا أوحي إليهم 
  .» قلبه ، وإنه مل خيلص يل عمله فاجعلوه يف سجني

ُيْسقَْونَ ِمْن َرِحيقٍ ) ٢٤(َتْعرُِف ِفي ُوُجوِههِمْ َنضَْرةَ النَِّعيمِ ) ٢٣(َعلَى الْأََراِئِك َيْنظُُرونَ ) ٢٢(َراَر لَِفي َنعِيمٍ إِنَّ الْأَْب
ا َيْشَرُب بَِها َعْيًن) ٢٧(َومَِزاُجُه ِمْن َتْسنِيمٍ ) ٢٦(خَِتاُمُه ِمْسٌك َوِفي ذَِلَك فَلَْيَتَنافَسِ الْمَُتَناِفُسونَ ) ٢٥(َمْخُتومٍ 

  ) ٢٨(الُْمقَرَُّبونَ 

إىل ما شاؤا مّد أعينهم إليه من مناظر اجلنة ، وإىل ما أوالهم اهللا من } َينظُُرونَ { األسرة يف احلجال } األرآئك { 
هبجة } َنضَْرةَ النعيم { النعمة والكرامة ، وإىل أعدائهم يعذبون يف النار ، وما حتجب احلجال أبصارهم عن اإلدراك 

على البناء للمفعول ونضرة » تعرف«التنعم وماءه ورونقه ، كما ترى يف وجوه األغنياء وأهل الترفه ، وقرىء 
ختتم أوانيه من األكواب واألباريق مبسك } مَّْخُتومٍ { الرحيق الشراب اخلالص الذي ال غش فيه . النعيم بالرفع 
ميزج بالكافور ، وخيتم مزاجه : وقيل . مسك إذا شرب  مقطعه رائحة} ختامه ِمْسٌك { وقيل . مكان الطينة 

فلريتغب } فَلَْيَتَنافَسِ املتنافسون { ما خيتم به ويقطع : ، بفتح التاء وكسرها ، أي » خامته«وقرىء . باملسك 
شراب يف  إّما ألهنا أرفع: مسيت بالتسنيم الذي هو مصدر سنمه إذا رفعه : علم لعني بعينها } َتْسنِيمٍ { املرتغبون 

نصب } َعْيناً { و . اجلنة وإّما ألهنا تأتيهم من فوق ، على ما روي أهنا جتري يف اهلواء متسنمة فتنصبّ يف أوانيهم 
  .هي للمقربني ، يشربوهنا صرفاً ، ومتزج لسائر أهل اجلنة : وقيل . نصب على احلال : وقال الزجاج . على املدح 

َوإِذَا اْنقَلَبُوا إِلَى أَْهِلهِمُ ) ٣٠(َوإِذَا َمرُّوا بِهِمْ َيَتَغاَمُزونَ ) ٢٩(ا ِمَن الَِّذيَن آَمُنوا َيْضَحكُونَ إِنَّ الَِّذيَن أَْجَرُموا كَاُنو
  ) ٣٣(َوَما أُْرِسلُوا َعلَْيهِمْ َحاِفِظَني ) ٣٢(َوإِذَا َرأَْوُهْم قَالُوا إِنَّ َهُؤلَاِء لَضَالُّونَ ) ٣١(اْنقَلَُبوا فَِكهَِني 

كانوا يضحكون من عمار وصهيب : أبو جهل والوليد بن املغرية والعاص بن وائل وأشياعهم : مشركو مكة  هم
جاء علي ابن أيب طالب رضي اهللا عنه يف نفر من : وقيل . وخباب وبالل وغريهم من فقراء املؤمنني ويستهزؤن هبم 

رأينا اليوم األصلع فضحكوا : أصحاهبم فقالوا املسلمني فسخر منهم املنافقون وضحكوا وتغامزوا ، مث رجعوا إىل 
يغمز بعضهم بعضاً ، ويشريون } َيَتَغاَمُزونَ { منه ، فنزلت قبل أن يصل علّي إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

على } َوَما أُْرِسلُواْ { ينسبون املسلمني إىل الضالل : ملتذين بذكرهم والسخرية منهم ، أي } فَِكهِنيَ { بأعينهم 
موكلني هبم حيفظون عليهم أحواهلم ، ويهيمنون على أعماهلم ، ويشهدون برشدهم وضالهلم؛ } حافظني { املسلمني 



إنّ هؤالء لضالون؛ وإهنم مل يرسلوا : أو هو من مجلة قول الكفار ، وإهنم إذا رأوا املسلني قالوا . وهذا هتكم هبم 
  .، ودعائهم إىل اإلسالم وجدّهم يف ذلك عليهم حافظني إنكاراً لصدّهم إياهم عن الشرك 

َهلْ ثُوَِّب الْكُفَّاُر َما كَاُنوا َيفَْعلُونَ ) ٣٥(َعلَى الْأََراِئِك َيْنظُُرونَ ) ٣٤(فَالَْيْوَم الَِّذيَن آَمُنوا ِمَن الْكُفَّارِ َيْضَحكُونَ 
)٣٦ (  

يضحكون منهم ناظرين إليهم وإىل ما هم فيه من  :أي } َيْضَحكُونَ { حال من } )  ٢٣( َعلَى األرآئك َينظُُرونَ { 
يفتح : وقيل . وهم على األرائك آمنون : اهلوان والصغار بعد العزة والكرب ومن ألوان العذاب بعد النعيم والترفه 

اخرجوا إليها؛ فإذا وصلوا إليها أغلق دوهنم ، يفعل ذلك هبم مراراً ، فيضحك : للكفار باب إىل اجلنة فيقال هلم 
  :مبعىن ، إذا جازاه قال أوس : وأثابه » ثوبه«ملؤمنون منهم ا

  َوَحسُْبِك أَنْ ُيثَْنى َعلَْيِك وَُتْحَمِدى... َسأَجزِيِك أَْو َيْجزِيِك َعنِّى ُمثَوِّب 
  .وقرىء بإدغام الالم يف الثاء 

  :عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  " .الرحيق املختوم يوم القيامة  من قرأ سورة املطففني سقاه اهللا من) "  ١٢٧٨( 

َوأَذَِنْت ) ٤(وَأَلْقَْت َما ِفيَها َوَتَخلَّْت ) ٣(وَإِذَا الْأَْرُض ُمدَّْت ) ٢(َوأَِذَنْت ِلَربَِّها َوُحقَّْت ) ١(إِذَا السََّماُء اْنشَقَّْت 
  ) ٥(ِلرَبَِّها َوُحقَّْت 

: وقيل . يف مثلها من سوريت التكوير واالنفطار حذف جواب إذا ليذهب املقدر كل مذهب أو اكتفاء مباعلم 
إذا انشقت بالغمام ، كقوله : ومعناه . أي إذا السماء انشقت القى اإلنسان كدحه ) فمالقيه ( جواهبا ما دلّ عليه 

: ذن له تنشق من اجملّرة أ: ، وعن علي رضي اهللا عنه ]  ٢٥: الفرقان [ } َوَيْوَم َتَشقَُّق السماء بالغمام { : تعاىل 
  :ومنه قوله عليه السالم . استمع له 

  :وقول حجاف بن حكيم » ما أذن اهللا لشيء كأذنه لنّيب يتغىن بالقرآن « )  ١٢٧٩( 
أهنا فعلت يف انقيادها هللا حني أراد انشقاقها فعل املطواع الذي إذا ورد : واملعىن ... أَذِْنُت لَكُْم لَمَّا َسِمْعُت هَرِيَركُْم 

{ ، ]  ١١: فصلت [ } أَتَْيَنا طَاِئِعَني { : من جهة املطاع أنصت له وأذعن ومل يأب ومل ميتنع ، كقوله  عليه األمر
ومعناه اإليذان بأنّ القادر . وهي حقيقة بأن تنقاد وال متتنع : من قولك هو حمقوق بكذا وحقيق به ، يعين } َوُحقَّْت 

وهو أن تزال جباهلا وآكامها : من مّد الشيء فامتّد } دَّتْ ُم{ بالذات جيب أن يتأتى له كل مقدور وحيق ذلك 
قَاعاً صَفَْصفاً الَّ ترى ِفيَها ِعَوجاً َوال أَْمتاً { : وكل أمت فيها ، حىت متتّد وتنبسط ويستوي ظهرها ، كما قال تعاىل 

األدمي إذا مّد زال كل مّدت مّد األدمي العكاظي؛ ألن : ، وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما ]  ١٠٧ ١٠٦: طه [ } 
ورمت مبا يف جوفها } َوأَلْقَْت َما ِفيَها { زيدت سعة وبسطة : انثناء فيه وأمت واستوى أو من مّده مبعىن أمّده ، أي 

وخلت غاية اخللو حىت مل يبق شيء يف باطنها ، كأهنا تكلفت أقصى } وََتَخلَّْت { مما دفن فيها من املوتى والكنوز 
إذا بلغا جهدمها يف الكرم والرمحة ، وتكلفا فوق ما : تكرم الكرمي ، وترحم الرحيم : ، كما يقال جهدها يف اخللو 

  .يف إلقاء ما يف بطنها وختليها } َوأَِذَنْت لَِربَِّها { يف طبعهما 



فََسْوَف ُيحَاَسُب ِحَساًبا ) ٧(ِتَي ِكتَاَبُه بَِيِمينِِه فَأَمَّا َمْن أُو) ٦(َيا أَيَُّها الْإِْنَسانُ إِنََّك كَاِدٌح إِلَى َربَِّك كَْدًحا فَُملَاِقيِه 
َوَيصْلَى ) ١١(فََسْوفَ َيْدُعو ثُبُوًرا ) ١٠(َوأَمَّا َمْن أُوِتَي ِكتَاَبُه َوَراَء ظَْهرِِه ) ٩(َوَيْنقَِلُب إِلَى أَْهِلِه َمْسُروًرا ) ٨(َيسًِريا 
  ) ١٥(َبلَى إِنَّ َربَُّه كَانَ بِهِ َبصًِريا ) ١٤(إِنَُّه ظَنَّ أَنْ لَْن َيحُوَر ) ١٣(وًرا إِنَُّه كَانَ ِفي أَْهِلِه َمْسُر) ١٢(َسِعًريا 

} كَاِدٌح إىل َرّبكَ { إذا خدشه ومعىن : جهد النفس يف العمل والكّد فيه حىت يؤثر فيها ، من كدح جلده : الكدح 
فمالق له ال حمالة ال مفّر لك منه ، } فمالقيه { باللقاء جاهد إىل لقاء ربك ، وهو املوت وما بعده من احلال املمثلة 

سهالً هينا ال يناقش فيه وال يعترض مبا يسوءه ويشق عليه ، كما } َيسِرياً { الضمري يف مالقيه للكدح : وقيل 
هللا وعن النيب صلى ا. هو أن يعّرف ذنوبه ، مث يتجاوز عنه : وعن عائشة رضي اهللا عنها . يناقش أصحاب الشمال 

  :عليه وسلم أنه قال 
ذلكم العرض ، من : " قال . فسوف حياسب حساباً يسرياً : فقيل يا رسول اهللا " من حياسب يعذب ) "  ١٢٨٠( 

أو إىل أهله يف اجلنة . أو إىل فريق املؤمنني . إىل عشريته إن كانوا مؤمنني } إىل أَْهِلِه { " نوقش يف احلساب عذب 
تغلّ ميناه إىل عنقه ، وجتعل مشاله وراء ظهره ، فيؤتى كتابه بشماله من روءا : قيل } ظَْهرِِه  َوَراَء{ من احلور العني 

وقرىء . اهلالك : والثبور . يا ثبوراه : يقول } َيْدُعو ثُُبوراً { وقيل ختلع يده اليسرى من وراء ظهره ، . ظهره 
{ : بضم الياء والتخفيف ، كقوله : ، ويصلى ]  ٩٤: ة الواقع[ } َوَتْصِلَيةُ َجِحيمٍ { : كقوله » ويصلى سعرياً«

فيما بني ظهرانيهم ، أو معهم ، على أهنم كانوا مجيعاً مسرورين } ِفى أَْهِلِه { ، ]  ١١٥: النساء [ } َوُنْصِلِه َجهَنََّم 
. يفكرون يف العواقب  ، يعين أنه كان يف الدنيا مترفا بطرا مستبشراً كعادة الفجار الذين ال يهمهم أمر اآلخرة وال

: الطور [ } إِنَّا كُنَّا قَْبلُ ِفى أَْهِلَنا ُمْشِفِقَني { ومل يكن كئيباً حزيناً متفكراً كعادة الصلحاء واملتقني وحكاية اهللا عنهم 
ال يرجع وال : ال حيور وال حيول ، أي : يقال . لن يرجع إىل اهللا تعاىل تكذيباً باملعاد } ظَنَّ أَن لَّن َيحُوَر { ]  ٢٦

  :قال لبيد . يتغري 
: ما كنت أدري ما معىن حيور حىت مسعت أعرابية تقول لبنية هلا : وعن ابن عباس ... َيحُوُر َرَماداً بَْعَد إذْ ُهَو سَاِطُع 

} ِه َبِصرياً إِنَّ َربَُّه كَانَ بِ{ بلى ليحورنّ : أي } لَّن َيحُوَر { إجياب ملا بعد النفي يف } بلى { أرجعي : حوري ، أي 
نزلت اآليتان يف أيب سلمة بن عبد : وقيل . وبأعماله ال ينساها وال ختفى عليه ، فال بّد أن يرجعه وجيازيه عليها 

  .األشّد وأخيه األسود بن عبد األشد 

  ) ١٩(كَُبنَّ طََبقًا َعْن طََبقٍ لََتْر) ١٨(َوالْقََمرِ إِذَا اتََّسَق ) ١٧(وَاللَّْيلِ َوَما َوَسَق ) ١٦(فَلَا أُقِْسُم بِالشَّفَقِ 

احلمرة اليت ترى يف املغرب بعد سقوط الشمس ، وبسقوطه خيرج وقت املغرب ويدخل وقت العتمة عند : الشفق 
: وروى أسد بن عمرو . أنه البياض : عامة العلماء ، إال ما يروى عن أيب حنيفة رضي اهللا عنه يف إحدى الروايتني 

: وما مجع وضم ، يقال } َوَما َوَسَق { رقة القلب عليه : ومنه الشفقة على اإلنسان . قته أنه رجع عنه ، مسي لر
  :قال . وسقه فاتسق واستوسق 

وما مجعه : ومعناه . اتسع واستوسع : ونظريه يف وقوع افتعل واستفعل مطاوعني ... ُمْسَتْوِسقَاٌت لَْو َيجِْدنَ سَاِئقَا 
على » لتركنب«: قرىء . إذا اجتمع واستوى ليلة أربع عشرة } إِذَا اتسق { ها وستره وآوى إليه من الدواب وغري

ولنركنب ، بالضم على خطاب اجلنس ، ألن النداء للجنس؛ ولتركنب بالكسر } ياأيها اإلنسان { خطاب اإلنسان يف 
ما هذا بطبق لذا ، : ل يقا. ما طابق غريه : والطبق . لريكنب اإلنسان : على خطاب النفس ، ولريكنب بالياء على 



. طبق : ما تطابق منه ، مث قيل للحال املطابقة لغريها : وإطباق الثرى . ومنه قيل للغطاء الطبق . ال يطابقه : أي 
وجيوز أن : كل واحدة مطابقة ألختها يف الشّدة واهلول : أي حاالً بعد حال } طََبقاً َعن طَبقٍ { ومنه قوله عز وعال 
طبقة ، على معىن : طبق الظهر لفقاره الواحدة : ومنه . هو على طبقات : ي املرتبة ، من قوهلم يكون مجع طبقة وه

لتركّنب أحواال بعد أحوال هي طبقات يف الشّدة بعضها أرفع من بعض وهي املوت وما بعده من مواطن القيامة : 
أو حال من . طبقا جماوزاً لطبق : أي  النصب على أنه صفة لطبقاً ،: ما حمل عن طبق؟ قلت : فإن قلت . وأهواهلا 

: وعن مكحول : أو جماوزاً أو جماوزة ، على حسب القراءة . لتركنب طبقاً جماوزين لطبق : الضمري يف لتركّنب ، أي 
  .كل عشرين عاماً جتدون أمراً مل تكونوا عليه 

وَاللَُّه أَْعلَُم ) ٢٢(َبلِ الَِّذيَن كَفَُروا ُيكَذُِّبونَ ) ٢١(لَا َيْسُجُدونَ  َوإِذَا قُرَِئ َعلَْيهُِم الْقُْرآنُ) ٢٠(فََما لَُهْم لَا ُيؤِْمُنونَ 
  ) ٢٥(إِلَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت لَُهْم أَْجٌر غَْيُر َمْمُنوٍن ) ٢٤(فََبشِّرُْهْم بَِعذَابٍ أَلِيمٍ ) ٢٣(بَِما ُيوُعونَ 

  :وقيل . ون وال خيضعون ال يستكين} الَ َيْسُجُدونَ { 
فسجد هو ومن ]  ١٩: العلق [ } واسجد واقترب { قرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات يوم )  ١٢٨١( 

معه من املؤمنني وقريش تصفق فوق رؤسهم وتصفر ، فنزلت وبه احتج أبو حنيفة رضي اهللا عنه على وجوب 
  :أيب هريرة رضي اهللا عنه وعن . السجدة ، وعن ابن عباس ليس يف املفصل سجدة 

واهللا ما سجدت فيها إال بعد أن رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسجد : أنه سجد فيها وقال )  ١٢٨٢( 
} الذين كَفَُرواْ { هي غري واجبة : صليت خلف أيب بكر وعمر وعثمان فسجدوا وعن احلسن : وعن أنس . فيها 

أو . مبا جيمعون يف صدورهم ويضمرون من الكفر واحلسد والبغي والبغضاء }  بَِما ُيوُعونَ{ إشارة إىل املذكورين 
استثناء منقطع } إِالَّ الذين َءاَمُنواْ { مبا جيمعون يف صحفهم من أعمال السوء ويدخرون ألنفسهم من أنواع العذاب 

.  
  :عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .» ن يعطيه كتابه وراء ظهره من قرأ سورة انشقت أعاذه اهللا أ« )  ١٢٨٣( 

  ) ٣(َوَشاِهٍد َوَمْشُهوٍد ) ٢(وَالَْيْومِ الَْمْوُعوِد ) ١(َوالسََّماِء ذَاِت الُْبرُوجِ 

. النجوم اليت هي منازل القمر } الربوج { : وقيل . هي الربوج االثنا عشر ، وهي قصور السماء على التشبيه 
{ يوم القيامة } )  ٢( واليوم املوعود { أبواب السماء : وقيل . رها مسيت بروجاً لظهو. عظام الكواكب : وقيل 

من يشهد فيه من اخلالئق : يعين وشاهد يف ذلك اليوم ومشهود فيه واملراد بالشاهد } )  ٣( وشاهد َوَمْشُهوٍد 
َمْت َنفٌْس مَّا َعِل{ : إما ما ذكرته يف قوله : ما يف ذلك اليوم من عجائبه وطريق تنكريمها : كلهم؛ وباملشهود 

وإما اإلهبام يف الوصف ، كأنه . وما أفرطت كثرته من شاهد ومشهود : كأنه قيل ]  ١٤: التكوير [ } أَْحَضَرتْ 
حممد : الشاهد واملشهود : وقد اضطربت أقاويل املفسرين فيهما؛ فقيل . وشاهد مشهود ال يكتنه وصفهما : قيل 

[ } َوكُنُت َعلَيْهِْم َشهِيداً مَّا ُدْمُت ِفيهِْم { : لقوله . عيسى وأّمته : وقيل  .صلى اهللا عليه وسلم ، ويوم القيامة 
يوم عرفة ، ويوم : يوم التروية ، ويوم عرفة ، وقيل : وقيل : أّمة حممد ، وسائر األمم : ، وقيل ]  ١١٧: املائدة 
إين يوم : وعن احلسن ما من يوم إال وينادى وقيل احلجر األسود واحلجيج وقيل األيام والليايل وبنو آدم . اجلمعة 



احلفظة وبنو آدم : جديد وإين على ما يعمل يفّ شهيد؛ فاغتنمين ، فلو غابت مشس مل تدركين إىل يوم القيامة؛ وقيل 
  .األنبياء وحممد صلى اهللا عليه وسلم : وقيل . 

َوُهْم َعلَى َما َيفَْعلُونَ بِالُْمْؤِمنَِني ُشُهودٌ ) ٦(إِذْ ُهْم َعلَْيَها قُُعوٌد ) ٥(النَّارِ ذَاِت الَْوقُوِد ) ٤(قُِتلَ أَْصَحاُب الْأُْخُدوِد 
الَِّذي لَُه ُملُْك السََّماوَاِت وَالْأَْرضِ وَاللَُّه َعلَى كُلِّ َشْيءٍ ) ٨(َوَما َنقَُموا ِمنُْهْم إِلَّا أَنْ ُيْؤِمنُوا بِاللَِّه الْعَزِيزِ الَْحمِيِد ) ٧(

  ) ٩(َشهِيٌد 

أقسم هبذه : كأنه قيل } قُِتلَ أصحاب االخدود { : حمذوف يدل عليه قوله : أين جواب القسم؟ قلت : فإن قلت 
األشياء أهنم ملعونون ، يعين كفار قريش كما لعن أصحاب األخدود؛ وذلك أن السورة وردت يف تثبيت املؤمنني 

وإحلاق أنواع . من التعذيب على اإلميان : قّدمهم وتصبريهم على أذى أهل مكة ، وتذكريهم مبا جرى على من ت
األذى ، وصربهم وثباهتم ، حىت يأنسوا هبم ويصربوا على ما كانوا يلقون من قومهم ، ويعلموا أن كفارهم عند اهللا 

قتل أصحاب : قتلت قريش ، كما قيل : مبنزلة أولئك املعذبني احملّرقني بالنار ، ملعونون أحقاء بأن يقال فيهم 
. بالتشديد » قتل«وقرىء ]  ١٧: عبس [ } قُِتلَ اإلنسان َما أَكْفََرُه { : دعاء عليهم ، كقوله : ألخدود وقتل ا

ومنه فساخت قوائمه يف أخاقيق . اخلق واألخقوق : اخلّد يف األرض وهو الشق ، وحنومها بناء ومعىن : واألخدود 
  :روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال . جرذان 

: كان لبعض امللوك ساحر ، فلما كرب ضّم إليه غالماً ليعلمه السحر ، وكان يف طريق الغالم راهب ) "  ١٢٨٤( 
اللهم إن كان الراهب أحبّ : فأخذ حجراً فقال . فسمع منه ، فرأى يف طريقه ذات يوم دابة قد حبست الناس 

األكمه واألبرص ، ويشفي من األدواء ، وعمي إليك من الساحر فاقتلها فقتلها؛ وكان الغالم بعد ذلك يربيء 
فدل على . ريب ، فغضب فعذبه : من رّد عليك بصرك؟ فقال : جليس للملك فأبرأه فأبصره امللك فسأله فقال 

الغالم فعذبه ، فدل على الراهب ، فلم يرجع الراهب عن دينه ، فقّد باملنشار وأيب الغالم فذهب به إىل جبل ليطرح 
عا فرجف بالقوم ، فطاحوا وجنا ، فذهب به إىل قرقور فلججوا به ليغرقوه ، فدعا فانكفأت هبم من ذروته ، فد

لست بقاتلي حىت جتمع الناس يف صعيد وتصلبين على جذع وتأخذ سهماً : السفينة ، فغرقوا وجنا ، فقال للملك 
ه فوضع يده عليه ومات؛ فقال الناس بسم اهللا رب الغالم ، مث ترميين به ، فرماه فرقع يف صدغ: من كنانيت وتقول 

نزل بك ما كنت حتذر؛ فأمر بأخاديد يف أفواه السكك وأوقدت فيها النريان فمن . أمنا برب الغالم؛ فقيل للملك : 
يا أماه ، أصربي فإنك : مل يرجع منهم طرحه فيها حىت جاءت امرأة معها صيب فتقاعست أن تقع فيها ، فقال الصيب 

وعن علي " قال هلا ما هي إال غميضة فصربت : وقيل . قال هلا قعى وال تنافقي : وقيل . ت على احلق؛ فاقتحم
  :رضي اهللا عنه 

هم أهل كتاب وكانوا متمسكني بكتاهبم ، وكانت اخلمر قد : أهنم حني اختفلوا يف أحكام اجملوس قال )  ١٢٨٥( 
املخرج أن : حا ندم وطلب املخرج ، فقالت له أحلت هلم ، فتناوهلا بعض ملوكهم فسكر ، فوقع على أخته فلما ص

إن اهللا حّرمه؛ : يا أيها الناس ، إنّ اهللا قد أحل نكاح األخوات ، مث ختطبهم بعد ذلك فتقول : ختطب الناس فتقول 
ابسط فيهم السيف ، فلم يقبلوا؛ : ابسط فيهم السوط؛ فلم يقبلوا؛ فقالت له : فخطب فلم يقبلوا منه فقالت له 

)  ٤٤( قُِتلَ أصحاب االخدود { : باألخاديد وإيقاد النريان وطرح من أىب فيها؛ فهم الذين أرادهم اهللا بقوله  فأمرته
وقع إىل جنران رجل ممن كان على دين عيسى عليه السالم ، فدعاهم فأجابوه فسار إليهم ذو نواس : وقيل } 

  .، فأحرق منهم اثين عشر ألفاً يف األخاديد  اليهودي جبنود من محري ، فخريهم بني النار واليهودية فأبوا



وعن النيب صلى اهللا عليه . أربعون ذراعاً وعرضه اثنا عشر ذراعاً : سبعني ألفاً؛ وذكر أنّ طول األخدود : وقيل 
  :وسلم 

{ بدل اشتمال ممن األخدود } النار { " أنه كان إذا ذكر أصحاب األخدود تعّوذ من جهد البالء ) "  ١٢٨٩( 
» الوقود«وصف هلا بأهنا نار عظيمة هلا ما يرتفع به هلبها من احلطب الكثري وأبدان الناس ، وقرىء } ِت الوقود ذَا

على ما يدنو منها من } َعلَْيَها { ومعىن . ظرف لقتل ، أي لعنوا حني أحدقوا بالنار قاعدين حوهلا } إِذْ { بالضم 
  :حافات األخدود ، كقوله 

مستعليا ملكان يدنو منه ، ومعىن شهادهتم : مررت عليه ، تريد : وكما تقول ... رِ النََّدى َوالُْمَحلُِّق َوَباَت َعلَى النَّا
أهنم وكلوا بذلك وجعلوا شهوداً يشهد بعضهم لبعض عند امللك أنّ أحداً منهم مل يفرط فيما : على إحراق املؤمنني 

شهود على ما يفعلون باملؤمنني ، يؤّدون شهادهتم يوم القيامة  أهنم: وجيوز أن يراد . أمر به وفوض إليه من التعذيب 
وما } َوَما َنقَُمواْ مِْنُهْم { ، ]  ٢٤: النور [ } َيْوَم َتْشَهُد َعلَْيهِْم أَلِْسَنتُُهْم َوأَْيدِيهِْم وَأَْرُجلُُهْم بَِما كَانُواْ َيْعَملُونَ { 

  :عابوا منهم وما أنكروا إال اإلميان كقوله 
  :قال ابن الرقيات ...  َعْيَب ِفيهِْم غَْيَر أَنْ ُسُيوفَُهْم َوالَ

  أَنَُّهْم َيْحلُُمونَ إنْ غَِضبُوا... َما َنقَُموا ِمْن َبنِي أَُميَّةَ إالَّ 
وذكر األوصاف اليت يستحق هبا أن يؤمن به ويعبد ، . هو الفتح : بالكسر ، والفصيح » نقموا«وقرأ أبو حيوة 
لَُّه ُملُْك السماوات { جيب له احلمد على نعمته ويرجى ثوابه . غالباً قادراً خيشى عقابه محيداً منعماً  وهو كونه عزيزاً

هو احلق الذي ال ينقمه } َما َنقَمُواْ ِمْنُهمْ { فكل من فيهما حتق عليه عبادته واخلشوع له تقديراً ، ألن } واألرض 
واهللا على كُلّ َشْىٍء شَهِيدٌ { النتقام اهللا منهم بعذاب ال يعدله عذاب  إال مبطل منهمك يف الغّي ، وإن الناقمني أهل

  .وعيد هلم ، يعين أنه علم ما فعلوا ، وهو جمازيهم عليه } 

إِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا ) ١٠(يقِ حَرِإِنَّ الَِّذيَن فََتُنوا الُْمْؤِمنَِني وَالُْمْؤِمنَاِت ثُمَّ لَْم َيتُوبُوا فَلَُهْم َعذَابُ َجهَنََّم َولَُهْم َعذَاُب الْ
  ) ١١(َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت لَُهْم َجنَّاتٌ َتْجرِي ِمْن َتحِْتَها الْأَْنَهاُر ذَِلَك الْفَْوزُ الْكَبُِري 

ومعىن فتنوهم . املطروحني يف األخدود : أصحاب األخدود خاصة ، وبالذين آمنوا : وجيوز أن يريد بالذين فتنوا 
وهي نار أخرى } وَلَُهْم َعذَاُب احلريق { بكفرهم } َعذَاُب َجهَنََّم { يف اآلخرة } فَلَُهْم { نار وأحرقوهم عذبوهم بال

أو هلم عذاب جهنم يف اآلخرة ، وهلم عذاب احلريق يف الدنيا ، . عظيمة تتسع كما يتسع احلريق بإحراقهم املؤمنني 
بلوهم باألذى على العموم؛ : الذين فتنوا املؤمنني ، أي : ز أن يريد وجيو. ملا روي أن النار انقلبت عليهم فأحرقتهم 

  .لكفرهم ، ولفتنتهم : املفتونني؛ وأن للفاتنني عذابني يف اآلخرة : واملؤمنني 

فَعَّالٌ ) ١٥(ْرشِ الَْمجِيُد ذُو الَْع) ١٤(َوُهَو الَْغفُوُر الَْوُدوُد ) ١٣(إِنَُّه ُهَو ُيْبِدُئ َوُيعِيُد ) ١٢(إِنَّ َبطْشَ رَبَِّك لََشدِيٌد 
  ) ١٦(ِلَما ُيرِيُد 

وهو بطشه باجلبابرة والظلمة ، وأخذهم : األخذ بالعنف؛ فإذا وصف بالشدة فقد تضاعف وتفاقم : البطش 
يف يبطش هبم يف الدنيا و: يعين . أي يبدىء البطش ويعيده } )  ١٣( إِنَُّه ُهَو يُْبِدىُء َوُيعِيُد { بالعذاب واالنتقام 

أو دل باقتداره على االبداء واِإلعادة على شدة بطشه وأوعد الكفرة بأنه يعيدهم كما أبدأهم ليبطش هبم . اآلخرة 
من : الفاعل بأهل طاعته ما يفعله الودود } الودود { » يبدأ«إذ مل يشكروا نعمة اإلبداء وكذبوا باإلعادة وقرىء 



وجمد اهللا عظمته وجمد . باجلر صفة للعرش » اجمليد«وقرىء  صفة لربك» ذي العرش«إعطائهم ما أرادوا وقرىء 
  .فعال؛ ألنّ ما يريد ويفعل يف غاية الكثرة : وإمنا قيل . خرب مبتدأ حمذوف } فَعَّالٌ { علوه وعظمته : العرش 

َواللَُّه ِمْن َوَراِئهِْم ُمِحيطٌ ) ١٩(يبٍ َبلِ الَِّذيَن كَفَُروا ِفي َتكِْذ) ١٨(ِفْرَعْونَ َوثَُموَد ) ١٧(َهلْ أََتاَك َحِديثُ الُْجُنوِد 
  ) ٢٢(ِفي لَْوحٍ َمْحفُوٍظ ) ٢١(َبلْ ُهَو قُْرآنٌ َمجِيٌد ) ٢٠(

[ } ّمن ِفْرَعْونَ َوَملَِئهِْم { : بدل من اجلنود وأراد بفرعون إياه وآله ، كما يف قوله } )  ١٨( ِفْرَعْونَ َوثَُموَد { 
من } َبلِ الذين كَفَُرواْ { فت تكذيب تلك اجلنود الرسل وما نزل هبم لتكذيبهم قد عر: ، واملعىن ]  ٨٣: يونس 
. تكذيب واستيجاب للعذاب ، واهللا عامل بأحواهلم وقادر عليهم وهم ال يعجزونه : أّي } ِفى َتكْذِيبٍ { قومك 

أن : ومعىن اإلضراب . ه مثل ألهنم ال يفوتونه ، كما ال يفوت فائت الشيء احمليط ب: واإلحاطة هبم من ورائهم 
أمرهم أعجب من أمر أولئك؛ ألهنم مسعوا بقصصهم ومبا جرى عليهم ، ورأوا آثار هالكهم ومل يعتربوا ، وكذبوا 

شريف عايل الطبقة يف الكتب ويف نظمه } قُْرَءانٌ مَّجِيدٌ { أي بل هذا الذي كذبوا به } َبلْ ُهَو { أشد من تكذيبهم 
: واللوح » يف لوح«: وقرأ حيىي بن يعمر . قرآن رب جميد : ، باإلضافة ، أي » جميدقرآن «وقرىء . وإعجازه 

من وصول الشياطني إليه وقرىء } مَّْحفُوظٍ { اللوح فوق السماء السابعة الذي فيه اللوح : اهلواء ، يعين 
  .بالرفع صفة القرآن » حمفوظ«

  :عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  " .سورة الربوج أعطاه اهللا بعدد كل يوم مجعة وكل يوم عرفة يكون يف الدنيا عشر حسنات من قرأ ) "  ١٢٨٧( 

  ) ٣(النَّْجُم الثَّاِقُب ) ٢(َوَما أَْدَراَك َما الطَّارُِق ) ١(َوالسََّماِء َوالطَّارِقِ 

. يدفعه : يدرؤه ، أي  دّريء ، ألنه: املضيء ، كأنه يثقب الظالم بضوئه فينفذ فيه ، كما قيل } النجم الثاقب { 
: واملراد . أو ألنه يطرق اجلين ، أي يصكه : طارق : ووصف بالطارق؛ ألنه يبدو بالليل ، كما يقال لآليت ليال 

النجم )  ٢( َوَمآ أَْدَراَك َما الطارق { : ما يشبه قوله : فإن قلت . جنس النجوم ، أو جنس الشهب اليت يرجم هبا 
أن يقسم بالنجم : أراد اهللا عّز من قائل : ة كلمة بأخرى ، فبني يل أي فائدة حتته؟ قلت إال ترمج} )  ٣( الثاقب 

الثاقب تعظيماً له ، ملا عرف فيه من عجيب القدرة ولطيف احلكمة ، وأن ينبه على ذلك فجاء مبا هو صفة مشتركة 
)  ٣( النجم الثاقب { : مث فسره بقوله } )  ٢( َوَما أَْدرَاَك َما الطارق { : بينه وبني غريه ، وهو الطارق ، مث قال 

: الواقعة [ } فَالَ أُقِْسُم مبواقع النجوم َوإِنَّهُ لَقََسٌم لَّْو َتْعلَُمونَ َعِظيٌم { كل هذا إظهار لفخامة شأنه ، كما قال } 
  :روي ]  ٧٦ - ٧٥

، فامتأل ما مث نوراً فجزع أبو طالب أنّ أبا طالب كان عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فاحنط جنم )  ١٢٨٨( 
فعجب أبو طالب ، " هذا جنم رمي به ، وهو آية من آيات اهللا " « : أي شيء هذا؟ فقال عليه السالم : وقال 

  .فنزلت 

  ) ٤(إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا َعلَْيَها َحاِفظٌ 



ال ختلو فيمن قرأ ملا مشددة ، مبعىن » إن«ألنّ } اِفظٌ إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا َعلَْيَها َح{ ما جواب القسم؟ قلت : فإن قلت 
صلة تكون خمففة من الثقيلة ، وأيتهما كانت فهي مما يتلقى » ما«وفيمن قرأها خمففة على أن . إال أن تكون نافية : 

]  ٥٢: األحزاب [ } َوكَانَ اهللا على كُلّ َشْىء رَِّقيباً { به القسم ، حافظ مهيمن عليها رقيب ، وهو اهللا عز وجل 
ملك حيفظ عملها وحيصى عليها ما تكسب من : ، وقيل ]  ٨٥: النساء [ } َوكَانَ اهللا على كُلّ َشْىء مُِّقيتاً { ، 

  :وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم . خري وشر 
العبد إىل ولو وكل . وكل باملؤمن مائة وستون ملكاً يذبون عنه كما يذب عن قصعة العسل الذباب ) "  ١٢٨٩( 

  " .نفسه طرفة عني الختطفته الشياطني 

  ) ٧(َيْخُرُج ِمْن َبْينِ الصُّلْبِ وَالتََّراِئبِ ) ٦(ُخِلَق ِمْن َماٍء َداِفقٍ ) ٥(فَلَْيْنظُرِ الْإِْنَسانُ ِممَّ ُخِلَق 

أن على كل نفس حافظاً ، وجه اتصاله به أنه ملا ذكر : مبا قبله؟ قلت } فَلَْينظُرِ { ما وجه اتصال قوله : فإن قلت 
أتبعه توصية اإلنسان بالنظر يف أّول أمره ونشأته األوىل ، حىت يعلم أنّ من أنشأه قادر على إعادته وجزائه ، فيعمل 

ُخِلَق ِمن مَّاٍء { استفهام جوابه } ِممَّ ُخِلَق { ليوم اإلعادة واجلزاء ، وال ميلى على حافظه إال ما يسره يف عاقبته؛ و 
. النسبة إىل الدفق الذي هو مصدر دفق ، كالالبن والتامر : ومعىن دافق . صّب فيه دفٌع : والدفق } )  ٦(  َداِفقٍ

والدفق يف احلقيقة لصاحبه ، ومل يقل ماءين المتزاجهما يف الرحم ، واحتادمها حني ابتدىء يف . أو اإلسناد اجملازي 
. وهي عظام الصدر حيث تكون القالدة : لرجل وترائب املرأة من بني صلب ا} ِمن َبْينِ الصلب والترائب { خلقه 

َصلْب ، وُصلْب ، وَصلَب وَصاْلب قال : وفيه أربع لغات . بفتحتني ، والصلب بضمتني » الصلب«وقرىء 
  :العجاج 

  .العظم والعصب من الرجل ، واللحم والدم من املرأة : وقيل ... يف َصلَبٍ مِثْلِ الِْعَناِن الُْمْؤَدمِ 

  ) ١٠(فََما لَُه ِمْن قُوٍَّة َولَا نَاِصرٍ ) ٩(َيْوَم ُتْبلَى السَّرَاِئُر ) ٨(إِنَُّه َعلَى َرْجِعهِ لَقَاِدٌر 

على { إنّ ذلك الذي خلق اإلنسان ابتداء من نطفه : ومعناه . عليه ) خلق ( الضمري للخالق ، لداللة } إِنَّهُ { 
َيْوَم تبلى { إنين لفقري : كقوله . لبني القدرة ال يلتاث عليه وال يعجز عنه } رٌ لَقَاِد{ على إعادته خصوصاً } َرْجِعِه 

أو . وفسره برجعه إىل خمرجه من الصلب والترائب أو اإلحليل } َرْجِعِه { منصوب برجعه؛ ومن جعل الضمري يف } 
والنيات وغريها ، وما أخفى من  ما أسرّ يف القلوب من العقائد} السرائر { إىل احلالة األوىل نصب الظرف مبضمر 

  :تعّرفها وتصفحها ، والتمييز بني ما طاب منها وما خبث وعن احلسن أنه مسع رجالً ينشد . األعمال وبالؤها 
  َسرِيَرةُ ُودٍّ َيْوَم ُتْبلَى السَّرَائُِر... َسَيْبقَى لََها يف ُمْضَمرِ الْقَلْبِ َوالَْحَشا 

من منعة يف نفسه ميتنع } ِمن قُوٍَّة { فما لإلنسان } فََما لَُه } { )  ١( ماء والطارق والس{ ما أغفله عما يف : فقال 
  .وال مانع مينعه } َوالَ نَاِصرٍ { هبا 

  ) ١٤(َوَما ُهَو بِالْهَْزلِ ) ١٣(إِنَُّه لَقَْولٌ فَْصلٌ ) ١٢(وَالْأَْرضِ ذَاتِ الصَّْدعِ ) ١١(َوالسََّماِء ذَاِت الرَّْجعِ 

  :طر رجعاً ، كما مسي أوباً قال مسي امل
  إالَّ السََّحاُب وَإالَّ األْوُب والسَّبلُ... َربَّاُء َشمَّاُء الَ َيأْوِي ِلقُلِتَها 



رجع ، وآب؛ وذلك أنّ العرب كانوا يزعمون أنّ السحاب حيمل املاء من حبار األرض ، مث : تسمية مبصدري 
. ألنّ اهللا يرجعه وقتاً فوقتاً : وقيل . وأوبا ، لريجع ويؤب . رجعاً أو أرادوا التفاؤل فسموه . يرجعه إىل األرض 

الضمري للقرآن } إِنَُّه { ما يتصّدع عنه األرض من النبات : والصدع . كالرجع يف املدجنة السارية : قالت اخلنساء 
. عين أنه جّد كله ال هوادة فيه ي} )  ١٤( َوَما هَو باهلزل { فاصل بني احلق والباطل ، كما قيل له فرقان } فَْصلٌ { 

ومن حقه وقد وصفه اهللا بذلك أن يكون مهيباً يف الصدور ، معظماً يف القلوب ، يترفع به قارئه وسامعه وأن يلم 
هبزل أو يتفكه مبزاح ، وأن يلقى ذهنه إىل أنّ جبار السموات خياطبه فيأمره وينهاه ، ويعده وبوعده ، حىت إن مل 

تتبالغ فيه اخلشية ، فأدىن أمره أن يكون جاّدا غري هازل ، فقد نعى اهللا ذلك على املشركني يف يستفزه اخلوف ومل 
  ] . ٢٦: فصلت [ } والغوا ِفيِه { ، ]  ٦١ ٦٠: النجم [ } َوَتْضَحكُونَ َوالَ تَْبكُونَ وَأَنُتمْ سامدون { : قوله 

  ) ١٧(فََمهِّلِ الْكَافِرِيَن أَْمهِلُْهْم رَُوْيًدا  )١٦(َوأَِكيُد كَْيًدا ) ١٥(إِنَُّهْم َيِكيُدونَ كَْيًدا 

من استدراجي : يعين أهل مكة يعملون املكايد يف إبطال أمر اهللا وإطفاء نور احلق ، وأنا أقابلهم بكيدي } إِنَُّهْم { 
{ وال تستعجل به  يعين ال تدع هبالكهم} فََمهِّلِ الكافرين { هلم وانتظاري هبم امليقات الذي وقته لالنتصار منهم 

  .أي إمهاال يسرياً؛ وكّرر وخالف بني اللفظني لزيادة التسكني منه والتصبري } أَْمهِلُْهْم رَُوْيداً 
  :عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .» من قرأ سورة الطارق أعطاه اهللا بعدد كل جنم يف السماء عشر حسنات « )  ١٢٩٠( 

فََجَعلَُه غُثَاًء ) ٤(وَالَِّذي أَْخَرَج الَْمْرَعى ) ٣(َوالَِّذي قَدََّر فََهَدى ) ٢(الَِّذي َخلََق فََسوَّى ) ١(ى سَبِّحِ اْسَم رَبَِّك الْأَْعلَ
  ) ٥(أَْحَوى 

تنزيهه عما ال يصح فيه من املعاين اليت هي إحلاد يف أمسائه ، كاجلرب والتشبيه وحنو ذلك ، : تسبيح امسه عز وعال 
مبعىن العلو الذي هو القهر واالقتدار ، ال مبعىن العلّو يف املكان واالستواء على العرش حقيقة؛ مثل أن يفسر األعلى 

صفة للرب ، } األعلى { وجيوز أن يكون . وأن يصان عن االبتذال والذكر ، ال على وجه اخلشوع والتعظيم 
  ويف احلديث. سبحان ريب األعلى : واالسم؛ وقرأ علي رضي اهللا عنه 

" اجعلوها يف ركوعكم : " فسبح باسم ربك العظيم ، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ملا نزلت  ) ١٢٩١( 
اللهم لك ركعت ، : وكانوا يقولون يف الركوع " اجعلوها يف سجودكم : " فلما نزل سبح اسم ربك األعلى قال 

ه تسوية ، ومل يأت به متفاوتا أي خلق كل شيء فسّوى خلق} َخلََق فسوى { اللهم لك سجدت : ويف السجود 
قّدر } قَدََّر فهدى { غري ملتئم ، ولكن على إحكام واتساق ، وداللة على أنه صادر عن عامل ، وأنه صنعة حكيم 

لكل حيوان ما يصلحه ، فهداه إليه وعرفه وجه االنتفاع به حيكى أنّ األفعى إذا أتت عليها ألف سنة عميت ، وقد 
لعني بورق الرازيانج الغض يرد إليها بصرها ، فرمبا كانت يف برية بينها وبني الريف مسرية أيام أهلمها اهللا أنّ مسح ا

فتطوى تلك املسافة على طوهلا وعلى عماها حىت هتجم يف بعض البساتني على شجرة الرازيانج ال ختطئها ، فتحك 
ّد من مصاحله وما ال حيصر من حوائجه يف هبا عينيها وترجع باصرة بإذن اهللا وهدايات اهللا لإلنسان إىل ما ال حي

باب واسع ، وشوط بطني ، ال : أغذيته وأدويته ، ويف أبواب دنياه ودينه ، وإهلامات البهائم والطيور وهوام األرض 
أَْخَرجَ { صفة لغثاء ، أي } أحوى { بالتخفيف » قدر«: وقرىء . حييط به وصف واصف؛ فسبحان ريب األعلى 



حاال من } أحوى { وجيوز أن يكون . دربنا أسود } غُثَاًء أحوى { بعد خضرته ورفيفه } فََجَعلَُه  {أنبته } املرعى 
  .أخرجه أحوى أسود من شّدة اخلضرة والري ، فجعله غثاء بعد حّويه : املرعى ، أي 

  ) ٧(َيخْفَى  إِلَّا َما َشاَء اللَُّه إِنَُّه َيعْلَُم الَْجْهَر َوَما) ٦(َسُنقْرِئَُك فَلَا َتْنَسى 

أن يقرأ عليه جربيل ما يقرأ عليه من الوحي وهو أمي ال يكتب وال يقرأ ، : بشره اهللا بإعطاء آية بينة ، وهي 
: البقرة [ } أَْو نُنِسَها { : فذهب به عن حفظه برفع حكمه وتالوته ، كقوله } إِالَّ َما َشاَء اهللا { فيحفظه وال ينساه 

ال تعجل ، فإنّ جربيل مأمور بأن يقرأه عليك قراءة : لقراءة إذا لقنه جربيل ، فقيل كان يعجل با: وقيل ]  ١٠٦
القلة : إال ما شاء اهللا ، يعين : أو قال . مكررة إىل أن حتفظه؛ مث ال تنساه إال ما شاء اهللا ، مث تذكره بعد النسيان 

  والندرة ، كما روي
إال ما : أو قال ) نسيتها : فحسب أيب أهنا نسخت ، فسأله فقال أنه أسقط آية يف قراءته يف الصالة ، ) (  ١٢٩٢( 

والغرض نفى النسيان رأساً كما يقول الرجل لصاحبه أنت سهيمي فيما أملك إال فيما شاء اهللا وال يقصد : شاء اهللا 
مزيدة للفاصلة ، على النهي ، واأللف } فَالَ تنسى { : وقيل قوله . استثناء شيء وهو استعمال القلة يف معىن النفي 

فال تغفل قراءته وتكريره فتنساه ، إال ما شاء اهللا أن ينسيكه : ، يعين ]  ٦٧: األحزاب [ } السبيال { : كقوله 
يعين أنك جتهر بالقراءة مع قراءة جربيل عليه السالم خمافة التفلت ، واهللا } إِنَُّه َيْعلَمُ اجلهر { برفع تالوته للمصلحة 
أو يعلم ما أسررمت وما . يف نفسك مما يدعوك إىل اجلهر ، فال تفعل ، فأنا أكفيك ما ختافه  يعلم جهرك معه وما

أعلنتم من أقوالكم وأفعالكم ، وما ظهر وبطن من أحوالكم ، وما هو مصلحة لكم يف دينكم ومفسدة فيه ، فينسى 
  .من الوحي ما يشاء؛ ويترك حمفوظاً ما يشاء 

الَِّذي َيْصلَى ) ١١(َويََتَجنَُّبَها الْأَشْقَى ) ١٠(سََيذَّكَُّر َمْن َيْخَشى ) ٩(فَذَكِّرْ إِنْ َنفََعِت الذِّكَْرى ) ٨(َوُنَيسُِّرَك ِللُْيْسَرى 
  ) ١٣(ثُمَّ لَا َيمُوُت ِفيَها َولَا َيحَْيى ) ١٢(النَّاَر الْكُْبَرى 

: اعتراض ومعناه } إِنَّهُ َيْعلَُم اجلهر َوَما خيفى {  :وقوله } َسُنقْرِئَُك { معطوف على } )  ٨( َونَُيسُِّرَك لليسرى { 
وقيل للشريعة السمحة اليت هي أيسر الشرائع . حفظ الوحي : ونوفقك للطريقة اليت هي أيسر وأسهل ، يعين 

كان الرسول صلى اهللا عليه وسلم مأموراً بالذكرى : فإن قلت . نوفقك لعمل اجلنة : وقيل . وأسهلها مأخذاً 
أنّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : هو على وجهني ، أحدمها : و مل تنفع ، فما معىن اشتراط النفع؟ قلت نفعت أ

قد استفرغ جمهوده يف تذكريهم ، وما كانوا يزيدون على زيادة الذكرى إال عتّواً وطغياناً ، وكان النيب صلى اهللا 
َوَما أَنَت َعلَيْهِْم بَِجبَّارٍ فَذَكّْر { : وحرصاً عليه ، فقيل له عليه وسلم يتلظى حسرة وتلهفاً ويزداد جداً يف تذكريهم 

فَذَكّْر إِن نَّفََعتِ { ، ]  ٨٩: الزخرف [ } فاصفح َعنُْهْم َوقُلْ سالم { ، ]  ٤٥: ق [ } بالقرءان َمن َيخَاُف َوِعيِد 
ن ظاهره شرطاً ، ومعناه ذّما للمذكرين أن يكو: والثاين . وذلك بعد إلزام احلجة بتكرير التذكري } )  ٩( الذكرى 

: ، وإخباراً عن حاهلم ، واستبعاداً لتأثري الذكرى فيهم ، وتسجيالً عليهم بالطبع على قلوهبم ، كما تقول للواعظ 
فيقبل التذكرة وينتفع } سََيذَّكَُّر { قاصداً هبذا الشرط استبعاد ذلك ، وأنه لن يكون . عظ املكاسني إن مسعوا منك 

فأّما هؤالء فغري خاشني وال : اهللا وسوء العاقبة ، فينظر ويفكر حىت يقوده النظر إىل اتباع احلق } َمن خيشى { ا هب
الكافر؛ ألنه أشقى من } األشقى { ويتجنب الذكرى ويتحاماها } َويََتَجنَُّبَها { ناظرين ، فال تأمل أن يقبلوا منك 

نزلت يف الوليد بن : وقيل .  عداوة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أو الذي هو أشقى الكفرة لتوغله يف. الفاسق 



والصغرى نار الدنيا . نار جهنم } الكربى { السفلى من أطباق النار وقيل } النار الكربى { املغرية وعتبة بن ربيعة 
ال ميوت : الشّدة واملعىن ألنّ الترجح بني احلياة واملوت أفظع من الصلي ، فهو متراخ عنه يف مراتب } ثُمَّ { وقيل 

  .فيستريح ، وال حيىي حياة تنفعه 

  ) ١٧(وَالْآِخَرةُ َخْيٌر وَأَْبقَى ) ١٦(َبلْ ُتؤِْثُرونَ الْحََياةَ الدُّْنَيا ) ١٥(َوذَكََر اْسَم َربِِّه فََصلَّى ) ١٤(قَْد أَفْلََح َمْن َتَزكَّى 

أو تفعل . أو تكثر من التقوى ، من الزكاة وهو النماء . أو تطهر للصالة . تطهر من الشرك واملعاصي } تزكى { 
[ } وأقام الصالة وآتى الزكاة { : أي الصلوات اخلمس ، حنو قوله } فصلى { من الزكاة ، كتصدق من الصدقة 

وعن علي رضي اهللا عنه أنه التصدق بصدقة . رحم اهللا امرأة تصدق وصلى : ، وعن ابن مسعود ]  ١٧٧: البقرة 
أي أعطى زكاة الفطر ، فتوجه إىل ) قد أفلح من تزكى ( ال أبايل أن ال أجد يف كتايب غريها ، لقوله : قال الفطر و

املصلى ، فصلى صالة العيد ، وذكر اسم ربه فكرب تكبرية اإلفتتاح وبه حيتج على وجوب تكبرية االفتتاح ، وعلى 
وعن ابن . الفتتاح جائز بكل اسم من أمسائه عز وجل أهنا ليست من الصالة ألن الصالة معطوفة عليها ، وعلى أن ا

وذكر اسم ربه يف طريق املصلى : وعن الضحاك . ذكر معاده وموقفه بني يدي ربه فصلى له : عباس رضي اهللا عنه 
يبة على الغ» يؤثرون«: وقرىء . فال تفعلون ما تفلحون به } )  ١٦( َبلْ ُتؤِْثُرونَ احلياة الدنيا { فصلى صالة العيد 

وعن عمر . أفضل يف نفسها وأنعم وأدوم } خَْيٌر وأبقى { بل أنتم تؤثرون : ويعضد األوىل قراءة ابن مسعود . 
  .ما الدنيا يف اآلخرة إال كنفجة أرنب : رضي اهللا عنه 

  ) ١٩(ُصُحفِ إِبَْراهِيَم َوُموَسى ) ١٨(إِنَّ َهذَا لَِفي الصُُّحِف الْأُولَى 

إىل : وقيل . يعين أنّ معىن هذا الكالم وارد يف تلك الصحف } أبقى { إىل } قَْد أَفْلَحَ { : ه إشارة إىل قول} هذا { 
  :وروي . ما يف السورة كلها 

: كم أنزل اهللا من كتاب؟ فقال : أنه سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم «عن أيب ذر رضي اهللا عنه )  ١٢٩٣( 
: مخسون صحيفة ، وعلى أخنوخ وهو إدريس : صحف ، وعلى شيث عشر : مائة وأربعة كتب ، منها على آدم 

إنّ يف صحف : وقيل » عشر صحائف والتوراة ، واإلجنيل ، والزبور ، والفرقان: ثالثون صحيفة ، وعلى إبراهيم 
  :لم إبراهيم ينبغي للعاقل أن يكون حافظاً للسانه عارفاً بزمانه مقبالً على شأنه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وس

من قرأ سورة األعلى أعطاه اهللا عشر حسنات بعدد كل حرف أنزله اهللا تعاىل على إبراهيم وموسى ) "  ١٢٩٤( 
  "وحممد 

  .سبحان ريب األعلى وكان علي وابن عباس يقوالن ذلك : وكان إذا قرأها قال )  ١٢٩٦( 
  وكان حيبها)  ١٩٥( 
  .كيائيل م» سبحان ريب األعلى«أول من قال : وقال )  ١٢٩٧( 

  ) ١(َهلْ أََتاَك َحِديثُ الْغَاِشَيِة 

َيْوَم يغشاهم العذاب { : يعين القيامة ، من قوله . الداهية اليت تغشى الناس بشدائدها وتلبسهم أهواهلا } الغاشية { 
ِمن فَْوِقهِْم َو{ ، ]  ٥٠: إبراهيم [ } وتغشى ُوُجوهَُهْم النار { : النار ، من قوله : ، وقيل ]  ٥٥: العنكبوت [ } 



تعمل يف النار عمالً } َعاِملَةٌ نَّاِصَبةٌ { ذليلة } خاشعة { يوم إذ غشيت } َيْوَمِئذٍ { ، ]  ٤١: األعراف [ } غََواشٍ 
تتعب فيه ، وهو جرها السالسل واألغالل ، وخوضها يف النار كما ختوض اإلبل يف الوحل ، وارتقاؤها دائبة يف 

عملت يف الدنيا أعمال السوء والتذت هبا وتنعمت ، فهي يف : وقيل .  حدور منها صعود من نار ، وهبوطها يف
َوقَِدْمَنا إىل َما { من قوله . عملت ونصبت يف أعمال ال جتدي عليها يف اآلخرة : نصب منها يف اآلخرة ، وقيل 

أُولَِئَك { ، ]  ١٠٤: الكهف [ } ِسُنونَ ُصْنًعا َوُهْم َيْحَسُبونَ أَنَُّهْم ُيْح{ ] .  ٢٣: الفرقان [ } َعِملُواْ ِمْن َعَملٍ 
أهنا خشعت هللا وعملت : هم أصحاب الصوامع ، ومعناه : ، وقيل ]  ٢٢: آل عمران [ } الذين َحبِطَتْ أعماهلم 

» تصلى«قرىء . على الشتم » عاملة ناصبة«ونصبت يف أعماهلا من الصوم الدائب ، والتهجد الواصب وقرىء 
أن حيفروا حفرياً فيجمعوا فيه مجراً : املصلى عند العرب : وقيل . وتصلى بالتشديد . وتصلى بضمها . بفتح التاء 

كثرياً ، مث يعمدوا إىل شاة فيدسوها وسطه ، فأما ما يشوى فوق اجلمر أو على املقلى أو يف التنور ، فال يسمى 
الضريع يبيس الشربق ، وهو ]  ٤٤: الرمحن [ } يمٍ ءاٍن وََبْيَن َحِم{ : متناهية يف احلّر ، كقوله } ءانَِيٍة { مصلياً 

  :جنس من الشوك ترعاه اإلبل ما دام رطباً ، فإذا يبس حتامته اإلبل وهو سم قاتل قال أبو ذؤيب 
  َوَعاَد ضَرِيعاً َبانَ َعْنُه النََّحاِئُص... َرَعى الشِّبْرَِق الرَّيَّانَ حَتَّى إذَا ذََوى 

  :وقال 
  َحْدَباُء َداِمَيةُ الَْيَدْينِ َحُروُد... َهْزمِ الضِّرِيعِ فَكُلَْها  َوُحبَِس ِفي
]  ٣٦: احلاقة [ } وال طََعاٌم إِالَّ ِمْن ِغْسِلنيٍ { ويف احلاقة } لَّْيَس لَُهْم طََعاٌم إِالَّ ِمن َضرِيعٍ { كيف قيل : فإن قلت 

لكل : م ومنهم أكلة الغسلني ، ومنهم أكلة الضريع العذاب ألوان ، واملعذبون طبقات؛ فمنهم أكلة الزقو: قلت 
أنّ طعامهم من : أو ضريع ، يعين . مرفوع احملل أو جمروره على وصف طعام } الَّ ُيْسِمُن { باب منهم جزء مقسوم 

 وهذا نوع منه تنفر عنه وال تقربه. شيء ليس من مطاعم اإلنس ، وإمنا هو شوك والشوك مما ترعاه اإلبل وتتولع به 
أن ال طعام هلم أصالً : أو أريد . ومها إماطة اجلوع ، وإفادة القّوة والسمن يف البدن : ومنفعتا الغذاء منتفيتان عنه . 
ألن الضريع ليس بطعام للبهائم فضالً عن اإلنس؛ ألن الطعام ما أشبع أو أمسن ، وهو منهما مبعزل كما تقول ليس : 

إن الضريع لتسمن عليه إبلنا : قالت كفار قريش : وقيل . على التوكيد  نفي الظل: لفالن ظل إال الشمس ، تريد 
وإما . فال خيلوا إما أن يتكذبوا ويتعنتوا بذلك وهو الظاهر ، فريّد قوهلم بنفي السمن والشبع } الَّ ُيْسِمُن { فنزلت 

ع غري مسمن وال مغن أن طعامهم من ضريع ليس من جنس ضريعكم ، إمنا هو من ضري: أن يصدقوا فيكون املعىن 
  .من جوع 

لَْيَس لَُهْم طََعاٌم إِلَّا ِمْن ) ٥(ُتْسقَى ِمْن َعْينٍ آنَِيٍة ) ٤(َتْصلَى نَاًرا َحاِمَيةً ) ٣(َعاِملَةٌ َناِصَبةٌ ) ٢(ُوُجوٌه َيْومَِئٍذ خَاِشَعةٌ 
لَا ) ١٠(ِفي َجنٍَّة َعاِلَيٍة ) ٩(ِلَسْعيَِها رَاِضَيةٌ ) ٨(ِعَمةٌ ُوُجوٌه َيوَْمِئٍذ َنا) ٧(لَا ُيْسِمُن َولَا ُيغْنِي ِمْن ُجوعٍ ) ٦(ضَرِيعٍ 

َوَنَمارُِق َمْصفُوفَةٌ ) ١٤(َوأَكَْواٌب مَْوُضوَعةٌ ) ١٣(ِفيَها ُسُرٌر َمْرفُوَعةٌ ) ١٢(ِفيَها َعْيٌن َجارَِيةٌ ) ١١(َتْسَمُع ِفيَها لَاِغَيةً 
  ) ١٦(َوَزَرابِيُّ َمْبثُوثَةٌ ) ١٥(

{ ، أو متنعمة ]  ٢٤: املطففني [ } َتْعرُِف ِفى ُوُجوِههِْم َنْضَرةَ النعيم { : ذات هبجة وحسن ، كقوله } َمةٌ نَّاِع{ 
الَّ { من علو املكان أو املقدار } عَاِلَيٍة { رضيت بعملها ملا رأت ما أّداهم إليه من الكرامة والثواب } لَِّسْعيَِها رَاِضَيةٌ 

أو نفساً تلغو ، ال يتكلم أهل اجلنة إال . أي لغوا ، أو كلمة ذات لغو } الغية { و الوجوه أ. يا خماطب } َتْسَمُع 
ِفيَها { على البناء للمفعول بالتاء والياء » ال ُتسمع«: وقرىء . باحلكمة ومحد اهللا على ما رزقهم من النعيم الدائم 



من رفعة } مَّْرفُوَعٍة { ، ]  ١٤: التكوير [ } ِلَمْت َنفٌْس َع{ : يريد عيوناً يف غاية الكثرة ، كقوله } َعْيٌن َجارَِيةٌ 
خمبوءة هلم ، من رفع : وقيل . املقدار أو السمك ، لريى املؤمن جبلوسه عليه مجيع ما خّوله ربه من امللك والنعيم 

تاجون إىل أن كلما أرادوها وجدوها موضوعة بني أيديهم عتيدة حاضرة ، ال حي} مَّْوُضوَعةٌ { الشيء إذا خبأه 
موضوعة عن حد الكبار ، أوساط بني : وجيوز أن يراد . أو موضوعة على حافات العيون معّدة للشرب . يدعوا هبا 

مساند . بعضها إىل جنب بعض } َمْصفُوفَةٌ { ]  ١٦: اإلنسان [ } قَدَُّروَها َتقِْديراً { : الصغر والكرب ، كقوله 
هي : وقيل . وبسط عراض فاخرة } َوَزرَابِيُّ { مسورة واستند إىل أخرى ومطارح ، أينما أراد أن جيلس على 

  .مبسوطة أو مفرقة يف اجملالس } َمْبثُوثَةٌ { مجع زربية . الطنافس اليت هلا مخل رقيق 

وَإِلَى ) ١٩(لْجِبَالِ كَْيَف ُنِصَبْت وَإِلَى ا) ١٨(َوإِلَى السََّماِء كَْيَف ُرِفَعْت ) ١٧(أَفَلَا َيْنظُُرونَ إِلَى الْإِبِلِ كَْيَف ُخِلقَْت 
) ٢٣(إِلَّا َمْن َتَولَّى َوكَفََر ) ٢٢(لَْسَت َعلَيْهِْم بُِمَصيِْطرٍ ) ٢١(فَذَكِّْر إِنََّما أَْنَت ُمذَكٌِّر ) ٢٠(الْأَْرضِ كَْيفَ ُسِطَحْت 

  ) ٢٦(ثُمَّ إِنَّ َعلَْيَنا ِحَساَبُهْم ) ٢٥(ْم إِنَّ إِلَْيَنا إَِيابَُه) ٢٤(فَُيَعذُِّبُه اللَُّه الَْعذَاَب الْأَكَْبَر 

خلقاً عجيباً ، داالً على تقدير مقدر ، شاهداً بتدبري مدبر } كَْيفَ ُخِلقَْت { نظر اعتبار } أَفَالَ َينظُُرونَ إِلَى اإلبل { 
ر ، مث تنهض مبا ، حيث خلقها للنهوض باألثقال وجرها إىل البالد الشاحطة فجعلها تربك حىت حتمل عن قرب ويس

ال تعاز ضعيفاً وال متانع صغرياً ، وبرأها طوال األعناق لتنوء : محلت ، وسخرها منقادة لكل من اقتادها بأزمتها 
: أنه حدث عن البعري وبديع خلقه ، وقد نشأ يف بالد ال إبل هبا ، ففكر مث قال . وعن بعض احلكماء . باألوقار 

 أراد هبا أن تكون سفائن الرب صربها على احتمال العطش؛ حىت إن أظماءها يوشك أن تكون طوال األعناق ، وحني
وعن سعيد . لترتفع إىل العشر فصاعداً ، وجعلها ترعى كل شيء نابت يف الرباري واملفاوز مما ال يرعاه سائر البهائم 

أنظر إىل : ا تصنع هبا؟ قال وم: قلت : أريد الكناسة : أين تريد؟ قال : لقيت شرحياً القاضي فقلت : بن جبري قال 
قد انتظم : كيف حسن ذكر اإلبل مع السماء واجلبال واألرض وال مناسبة؟ قلت : فإن قلت . اإلبل كيف خلقت 

هذه األشياء نظر العرب يف أوديتهم وبواديهم؛ فانتظمها الذكر على حسب ما انتظمها نظرهم ، ومل يدع من زعم 
لب املناسبة ، ولعله مل يرد أن اإلبل من أمساء السحاب ، كالغمام واملزن والرباب إال ط: أن اإلبل السحاب إىل قوله 

والغيم والغني ، وغري ذلك ، وإمنا رأى السحاب مشبها باإلبل كثرياً يف أشعارهم ، فجوز أن يراد هبا السحاب على 
نصبا ثابتاً ، فهي } كَْيَف ُنِصَبْت { . مد رفعاً بعيد املدى بال مساك وبغري ع} كَْيفَ ُرِفَعْت { طريق التشبيه واجملاز 

وقرأ علي بن . سطحاً بتمهيد وتوطئة ، فهي مهاد للمتقلب عليها } كَْيَف سُِطَحْت { راسخة ال متيل وال تزول و 
: على البناء للفاعل وتاء الضمري ، والتقدير : ورفعت؛ ونصبت ، وسطحت » خلقت«أيب طالب رضي اهللا عنه 

أفال ينظرون إىل هذه : بالتشديد واملعىن » سطّحت«: وعن هارون الرشيد أنه قرأ . املفعول فحذف . فعلتها 
املخلوقات الشاهدة على قدرة اخلالق ، حىت ال ينكروا اقتداره على البعث فيسمعوا إنذار الرسول صلى اهللا عليه 

هم ، وال يهمنك أهنم ال ينظرون وال ال ينظرون ، فذكرهم وال تلح علي: أي . وسلم ويؤمنوا به ويستعدوا للقائه 
} لَّْسَت َعلَْيهِم بُِمَسْيِطرٍ { ] .  ٤٨: الشورى [ } إِنْ َعلَْيَك إِالَّ البالغ { : كقوله } إِنََّما أَنَت ُمذَكٌّر { يذكرون 

ح الطاء؛ على أن هو يف لغة متيم مفتو: ، وقيل ]  ٤٥: ق [ } َوَما أَنَت َعلَْيهِمْ بَِجبَّارٍ { : مبتسلط ، كقوله 
لست مبستول عليهم ، : استثناء منقطع ، أي } إِالَّ َمن توىل { تسيطر ، يدل عليه : معتد عندهم وقوهلم » سيطر«

. الذي هو عذاب جهنم } العذاب األكرب { فهو يعذبه . منهم؛ فإن هللا الوالية والقهر } َوكَفََر { ولكن من توىل 



فذكر إال من انقطع طمعك من إميانه وتوىل ، فاستحق العذاب األكرب : أي } ذَكّْر فَ{ : هو استثناء من قوله : وقيل 
  .وما بينهما اعتراض 

. بالتشديد » إياهبم«وقرأ أبو جعفر املدين » فإنه يعذبه«ويف قراءة ابن مسعود . على التنبيه » إالَّ َمن توىل«وقرىء 
: فعاالً من أّوب ، مث قيل : أو أن يكون أصله أّواباً .  فيعل من اإلياب» أيب«مصدر » فيعاال«ووجهه أن يكون 

معناه : ما معىن تقدمي الظرف؟ قلت : فإن قلت . سيد وميت : إيواباً كديوان يف دّوان ، مث فعل به ما فعل بأصل 
عليه ، وهو  التشديد يف الوعيد ، وأن إياهبم ليس إال إىل اجلبار املقتدر على االنتقام ، وأن حساهبم ليس بواجب إال

  :الوجوب يف احلكمة ، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ومعىن الوجوب . الذي حياسب على النقري والقطمري 
  " .من قرأ سورة الغاشية حاسبه اهللا حساباً يسرياً ) "  ١٢٩٨( 

  ) ٥(َهلْ ِفي ذَِلَك قََسٌم ِلِذي ِحْجرٍ ) ٤(َيْسرِ وَاللَّْيلِ إِذَا ) ٣(وَالشَّفْعِ وَالْوَْترِ ) ٢(وَلََيالٍ َعْشرٍ ) ١(َوالْفَْجرِ 

[ } والصبح إِذَا َتَنفَّسَ { ، ]  ٣٤: املدثر [ } والصبح إِذَا أَْسفََر { : أقسم بالفجر كما أقسم بالصبح يف قوله 
ا منكرة من فما باهل: فإن قلت . عشر ذي احلجة : أراد بالليايل العشر . بصالة الفجر : ، وقيل ]  ١٨: التكوير 

أو خمصوصة بفضيلة ليست . ألهنا ليال خمصوصة من بني جنس الليايل العشر بعض منها : بني ما أقسم به؟ قلت 
لو فعل ذلك مل تستقل مبعىن : فهال عرفت بالم العهد ، ألهنا ليال معلومة معهودة؟ قلت : فإن قلت . لغريها 

المات متجانسة ، ليكون الكالم أبعد من األلغاز والتعمية ، الفضيلة الذي يف التنكري؛ وألن األحسن أن تكون ال
وجيوز أن يكون شفعها يوم . إما األشياء كلها شفعها ووترها ، وإما شفع هذه الليايل ووترها : وبالشفع والوتر 

  النحر ، ووترها يوم عرفة ، ألنه تاسع أيامها وذاك عاشرها ، وقد
وقد أكثروا يف الشفع والوتر حىت كادوا . وسلم أنه فسرمها بذلك روي عن النيب صلى اهللا عليه )  ١٢٩٩( 

يستوعبون أجناس ما يقعان فيه ، وذلك قليل الطائل ، جدير بالتلهي عنه ، وبعد ما أقسم بالليايل املخصوصة أقسم 
} واليل إِذْا َعْسَعسَ { ، ]  ٣٣: املدثر [ } واليل إِذَا أَْدَبَر { : إذا ميضي؛ كقوله } إِذَا َيْسرِ { بالليل على العموم 

الكسر وحده : بفتح الواو ، ومها لغتان كاحلرب واحلرب يف العدد ، ويف الترة » والوتر«، وقرىء ]  ١٧: التكوير [ 
: والوتر ، ويسر » والفجر«رواها يونس عن أيب عمرو ، وقرىء : بفتح الواو وكسر التاء » الوتر«وقرىء . 

وليال : وليال عشر ، باإلضافة يريد : وعن ابن عباس . ذي يقع بدالً من حرف اإلطالق بالتنوين ، وهو التنوين ال
: حتذف يف الدرج ، اكتفاء عنها بالكسرة ، وأما يف الوقف فتحذف مع الكسرة ، وقيل } َيْسرِ { وياء . أيام عشر 

لِِّذى { أي مقسم به } قََسٌم { أي فيما أقسمت به من هذه األشياء } َهلْ ِفى ذَِلَك { يسري فيه » يسري«معىن 
هل هو قسم : هل يف إقسامي هبا إقسام لذي حجر ، أي : أو . هل حيق عنده أن تعظم باإلقسام هبا : يريد } ِحْجرٍ 

العقل؛ ألنه حيجر عن التهافت فيما ال ينبغي ، كما مسى عقال وهنية؛ ألنه : واحلجر . عظيم يؤكد مبثله املقسم عليه 
إنه لذو حجر ، إذا كان قاهراً لنفسه : يقال : من اإلحصاء وهو الضبط وقال الفراء : وحصاة . يعقل وينهى 

فََصبَّ َعلَيْهِْم رَبَُّك َسْوطَ { : إىل قوله } أَلَْم َترَ { : يدل عليه قوله » ليعذبن«ضابطاً هلا؛ واملقسم عليه حمذوف وهو 
  ] . ١٣: الفجر [ } َعذَابٍ 



َوثَُموَد الَِّذيَن َجابُوا ) ٨(الَِّتي لَْم ُيْخلَْق ِمثْلَُها ِفي الْبِلَاِد ) ٧(إَِرَم ذَاِت الِْعَماِد ) ٦(َعلَ َربَُّك بَِعاٍد أَلَْم َتَر كَْيَف فَ
فََصبَّ ) ١٢(اَد فَأَكْثَُروا ِفيَها الْفََس) ١١(الَِّذيَن طََغْوا ِفي الْبِلَاِد ) ١٠(َوِفْرَعْونَ ِذي الْأَْوَتاِد ) ٩(الصَّْخَر بِالَْواِد 

  ) ١٤(إِنَّ رَبََّك لَبِالْمِْرَصاِد ) ١٣(َعلَْيهِْم رَبَُّك َسْوطَ َعذَابٍ 

مث قيل لألّولني منهم عاد . هاشم : عاد ، كما يقال لبين هاشم : قيل لعقب عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح 
  :قال ابن الرقيات . ة عاد األخري: األوىل وإرم ، تسمية هلم باسم جّدهم ، وملن بعدهم 

  أَْدَرَك َعاداً َوقَْبلََها إَرمَا... َمْجداً َتِليداً بََناُه أَوَّلُُه 
بلدهتم وأرضهم اليت } إَِرَم { : وقيل . عطف بيان لعاد ، وإيذان بأهنم عاد األوىل القدمية } بعاد إَرمَ { فإرم يف قوله 

واسئل القرية { : بعاد أهل إرم ، كقوله : على اإلضافة وتقديره » رمبعاد إ«كانوا فيها ويدل عليه قراءة ابن الزبري 
، مفتوحتني » بعاد أرم«: وقرأ احلسن . ، ومل تنصرف قبيلة كانت أو أرضاً للتعريف والتأنيث ]  ٨٢: يوسف [ } 
» دبعاد إرم ذات العما«وقرىء » بورقكم«: بسكون الراء على التخفيف ، كما قرىء » بعاد إرم«وقرىء . 

اسم املدينة } ذَاِت العماد { و . بعاد أهل أعالم ذات العماد : العلم ، يعين : واإلرم . بإضافة إرم إىل ذات العماد 
أي جعل اهللا ذات العماد رميماً بدالً من فعل ربك؛ وذات العماد إذا كانت صفة » بعاد إرّم ذات العماد«وقرىء 

رجل : ل عمد ، أو طوال األجسام على تشبيه قدودهم باألعمدة ومنه قوهلم أهنم كانوا بدويني أه: للقبيلة ، فاملعىن 
. أهنا ذات أساطني : ذات البناء الرفيع ، وإن كانت صفة للبلدة فاملعىن : وقيل . إذا كان طويالً : معمد وعمدان 

فملك الدنيا شداد وشديد؛ فملكا وقهرا ، مث مات شديد وخلص األمر لشداد ، : وروي أنه كان لعاد ابنان 
ودانت له ملوكها ، فسمع بذكر اجلنة فقال أبين مثلها ، فبين إرم يف بعض صحاري عدن يف ثلثمائة سنة ، وكان 

وفيها . وهي مدينة عظيمة قصورها من الذهب والفضة ، وأساطينها من الزبرجد والياقوت : عمره تسعمائة سنة 
سار إليها بأهل مملكته؛ فلما كان منها على مسرية يوم وليلة بعث  أصناف األشجار واألهنار املطردة؛ وملا مت بناؤها

أنه خرج يف طلب إبل له ، فوقع عليها ، فحمل ما : وعن عبد اهللا بن قالبة . اهللا عليهم صيحة من السماء فهلكوا 
ذات العماد ، هي إرم : قدر عليه مما مث ، وبلغ خربه معاوية فاستحضره ، فقص عليه ، فبعث إىل كعب فسأله فقال 

وسيدخلها رجل من املسلمني يف زمانك أمحر أشقر قصري على حاجبه خال وعلى عقبه خال ، خيرج يف طلب إبل 
عظم أجرام } ِفى البالد { مثل عاد } لَْم ُيْخلَْق ِمثْلَُها { هذا واهللا ذلك الرجل : له؛ مث التفت فأبصر ابن قالبة فقال 
مائة ذراع ، وكان يأيت الصخرة العظيمة فيحملها فيلقيها على احلي فيهلكهم ، وقّوة ، كان طول الرجل منهم أربع

َجابُواْ { مل خيلق اهللا مثلها : ، أي » مل خيلق ملثها«وقرأ ابن الزبري . أو مل خيلق مثل مدينة شّداد يف مجيع بالد الدنيا 
قيل ]  ١٤٩: الشعراء [ } ونَ ِمَن اجلبال ُبيُوتاً َوتَْنِحُت{ : قطعوا صخر اجلبال واختذوا فيها بيوتاً ، كقوله } الصخر 

  .مثود ، وبنوا ألفاً وسبعمائة مدينة كلها من احلجارة : أول من حنت اجلبال والصخور والرخام : 

ذو األوتاد ، لكثرة جنوده ومضارهبم اليت كانوا يضربوهنا إذا نزلوا ، أو لتعذيبه باألوتاد ، كما فعل مباشطة : قيل له 
: وجيوز أن يكون مرفوعاً على . أحسن الوجوه فيه أن يكون يف حمل النصب على الذم } الذين طََغْواْ { وبآسية  بنته

صب عليه السوط وغشاه وقنعه ، : هم الذين طغوا أو جمروراً على وصف املذكورين عاد ومثود وفرعون يقال 
العظيم بالقياس إىل ما أعدّهلم يف اآلخرة ، كالسوط إشارة إىل أن ما أحله هبم يف الدنيا من العذاب : وذكر السوط 

إن عند اهللا : كان احلسن إذا أتى على هذه اآلية قال : وعن عمرو بن عبيد . إذا قيس إىل سائر ما يعذب به 
كامليقات من . من رصده » مفعال«املكان الذي يترتب فيه الرصد : املرصاد . أسواطاً كثرية ، فأخذهم بسوط منها 



: أين ربك؟ فقال : وعن بعض العرب أنه قيل له . وهذامثل إلرصاده العصاة بالعقاب وأهنم ال يفوتونه . وقته 
إنّ ربك : وعن عمرو بن عبيد رمحه اهللا أنه قرأ هذه السورة عند بعض الظلمة حىت بلغ هذه اآلية فقال . باملرصاد 

عد بذلك من اجلبابرة ، فاهللا دّره أيُّ أسد فرّاس كان لباملرصاد يا فالن ، عّرض له يف هذا النداء بأنه بعض من تو
  .بني ثوبيه ، يدق الظلمة بإنكاره ، ويقصع أهل األهواء والبدع باحتجاجه 

اُه فَقََدَر َعلَْيِه رِْزقَُه فََيقُولُ رَبِّي َوأَمَّا إِذَا َما اْبَتلَ) ١٥(فَأَمَّا الْإِْنَسانُ إِذَا َما اْبَتلَاُه َربُُّه فَأَكَْرَمُه َوَنعََّمُه فََيقُولُ َربِّي أَكَْرَمنِ 
  ) ١٦(أََهاَننِ 

إن اهللا ال يريد من : كأنه قيل } إِنَّ رَبََّك لباملرصاد { : بقوله : ؟ قلت } فَأَمَّا اإلنسان { مب اتصل قوله : فإن قلت 
فال يريد ذلك وال يهمه إال العاجلة  اإلنسان إال الطاعة والسعي للعاقبة ، وهو مرصد بالعقوبة للعاصي؛ فأما اإلنسان

َوأَمَّا إِذَا َما { : وقوله } إِذَا َما ابتاله َربُّهُ { فكيف توازن قوله ، فأما اإلنسان ، : فإن قلت . وما يلذه وينعمه فيها 
أما إذا . ر أما اإلنسان فكفور ، وأما امللك فشكو: وحق التوازن أن يتقابل الواقعان بعد أما وأما ، تقول } ابتاله 

: مها متوازنان من حيث إنّ التقدير : أحسنت إىل زيد فهو حمسن إليك؛ وأما إذا أسأت إليه فهو مسيء إليك؟ قلت 
خرب املبتدأ الذي هو اإلنسان ، ودخول الفاء ملا يف } فََيقُولُ َرّبى أَكَْرَمنِ { وأما هو إذا ما ابتاله ربه؛ وذلك أن قوله 

فأما اإلنسان فقائل ريب : والظرف املتوسط بني املبتدأ واخلرب يف تقدير التأخري ، كأنه قيل  من معىن الشرط ،» أما«
كيف مسي كال : فإن قلت . الثاين خرب ملبتدأ واجب تقديره } فََيقُولُ { أكرمن وقت االبتالء ، فوجب أن يكون 

ار للعبد ، فإذا بسط له فقد اخترب حاله ألنّ كل واحد منهما اختب: األمرين من بسط الرزق وتقديره ابتالء؟ قلت 
{ : وحنوه قوله تعاىل . أيشكر أم يكفر؟ وإذا قدر عليه فقد اخترب حاله أيصرب أم جيزع؟ فاحلكمة فيهما واحدة 

فأهانه وقدر عليه رزقه ، كما قال فأكرمه : هال قال : ، فإن قلت ]  ٣٥: األنبياء [ } َوَنْبلُوكُم بالشر واخلري ِفْتَنةً 
ونعمه؟ قلت ألن البسط إكرام من اهللا لعبده بإنعامه عليه متفضالً من غري سابقة ، وأما التقدير فليس بإهانة له؛ ألنّ 
اإلخالل بالتفضل ال يكون إهانة ، ولكن تركا للكرامة ، وقد يكون املوىل مكرماً لعبده ومهيناً له ، وغري مكرم وال 

: فإن قلت . أهانين وال أكرمين إذا مل يهد لك : مين باهلدية ، وال تقول أكر: مهني؛ وإذا أهدى لك زيد هدية قلت 
{ : وذّمه عليه ، كما أنكر قوله } َرّبى أَكَْرَمنِ { : فصحح إكرامه وأثبته ، مث أنكر قوله } فَأَكَْرَمُه { : فقد قال 

ريب أكرمن وذّمه عليه ، ألنه قال على قصد أنه إمنا أنكر قوله : فيه جوابان ، أحدمها : قلت . وذّمه عليه } أََهاَننِ 
خالف ما صححه اهللا عليه وأثبته ، وهو قصده إىل أنّ اهللا أعطاه ما أعطاه إكراماً له مستحقاً مستوجباً على عادة 

اهللا  ، وإمنا أعطاه]  ٧٨: القصص [ } إِنََّما أُوِتيُتُه على ِعلْمٍ ِعنِدى { : افتخارهم وجاللة أقدارهم عندهم ، كقوله 
على وجه التفضل من غري استيجاب منه له وال سابقة ما ال يعتدّ اهللا إال به ، وهو التقَّوى دون األنساب واألحساب 

َرّبى { : أن ينساق اإلنكار والذّم إىل قوله : والثاين . اليت كانوا يفتخرون هبا ويرون استحقاق الكرامة من أجلها 
باخلري وأكرم به اعترف بتفضل اهللا وإكرامه ، وإذا مل يتفضل عليه مسى ترك  يعين أنه إذا تفضل عليه} أََهاَننِ 

بالتخفيف » فقدر«وقرىء } فَأَكَْرَمُه { : التفضل هواناً وليس هبوان ، ويعضد هذا الوجه ذكر اإلكرام يف قوله 
  .منها بالكسرة  بسكون النون يف الوقف ، فيمن ترك الياء يف الدرج مكتفياً: والتشديد وأكرمن ، وأهانن 

وَُتِحبُّونَ ) ١٩(َوَتأْكُلُونَ التَُّراثَ أَكْلًا لَما ) ١٨(وَلَا َتحَاضُّونَ َعلَى طََعامِ الِْمْسِكنيِ ) ١٧(كَلَّا َبلْ لَا ُتكْرُِمونَ الْيَِتيَم 
  ) ٢٠(الَْمالَ ُحبا َجما 



أنّ اهللا يكرمهم بكثرة املال ، فال : وهو . قول بل هناك شّر من ال: مث قال : ردع لإلنسان عن قوله } كَالَّ { 
يؤّدون ما يلزمهم فيه من إكرام اليتيم بالتفقد واملّربة ، وحض أهله على طعام املسكني ويأكلونه أكل األنعام ، 

ويف : حيض بعضكم بعضاً : أي » حتاضون«وقرىء . وما بعده بالياء والتاء » يكرمون«وحيبونه فيشحون به وقرىء 
قال . ذا ملّ وهو اجلمع بني احلالل واحلرام } أَكْالً لَّّماً { بضم التاء ، من احملاضة » وال حتاضون«: ابن مسعود  قراءة

  :احلطيئة 
  فَالَ قَدَّسَ الرمحن تِلَْك الطََّواحِنَا... إذَا كَانَ لَمَّا َيْتَبع الذَّمُّ َربَُّه 

وقيل كانوا ال يوّرثون النساء وال الصبيان ، . اث ونصيب غريهم أهنم جيمعون يف أكلهم بني نصيبهم من املري: يعين 
يأكلون ما مجعه امليت من الظلمة ، وهو عامل بذلك فيلم يف األكل بني حالله : وقيل . ويأكلون تراثهم مع تراثهم 

يف إنفاقه ،  وجيوز أن يذّم الوارث الذي ظفر باملال سهال مهال ، من غري أن يعرق فيه جبينه ، فيسرف. وحرامه 
ُحّباً { ويأكله أكال واسعاً جامعاً بني ألوان املشتهيات من األطعمة واألشربة والفواكه ، كما يفعل الوّراث البطالون 

  .كثرياً شديداً مع احلرص والشره ومنع احلقوق } َجّماً 

َوجِيَء َيْومَِئٍذ بَِجهَنََّم َيْومَِئٍذ يََتذَكَّرُ ) ٢٢(صَفًّا َصفًّا َوَجاَء َربَُّك وَالَْملَُك ) ٢١(كَلَّا إِذَا ُدكَِّت الْأَْرُض َدكًّا دَكًّا 
َولَا يُوِثُق ) ٢٥(فََيْومَِئٍذ لَا يَُعذُِّب َعذَاَبُه أََحٌد ) ٢٤(َيقُولُ َيا لَْيَتنِي قَدَّْمُت ِلَحَياِتي ) ٢٣(الْإِْنَسانُ َوأَنَّى لَُه الذِّكَْرى 

  ) ٢٦(َوثَاقَُه أََحٌد 

مث أتى بالوعيد وذكر حتسرهم على ما فّرطوا فيه حني ال تنفع احلسرة؛ . ردع هلم عن ذلك وإنكار لفعلهم }  كَالَّ{ 
: كقوله . دكا بعد دك } َدكّاً َدكّاً } { َيَتذَكَّرُ { وعامل النصب فيهما } إِذَا دُكَِّت األرض { ويومئذ بدل من 

ما معىن إسناد اجملىء إىل اهللا ، واحلركة : فإن قلت . ادت هباء منبثا كّرر عليها الدك حىت ع: حسبته بابا بابا ، أي 
مثلت : هو متثيل لظهور آيات اقتداره وتبني آثار قهره وسلطانه : واالنتقال إمنا جيوزان على من كان يف جهة قلت 

ضور عساكره كلها حاله يف ذلك حبال امللك إذا حضر بنفسه ظهر حبضوره من آثار اهليبة والسياسة ما ال يظهر حب
ينزل مالئكة كل مساء فيصطفون صفاً بعد صف حمدقني باجلن } َصفّاً َصفّاً { ووزرائه وخواصه عن بكرة أبيهم 

  :وروي ]  ٣٦: النازعات [ } َوبُّرَزِت اجلحيم { : كقوله } وجاىء َيْومَِئٍذ بَِجهَنََّم { واإلنس 
ى اهللا عليه وسلم وعرف يف وجهه حىت اشتّد على أصحابه ، أهنا ملا نزلت تغري وجه رسول اهللا صل)  ١٣٠٠( 

يا نيبّ اهللا ، بأيب أنت وأمي ما : فأخربوا علياً رضي اهللا عنه ، فجاء فاحتضنه ومن خلفه وقبله بني عاتقيه؛ مث قال 
سبعون ألف جييء هبا : " كيف جياء هبا؟ قال : فقال علي . الذي حدث اليوم ، ما الذي غيَّرك؟ فتال عليه اآلية 

يتذكر ما فّرط فيه ، أو : أي " ملك يقودوهنا بسبعني ألف زمام ، فتشرد شردة لو تركت ألحرقت أهل اجلمع 
يوم يتذكر ، : ومن أين له منفعة الذكرى؟ ال بد من تقدير حذف املضاف ، وإال فبني } وأىن لَُه الذكرى { يتعظ 
هذه ، وهي حياة اآلخرة ، أو وقت حيايت يف الدنيا ، } ُت ِلَحيَاِتى قَدَّْم{ تناف وتناقض } وأىن لَهُ الذكرى { وبني 

جئته لعشر ليال خلون من رجب؛ وهذا أبني دليل على أن االختيار كان يف أيديهم ومعلقاً بقصدهم : كقولك 
وإال فما وإرادهتم ، وأهنم مل يكونوا حمجوبني عن الطاعات جمربين على املعاصي ، كمذهب أهل األهواء والبدع ، 

وعن أيب عمرو أنه . ، وهي قراءة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم » يعذب ويوثق«بالفتح : معىن التحسر؟ قرىء 
ال يعذب أحد مثل عذابه ، : هو أّيب بن خلف أي : وقيل . والضمري لإلنسان املوصوف . رجع إليها يف آخر عمره 

{ : يف كفره وعناده ، أو ال حيمل عذاب اإلنسان أحد ، كقوله وال يوثق بالسالسل واألغالل مثل وثاقه؛ لتناهيه 



ال يتوىل عذاب اهللا : وقرىء بالكسر ، والضمري هللا تعاىل ، أي ]  ١٥: اإلسراء [ } َوالَ تَزُِر َوازَِرةٌ وِْزَر أخرى 
  .ما يعذبونه ال يعذب أحد من الزبانية مثل : أو لإلنسان ، أي . أحد؛ ألنّ األمر هللا وحده يف ذلك اليوم 
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لكشاف: كتاب    ا
لزخمشري: املؤلف  ا بن أمحد،  بن عمرو  لقاسم حممود  بو ا  أ

َواْدُخِلي جَنَِّتي ) ٢٩(فَاْدُخِلي ِفي ِعَباِدي ) ٢٨(اْرجِِعي إِلَى رَبِِّك رَاِضَيةً مَْرِضيَّةً ) ٢٧(َيا أَيَُّتَها النَّفُْس الُْمطَْمِئنَّةُ 
)٣٠ (  

إّما أن يكلمه إكراماً له كما كلم } ياأيتها النفس { : يقول اهللا للمؤمن :  على إرادة القول ، أي} ياأيتها النفس { 
اآلمنة اليت ال يستفّزها خوف وال حزن ، وهي } املطمئنة { و . موسى صلوات اهللا عليه ، أو على لسان ملك 

ري األّول ، قراءة أيبّ بن النفس املؤمنة أو املطمئنة إىل احلق اليت سكنها ثلج اليقني فال خياجلها شك ، ويشهد للتفس
وإّما عند البعث ، . إّما عند املوت : مىت يقال هلا ذلك؟ قلت : فإن قلت » يا أيتها النفس اآلمنة املطمئنة«: كعب 

فادخلى { عند اهللا } مَّْرِضيَّةً { مبا أوتيت } رَّاِضَيٍة { ارجعي إىل موعد ربك : على معىن . وإّما عند دخول اجلنة 
. النفس الروح : معهم ، وقيل } وادخلى َجنَِّتى { يف مجلة عبادي الصاحلني ، وانتظمي يف سلكهم } ِدى ِفى ِعَبا
يف جسد «: ، وقرأ ابن مسعود » فادخلي يف عبدي«: وقرأ ابن عباس . فادخلي يف أجساد عبادي : ومعناه 
: وقيل . زلت يف محزة بن عبد املطلب ن: وقيل » ائيت ربك راضية مرضية ، ادخلي يف عبدي«: وقرأ أّيب . » عبدي

اللهم إن كان يل عندك خري فحّول : يف خبيب بن عدي الذي صلبه أهل مكة وجعلوا وجهه إىل املدينة ، فقال 
  .وجهي حنو قبلتك ، فحّول اهللا وجهه حنوها فلم يستطع أحد أن حيّوله ، والظاهر العموم 

  :عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  " .من قرأ سورة الفجر يف الليايل العشر غفر له ومن قرأها يف سائر األيام كانت له نوراً يوم القيامة "  ) ١٣٠١( 

نْ أََيْحَسُب أَ) ٤(لَقَْد َخلَقَْنا الْإِْنَسانَ ِفي كََبٍد ) ٣(َووَاِلٍد َوَما وَلََد ) ٢(َوأَْنتَ ِحلٌّ بَِهذَا الَْبلَِد ) ١(لَا أُقِْسُم بَِهذَا الَْبلَِد 
  ) ٧(أََيْحَسُب أَنْ لَْم َيَرُه أََحٌد ) ٦(َيقُولُ أَْهلَكُْت َمالًا لَُبًدا ) ٥(لَْن َيقِْدَر َعلَْيِه أََحٌد 

أقسم اهللا سبحانه بالبلد احلرام وما بعده على أن اإلنسان خلق مغموراً يف مكابدة املشاق والشدائد؛ واعترض بني 
ومن املكابدة أن مثلك على عظم حرمتك : يعين } )  ٢( ِحلٌّ هبذا البلد  َوأَنَت{ : القسم واملقسم عليه بقوله 

حيّرمون أن يقتلوا هبا صيداً ويعضدوا هبا : عن شرحبيل . يستحل هبذا البلد احلرام كما يستحل الصيد يف غري احلرم 
لى احتمال ما كان شجرة ، ويستحلون إخراجك وقتلك وفيه تثبيت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وبعث ع

يكابد من أهل مكة ، وتعجيب من حاهلم يف عداوته ، أو سلى رسول اهللا صلى اهللا تعاىل عليه وآله وسلم بالقسم 
. ببلده ، على أنّ اإلنسان ال خيلو من مقاساة الشدائد؛ واعترض بأن وعده فتح مكة تتميماً للتسلية والتنفيس عنه 

وذلك أنّ اهللا . وأنت حلّ به يف املستقبل تصنع فيه ما تريد من القتل واألسر :  وأنت حلّ هبذا البلد ، يعين: فقال 
قتل ابن خطل . فتح عليه مكة وأحلّها له ، وما فتحت على أحد قبله وال أحلّت له فأحلّ ما شاء وحّرم ما شاء 

  :ل ومقيس بن صبابة وغريمها ، وحّرم دار أيب سفيان ، مث قا. وهو متعلق بأستار الكعبة 
إنّ اهللا حرم مكة يوم خلق السموات واألرض فهي حرام إىل أن تقوم الساعة ، مل حتل ألحد قبلي « )  ١٣٠٢( 

ولن حتل ألحد بعدي ، ومل حتل يل إالّ ساعة من هنار ، فال يعضد شجرها ، وال خيتلي خالها ، وال ينفر صيدها وال 
 ، إال اإلذخر فإنه لقيوننا وقبورنا وبيوتنا؛ فقال صلى اهللا عليه يا رسول اهللا: فقال العباس » حتل لقطتها إالّ ملنشد 



{ : قوله عّز وجل : يف معىن االستقبال؟ قلت } َوأَنَت ِحلٌّ { : أين نظري قوله : فإن قلت » إالّ اإلذخر « : وسلم 
أنت : تقول ملن تعده اإلكرام واحلباء ومثله واسع يف كالم العباد ، ]  ٣٠: الزمر [ } إِنََّك َمّيٌت َوإِنَُّهْم مَّّيُتونَ 

وكفاك دليالً قاطعاً على . مكرم حمبو ، وهو يف كالم اهللا أوسع؛ ألن األحوال املستقبلة عنده كاحلاضرة املشاهدة 
أن السورة باالتفاق مكية ، وأين اهلجرة عن وقت نزوهلا ، فما بال : أنه لالستقبال ، وأن تفسريه باحلال حمال 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ومن ولده ، أقسم ببلده : ما املراد بوالد وما ولد؟ قلت : قلت الفتح؟ فإن 
لإلهبام : مل نكر؟ قلت : فإن قلت . الذي هو مسقط رأسه وحرم أبيه إبراهيم ومنشأ أبيه إمساعيل ، ومبن ولده وبه 

آل [ } واهللا أَْعلَمُ بَِما َوَضَعتْ { : فيه ما يف قوله : هال قيل ومن ولد؟ قلت : فإن قلت . املستقل باملدح والتعجب 
كل والد : وقيل . مها آدم وولده : وقيل . بأي شيء وضعت ، يعين موضوعاً عجيب الشأن : أي ]  ٣٦: عمران 
  .وولد 

ل إذا وجعت كبده وانتفخت ، فاتسع فيه حىت استعم: كبد الرجل كبداً ، فهو أكبد : أصله من قولك : والكبد 
  .يف كل تعب ومشقة 

  :قال لبيد . كبده ، إذا أصاب كبده : وأصله . كبته مبعى أهلكه : ومنه اشتقت املكابدة ، كما قيل 
  قُْمَنا َوقَاَم الُْخُصوُم ِفي كََبِد... َيا َعْيُن َهالَّ بكيِت أَرَْبَد إذْ 

  .يف شدة األمر وصعوبة اخلطب : أي 
. ناديد قريش الذي كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يكابد منهم ما يكابد لبعض ص} أََيْحَسبُ { والضمري يف 

أن لن تقوم قيامة ، ولن يقدر على االنتقام منه : أيظن هذا الصنديد القوي يف قومه املتضعف للمؤمنني : واملعىن 
يريد كثرة ما أنفقه } ُت َماالً لَُّبداً أَْهلَكْ{ : وعلى مكافأته مبا هو عليه ، مث ذكر ما يقوله يف ذلك اليوم ، وأنه يقول 

حني كان ينفق } )  ٧( أََيْحَسُب أَن لَّْم َيَرُه أََحٌد { فيما كان أهل اجلاهلية يسموهنا مكارم ، ويدعوهنا معايل ومفاخر 
ري لإلنسان ، وجيوز أن يكون الضم. أن اهللا كان يراه وكان عليه رقيباً : ما ينفق رئاء الناس وافتخاراً بينهم ، يعين 

أقسم هبذا البلد الشريف ، ومن شرفه أنك حلّ به مما يقترفه أهله من املآمث متحرج برىء ، : على أن يكون املعىن 
وهو مرض القلب وفساد : يف مرض : أي } )  ٤( لَقَْد َخلَقَْنا اإلنسان ِفى كََبٍد { فهو حقيق بأن أعظمه بقسمي به 

الذي حيسب أن : وقيل . منهم حني خلقهم أهنم ال يؤمنون وال يعملون الصاحلات  الذين علم اهللا: الباطن ، يريد 
من أزالين عنه فله : هو أبو األشد ، وكان قوياً يبسط له األدمي العكاظي فيقوم عليه ويقول : لن يقدر عليه أحد 

مجع لبدة : رىء بالضم والكسر ق» لبدا«الوليد بن املغرية : وقيل . كذا ، فال ينزع إالّ قطعاً ويبقى موضع قدميه 
  .بالتشديد مجع ال بد : ولبدا . مجع لبود : بضمتني » لبداً«: وقرىء : ولبدة ، وهو ما تلبد يريد الكثرة 

َوَما أَْدَراَك َما الَْعقََبةُ  )١١(فَلَا اقَْتَحَم الَْعقََبةَ ) ١٠(َوَهدَْيَناُه النَّْجَدْينِ ) ٩(َوِلسَاًنا َوَشفََتْينِ ) ٨(أَلَْم َنجَْعلْ لَُه َعْيَنْينِ 
  ) ١٦(أَْو ِمْسِكيًنا ذَا َمتَْرَبٍة ) ١٥(َيِتيًما ذَا َمقَْرَبٍة ) ١٤(أَْو إِطَْعاٌم ِفي َيْومٍ ِذي َمْسَغَبٍة ) ١٣(فَكُّ َرقََبٍة ) ١٢(

يطبقهما على فيه } َوَشفََتْينِ { ن ضمائره يترجم به ع} َوِلسَاناً { يبصر هبما املرئيات } )  ٨( أَلَْم َنْجَعل لَُّه َعْيَنْينِ { 
. طريقي اخلري والشر : أي } وهديناه النجدين { ويستعني هبما على النطق واألكل والشرب والنفخ وغري ذلك 

من فك الرقاب : فلم يشكر تلك األيادي والنعم باألعمال الصاحلة : يعين } فَالَ اقتحم العقبة { الثديني : وقيل 
. امى واملساكني ، مث باإلميان الذي هو أصل كل طاعة ، وأساس كل خري؛ بل غمط النعم وكفر باملنعم وإطعام اليت



أن اإلنفاق على هذا الوجه هو اإلنفاق املرضي النافع عند اهللا ، ال أن يهلك ماالً لبداً يف الرياء والفخار ، : واملعىن 
قلما تقع : فإن قلت . اآلية ]  ١١٧: آل عمران [ } . . . َحْرثَ قَْومٍ  كََمثَلِ رِيحٍ ِفيَها ِصرٌّ أَصَاَبْت{ فيكون مثله 

  :الداخلة على املاضي إالّ مكرره ، وحنو قوله » ال«
هي متكّررة يف املعىن؛ ألن معىن : ال يكاد يقع ، فما هلا مل تكرر يف الكالم األفصح؟ قلت ... فَأَيُّ أَْمرٍ سَيِّىٍء الَ فََعلَه 

وقال . أال ترى أنه فسر اقتحام العقبة بذلك . فال فكّ رقبة ، وال أطعم مسكيناً } )  ١١( العقبة  فَالَ اقتحم{ 
: واالقتحام . ، وال آمن } )  ١١( فَالَ اقتحم العقبة { : يدل على معىن ) مث كان من الذين أمنوا : ( الزجاج قوله 

اقتحاماً هلا ، ملا يف ذلك : عقبة ، وعملها : الصاحلة الشدة ، وجعل : والقحمة . الدخول واجملاوزة بشّدة ومشقة 
جماهدة اإلنسان نفسه وهواه وعّدوه الشيطان . عقبة واهللا شديدة : وعن احلسن . من معاناة املشقة وجماهدة النفس 

  :ويف احلديث . ختليصها من رق أو غريه : وفّك الرقبة . 
تعتق النسمة : " فقال . دلين على عمل يدخلين اجلنة : وسلم  أن رجالً قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه)  ١٣٠٣( 

من قود . أن تعني يف ختليصها : وفكها . ال ، إعتاقها أن تنفرد بعتقها : " أو ليسا سواء؟ قال : قال " وتفك الرقبة 
. الصدقة  أن العتق أفضل من: وعن أيب حنيفة رضي اهللا عنه . من أفاضل األعمال : والعتق والصدقة " أو غرم 

الصدقة أفضل واآلية أدل على قول أيب حنيفة لتقدمي العتق الصدقة وعن الشعيب يف رجل عنده : وعند صاحبيه 
  :الرقبة أفضل ، ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال : أيضعه يف ذي قرابة ، أو يعتق رقبة؟ قال : فضل نفقة 

هي : على » فك رقبة أو إطعام«: قرىء " منه من النار  من فك رقبة فك اهللا بكل عضو منها عضواً) "  ١٣٠٤( 
َومآ أَْدرَاَك َما { : وقوله . أو أطعم ، على اإلبدال من اقتحم العقبة » فك رقبة«: وقرىء . فك رقبة ، أو إطعام 

سغبة ، واملقربة وامل. أنك مل تدرِكُْنهَ صعوبتها على النفس وكنه ثواهبا عند اهللا : اعتراض ، ومعناه } )  ١٢( العقبة 
إذا : وترب . وذو مقربيت . فالن ذو قرابيت : وقرب يف النسب ، يقال . إذا جاع : مفعالت من سغب : ، واملتربة 

  .أثري : صار ذا مال كالتراب يف الكثرة ، كما قيل : وأما أترب فاستغىن ، أي . التصق بالتراب . افتقر ، ومعناه 
الذي مأواه املزابل ، ووصف اليوم بذي مسغبة } ذَا َمْتَرَبةٍ { : ه وسلم يف قوله وعن النيب صلى اهللا علي)  ١٣٠٥( 

أو : ومعناه . نصبه بإطعام » ذا مسغبة«: وقرأ احلسن . ذو نصب : هم ناصب : حنو ما يقول النحويون يف قوهلم 
  .إطعام يف يوم من األيام ذا مسغبة 

َوالَِّذيَن كَفَُروا ) ١٨(أُولَِئَك أَْصحَاُب الَْمْيَمَنِة ) ١٧(ْوا بِالصَّْبرِ َوتَوَاَصْوا بِالْمَْرَحَمِة ثُمَّ كَانَ ِمَن الَِّذيَن آَمُنوا َوتَوَاَص
  ) ٢٠(َعلَْيهِْم نَاٌر ُمْؤَصَدةٌ ) ١٩(بِآَياتَِنا ُهْم أَْصَحابُ الَْمْشأََمِة 

عده يف الرتبة والفضيلة عن العتق والصدقة ، ال يف جاء بثم لتراخي اإلميان وتبا} ثُمَّ كَانَ ِمَن الذين َءاَمنُواْ { 
أوصى : الرمحة ، أي : واملرمحة . الوقت؛ ألن اإلميان هو السابق املقّدم على غريه ، وال يثبت عمل صاحل إالّ به 

املؤمن أو بالصرب عن املعاصي وعلى الطاعات واحملن اليت يبتلى هبا . بعضهم بعضاً بالصرب على اإلميان والثبات عليه 
أو اليمن والشؤم . اليمني والشمال : امليمنة واملشأمة . أو مبا يؤدي إىل رمحة اهللا . ، وبأن يكونوا مترامحني متعاطفني 

: بالواو واهلمزة ، من وصدت الباب وآصدته » موصدة«: قرىء . امليامني على أنفسهم واملشائيم عليهّن : ، أي 
  .لنا إمام يهمز مؤصدة؛ فأشتهي أن أسدّ أذين إذا مسعته : ن عياش وعن أيب بكر ب. إذا أطبقته وأغلقته 

  :عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  " .من قرأ ال أقسم هبذا البلد أعطاه اهللا األمان من غضبه يوم القيامة ) "  ١٣٠٦( 



) ٥(وَالسََّماِء َوَما َبَناَها ) ٤(َواللَّْيلِ إِذَا َيْغَشاَها ) ٣(اَها وَالنَّهَارِ إِذَا َجلَّ) ٢(َوالْقََمرِ إِذَا َتلَاَها ) ١(َوالشَّْمسِ َوُضَحاَها 
َوقَْد خَابَ ) ٩(قَدْ أَفْلََح َمْن َزكَّاَها ) ٨(فَأَلَْهَمَها فُجُوَرَها َوَتقَْواَها ) ٧(َونَفْسٍ َوَما َسوَّاَها ) ٦(َوالْأَْرضِ َوَما طََحاَها 

  ) ١٠(َمْن َدسَّاَها 

: وقيل . وقت الضحى ، كأن وجهه مشس الضحى : ا إذا أشرقت وقام سلطاهنا؛ ولذلك قيل ضؤوه: ضحاها 
إِذَا { إذا امتد النهار وقرب أن ينتصف : والضحاء بالفتح واملد . والضحى فوق ذلك . الضحوة ارتفاع النهار 

إذا استدار فتالها يف : ل وقي. طالعاً عند غروهبا آخذاً من نورها؛ وذلك يف النصف األّول من الشهر } تالها 
وقيل . عند انتفاخ النهار وانبساطه ، ألن الشمس تنجلي يف ذلك الوقت متام االجنالء } إِذَا جالها { الضياء والنور 

يريدون الغداة ، : أصبحت باردة : الضمري للظلمة ، أو للدنيا ، أو لألرض ، وإن مل جير هلا ذكر ، كقوهلم : 
ألنك ال : معضل » إذا«األمر يف نصب : ء إذا يغشاها ، فتغيب وتظلم اآلفاق ، فإن قلت يريدون السما: وأرسلت 

مررت أمس بزيد ، : ختلو إما أن جتعل الواوات عاطفة فتنصب هبا وجتر ، فتقع يف العطف على عاملني يف حنو قولك 
اجلواب فيه أن واو : قلت . تكراهه وإما أن جتعلهن للقسم ، فتقع فيما اتفق اخلليل وسيبويه على اس. واليوم عمرو 

القسم مطرح معها إبراز الفعل إطراحاً كلياً ، فكان هلا شأن خالف شأن الباء ، حيث أبرز معها الفعل وأضمر ، 
فكانت الواو قائمة مقام الفعل والباء ساّدة مسدمها معاً ، والواوات العواطف نوائب عن هذه الواو ، فحققن أن 

ضرب زيد عمراً ، وبكر خالداً؛ فترفع بالواو وتنصب لقيامها : ل واجلار مجيعاً ، كما تقول يكن عوامل على الفع
} َوَما َسوَّاَها } { َوَما طحاها } { َوَما بناها { : مصدرية يف قوله » ما«جعلت . مقام ضرب الذي هو عاملهما 

، والوجه أن تكون موصولة ، وإمنا أوثرت على  وما يؤدي إليه من فساد النظم} فَأَلَْهَمَها { : وليس بالوجه لقوله 
والسماء ، والقادر العظيم الذي بناها ، ونفس ، واحلكيم الباهر احلكمة : من إلرادة معىن الوصفية ، كأنه قيل 

: فيه وجهان ، أحدمها : مل نكرت النفس؟ قلت : فإن قلت . سبحان ما سخركن لنا : الذي سواها ، ويف كالمهم 
أن يريد كل نفس : والثاين . وواحدة من النفوس : اً خاصة من بني النفوس وهي نفس آدم ، كأنه قال أن يريد نفس

ومعىن إهلام الفجور والتقوى ] .  ١٤: التكوير [ } َعِلَمْت َنفٌْس { : وينكر للتكثري على الطريقة املذكورة يف قوله 
قَدْ أَفْلََح { : متكينه من اختيار ما شاء منهما بدليل قوله إفهامهما وإعقاهلما ، وأنّ أحدمها حسن واآلخر قبيح ، و: 

اإلمنار : فجعله فاعل التزكية ، والتدسية ومتوليهما والتزكية } )  ١٠( َوقَْد َخاَب َمن دساها )  ٩( َمن زكاها 
. تقضى : دسس ، كما قيل يف تقضض : وأصل دسى . النقص واإلخفاء بالفجوز : والتدسية . واإلعالء بالتقوى 

[ } َوقَْد َخاَب َمْن َحَملَ ظُلْماً { ]  ١٤: األعلى [ ، } قَْد أَفْلََح َمن تزكى { : أتقرأ : وسئل ابن عباس عنه فقال 
ألنه يف معىن ) من ( وأما قول من زعم أنّ الضمري يف زكّى ودسى هللا تعاىل ، وأنّ تأنيث الراجع إىل ] .  ١١١: طه 

الذين يوّركون على اهللا قدراً هو بريء منه ومتعال عنه ، وحييون لياليهم يف متحل  فمن تعكيس القدرية: النفس 
على : ليدمدمّن اهللا عليهم ، أي : هو حمذوف تقديره : فأين جواب القسم؟ قلت : فاحشة ينسبوهنا إليه ، فإن قلت 

قَْد أَفْلََح َمن { وأما . بوا صاحلاً أهل مكة لتكذيبهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، كما دمدم على مثود ألهنم كذ
على سبيل االستطراد ، وليس من جواب } )  ٨( فَأَلَْهَمَها فُجُوَرَها َوَتقَْواَها { : فكالم تابع لقوله } )  ٩( زكاها 

  .القسم يف شيء 

فَكَذَُّبوُه فََعقَُروهَا ) ١٣(اللَِّه َناقَةَ اللَِّه َوسُقَْياَها  فَقَالَ لَُهْم َرُسولُ) ١٢(إِِذ اْنَبَعثَ أَْشقَاَها ) ١١(كَذََّبْت ثَمُوُد بِطَْغَواَها 
  ) ١٥(وَلَا َيَخاُف ُعقَْباَها ) ١٤(فََدْمَدَم َعلَْيهِْم رَبُُّهْم بِذَْنبِهِْم فَسَوَّاَها 



ة يف فعلى من بنات فصلوا بني االسم والصف: والطغوى من الطغيان . كتبت بالقلم : مثلها يف } بِطَغَْواَها { الباء يف 
فعلت : امرأة خزيا وصديا ، يعين : الياء ، بأن قلبوا الياء واواً يف االسم ، وتركوا القلب يف الصفة ، فقالوا 

كذبت مبا أوعدت به من عذاهبا ذي الطغوى : وقيل . ظلمين جبرءته على اهللا : التكذيب بطغياهنا ، كما تقول 
بضم الطاء كاحلسىن والرجعى يف » بطغواها«: ، وقرأ احلسن ]  ٥: احلاقة [  }فَأُْهِلكُواْ بالطاغية { : كقوله 

وجيوز أن يكونوا مجاعة ، . قدار بن سالف } أشقاها { و . أو بالطغوى . منصوب بكذبت } إِِذ انبعث { املصادر 
: جيوز أن يقال والتوحيد لتسويتك يف أفعل التفضيل إذا أضفته بني الواحد واجلمع واملذكر واملؤنث ، وكان 

جيوز أن يكون لألشقني والتفضيل يف الشقاوة ، ألنّ من } لَُهْم { والضمري يف . أفاضلهم : أشقوها ، كما تقول 
نصب على التحذير ، كقولك األسد األسد ، } َناقَةَ اهللا { و . توىل العقر وباشره كانت شقاوته أظهر وأبلغ 

{ فال تزووها عنها ، وال تستأثروا هبا عليها } وسقياها { عقرها  ذروا أو أحذروا: والصيب الصيب ، بإضمار 
فأطلق عليهم العذاب ، وهو من تكرير } فَدَْمدَم َعلَْيهِْم { فيما حذرهم منه من نزول العذاب إن فعلوا } فَكَذَّبُوُه 

يم بعاقبه الذنب ، فعلى كل وفيه إنذار عظ. بسبب ذنبهم } بِذَنبِهِْم { إذا ألبسها الشحم : ناقة مدمومة : قوهلم 
َوالَ { فسّواها بينهم مل يفلت منها صغريهم وال كبريهم : الضمري للدمدمة ، أي } فَسَوَّاَها { مذنب أن يعترب وحيذر 

وجيوز أن . عاقبتها وتبعتها؛ كما خياف كل معاقب من امللوك فيبقى بعض اإلبقاء : أي } )  ١٥( َيخَاُف عقباها 
ويف مصاحف أهل . أو يف اهلالك ، وال خياف عقىب هالكها . فسواها باألرض : د على معىن يكون الضمري لثمو

  .ومل خيف : ويف قراءة النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم . فال خياف : املدينة والشأم 
  :عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  " .الشمس والقمر  من قرأ سورة الشمس ، فكأمنا تصّدق بكل شيء طلعت عليه) "  ١٣٠٧( 

  ) ٤(إِنَّ َسعَْيكُْم لَشَتَّى ) ٣(َوَما َخلََق الذَّكََر وَالْأُْنثَى ) ٢(وَالنَّهَارِ إِذَا َتَجلَّى ) ١(َواللَّْيلِ إِذَا َيْغَشى 

ار يغشي الليل النه{ : وإما النهار من قوله ]  ٤: الشمس [ } واليل إِذَا يغشاها { : إما الشمس من قوله : املغشي 
ظهر بزوال } جتلى { ] .  ٣: الفلق [ } إِذَا َوقََب { : وإما كلّ شيء يواريه بظالمه من قوله ]  ٣: الرعد [ } 

والقادر العظيم القدرة الذي قدر على خلق الذكر } َوَما َخلََق { أو تبني وتكشف بطلوع الشمس . ظلمة الليل 
والذكر «: ويف قراءة النيب صلى اهللا عليه وسلم . م وحواء مها آدم عليه السال: واألنثى من ماء واحد ، وقيل 

وما خلق الذكر واألنثى باجلّر «: وعن الكسائي . » والذي خلق الذكر واألنثى«: وقرأ ابن مسعود . » واألنثى
اسم اهللا  وجاز إضمار. وخملوق اهللا الذكر واألنثى : وما خلقه اهللا ، أي : مبعىن } َما َخلََق { على أنه بدل من حمل 

إنّ اهللا مل خيلق خلقاً من ذوي األرواح ليس بذكر وال أنثى : وقيل . إذ ال خالق سواه . ألنه معلوم النفراده باخللق 
واخلنثى ، وإن أشكل أمره عندنا فهو عند اهللا غري مشكل ، معلوم بالذكورة أو األنوثة؛ فلو حلف بالطالق أنه مل . 

كان حانثاً؛ ألنه يف احلقيقة إّما ذكراً أو أنثى ، وإن كان مشكالً : لقى خنثى مشكالً يلق يومه ذكراً وال أنثى ، وقد 
  .إنّ مساعيكم أشتات خمتلفة ، وبيان اختالفها فيما فصل على أثره : مجع شتيت ، أي } شىت { عندنا 

  ) ٧(ُيْسَرى فََسُنَيسُِّرُه ِللْ) ٦(َوَصدَّقَ بِالُْحْسَنى ) ٥(فَأَمَّا َمْن أَْعطَى َواتَّقَى 

. وهي اإلميان : باخلصلة احلسىن } )  ٦( َوَصدََّق باحلسىن { اهللا فلم يعصه } واتقى { يعين حقوق ماله } أعطى { 
فسنهيؤه هلا من } )  ٧( فَسَُنَيسُِّرُه لليسرى { وهي اجلنة : وهي ملة اإلسالم ، أو باملثوبة احلسىن : أو بامللة احلسىن 



  :ومنه قوله عليه السالم . ا أسرجها وأجلمها يسر الفرس للركوب إذ
واملعىن فسنلطف به ونوفقه حىت تكون الطاعة أيسر األمور عليه وأهوهنا ، » كل ميسر ملا خلق له « )  ١٣٠٨( 

  ] . ١٢٥: األنعام [ } فمن يرد اهللا أن يهديه يشرح صدره لإلسالم { : من قوله 

  ) ١١(َوَما ُيغْنِي َعْنُه َمالُُه إِذَا تََردَّى ) ١٠(فََسُنَيسُِّرُه ِللُْعْسَرى ) ٩(كَذَّبَ بِالُْحْسَنى َو) ٨(َوأَمَّا َمْن َبِخلَ َواْسَتْغَنى 

أو استغىن بشهوات الدنيا عن نعيم اجلنة ، ألنه يف . وزهد فيما عند اهللا كأنه مستغن عنه فلم يتقه } واستغىن { 
فسنخذله ومننعه األلطاف ، حىت تكون الطاعة أعسر شيء عليه وأشّده } ى فََسنَُيسُِّرُه للعسر{ . } واتقى { مقابلة 

أو مسى طريقة اخلري ]  ١٢٥: األنعام [ } َيجَْعلْ َصْدَرهُ َضّيقاً َحَرجاً كَأَنََّما َيصَّعَُّد ِفى السماء { : ، من قوله 
: أو أراد هبما طريقي اجلنة والنار ، أي . باليسرى ، ألنّ عاقبتها اليسر؛ وطريقة الشّر العسرى ، ألن عاقبتها العسر 

َوَما ُيغْنِى َعْنُه { نزلتا يف أيب بكر رضي اهللا عنه ، ويف أيب سفيان بن حرب : وقيل . فسنهديهما يف اآلخرة للطريقني 
فرة أو ترّدى يف احل. املوت : تفعل من الردى وهو اهلالك ، يريد } تردى { أو نفي . استفهام يف معىن اإلنكار } 

  .إذا قرب ، أو ترّدى يف قعر جهنم 

  ) ١٣(َوإِنَّ لََنا لَلْآِخَرةَ وَالْأُولَى ) ١٢(إِنَّ َعلَْيَنا لَلُْهَدى 

} َوإِنَّ لََنا لَالَِّخَرةَ واألوىل { إن اإلرشاد إىل احلق واجب علينا بنصب الدالئل وبيان الشرائع } إِنَّ َعلَْيَنا للهدى { 
 ٢٧: العنكبوت [ } وآتيناه أجره يف الدنيا وإنه يف اآلخرة ملن الصاحلني { : مهتدي ، كقوله ثواب الّدارين لل: أي 
. [  

الَِّذي ) ١٧(َوسَُيجَنَُّبَها الْأَْتقَى ) ١٦(الَِّذي كَذََّب َوَتوَلَّى ) ١٥(لَا َيْصلَاَها إِلَّا الْأَْشقَى ) ١٤(فَأَْنذَْرُتكُْم نَاًرا َتلَظَّى 
وَلََسْوَف َيْرَضى ) ٢٠(إِلَّا اْبِتَغاَء َوْجِه َربِِّه الْأَْعلَى ) ١٩(َوَما ِلأََحٍد ِعْنَدُه ِمْن نِْعَمٍة ُتْجَزى ) ١٨(يََتَزكَّى ُيؤِْتي َمالَُه 

)٢١ (  

}  ) ١٧( َوَسُيجَنَُّبَها األتقى . . . . . . الَ يصالها إِالَّ االشقى { : كيف قال : فإن قلت » تتلظى«: وقرأ أبو الزبري 
؟ وقد علم أنّ كل شقّي يصالها ، وكل تقي جينبها ، ال خيتص بالصلي أشقى األشقياء ، وال بالنجاة أتقى األتقياء ، 

؟ } )  ١٧( َوسَُيَجنَُّبَها األتقى { : وإن زعمت أنه نكر النار فأراد ناراً بعينها خمصوصة باألشقى ، فما تصنع بقوله 
اآلية واردة يف املوازنة بني : النار املخصوصة ، ال األتقى منهم خاصة؟ قلت  فقد علم أن أفسق املسلمني جينب تلك

األشقى ، وجعل : حاليت عظيم من املشركني وعظيم من املؤمنني ، فأريد أن يبالغ يف صفتيهما املتناقضتني فقيل 
: وقيل . كأن اجلنة مل ختلق إالّ له  األتقى ، وجعل خمتصاً بالنجاة ،: وقيل . خمتصاً بالصلي ، كأن النار مل ختلق إالّ له 

يطلب أن يكون عند اهللا : أي . من الزكاء } يتزكى { مها أبو جهل أو أمية بن خلف ، وأبو بكر رضي اهللا عنه 
إن : هو على وجهني : ما حمل يتزكى؟ قلت : فإن قلت . أو يتفعل من الزكاة . زاكياً ، ال يريد به رياء وال مسعة 

فال حمل له؛ ألنه داخل يف حكم الصلة ، والصالت ال حمل هلا وإن جعلته حاالً من الضمري } ُيؤِْتى { جعلته بدالً من 
ما ألحد عنده نعمة إالّ : مستثىن من غري جنسه وهو النعمة أي } ابتغاء َوْجِه َربِّهِ { فمحله النصب } ُيْؤِتى { من 

على : بالرفع » إال ابتغاء وجه ربه«: وقرأ حيىي بن وثاب .  ما يف الدار أحد إالّ محاراً: ابتغاء وجه ربه ، كقولك 



  :ما يف الدار أحد أال محار وأنشد يف اللغتني قول بشر بن أيب حازم : لغة من يقول 
  إالّ الَْجآِذُر وَالظّلَْمانُ َتْخَتِلُف... أَْضَحتْ َخالًء ِقفَاراً الَ أَنِيسَ بَِها 

  :وقول القائل 
  إالَّ الَْيَعاِفُري َوإالَّ الْعَيُس... بَِها أَنِيُس َوَبلَْدٍة لَْيَس 

ال يؤيت ماله إالّ ابتغاء وجه ربه ، ال : مفعوالً له على املعىن ، ألنّ معىن الكالم } ابتغاء َوْجِه َربِِّه { وجيوز أن يكون 
  .موعد بالثواب الذي يرضيه ويقّر عينه } )  ٢١( وَلََسْوَف يرضى { ملكافأة نعمة 

  :رسول صلى اهللا عليه وسلم  وعن
  " .من قرأ سورة والليل ، أعطاه اهللا حىت يرضى ، وعافاه من العسر ويسر له اليسر ) "  ١٣٠٩( 

  ) ٣(َما َودََّعَك َربَُّك َوَما قَلَى ) ٢(وَاللَّْيلِ إِذَا َسَجى ) ١(َوالضَُّحى 

إمنا خّص وقت : وقيل . وتلقي شعاعها وقت الضحى ، وهو صدر النهار حىت ترتفع الشمس : املراد بالضحى 
َوأَن { : الضحى بالقسم ، ألهنا الساعة اليت كلم فيها موسى عليه السالم ، وألقي فيها السحرة سجداً ، لقوله 

[ } أَن َيأْتَِيُهْم َبأْسَُنا ُضًحى { : النهار ، بيانه قوله : أريد بالضحى : وقيل ]  ٥٩: طه [ } ُيْحَشَر الناس ُضًحى 
وقيل . ليلة ساجية ساكنة الريح : وقيل . سكون وركد ظالمه } سجى { ) . بياتاً ( يف مقابلة ]  ٩٨: ألعراف ا

» ما وّدعك«ساكن فاتر : وطرف ساج . سكنت أمواجه : وسجا البحر . سكن الناس واألصوات فيه : معناه 
  :قال . ما تركك :  وقرىء بالتخفيف ، يعين. ما قطعك قطع املودع : ومعناه . جواب القسم 

  فَرَاِئَس أَطَْراِف الُْمثَقَّفَِة السُّمْرِ... َوثَمَّ َوَدْعَنا آلَ َعْمرٍو َوَعاِمرٍ 
  :روى . مبالغة يف الودع؛ ألنّ من وّدعك مفارقاً فقد بالغ يف تركك : والتوديع 

إنّ حممداً ودعه ربه : املشركون أنّ الوحي قد تأخر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أياماً ، فقال )  ١٣١٠( 
  :وقيل . وقاله 

حذف الضمري . يا حممد ، ما أرى شيطانك إالّ قد تركك ، فنزلت : إنّ أم مجيل امرأة أيب هلب قالت له )  ١٣١١( 
: يريد ]  ٣٥: األحزاب [ } والذاكرين اهللا كثرياً والذاكرات { : يف قوله ) الذاكرات ( كحذفه من } من قلى 
  .وهو اختصار لفظي لظهور احملذوف ) فأغىن . . . فهدى . . . فآوى : ( راته وحنوه والذاك

  ) ٥(َولَسَْوَف ُيْعطِيَك رَبَُّك فَتَْرَضى ) ٤(َولَلْآِخَرةُ َخْيرٌ لََك ِمَن الْأُولَى 

ملا كان يف ضمن نفي  :مبا قبله؟ قلت } )  ٤( َولََألِخَرةُ َخْيٌر لََّك ِمَن األوىل { : كيف اتصل قوله : فإن قلت 
أنّ اهللا مواصلك بالوحي إليك ، وأنك حبيب اهللا وال ترى كرامة أعظم من ذلك وال نعمة أجلّ : التوديع والقلي 

أخربه أن حاله يف اآلخرة أعظم من ذلك وأجل ، وهو السبق والتقّدم على مجيع أنبياء اهللا ورسله ، وشهادة : منه 
{ ات املؤمنني وإعالء مراتبهم بشفاعته ، وغري ذلك من الكرامات السنية أمته على سائر األمم ، ورفع درج

موعد شامل ملا أعطاه اهللا يف الدنيا من الفلج والظفر بأعدائه يوم بدر ويوم فتح } َولََسْوَف يُْعِطيَك َربَُّك فترضى 
ثّ عساكره وسراياه يف بالد مكة ، ودخول الناس يف الدين أفواجاً ، والغلبة على قريظة والنضري وإجالئهم ، وب

العرب ، وما فتح على خلفائه الراشدين يف أقطار األرض من املدائن وهدم بأيديهم من ممالك اجلبابرة وأهنبهم من 
كنوز األكاسرة ، وما قذف يف قلوب أهل الشرق والغرب من الرعب وهتيب اإلسالم ، وفشّو الدعوة واستيالء 



له يف اجلنة ألف : قال ابن عباس رضي هللا عنهما . ثواب الذي ال يعلم كنهه إالّ اهللا املسلمني ، وملا اّدخر له من ال
هي الم االبتداء املؤكدة : ما هذه الالم الداخلة على سوف؟ قلت : فإن قلت . قصر من لؤلؤ أبيض ترابه املسك 
ألنا : ال أقسم ، أن املعىن : وألنت سوف يعطيك ، كما ذكرنا يف : تقديره . ملضمون اجلملة ، واملبتدأ حمذوف 

أقسم؛ وذلك أهنا ال ختلو من أن تكون الم قسم أو ابتداء فالم القسم ال تدخل على املضارع إالّ مع نون التأكيد ، 
فبقي أن تكون الم ابتداء ، والم االبتداء ال تدخل إالّ على اجلملة من املبتدأ واخلرب ، فال بد من تقدير مبتدإ وخرب ، 

معناه أن : ما معىن اجلمع بني حريف التوكيد والتأخري؟ قلت : فإن قلت . وألنت سوف يعطيك : صله وأن يكون أ
  .العطاء كائن ال حمالة وإن تأّخر ، ملا يف التأخري من املصلحة 

  ) ٨(وََوَجَدَك عَاِئلًا فَأَغَْنى ) ٧(وََوَجَدكَ ضَالًّا فََهَدى ) ٦(أَلَْم َيجِْدَك َيِتيًما فَآَوى 

د عليه نعمه وأياديه ، وأنه مل خيله منها من أّول تربيه وابتداء نشئه ، ترشيحاً ملا أراد به؛ ليقيس املترقب من فضل عّد
أَلَمْ { و . وال يضيق صدره وال يقل صربه : اهللا على ما سلف منه ، لئال يتوقع إالّ احلسىن وزيادة اخلري والكرامة 

أمل تكن يتيماً ، وذلك أنّ أباه مات : واملعىن . واملنصوبان مفعوالً وجد : م من الوجود الذي مبعىن العل} َيجِْدَك 
وهو جنني قد أتت عليه ستة أشهر وماتت أّمه ، وهو ابن مثان سنني ، فكفله عمه أبو طالب ، وعطّفه اهللا عليه 

دك واحداً يف قريش عدمي النظري أمل جي: وأن املعىن » دّرة يتيمة«: أنه من قوهلم : ومن بدع التفاسري . فأحسن تربيته 
أين آوي هذه : مسع بعض الرعاة يقول . إما من أواه مبعىن آواه : وهو على معنيني » فآوى«: وقرىء . فآواك 

َما { : معناه الضالل عن علم الشرائع وما طريقه السمع ، كقوله } َضآالًّ { إذا رمحه : املوقسة وإما من أوى له 
ضل يف صباه يف بعض شعاب مكة ، فرّده أبو جهل إىل عبد : وقيل ] .  ٥٢: الشورى [ } تاب كُنَت َتْدرِى َما الك

ضلّ يف : وقيل . أضلته حليمة عند باب مكة حني فطمته وجاءت به لترّده على عبد املطلب : وقيل . املطلب 
. لك عن جدك وعمك أو فأزال ضال. فعرفك القرآن والشرائع : طريق الشام حني خرج به أبو طالب ، فهداك 

كان على أمر قومه أربعني سنة ، فإن أراد أنه كان على خلّوهم عن العلوم السمعية ، فنعم؛ وإن أراد أنه : ومن قال 
كان على دينهم وكفرهم ، فمعاذ اهللا؛ واألنبياء جيب أن يكونوا معصومني قبل النبّوة وبعدها من الكبائر والصغائر 

وكفى بالنيب ]  ٣٨: يوسف [ } َما كَانَ لََنا أَن نُّْشرَِك باهللا ِمن َشْىء { جلهل بالصانع الشائنة ، فما بال الكفر وا
} فأغىن { وعدمياً . سيحات : كما قرىء » عيالً«: وقرىء . فقرياً } َعآِئالً { نقيصه عند الكفار أن يسبق له كفر 

  :لصالة السالم قال عليه ا. أو مبا أفاء عليك من الغنائم . فأغناك مبال خدجية 
  .» قنعك وأغىن قلبك: وقيل " جعل رزقي حتت ظلّ رحمي ) "  ١٣١٢( 

  ) ١١(َوأَمَّا بِنِْعَمِة رَبَِّك فََحدِّثْ ) ١٠(َوأَمَّا السَّاِئلَ فَلَا َتنَْهْر ) ٩(فَأَمَّا الْيَِتيَم فَلَا َتقَْهْر 

. وهو أن يعبس يف وجهه » فال تكهر«: اءة ابن مسعود ويف قر. فال تغلبه على ماله وحقه لضعفه } فَالَ َتقَْهْر { 
  :ومنه احلديث . عابس الوجه : وفالن ذو كهرورة 

  :عن النيب صلى اهللا عليه وسلم . الزجر : النهر ، والنهم " فبأيب وأمي هو ، ما كهرين ) "  ١٣١٣( 
أما إنه ليس بالسائل املستجدي ، :  وقيل" إذا رردت السائل ثالثاً فال يرجع ، فال عليك أن تزبره ) "  ١٣١٤( 

ما ذكره من نعمة اإليواء : شكرها وإشاعتها ، يريد : التحديث بنعمة اهللا . إذا جاء فال تنهره : ولكن طالب العلم 
وعن عبد اهللا بن . أقرئه ، وبلغ ما أرسلت به : بالقرآن ، فحّدث : وعن جماهد . واهلداية واإلغناء وما عدا ذلك 



يا أبا فراس : قرأت كذا وصليت كذا ، فإذا قيل له : رزقين اهللا البارحة خرياً : ان إذا أصبح يقول غالب أنه ك
. ال حتدث بنعمة اهللا : وأنتم تقولون } َوأَمَّا بِنِْعَمِة رَّبَك فََحّدثْ { : يقول اهللا تعاىل : مثلك يقول مثل هذا؟ قال 

ولو مل يكن . والستر أفضل . تدي به غريه ، وأمن على نفسه الفتنة وإمنا جيوز مثل هذا إذا قصد به اللطف ، وأن يق
أنك كنت يتيماً ، : واملعىن » فخرب«: ويف قراءة علي رضي اهللا عنه . لكفي به : فيه إالّ التشبه بأهل الرياء والسمعة 

نعمة اهللا عليك يف  وأغناك؛ فمهما يكن من شيء وعلى ما خيلت فال تنس: وضاالً وعائالً ، فآواك اهللا ، وهداك 
واقتد باهللا ، فتعطف على اليتيم وآوه ، فقد ذقت اليتم وهوانه ، ورأيت كيف فعل اهللا بك؛ وترحم . هذه الثالث 

على السائل وتفقده مبعروفك وال تزجره عن بابك ، كما رمحك ربك فأغناك بعد الفقر؛ وحّدث بنعمة اهللا كلها ، 
  .ه الشرائع والقرآن ، مقتدياً باهللا يف أن هداه من الضالل ويدخل حتته هدايته الضالل ، وتعليم
  :عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

من قرإ سورة الضحى جعله اهللا فيمن يرضى حملمد أن يشفع له وعشر حسنات يكتبها اهللا له بعدد ) "  ١٣١٥( 
  " .كل يتيم وسائل 

  ) ٤(َوَرفَْعَنا لََك ِذكَْرَك ) ٣(الَِّذي أَنْقََض ظَْهَرَك ) ٢(َك وِْزَرَك َوَوَضعَْنا َعْن) ١(أَلَْم َنشَْرْح لََك َصْدَرَك 

شرحنا لك صدرك؛ : استفهم عن انتفاء الشرح على وجه اإلنكار ، فأفاد إثبات الشرح وإجيابه ، فكأنه قيل 
النبّوة ودعوة  فسحناه حىت وسع مهوم: شرحنا صدرك : ومعىن . اعتباراً للمعىن : وضعنا : ولذلك عطف عليه 

أو فسحناه مبا أودعناه من العلوم : أو حىت احتمل املكاره اليت يتعرض لك هبا كفار قومك وغريهم . الثقلني مجيعاً 
وعن أيب . مليء حكمة وعلماً : وعن احلسن . واحلكم ، وأزلنا عنه الضيق واحلرج الذي يكون مع العمى واجلهل 

لعله بني احلاء وأشبعها يف خمرجها ، فظّن السامع أنه : وقالوا . بفتح احلاء » كأمل نشرح ل«: جعفر املنصور أنه قرأ 
مثل ملا كان  -محله على النقيض وهو صوت االنتقاض واالنفكاك لثقله : أي  -فتحها ، والوزر الذي أنقض ظهره 

أو من . باألحكام والشرائع أو من جهله . يثقل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويغّمه من فرطاته قبل النبّوة 
أن غفر له ، أو علم الشرائع ، أو مهد عذره بعد ما : ووضعه عنه . هتالكه على إسالم أويل العناد من قومه وتلهفه 

أن قرن بذكر : ورفع ذكره . » وحللنا عنك وقرك«: وقرأ ابن مسعود . حططنا » وحللنا«: وقرأ أنس . بلغ وبلغ 
واهللا َوَرسُولُُه أََحقُّ أَن { ذان واإلقامة والتشهد واخلطب ، ويف غري موضع من القرآن اهللا يف كلمة الشهادة واأل

[ } َوأَِطيعُواْ اهللا َوأَِطيعُواْ الرسول { ، ]  ١٣: النساء [ } َوَمن ُيِطعِ اهللا َوَرُسولَهُ { ، ]  ٦٢: التوبة [ } يُْرُضوُه 
؛ ومنه ذكره يف كتب األولني ، واألخذ على األنبياء وأممهم أن ويف تسميته رسول اهللا ونّيب اهللا]  ٩٢: املائدة 

يف زيادة لك ما يف طريقة اإلهبام : أّي فائدة يف زيادة لك ، واملعىن مستقل بدونه؟ قلت : يؤمنوا به ، فإن قلت 
ا ، وكذلك صدرك ، فأوضح ما علم مبهم: أمل نشرح لك ، ففهم أن مث مشروحاً ، مث قيل : واإليضاح ، كأنه قيل 

  .} عَنَك وِْزَرَك { و } لََك ذِكَْرَك { 

  ) ٦(إِنَّ َمَع الُْعْسرِ ُيْسًرا ) ٥(فَإِنَّ َمَع الُْعْسرِ ُيسًْرا 

كان املشركون يعريون رسول اهللا صلى اهللا : مبا قبله؟ قلت } فَإِنَّ َمَع العسر ُيسْراً { : كيف تعلق قوله : فإن قلت 
قر والضيقة ، حىت سبق إىل ومهه أهنم رغبوا عن اإلسالم الفتقار أهله واحتقارهم ، فذكره عليه وسلم واملؤمنني بالف

خّولناك ما خولناك فال تيأس : كأنه قال } )  ٥( فَإِنَّ َمَع العسر ُيسْراً { : ما أنعم به عليه من جالئل النعم مث قال 



للصحبة ، فما معىن اصطحاب اليسر } إِنَّ َمَع {  :فإن قلت . من فضل اهللا ، فإن مع العسر الذي أنتم فيه يسراً 
أراد أن اهللا يصيبهم بيسر بعد العسر الذي كانوا فيه بزمان قريب ، فقّرب اليسر املترقب حىت : والعسر؟ قلت 

ما معىن قول ابن عباس وابن مسعود رضي : فإن قلت . جعله كاملقارن للعسر ، زيادة يف التسلية وتقوية القلوب 
  :لن يغلب عسر يسرين وقد روي مرفوعاً : هما اهللا عن

هذا : قلت » لن يغلب عسر يسرين « : أنه خرج صلى اهللا عليه وسلم ذات يوم وهو يضحك ويقول )  ١٣١٦( 
عمل على الظاهر ، وبناء على قّوه الرجاء ، وأن موعد اهللا ال حيمل إال على أوىف ما حيتمله اللفظ وأبلغه ، والقول 

]  ١١: الطور [ } وَْيلٌ َيْومَِئٍذ لّلُْمكَذّبَِني { : أن تكون اجلملة الثانية تكريراً لألوىل كما كرر قوله يف أنه حيتمل 
جاءين زيد زيد ، وأن تكون األوىل : لتقرير معناها يف النفوس ومتكينها يف القلوب ، وكما تكرر املفرد يف قولك 

عدة مستأنفة بأنّ العسر متبوع بيسر ، فهما يسران على تقدير  عّدة بأنّ العسر مردوف بيسر ال حمالة ، والثانية
االستئناف ، وإمنا كان العسر واحداً ألنه ال خيلو ، إما أن يكون تعريفه للعهد ، وهو العسر الذي كانوا فيه ، فهو 

ي يعلمه لك وإما أن يكون للجنس الذ. إن مع زيد ماالً ، إن مع زيد ماالً : هو؛ ألنّ حكمه حكم زيد يف قولك 
وأما اليسر فمنكر متناول لبعض اجلنس ، فإذا كان الكالم الثاين مستأنفاً غري مكّرر فقد . كل أحد فهو هو أيضاً 

جيوز أن يراد هبما ما تيسر هلم : فما املراد باليسرين؟ قلت : فإن قلت . تناول بعضاً غري البعض األّول بغري إشكال 
اهللا عليه وسلم وما تيسر هلم يف أيام اخللفاء ، وأن يراد يسر الدنيا ويسر اآلخرة  من الفتوح يف أيام رسول اهللا صلى

. ومها حسىن الظفر وحسىن الثواب ]  ٥٢: التوبة [ } قُلْ َهلْ تََربَُّصونَ بَِنا إِال إِْحَدى احلسنيني { : ، كقوله تعاىل 
إن مع العسر يسراً عظيماً وأيّ يسر ، وهو يف : التفخيم ، كأنه قيل : فما معىن هذا التنكري؟ قلت : فإن قلت 

والذي نفسي بيده ، لو : فإذا ثبت يف قراءته غري مكرر ، فلم قال : فإن قلت . مصحف ابن مسعود مرة واحدة 
ما يف : كأنه قصد باليسرين : كان العسر يف جحر لطلبه اليسر حىت يدخل عليه ، إنه لن يغلب عسر يسرين؟ قلت 

  .من معىن التفخيم ، فتأوله بيسر الدارين ، وذلك يسران يف احلقيقة }  ُيْسراً{ : قوله 

  ) ٨(َوإِلَى َربَِّك فَاْرغَْب ) ٧(فَإِذَا فََرغَْت فَاْنَصْب 

ملا عدد عليه نعمه السالفة ووعده : مبا قبله؟ قلت } )  ٧( فَإِذَا فََرغَْت فانصب { : فكيف تعلق قوله : فإن قلت 
الشكر واالجتهاد يف العبادة والنصب فيها ، وأن يواصل بني بعضها وبعض ، ويتابع وحيرص على اآلنفة ، بعثه على 

فإذا فرغت من صالتك : وعن ابن عباس . أن ال خيلي وقتاً من أوقاته منها ، فإذا فرغ من عبادة ذنبها بأخرى 
فإذا فرغت من دنياك : عن جماهد و. فإذا فرغت من الغزو فاجتهد يف العبادة : وعن احلسن . فاجتهد يف الدعاء 

ليس هبذا أمر الفارغ ، وقعود الرجل فارغاً : أنه رأى رجالً يشيل حجراً فقال : وعن الشعيب . فانصب يف صالتك 
من سفه الرأي وسخافة العقل واستيالء الغفلة ، ولقد قال : من غري شغل أو اشتغاله مبا ال يعينه يف دينه أو دنياه 

وقرأ أبو الّسّمال . إين ألكره أن أرى أحدكم فارغاً سهلالً ال يف عمل دنيا وال يف عمل آخرة :  عمر رضي اهللا عنه
بكسر » فانصب«: ما روى عن بعض الرافضة أنه قرأ : ومن البدع . وليست بفصيحة  -بكسر الراء  -فرغت : 

قرأ هكذا ، وجيعله أمراً بالنصب فانصب علياً لإلمامة؛ ولو صّح هذا للرافضي لصحّ للناصيب أن ي: الصاد ، أي 
واجعل رغبتك إليه خصوصاً ، وال تسأل إال فضله } )  ٨( وإىل رَبَِّك فارغب { الذي هو بغض علّي وعداوته 

  .رغب الناس إىل طلب ما عنده : أي » فرغب«: وقرىء . متوكالً عليه 



  :عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  " .ا جاءين وأنا مغتّم ففرج عين من قرأ أمل نشرح ، فكأمن) "  ١٣١٧( 

ثُمَّ رََدْدَناهُ ) ٤(لَقَْد َخلَقَْنا الْإِْنَسانَ ِفي أَْحَسنِ َتقْوِميٍ ) ٣(َوَهذَا الَْبلَدِ الْأَِمنيِ ) ٢(َوطُورِ ِسينَِني ) ١(َوالتِّنيِ وَالزَّْيُتوِن 
أَلَْيسَ ) ٧(فََما ُيكَذُِّبَك َبْعدُ بِالدِّينِ ) ٦(اِلَحاِت فَلَُهْم أَْجٌر غَْيُر َمْمُنوٍن إِلَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّ) ٥(أَسْفَلَ َساِفِلَني 

  ) ٨(اللَُّه بِأَْحكَمِ الَْحاِكِمَني 

  :أقسم هبما ألهنما عجيبان من بني أصناف األشجار املثمرة ، وروي 
كلوا ، فلو قلت «: كل منه وقال ألصحابه أنه أهدي لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طبق من تني فأ)  ١٣١٨( 

» فإهنا تقطع البواسري وتنفع من النقرس. إنّ فاكهة نزلت من اجلنة لقلت هذه ، ألنّ فاكهة اجلنة بال عجم ، فكلوها 
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ومّر معاذ بن جبل بشجرة الزيتون فأخذ منها قضيباً واستاك به وقال . 

  :يقول 
هي سواكي : " ومسعته يقول " نعم السواك الزيتون من الشجرة املباركة يطيب الفم ويذهب باحلفرة ) "  ١٣١٩( 

جبالن من األرض : وقيل . هو تينكم هذا وزيتونكم : وعن ابن عباس رضي اهللا عنه " وسواك األنبياء قبلي 
جبال ما بني حلوان » التني«: وقيل . تا التني والزيتون طورتينا وطورزيتا ، ألهنما منب: املقّدسة يقال هلما بالسريانّية 

وهو : وأضيف الطور . ومنابت التني والزيتون : جبال الشام ، ألهنا منابتهما ، كأنه قيل » الزيتون«و . ومهذان 
لياء ، وحنو سينون ، يربون ، يف جواز اإلعراب بالواو والياء ، واإلقرار على ا. وهي البقعة : اجلبل ، إىل سنني 

أمان : وقيل . من أمن الرجل أمانة فهو أمني : واألمني . مكة محاها اهللا : والبلد . وحتريك النون حبركات اإلعراب 
وجيوز أن يكون فعيالً . أن حيفظ من دخله كما حيفظ األمني ما يؤمتن عليه : وأمانته . كّرام يف كرمي : ، كما قيل 

]  ٥٧: القصص [ } حرماً ءامناً { : لغوائل ، كما وصف باألمن يف قوله تعاىل مبعىن مفعول ، من أمنه ألنه مأمون ا
اإلبانة عن شرف البقاع املباركة وما ظهر فيها من اخلري والربكة : ومعىن القسم هبذه األشياء : مبعىن ذي أمن 

املكان الذي : والطور  فمنبت التني والزيتون مهاجر إبراهيم ومولد عيسى ومنشؤه ،. بسكىن األنبياء والصاحلني 
{ مكان البيت الذي هو هدى للعاملني ، ومولد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومبعثه : ومكة . نودي منه موسى 
مث كان عاقبة أمره حني مل يشكر نعمة تلك . يف أحسن تعديل لشكله وصورته وتسوية ألعضائه } ِفى أَْحَسنِ َتقْوِميٍ 

أقبح من قبح صورة وأشوهه خلقة : أن رددناه أسفل من سفل خلقاً وتركيباً ، يعين : وية اخللقة احلسنة القومية الس
أو مث رددناه بعد ذلك التقومي والتحسني أسفل من . ، وهم أصحاب النار أو أسفل من سفل من أهل الدركات 

شعره بعد سواده ، حيث نكسناه يف خلقه ، فقّوس ظهره بعد اعتداله ، وابيض : سفل يف حسن الصورة والشكل 
فمشيه دليف ، وصوته خفات ، : وتشنن جلده وكان بضاً وكلَّ مسعه وبصره وكانا حديدين ، وتغري كل شيء منه 

فكيف االستثناء على املذهبني؟ قلت : فإن قلت . » أسفل السافلني«: وقوته ضعف ، وشهامته خرف وقرأ عبد اهللا 
ولكن الذين كانوا صاحلني من اهلرمى فلهم : يعين . منقطع : الثاين هو على األول متصل ظاهر االتصال ، وعلى : 

ثواب دائم غري منقطع على طاعتهم وصربهم على ابتالء اهللا بالشيخوخة واهلرم ، وعلى مقاساة املشاق والقيام 
  .بالعبادة على ختاذل هنوضهم 



فما جيعلك : ان على طريقة االلتفات ، أي هو خطاب لإلنس: من املخاطب به؟ قلت } فََما ُيكَذُّبكَ { : فإن قلت 
كاذباً بسبب الدين وإنكاره بعد هذا الدليل ، يعين أنك تكذب إذا كذبت باجلزاء ، ألنّ كل مكذب باحلق فهو 

الذين َيَتَولَّْوَنُه { : والباء مثلها يف قوله تعاىل . كاذب ، فأّي شيء يضطرك إىل أن تكون كاذباً بسبب تكذيب اجلزاء 
أنّ خلق اإلنسان من نطفة ، وتقوميه بشراً سوياً وتدرجيه يف : واملعىن ]  ١٠٠: النحل [ } ين ُهم به مُّْشرِكُونَ والذ

ال ترى دليالً أوضح منه على قدرة : مراتب الزيادة إىل أن يكمل ويستوي ، مث تنكيسه إىل أن يبلغ أرذل العمر 
 يعجز عن إعادته ، فما سبب تكذيبك أيها اإلنسان باجلزاء بعد مل: اخلالق ، وأن من قدر من اإلنسان على هذا كله 

وعيد } )  ٨( أَلَْيَس اهللا بِأَْحكَمِ احلاكمني { اخلطاب لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وقيل . هذا الدليل القاطع 
  :وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم . للكفار ، وأنه حيكم عليهم مبا هم أهله 

  »بلى وأنا على ذلك من الشاهدين « : ان إذا قرأها قال أنه ك)  ١٣٢٠( 
  :عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

العافية واليقني ما دام يف دار الدنيا ، وإذا مات أعطاه اهللا : من قرأ سورة التني أعطاه اهللا خصلتني « )  ١٣٢١( 
  .» من األجر بعدد من قرأ هذه السورة 

َعلََّم ) ٤(الَِّذي َعلََّم بِالْقَلَمِ ) ٣(اقَْرأْ َوَربُّكَ الْأَكَْرُم ) ٢(َخلََق الْإِْنَسانَ ِمْن َعلَقٍ ) ١(ِذي َخلََق اقَْرأْ بِاْسمِ رَبَِّك الَّ
  ) ٥(الْإِْنَسانَ َما لَْم َيْعلَْم 

{ حمل . هي أول سورة نزلت وأكثر املفسرين على أن الفاحتة أول ما نزل مث سورة القلم : عن ابن عباس وجماهد 
: كيف قال : فإن قلت . بسم اهللا ، مث اقرأ : اقرأ مفتتحاً باسم ربك ، قل : النصب على احلال ، أي } باسم رَّبَك 

إما أن ال يقّدر له مفعول : هو على وجهني : ؟ قلت } َخلََق اإلنسان { : فلم يذكر له مفعوالً ، مث قال } َخلََق { 
وإما أن يقّدر ويراد خلق كل شيء ، فيتناول كل . واستأثر به ال خالق سواه وأن يراد أنه الذي حصل منه اخللق 

ختصيص لإلنسان } َخلََق اإلنسان { : وقوله . خملوق ، ألنه مطلق ، فليس بعض املخلوقات أوىل بتقديره من بعض 
الذي خلق اإلنسان : اد وجيوز أن ير. بالذكر من بني ما يتناوله اخللق؛ ألن التنزيل إليه وهو أشرف ما على األرض 

مبهماً ، مث } الذى َخلََق { : فقيل ]  ٣ - ٢ - ١: الرمحن [ } الرمحن َعلََّم القرءان َخلََق اإلنسان { : ، كما قال 
ِمْن َعلَقٍ { مل قال : فإن قلت . وداللة على عجيب فطرته . تفخيماً خللق اإلنسان } َخلََق اإلنسان { : فسره بقوله 

ألن اإلنسان يف : قلت ]  ٦٧: غافر [ ؟ } ِمن نُّطْفٍَة ثُمَّ ِمْن َعلَقٍَة { : ، وإمنا خلق من علقة ، كقوله على اجلمع } 
الذي له الكمال يف زيادة كرمه } األكرم { ] .  ٢: العصر [ } إِنَّ اإلنسان لَِفى ُخْسرٍ { : معىن اجلمع ، كقوله 

صى ، وحيلم عنهم فال يعاجلهم بالعقوبة مع كفرهم وجحودهم على كل كرم ، ينعم على عباده النعم اليت ال حت
لنعمه وركوهبم املناهي وإطراحهم األوامر ، ويقبل توبتهم ويتجاوز عنهم بعد اقتراف العظائم ، فما لكرمه غاية وال 

)  ٤( َم بالقلم األكرم الذى َعلَّ{ األكرم : أمد ، وكأنه ليس وراء التكرم بإفادة الفوائد العلمية تكرم ، حيث قال 
فدلّ على كمال كرمه بأنه علم عباده ما مل يعلموا ، ونقلهم من ظلمة اجلهل إىل } )  ٥( َعلََّم اإلنسان َما لَْم َيْعلَْم 

نور العلم ، ونبه على فضل علم الكتابة ملا فيه من املنافع العظيمة اليت ال حييط هبا إالّ هو ، وما دّونت العلوم وال 
ال ضبطت أخبار األولني ومقاالهتم ، وال كتب اهللا املنزلة إالّ بالكتابة؛ ولوال هي ملا استقامت أمور قيدت احلكم و

ولبعضهم يف . الدين والدنيا؛ ولو مل يكن على دقيق حكمة اهللا ولطيف تدبريه ودليل إالّ أمر القلم واخلط ، لكفى به 
  :صفة القلم 



  قُطِْف الُْخطَا َنيَّالَةٍ أَقَْصى املَُدى ...َوَرَواِقمُ ُرقْشٍ كَِمثْلِ أََراِقم 
  إالَّ إذَا لَعَِبْت بَِها بِيضُ املَُدى... ُسوِد الْقَوَاِئمِ َما َيجِدُّ ِمِسُريَها 

  .» علم اخلط بالقلم«: وقرأ ابن الزبري 

َعْبًدا إِذَا َصلَّى ) ٩(أََرأَْيَت الَِّذي َيْنَهى ) ٨(رُّجَْعى إِنَّ إِلَى رَبَِّك ال) ٧(أَنْ َرآُه اْسَتغَْنى ) ٦(كَلَّا إِنَّ الْإِْنَسانَ لََيطَْغى 
أَلَْم َيعْلَْم بِأَنَّ اللََّه ) ١٣(أََرأَْيَت إِنْ كَذََّب َوَتوَلَّى ) ١٢(أَوْ أََمَر بِالتَّقَْوى ) ١١(أََرأَْيتَ إِنْ كَانَ َعلَى الُْهَدى ) ١٠(

َسَنْدُع الزََّبانَِيةَ ) ١٧(فَلَْيْدُع نَاِدَيُه ) ١٦(نَاِصَيٍة كَاِذَبٍة َخاِطئٍَة ) ١٥(ْسفًَعا بِالنَّاِصَيِة كَلَّا لَِئْن لَْم َيْنَتهِ لََن) ١٤(َيَرى 
  ) ١٩(كَلَّا لَا ُتِطْعُه َواْسُجْد َواقْتَرِْب ) ١٨(

يقال . أن رأى نفسه } ءاهُ أَن رَّ{ ردع ملن كفر بنعمة اهللا عليه بطغيانه ، وإن مل يذكر لداللة الكالم عليه } كَالَّ { 
العلم ، ولو كانت مبعىن اإلبصار : ومعىن الرؤية . رأيتين وعلمتين ، وذلك بعض خصائصها : يف أفعال القلوب : 

واقع على طريقة } إِنَّ إىل رَّبَك الرجعى { هو املعفول الثاين } استغىن { و . المتنع يف فعلها اجلمع بني الضمريين 
: وقيل . مصدر كالبشرى مبعىن الرجوع : والرجعى . سان ، هتديداً له وحتذيراً من عاقبة الطغيان االلتفات إىل اإلن

  :وروي } )  ٩( أََرَءْيَت الذى ينهى { وكذلك . نزلت يف أيب جهل 
أتزعم أن من استغىن طغى ، فاجعل لنا جبال مكة فضة : أنه قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم )  ١٣٢٢( 

إن شئت فعلنا ذلك ، مث إن مل يؤمنوا : ، لعلنا نأخذ منها فنطغى فندع ديننا ونتبع دينك ، فنزل جربيل فقال وذهباً 
وروي عنه لعنه . فعلنا هبم ما فعلنا بأصحاب املائدة ، فكّف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الدعاء إبقاء عليهم 

  :اهللا أنه قال 
فوالذي حيلف به ، لئن رأيته توطأت عنقه ، : قال . نعم : ظهركم؟ قالوا هل يعفر حممد وجهه بني أ)  ١٣٢٣( 

{ إن بيين وبينه خلندقاً من نار وهوالً وأجنحة : مالك يا أبا احلكم ، فقال : فجاءه مث نكص على عقبيه ، فقالوا له 
ان ذلك الناهي على طريقة أخربين عمن ينهى بعض عباد اهللا عن صالته إن ك: ومعناه } )  ٩( أَرءَْيَت الذى ينهى 

أو كان آمراً باملعروف والتقوى فيما يأمر به من عبادة األوثان كما يعتقد ، . سديدة فيما ينهى عنه من عبادة اهللا 
)  ١٤( أَلَْم َيْعلَم بِأَنَّ اهللا يرى { وكذلك إن كان على التكذيب للحق والتويل عن الدين الصحيح ، كما نقول حنن 

ما متعلق أرأيت؟ : فإن قلت . وهذا وعيد . واله من هداه وضالله فيجازيه على حسب ذلك ويطلع على أح} 
هو : فأين جواب الشرط؟ قلت : فإن قلت . الذي ينهى مع اجلملة الشرطية ، ومها يف موضع املفعولني : قلت 

حذف لداللة ذكره يف جواب  إن كان على اهلدى أو أمر بالتقوى ، أمل يعلم بأن اهللا يرى؟ وإمنا: حمذوف ، تقديره 
إن : كما صحّ يف قولك : جواباً للشرط؟ قلت } أَلَْم َيعْلَم { فكيف صّح أن يكون : فإن قلت . الشرط الثاين 

فما أرأيت الثانية وتوسطها بني مفعول أرأيت؟ : أكرمتك أتكرمين؟ وإن أحسن إليك زيد هل حتسن إليه؟ فإن قلت 
ردع أليب } كَالَّ { وعن احلسن أنه أمية بن خلف كان ينهى سلمان عن الصالة . د هي زائدة مكّررة للتوكي: قلت 

لََنْسفَعاً { عما هو فيه } لَِّئن لَّْم َينَتِه { جهل وخسوء له عن هنيه عن عبادة اهللا تعاىل وأمره بعبادة الالت ، مث قال 
قال عمرو بن . قبض على الشيء وجذبه بشّدة ال: والسفع . لنأخذن بناصيته ولنسحبنه هبا إىل النار } بالناصية 

  :معديكرب 



  ِمْن َبْينِ ُملْجِمِ ُمْهرِِه أَوْ َسافِعِ... قَْوٌم إذَا َيقَُع الصَّرِيُخ رَأَْيتَُهْم 
وكتبتها يف املصحف باأللف على حكم الوقف . ألسفعا : وقرأ ابن مسعود . بالنون املشّددة » لنسفعّن«: وقرىء 

بدل من الناصية؛ وجاز بدهلا عن املعرفة ، } نَاِصَيٍة { ناصية املذكور ، اكتفى بالم العهد عن اإلضافة  ، وملا علم أهنا
وكالمها على . هي ناصية ، وناصية بالنصب : على » ناصية«: وقرىء . وهي نكرة؛ ألهنا وصفت فاستقلت بفائدة 

وفيه من احلسن واجلزالة ما . احلقيقة لصاحبها  ومها يف. ووصفها بالكذب واخلطأ على اإلسناد اجملازي . الشتم 
أهل : واملراد . جيتمعون : أي . اجمللس الذي ينتدى فيه القوم : والنادي . ناصية كاذب خاطىء : ليس يف قولك 

  :كما قال جرير . النادي 
  :وقال زهري ... لَُهْم َمْجِلٌس ُصْهُب السَِّبالِ أَِذلَّةٌ 

  :روى . اجمللس : واملقامة ... انٌ ُوُجوُهُهْم َوِفيهِْم َمقَاَماتٌ ِحَس
أمل أهنك؟ فأغلظ له رسول اهللا : أن أبا جهل مّر برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يصلي فقال )  ١٣٢٤( 

سيدعى «: وقرأ ابن أيب عبلة . ، فنزلت " أهتّددين وأنا أكثر أهل الوادي نادياً : " صلى اهللا عليه وسلم ؛ فقال 
وهو : الشرط ، الواحدة ، زبنية ، كعفرية ، من الزبن : على البناء للمفعول ، والزبانية يف كالم العرب » نيةالزبا

زبانية على : زباين ، فقيل : زبين ، وكأنه نسب إىل الزبن ، مث غري للنسب ، كقوهلم أمسى؛ وأصله : وقيل . الدفع 
  :اهللا عليه وسلم  وعن النيب صلى. مالئكة العذاب : التعويض؛ واملراد 

أي اثبت على ما أنت } الَ ُتِطْعهُ { ردع أليب جهل } كَالَّ { " لو دعا ناديه ألخذته الزبانية عياناً ) "  ١٣٢٥( 
: ودم على سجودك ، يريد } واسجد { ] .  ٨: القلم [ } فَالَ ُتِطعِ املكذبني { : عليه من عصيانه ، كقوله 

  :ويف احلديث . ربك وتقّرب إىل } واقترب { الصالة 
  "أقرب ما يكون العبد إىل ربه إذا سجد ) "  ١٣٢٦( 

  :عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  " .من قرأ سورة العلق أعطي من األجر كأمنا قرأ املفّصل كله ) "  ١٣٢٧( 

َتنَزَّلُ الَْملَاِئكَةُ وَالرُّوُح ) ٣(لَْيلَةُ الْقَْدرِ خَْيٌر ِمْن أَلِْف َشْهرٍ ) ٢( َوَما أَْدَراَك َما لَْيلَةُ الْقَْدرِ) ١(إِنَّا أَنَْزلَْناُه ِفي لَْيلَِة الْقَْدرِ 
  ) ٥(َسلَاٌم ِهَي َحتَّى َمطْلَعِ الْفَْجرِ ) ٤(ِفيَها بِإِذِْن َربِّهِْم ِمْن كُلِّ أَْمرٍ 

أنه جاء بضمريه : غريه؛ والثاين  أن أسند إنزاله إليه وجعله خمتصاً به دون: أحدها : عظم القرآن من ثالثة أوجه 
. الرفع من مقدار الوقت الذي أنزل فيه : دون امسه الظاهر شهادة له بالنباهة واالستغناء عن التنبيه عليه؛ والثالث 

وأماله جربيل على السفرة ، مث كان . روي أنه أنزل مجلة واحدة يف ليلة القدر من اللوح احملفوظ إىل السماء الدنيا 
املعىن إنا ابتدأنا إنزاله يف : وعن الشعيب . لى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جنوماً يف ثالث وعشرين سنة ينزله ع

وأكثر القول أهنا . ليلة القدر واختلفوا يف وقتها فأكثرهم على أهنا يف شهر رمضان يف العشر األواخر يف أوتارها 
طلباً ملوافقتها ، فتكثر عبادته ويتضاعف : يريدها الليايل الكثرية  السابعة منها؛ ولعل الداعي إىل إخفائها أن حييي من

ليلة تقدير : ومعىن ليلة القدر . ثوابه ، وأن ال يتكل الناس عند إظهارها على إصابة الفضل فيها فيفرَّطوا يف غريها 
مسيت بذلك خلطرها : وقيل ]  ٤: ن الدخا[ } ِفيَها ُيفَْرُق كُلُّ أَْمرٍ َحِكيمٍ { : األمور وقضائها ، من قوله تعاىل 

ومل تبلغ درايتك غاية فضلها ومنتهى علّو قدرها ، مث : يعين } َوَما أَْدرَاَك َما لَْيلَةُ القدر { وشرفها على سائر الليايل 
ها بني ذلك بأهنا خري من ألف شهر ، وسبب ارتقاء فضلها إىل هذه الغاية ما يوجد فيها من املصاحل الدينية اليت ذكر



  :من تنزل املالئكة والروح ، وفصل كل أمر حكيم ، وذكر يف ختصيص هذه املّدة : 
أنّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذكر رجالً من بين إسرائيل لبس السالح يف سبيل اهللا ألف شهر ، )  ١٣٢٨( 

إنّ : وقيل . الغازي فعجب املؤمنون من ذلك ، وتقاصرت إليهم أعماهلم ، فأعطوا ليلة هي خري من مّدة ذلك 
الرجل فيما مضى ما كان يقال له عابد حىت يعبد اهللا ألف شهر ، فأعطوا ليلة إن أحيوها كانوا أحّق بأن يسموا 

خلق من : وقيل . جربيل } والروح { إىل األرض : إىل السماء الدنيا ، وقيل } تََنزَّلَ { عابدين من أولئك العباد 
تتنزل من أجل كل أمر قضاه اهللا لتلك السنة إىل : أي } ّمن كُلّ أَْمرٍ { إالّ تلك الليلة املالئكة ال تراهم املالئكة 

ال يلقون مؤمناً وال مؤمنة إالّ سلموا عليه يف : وقيل . من أجل كل إنسان : أي » من كل امرىء«: وقرىء . قابل 
إالّ السالمة واخلري ، ويقضي يف غريها بالء  ال يقدر اهللا فيها: ما هي إالّ سالمة ، أي } سالم ِهىَ { تلك الليلة 

  .بفتح الالم وكسرها » مطلع«: وقرىء . ما هي أالّ سالم لكثرة ما يسلمون على املؤمنني : أو . وسالمة 
  :عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  " .من قرأ سورة القدر أعطي من األجر كمن صام رمضان وأحيا ليلة القدر ) "  ١٣٢٩( 

َرُسولٌ ِمَن اللَِّه َيْتلُو ُصُحفًا ُمطَهََّرةً ) ١(َيكُنِ الَِّذيَن كَفَُروا ِمْن أَْهلِ الِْكتَابِ وَالُْمْشرِِكَني ُمنْفَكَِّني حَتَّى َتأِْتَيُهمُ الَْبيَِّنةُ لَْم 
َوَما أُِمُروا إِلَّا ِلَيْعُبدُوا اللََّه ) ٤(ْعِد َما َجاَءتُْهُم الَْبيَِّنةُ َوَما َتفَرََّق الَِّذيَن أُوُتوا الِْكتَاَب إِلَّا ِمْن َب) ٣(ِفيَها كُُتٌب قَيَِّمةٌ ) ٢(

إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا ِمْن أَْهلِ الِْكتَابِ ) ٥(ُمْخِلِصَني لَُه الدِّيَن ُحَنفَاَء َويُِقيُموا الصَّلَاةَ َويُْؤُتوا الزَّكَاةَ َوذَِلَك ِديُن الْقَيَِّمِة 
إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاتِ أُولَِئَك ُهْم َخْيرُ ) ٦( ِفي َنارِ َجهَنََّم خَاِلِديَن ِفيَها أُولَِئَك ُهْم َشرُّ الَْبرِيَِّة َوالُْمْشرِِكَني

َن ِفيَها أََبًدا َرِضَي اللَُّه َعْنُهْم َوَرضُوا َعْنُه َجَزاؤُُهْم ِعْنَد َربِّهِمْ َجنَّاُت َعْدٍن َتْجرِي ِمْن َتْحِتَها الْأَْنَهارُ َخاِلِدي) ٧(الْبَرِيَِّة 
  ) ٨(ذَِلَك ِلَمْن َخِشَي َربَُّه 

ال ننفك مما : كان الكفار من الفريقني أهل الكتاب وعبدة األصنام يقولون قبل مبعث النيب صلى اهللا عليه وسلم 
توب يف التوراة واإلجنيل ، وهو حممد صلى اهللا حنن عليه من ديننا وال نتركه حىت يبعث النيب املوعود الذي هو مك

يعين أهنم كانوا يعدون } َوَما َتفَرََّق الذين أُوتُواْ الكتاب { : عليه وسلم ، فحكى اهللا تعاىل ما كانوا يقولونه مث قال 
إالّ جميء إذا جاءهم الرسول ، مث ما فرقهم عن احلق وال أقّرهم على الكفر : اجتماع الكلمة واالتفاق على احلق 

لست مبنفك مما أنا فيه حىت : الرسول صلى اهللا عليه وسلم ؛ ونظريه يف الكالم أن يقول الفقري الفاسق ملن يعظه 
مل تكن منفكاً عن الفسق حىت توسر ، وما : يرزقين اهللا الغىن ، فريزقه اهللا الغىن فيزداد فسقاً ، فيقول واعظه 

أن . وانفكاك الشيء من الشيء . يذكره ما كان يقوله توبيخاً وإلزاماً : غمست رأسك يف الفسق إالّ بعد اليسار 
. أهنم متشبثون بدينهم ا يتركونه إالّ عند جميء البينة : يزايله بعد التحامه به ، كالعظم إذا انفك من مفصله؛ واملعىن 

{ حاالً من البينة » رسوال«:  ويف قراءة عبد اهللا. بدل من البينة } رَُّسولٌ { و . احلجة الواضحة } البينة { و 
مستقيمة ناطقة باحلق والعدل؛ واملراد } قَيَِّمةٌ { مكتوبات } ِفيَها كُُتٌب { من الباطل } مُّطَهََّرةً { قراطيس } ُصُحفاً 

ليس به؛ : أو تفرقهم فرقاً؛ فمنهم من آمن ، ومنهم من أنكر ، وقال . تفرقهم عن احلق وانقشاعهم عنه : بتفرقهم 
َوَما { : مل مجع بني أهل الكتاب واملشركني أّوالً مث أفرد أهل الكتاب يف قوله : فإن قلت . نهم من عرف وعاند وم

ألهنم كانوا على علم به لوجوده يف كتبهم ، فإذا وصفوا بالتفرق عنه كان : ؟ قلت } َتفَرََّق الذين أُوُتواْ الكتاب 
يعين يف التوراة واإلجنيل إالّ بالدين احلنيفي ، ولكنهم حرفوا } ِمُرواْ َوَما أُ{ من ال كتاب له أدخل يف هذا الوصف 

فإن . على تأويل الدين بامللة » وذلك الدين القيمة«وقرىء؛ . دين امللة القيمة : أي } وَذَِلَك ِديُن القيمة { وبدلوا 



وما أمروا مبا يف الكتابني إالّ ألجل أن يعبدوا : معناه : ؟ قلت } َوَما أُِمُرواْ إِالَّ ِلَيعُْبُدواْ اهللا { : ما وجه قوله : قلت 
باهلمز؛ » الربيئة«: قرأ نافع . بأن يعبدوا : ، مبعىن » إال أن يعبدوا«: وقرأ ابن مسعود . اهللا على هذه الصفة 

» خيار الربية«: مما استمر االستعمال على ختفيفه ورفض األصل وقرىء : والنّيب ، والربية . والقّراء على التخفيف 
  .يف مجع جيد وطيب : مجع خري ، كجياد وطياب 

  :عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  " .من قرأ مل يكن كان يوم القيامة مع خري الربية مساء ومقبالً ) "  ١٣٣٠( 

) ٤(َيْومَِئٍذ ُتَحدِّثُ أَْخَبارََها ) ٣(إِْنَسانُ َما لََها َوقَالَ الْ) ٢(وَأَْخَرَجِت الْأَْرُض أَثْقَالََها ) ١(إِذَا ُزلْزِلَِت الْأَْرُض زِلَْزالََها 
َوَمْن ) ٧(فََمْن َيْعَملْ ِمثْقَالَ ذَرٍَّة خَْيًرا َيَرُه ) ٦(َيْومَِئٍذ َيْصُدُر النَّاُس أَْشَتاًتا ِلُيرَْوا أَْعَمالَُهْم ) ٥(بِأَنَّ رَبََّك أَْوَحى لََها 
٨(ا َيَرُه َيْعَملْ ِمثْقَالَ ذَرٍَّة َشر (  

اسم؛ وليس يف األبنية فعالل بالفتح إالّ يف : مصدر ، واملفتوح : بكسر الزاي وفتحها؛ فاملكسور : قرىء » زلزاهلا«
معناه زلزاهلا الذي تستوجبه يف احلكمة وهو مشيئة اهللا ، : ما معىن زلزاهلا باإلضافة؟ قلت : فإن قلت . املضاعف 

ما : أكرم التقّي إكرامه ، وأهن الفاسق إهانته ، تريد : وحنوه قولك . عده وهو الزلزال الشديد الذي ليس ب
وهو متاع البيت ، . مجع ثقل : األثقال . يستوجبانه من اإلكرام واإلهانة أو زلزاهلا كله ومجيع ما هو ممكن منه 

زلزلت هذه الزلزلة الشديدة }  َوقَالَ اإلنسان َما لََها{ وحتمل أثقالكم جعل ما يف جوفها من الدفائن أثقاالً هلا 
ولفظت ما يف بطنها؛ وذلك عند النفخة الثانية حني تزلزل وتلفظ أمواهتا أحياء ، فيقولون ذلك ملا يبهرهم من األمر 

هذا قول الكافر؛ ألنه كان ال يؤمن : وقيل ] .  ٥٢: يس [ } من بعثنا من مرقدنا { : الفظيع ، كما يقولون 
ما معىن : فإن قلت ] .  ٥٢: يس [ } هذا ما وعد الرمحن وصدق املرسلون { : يقول بالبعث؛ فأما املؤمن ف

هو جماز عن إحداث اهللا تعاىل فيها من األحوال ما يقوم مقام التحديث باللسان : حتديث األرض واإلحياء هلا؟ قلت 
وأنّ هذا ما كانت األنبياء  ، حىت ينظر من يقول ما هلا إىل تلك األحوال ، فيعلم مل زلزلت ومل لفظت األموات؟

وروي عن رسول اهللا . وخترب مبا عمل عليها من خري وشّر . ينطقها اهللا على احلقيقة : وقيل . ينذرونه وحيذرون منه 
  :صلى اهللا عليه وسلم 

{ : ما ناصبهما؟ قلت ) : إذا ، ويومئذ : ( فإن قلت " تشهد على كل أحد مبا عمل على ظهرها ) "  ١٣٣١( 
فإن . بتحّدث } َيْومَِئٍذ { مبضمر ، و ) إذا ( وجيوز أن ينتصب . } ُتَحدِّثُ { ، وناصبهما ) إذا ( بدل من } ِئذٍ َيْوَم

أخبارها ، وأصله حتدث اخللق أخبارها؛ إالّ أن : قد حذف أّوهلما ، والثاين : ؟ قلت ) حتدث ( أين مفعوال : قلت 
؟ } بِأَنَّ َربَّكَ { : مب تعلقت الباء يف قوله : فإن قلت . تعظيماً لليوم  املقصود ذكر حتديثها األخبار ال ذكر اخللق

: وجيوز أن يكون املعىن . حتّدث أخبارها بسبب إحياء ربك هلا ، وأمره إياها بالتحديث : بتحّدث ، معناه : قلت 
حتديث بأخبارها ، كما  :يومئذ حتدث بتحديث أنّ ربك أوحى هلا أخبارها ، على أن حتديثها بأن ربك أوحى هلا 

كأنه } أَخَْباَرَها { بدالً من } بِأَنَّ رَبََّك { وجيوز أن يكون . نصحتين كل نصيحة ، بأن نصحتين يف الدين : تقول 
مبعىن } أوحى لََها { حدثته كذا وحدثته بكذا ، و : يومئذ حتدث بأخبارها بأن ربك أوحى هلا؛ ألنك تقول : قيل 

  :قال ]  ٤٠: النحل [ } أَن نَّقُولَ لَُه كُْن فََيكُونُ { : از كقوله أوحى إليها ، وهو جم
. تنىبء ، بالتخفيف : وسعيد بن جبري . » تنىبء أخبارها«: وقرأ ابن مسعود ... أَْوَحى لََها الْقََراَر فَاْسَتقَرَّْت 



أو يصدرون . سود الوجوه فزعني بيض الوجوه آمنني؛ و} أَْشتَاتاً { يصدرون عن خمارجهم من القبور إىل املوقف 
  .عن املوقف أشتاتاً يتفرق هبم طريقا اجلنة والنار ، لريوا جزاء أعماهلم 

وحيكى أنّ . بالضم » يره«: وقرأ ابن عباس وزيد بن علي . بالفتح » لريوا«: ويف قراءة النّيب صلى اهللا عليه وسلم 
  :خّرت؛ فقال قّدمت وأ: فقيل له } َخْيراً َيَرهُ { أعرابياً أخر 

  ِكالَ َجانَِبْي َهْرَشى لَُهنَّ طَرِيُق... ُخذَا َبطَْن َهْرَشى أَْو قَفَاَها فَإن 
حسنات الكافر حمبطة : فإن قلت . ما يرى يف شعاع الشمس من اهلباء » الذّر«: النملة الصغرية ، وقيل : والذّرة 

املعىن فمن :  اجلزاء مبثاقيل الذّر من اخلري والشّر؟ قلت بالكفر ، وسيئات املؤمن معفّوة باجتناب الكبائر ، فما معىن
{ : من فريق األشقياء؛ ألنه جاء بعد قوله : ومن يعمل مثقال ذّرة شراً . من فريق السعداء : يعمل مثقال ذّرة خرياً 

  .} َيْصُدُر الناس أَْشتَاتاً 
  :عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  " .من قرأ سورة إذا زلزلت أربع مرات كان كمن قرأ القرآن كله ) "  ١٣٣٢( 

إِنَّ ) ٥(بِِه َجْمًعا  فََوَسطَْن) ٤(فَأَثَْرنَ بِِه َنقًْعا ) ٣(فَالُْمغَِرياتِ صُْبًحا ) ٢(فَالُْمورَِياِت قَْدًحا ) ١(َوالَْعاِديَاِت ضَْبًحا 
أَفَلَا َيْعلَُم إِذَا ُبْعِثَر َما ِفي الْقُبُورِ ) ٨(وَإِنَُّه ِلُحبِّ الَْخْيرِ لََشِديٌد ) ٧(َوإِنَُّه َعلَى ذَِلَك لََشهِيٌد ) ٦(الْإِْنَسانَ ِلَربِّهِ لَكَنُوٌد 

  ) ١١(مَِئٍذ لََخبٌِري إِنَّ َربَُّهْم بِهِْم َيْو) ١٠(َوُحصِّلَ َما ِفي الصُّدُورِ ) ٩(

. أح أح : وعن ابن عباس أنه حكاه فقال . صوت أنفاسها إذا عدون : والضبح . أقسم خبيل الغزاة تعدو فتضبح 
  :قال عنترة 

  َبُح ِفي ِحيَاضِ الَْمْوتِ ضَْبحَا... َوالْخَْيلُ َتكَْدحُ ِحَني َتْض 
أو . والضاحبات؛ ألن الضبح يكون مع العدو : قيل  يضبحن ضبحا ، أو بالعاديات ، كأنه: وانتصاب ضبحا على 

قادحات } قَْدحاً { توري نار احلباحب وهي ما ينقدح من حوافرها } فاملوريات { ضاحبات : على احلال ، أي 
قدح فأورى ، وقدح فأصلد ، : تقول . إخراج النار : واإليراء . الصك : والقدح . صاكات حبوافرها احلجارة 

 ٤( فَأَثَْرنَ بِِه َنقْعاً { يف وقت الصبح } صُْبحاً { تغري على العدوّ } فاملغريات { مبا انتصب به ضبحا وانتصب قدحاً 
أو فوسطن . وسطن النقع اجلمع : بذلك الوقت ، أو بالنقع ، أي } فََوَسطَْن بِِه { فهيجن بذلك الوقت غباراً } ) 

للعدّو : وقيل . الضمري ملكان الغارة : وقيل . مبعىن توسطه ووسطه . من مجوع األعداء } َجْمعاً { ملتبسات به 
  :الصياح ، من قوله عليه الصالة والسالم : وجيوز أن يراد بالنقع } والعاديات { الذي دلّ عليه 

  :وقول لبيد " ما مل يكن نقع وال لقلقة ) "  ١٣٣٣( 
بالتشديد ، » فأثرن«: وقرأ أبو حيوة . م صياحاً وجلبة فهيجن يف املغاز عليه: أي ... فََمَتى َيْنقَْع ُصراٌخ صَاِدق 

: أو قلب ثوّرن إىل وثرن ، وقلب الواو مهزة ، وقرىء . فأظهرن به غباراً؛ ألنّ التأثري فيه معىن اإلظهار : مبعىن 
مبالغة يف  وهي]  ٢٥: البقرة [ } وَأُُتواْ بِهِ { : والباء مزيدة للتوكيد ، كقوله . بالتشديد للتعدية » فوسطن«

  :وعن ابن عباس . وسطن 
ففسرهتا باخليل ، فذهب } )  ١( والعاديات ضَْبحاً { كنت جالساً يف احلجر فجاء رجل فسألين عن )  ١٣٣٤( 

تفيت الناس : ادعه يل ، فلما وقفت على رأسه قال : فقال : إىل علّي وهو حتت سقاية زمزم فسأله وذكر له ما قلت 



فرس الزبري وفرس : هللا إن كانت ألّول غزوة يف اإلسالم بدر ، وما كان معنا إالّ فرسان مبا ال علم لك به ، وا
اإلبل من عرفة إىل املزدلفة ، ومن املزدلفة إىل مىن؛ فإن صّحت الرواية فقد } )  ١( العاديات َضْبحاً { للمقداد 

. للمهر ، والثغر للثورة وما أشبه ذلك استعري الضبح لإلبل ، كما استعري املشافر واحلافر لإلنسان ، والشفتان 
ضبحت اإلبل وضبعت : الضبح مبعىن الضبع ، يقال : وقيل . الضبح ال يكون إالّ للفرس والكلب والثعلب : وقيل 

: ؟ قلت ) فأثرن ( عالم عطف : فإن قلت . هو املزدلفة : ومجع . إذا مّدت أضباعها يف السري ، وليس بثبت : 
. الكفور : الكنود . والاليت عدون فأورين ، فأغرن فأثرن : اسم الفاعل موضعه؛ ألنّ املعىن على الفعل الذي وضع 

العاصي ، : الكنود بلسان كندة : وعن الكليب . كندة ، ألنه كند أباه ففارقه : ومنه مسي . وكند النعمة كنوداً 
لنعمة ربه خصوصاً لشديد الكفران؛ ألن  أنه: الكفور ، يعين : البخيل ، وبلسان مضر وربيعة : وبلسان بين مالك 

تفريطه يف شكر نعمة غري اهللا تفريط قريب ملقاربة النعمة ، ألن أجلّ ما أنعم به على اإلنسان من مثله نعمة أبويه ، مث 
يشهد } لََشهِيٌد { على كنوده } على ذلك { وإن اإلنسان } وإنه { إن ُعظماها يف جنب أدىن نعمة اهللا قليلة ضئيلة 

  .على نفسه وال يقدر أن جيحده لظهور أمره 

: البقرة [ } إِن َتَركَ َخيًْرا { : املال من قوله تعاىل } اخلري { وإنّ اهللا على كنوده لشاهد على سبيل الوعيد : وقيل 
  :قال طرفة . فالن شديد ومتشّدد : يقال . البخيل املمسك : والشديد ]  ١٨٠

  َعِقيلَةَ َمالِ الْفَاِحشِ املََتَشدِِّد... َراَم َوَيْصطَِفي أََرى الَْمْوَت يَْعَتاُم الِْك
القوي ، وإنه حلب املال : أو أراد بالشديد . لبخيل ممسك : وإنه ألجل حب املال وأن إنفاقه يثقل عليه : يعين 

د هلذا األمر هو تشدي: تقول . وإيثار الدنيا وطلبها قوي مطيق ، وهو حلب عبادة اهللا وشكر نعمته ضعيف متقاعس 
ُبْعِثرَ { أنه حلب اخلريات غري هش منبسط ، ولكنه شديد منقبض : أو أراد . إذا كان مطيقاً له ضابطاً : ، وقويٌّ له 

حصلّ ( ومعىن . بالتخفيف : وحصل . على بنائهما للفاعل : وحصل . وحبث ، وحبثر » حبثر«: وقرىء . بعث } 
ومعىن . احملصل : ومنه قيل للمنخل . ميز بني خريه وشره : وقيل . موعاً أظهر حمصالً جم: مجع يف الصحف ، أي ) 

إن رهبم هبم «: وقرأ أبو السمال . جمازاته هلم على مقادير أعماهلم؛ ألنّ ذلك أثر خربه هبم : علمه هبم يوم القيامة 
  .» يومئذ خبري

  :عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم 
  "لعاديات أعطي من األجر عشر حسنات بعدد من بات باملزدلفة وشهد مجعاً من قرأ سورة وا) "  ١٣٣٥( 

وََتكُونُ الْجَِبالُ ) ٤(َيْوَم َيكُونُ النَّاُس كَالْفََراشِ الَْمْبثُوِث ) ٣(َوَما أَْدرَاَك َما الْقَارَِعةُ ) ٢(َما الْقَارَِعةُ ) ١(الْقَارَِعةُ 
فَأُمُُّه َهاوَِيةٌ ) ٨(َوأَمَّا َمْن َخفَّْت َمَوازِيُنُه ) ٧(فَُهَو ِفي ِعيَشٍة رَاِضَيٍة ) ٦(ْن ثَقُلَْت َموَازِيُنُه فَأَمَّا َم) ٥(كَالِْعْهنِ الَْمْنفُوشِ 

  ) ١١(َناٌر َحاِمَيةٌ ) ١٠(َوَما أَْدَراَك َما ِهَيْه ) ٩(

شبههم } )  ٤( املبثوث  َيْوَم َيكُونُ الناس كالفراش{ تقرع : الظرف نصب مبضمر دلّت عليه القارعة ، أي 
. بالفراش يف الكثرة واالنتشار والضعف والذلة ، والتطاير إىل الداعي من كل جانب ، كما يتطاير الفراش إىل النار 

  :قال جرير 
  ِمثْلُ الْفَرَاشِ غَِشَني َنارَ الُْمْصطَِلي... إنَّ الْفََرذَْدَق َما َعِلْمُت َوقَْوَمُه 

وشبه اجلبال بالعهن وهو الصوف . لتفّرشه وانتشاره : ومسى فراشا . راشة وأذل وأجهل أضعف من ف: ويف أمثاهلم 



مجع : املوازين . » كالصوف«: وقرأ ابن مسعود . املصبغ ألواناً؛ ألهنا ألوان ، وباملنفوش منه؛ لتفّرق أجزائها 
ومنه حديث أيب بكر لعمر . هنا رجحا: وثقلها . أو مجع ميزان . موزون وهو العمل الذي له وزن وخطر عند اهللا 

وإمنا ثقلت موازين من ثقلت موازينهم يوم القيامة باتباعهم احلق وثقلها يف الدنيا ، «: رضي اهللا عنهما يف وصيته له 
وحق مليزان ال توضع فيه إالّ احلسنات أن يثقل ، وإمنا خفت موازين من خفت موازينه التباعهم الباطل وخفتها يف 

من قوهلم إذا دعوا على الرجل } )  ٩( فَأُمُُّه َهاوَِيةٌ { » مليزان ال توضع فيه إالّ السيئات أن خيفالدنيا ، وحق 
  :سقط وهلك ، فقد هوت أّمه ثكالً وحزناً قال : هوت أّمه؛ ألنه إذا هوى أي : باهللكة 

  ِحَني َيئُوُب َوَماذَا َيُردُّ اللَّْيلُ... َهَوْت أُمُُّه َما َيْبَعثُ الصُّْبُح غَاِدياً 
من أمساء النار ، وكأهنا النار العميقة هلوي أهل } َهاوَِيةٌ { : وقيل . وأما من خفت موازينه فقد هلك : فكأنه قيل 

  :النار فيها مهوى بعيداً ، كما روي 
ّم مأوى أّم ، على التشبيه؛ ألنّ األ: للمأوى : وقيل . فمأواه النار : أي » يهوي فيها سبعني خريفاً«)  ١٣٣٦( 

) هيه ( فأّم رأسه هاوية يف قعر جهنم ، ألنه يطرح فيها منكوساً : فأّمه هاوية ، أي : وعن قتادة . الولد ومفزعه 
أو ضمري هاوية واهلاء للسكت ، . يف التفسري األّول } )  ٩( فَأُمُُّه َهاوَِيةٌ { : ضمري الداهية اليت دلّ عليها قوله 

وقد اجيز . حقه أن ال يدرج لئال يسقطها اإلدراج ، ألّنها ثابتة يف املصحف : قيل و. وإذا وصل القارىء حذفها 
  .إثباهتا مع الوصل 

  :عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  " .من قرأ سورة القارعة ثقل اهللا هبا ميزانه يوم القيامة ) "  ١٣٣٧( 

كَلَّا لَْو َتْعلَُمونَ ِعلَْم ) ٤(ثُمَّ كَلَّا َسْوَف َتْعلَُمونَ ) ٣(كَلَّا َسْوَف َتْعلَُمونَ ) ٢(حَتَّى ُزْرُتُم الَْمقَابَِر ) ١(أَلَْهاكُُم التَّكَاثُُر 
  ) ٨(ثُمَّ لَُتسْأَلُنَّ َيْوَمِئٍذ َعنِ النَِّعيمِ ) ٧(ثُمَّ لََتَرُونََّها َعْيَن الَْيِقنيِ ) ٦(لََتَرُونَّ الَْجِحيَم ) ٥(الَْيِقنيِ 

حنن أكثر ، : التباري يف الكثرة والتباهي هبا ، وأن يقول هؤالء } التكاثر { و . إذا شغله :  أهلاه عن كذا وأقهاه
روي أن بين عبد مناف وبين سهم تفاخروا أيهم أكثر عدداً ، فكثرهم بنو عبد مناف فقالت . حنن أكثر : وهؤالء 

أنكم تكاثرمت : واملعىن . فكثرهتم بنو سهم  إن البغي أهلكنا يف اجلاهلية فعاّدونا باألحياء واألموات ،: بنو سهم 
عرب عن بلوغهم ذكر املوتى بزيارة املقابر : باألحياء حىت إذا استوعبتم عددهم صرمت إىل املقابر فتكاثرمت باألموات 

اكم أهل: واملعىن . هذا قرب فالن وهذا قرب فالن عند تفاخرهم : كانوا يزورون املقابر فيقولون : وقيل . هتكماً هبم 
عما يعينكم من أمر الدين الذي هو أهم وأعين  -وهو مما ال يعينكم وال جيدي عليكم يف دنياكم وآخرتكم  -ذلك 

منفقني أعماركم يف طلب الدنيا . أو أراد أهلاكم التكاثر باألموال واألوالد إىل أن متم وقربمت . من كل مهم 
وت ال همّ لكم غريها ، عما هو أوىل بكم من السعي لعاقبتكم واالستباق إليها والتهالك عليها ، إىل أن أتاكم امل

  :قال . عبارة عن املوت : وزيارة القبور . والعمل آلخرتكم 
  ذَاَق الضِّمَاَد أَْو َيزُوَر الْقَبْرا... لَْن ُيْخِلصَ الَْعاَم َخلِيلٌ ِعشْراً 

  :وقال 
  زُوَّارِهَافَأَْصَبحَ أَألمَّ ... زَاَر الْقُبُوَر أَُبو َماِلٍك 

ردع وتنبيه على أنه ال ينبغي للناظر } كَالَّ { ؟ على االستفهام الذي معناه التقرير »أأهلاكم«: وقرأ ابن عباس 
: والتكرير . إنذار ليخافوا فيتنبهوا من غفلتهم } سَْوَف َتْعلَُمونَ { لنفسه أن تكون الدنيا مجيع مهه وال يهتم بدينه 



: داللة على أن اإلنذار الثاين أبلغ من األّول وأشد ، كما تقول للمنصوح ) مث ( و . هم تأكيد للردع واألنذار علي
سوف تعلمون اخلطأ فيما أنتم عليه إذا عاينتم ما قّدامكم من هول لقاء : ال تفعل ، واملعىن : أقول لك مث أقول لك 

حمذوف اجلواب ، } لَّوْ َتْعلَُمونَ { : ضاً وقال مث كّرر التنبيه أي. اهللا ، وإنّ هذا التنبيه نصيحة لكم ورمحة عليكم 
كعلمكم ما تستيقنونه من األمور اليت وكلتم بعملها : لو تعلمون ما بني أيديكم علم األمر اليقني ، أي : يعين 

فبني هلم ما } )  ٦( لََتَرُونَّ اجلحيم { : لفعلتم ما ال يوصف وال يكتنه؛ ولكنكم ضالل جهلة؛ مث قال : مهمكم 
أنذرهم منه وأوعدهم به؛ وقد مّر ما يف إيضاح الشيء بعد إهبامه من تفخيمه وتعظيمه ، وهو جواب قسم حمذوف ، 
والقسم لتوكيد الوعيد ، وأن ما أوعدوا به ما ال مدخل فيه للريب؛ وكرره معطوفاً بثم تغليظاً يف التهديد وزيادة يف 

مل استكرهت والواو املضمومة قَلََبَها مهزة قياس : فإن قلت  .باهلمز وهي مستكرهة » لترؤن«: وقرىء . التهويل 
: ولتروهنا » لترون«: وقرىء . ذاك يف الواو اليت ضمتها الزمة ، وهذه عارضة اللتقاء الساكنني : مطرد؟ قلت 

  .الرؤية اليت هي نفس اليقني وخالصته : أي } َعْيَن اليقني { على البناء للمفعول 

عن اللهو والتنعم الذي شغلكم االلتذاذ به عن الدين } َعنِ النعيم { العلم واإلبصار : ية وجيوز أن يراد بالرؤ
هو نعيم : ما النعيم الذي يسئل عنه اإلنسان ويعاتب عليه؟ فما من أحد إالّ وله نعيم؟ قلت : فإن قلت . وتكاليفه 

للني ، ويقطع أوقاته باللهو والطرب ، ال من عكف مهته على استيفاء اللذات ، ومل يعش إالّ ليأكل الطيب ويلبس ا
يعبأ بالعلم والعمل ، وال حيّمل نفسه مشاقهما؛ فأما من متتع بنعمة اهللا وأرزاقه اليت مل خيلقها إالّ لعباده ، وتقّوى هبا 

 عليه فهو من ذاك مبعزل؛ وإليه أشار رسول اهللا صلى اهللا: على دراسة العلم والقيام بالعمل ، وكان ناهضاً بالشكر 
  :وسلم فيما يروي 

  »احلمد هللا الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمني « : أنه أكل هو وأصحابه متر وشربوا عليه ماء فقال )  ١٣٣٨( 
  :عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

من األجر كأمنا من قرأ أهلاكم التكاثر مل حياسبه اهللا بالنعيم الذي أنعم به عليه يف دار الدنيا ، وأعطي « )  ١٣٣٩( 
  .» قرأ ألف آية 

  ) ٣(إِلَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلحَاِت َوتََواصَْوا بِالَْحقِّ َوَتوَاَصْوا بِالصَّْبرِ ) ٢(إِنَّ الْإِْنَسانَ لَِفي ُخْسرٍ ) ١(َوالَْعْصرِ 

وقوله . العصر ، يف مصحف حفصة صالة ) والصالة الوسطى : ( أقسم بصالة العصر لفضلها ، بدليل قوله تعاىل 
  :عليه الصالة والسالم 

وألنّ التكليف يف أدائها أشّق لتهافت الناس يف جتاراهتم » من فاتته العصر فكأمنا وتر أهله وماله « )  ١٣٤٠( 
لقدرة أو أقسم بالعشي كما أقسم بالضحى ملا فيهما مجيعاً من دالئل ا. ومكاسبهم آخر النهار ، واشتغاهلم مبعايشهم 

: اخلسران ، كما قيل : واخلسر . للجنس : واإلنسان . أو أقسم بالزمان ملا يف مروره من أصناف العجائب . 
أن الناس يف خسران من جتارهتم إالّ الصاحلني وحدهم ، ألهنم اشتروا اآلخرة بالدنيا ، : واملعىن . الكفر يف الكفران 

باألمر } َوَتوَاصَْواْ باحلق { م ، فوقعوا يف اخلسارة والشقاوة فرحبوا وسعدوا ، ومن عداهم جتروا خالف جتارهت
من توحيد اهللا وطاعته ، واتباع كتبه ورسله ، والزهد يف الدنيا ، : الثابت الذي ال يسوغ إنكاره ، وهو اخلري كله 

  .به عباده عن املعاصي وعلى الطاعات ، على ما يبلو اهللا } َوتََواصَْواْ بالصرب { والرغبة يف اآلخرة 



من قرأ سورة والعصر غفر اهللا له وكان ممن تواصى باحلق وتواصى بالصرب « : عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 «.  

َوَما ) ٤(لُْحطََمِة كَلَّا لَُينَْبذَنَّ ِفي ا) ٣(َيْحَسُب أَنَّ َمالَهُ أَْخلََدُه ) ٢(الَِّذي َجَمَع َمالًا َوَعدََّدُه ) ١(َوْيلٌ ِلكُلِّ ُهَمَزةٍ لَُمَزٍة 
ِفي َعَمٍد ُمَمدََّدةٍ ) ٨(إِنََّها َعلَْيهِْم مُْؤَصَدةٌ ) ٧(الَِّتي َتطَِّلُع َعلَى الْأَفِْئَدِة ) ٦(َناُر اللَِّه الُْموقََدةُ ) ٥(أَْدَراَك َما الُْحطََمةُ 

)٩ (  

الكسر من أعراض الناس والغض : راد ملزه هلزه طعنه ، وامل: يقال . الطعن : واللمز . الكسر ، كاهلرم : اهلمز 
اللعنة والضحكة : وحنومها . يدلّ على أنّ ذلك عادة منه قد ضرى هبا » فعلة«منهم ، واغتياهبم؛ والطعن فيهم وبناء 

  :قال . 
: بسكون امليم  »ويل لكل مهزة ملزة«: وقرىء » ويل للهمزة اللمزة«: وقرىء ... َوإِن أُغَيَّْب فَأَْنتَ الَْهاِمُز اللَُّمَزْه 

نزلت يف األخنس بن شريق وكانت : وقيل . وهو املسخرة الذي يأيت باألوابد واألضاحيك فيضحك منه ، ويشتم 
يف الوليد بن املغرية واغتيابه لرسول اهللا صلى اهللا عليه : وقيل . يف أمية بن خلف : وقيل . عادته الغيبة والوقيعة 

ب خاصاً والوعيد عاماً ، ليتناول كل من باشر ذلك القبيح ، وليكون وجيوز أن يكون السب. وسلم وغضه منه 
. أو نصب على الذم . بدل من كل } الذى { جارياً جمرى التعريض بالوارد فيه ، فإنّ ذلك أزجر له وأنكى فيه 

: وقرىء . جعله عدة حلوادث الدهر } عّدده { : وقيل . بالتشديد ، وهو مطابق لعدده » مجع«: وقرىء 
فالن ذو عدد : أو مجع ماله وقومه الذين ينصرونه ، من قولك . مجع املال وضبط عدده وأحصاه : أي » وعدده«

وعّده على فك اإلدغام ، حنو : معناه } َوَعدََّدُه { : وقيل . إذا كان له عدد وافر من األنصار وما يصلحهم : وعدد 
أمله ، ومّناه األماين البعيدة ، حىت أصبح لفرط غفلته وطول أمله  طّول املال: وخلده مبعىن أي } أَْخلََدهُ { ضننوا : 

أو يعمل من تشييد البنيان املوثق بالصخر واآلجر وغرس األشجار . حيسب أنّ املال تركه خالداً يف الدنيا ال ميوت 
أخلد صاحبه يف  وأنه هو الذي. أو هو تعريض بالعمل الصاحل . عمل من يظن أن ماله أبقاه حياً : وعمارة األرض 

وعن . عشرة آالف : وقيل . وروي أنه كان لألخنس أربعة آالف دينار . النعيم؛ فأما املال فما أخلد أحداً فيه 
ولكن ملاذا؟ : ما تقول يف ألوف مل أفتد هبا من لئيم وال تفضلت هبا على كرمي؟ قال : أنه عاد موسراً فقال : احلسن 

إذن تدعه ملن ال حيمدك ، وترد على : قال . وخمافة الفقر . طان ، ونوائب الدهر لنبوة الزمان ، وجفوة السل: قال 
: ولينبذن ، بضم الذال ، أي . هو وماله : أي » لينبذان«: وقرىء . ردع له عن حسبانه } كَالَّ { من ال يعذرك 
: ويقال للرجل األكول . فيها  يف النار اليت من شأهنا أن حتطم كل ما يلقى} ِفى احلطمة { ولينبذنه . هو وأنصاره 

يعين أهنا تدخل يف أجوافهم حىت ال تصل إىل صدورهم وتطلع على أفئدهتم ، وهي » احلاطمة«: وقرىء . إنه حلطمة 
أوساط القلوب ، وال شيء يف بدن اإلنسان ألطف من الفؤاد ، وال أشدّ تأملاً منه بأدىن أذى ميسه ، فكيف إذا 

وجيوز أن خيّص األفئدة ألهنا مواطن الكفر والعقائد الفاسدة والنيات اخلبيثة . ولت عليه أطلعت عليه نار جهنم واست
  .أهنا تعلوها وتغلبها وتشتمل عليها : ومعىن اطالع النار عليها . 

  :قال . مطبقة } مُّْؤَصَدةٌ { أو تطالع على سبيل اجملاز معادن موجبها 
  َوِمْن ُدونَِها أَْبوَاُب َصنَْعاَء ُموَصدَْه.. .َتِحنُّ إلَى أَْجبَالِ َمكَّةَ َناقَِتي 

أنه يؤكد يأسهم من اخلروج : واملعىن . وعمد بفتحتني . وعمد ، بسكون امليم . بضمتني » يف عمد«: وقرىء 



وجيوز أن يكون . وتيقنهم حببس األبد ، فتؤصد عليهم األبواب ومتدد على األبواب العمد ، استيثاقاً يف استيثاق 
اللهم أجرنا من النار يا . إهنا عليهم مؤصدة ، موثقني يف عمد ممدّدة مثل املقاطر اليت تقطر فيها اللصوص :  املعىن

  .خري مستجار 
  :عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  " .من قرأ سورة اهلمزة أعطاه اهللا عشر حسنات بعدد من استهزأ مبحمد وأصحابه ) "  ١٣٤٢( 

) ٣(وَأَْرَسلَ َعلَْيهِْم طَيًْرا أََبابِيلَ ) ٢(أَلَْم َيْجَعلْ كَْيَدُهْم ِفي َتْضلِيلٍ ) ١(لَ َربَُّك بِأَْصحَابِ الِْفيلِ أَلَْم َتَر كَْيَف فََع
  ) ٥(فََجَعلَُهْم كََعْصٍف َمأْكُولٍ ) ٤(َتْرِميهِْم بِِحَجاَرٍة ِمْن ِسجِّيلٍ 

حمة النجاشي بىن كنيسة بصنعاء ومساها القُليس ، وأراد روي أنّ أبرهة بن الصباح األشرم ملك اليمن من قبل أص
أججت رفقة من العرب : وقيل . أن يصرف إليها احلاج ، فخرج رجل من كنانة فقعد فيها ليالً ، فأغضبه ذلك 

 نارا فحملتها الريح فأحرقتها ، فحلف ليهدمّن الكعبة فخرج باحلبشة ومعه فيل له امسه حممود ، وكان قوياً عظيماً ،
كان معه ألف فيل ، وقيل كان وحده؛ فلما بلغ املغمس خرج إليه عبد : مثانية وقيل : وقيل . واثنا عشر فيالً غريه 

املطلب وعرض عليه ثلث أموال هتامة لريجع ، فأىب وعبأ جيشه وقّدم الفيل ، فكانوا كلما وجهوه إىل احلرم برك ومل 
بيضاً : خضراً وقيل : وقيل . اجلهات هرول؛ فأرسل اهللا طرياً سوداً  يربح ، وإذا وجهوه إىل اليمن أو إىل غريها من

وعن ابن عباس رضي . ، مع كل طائر حجر يف منقاره ، وحجران يف رجليه أكرب من العدسة وأصغر من احلمصة 
س الرجل اهللا عنهما أنه رأى منها عند أم هاينء حنو قفيز خمططة حبمرة كاجلزع الظفارى ، فكان احلجر يقع على رأ

فيخرج من دبره ، وعلى كل حجر اسم من يقع عليه ، ففروا فهلكوا يف كل طريق ومنهل؛ ودوى أبرهة فتساقطت 
وانفلت وزيره أبو يكسوم وطائره حيلق فوقه ، حىت بلغ . أنامله وآرابه ، وما مات حىت انصدع صدره عن قلبه 

كان أبرهة جّد النجاشي الذي : وقيل . خّر ميتاً بني يديه النجاشي فقص عليه القصة ، فلما امتّها وقع عليه احلجر ف
وعن عائشة رضي اهللا . بثالث وعشرين سنة : كان يف زمن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأربعني سنة ، وقيل 

 وفيه أن أبرهة أخذ لعبد املطلب مائيت بعري ، فخرج. رأيت قائد الفيل وسائسه أعميني مقعدين يستطعمان : عنها 
هذا سيد قريش وصاحب عري مكة الذي يطعم الناس يف : وقيل . إليه فيها ، فجهره وكان رجالً جسيماً وسيماً 

سقطت من عيين ، جئت ألهدم البيت الذي هو دينك : السهل والوحوش يف رؤوس اجلبال ، فلما ذكر حاجته قال 
لك؛ فقال أنا رب اإلبل ، وللبيت رب ودين آبائك وعصمتكم وشرفكم يف قدمي الدهر ، فأهلاك عنه ذود أخذ 

  :سيمنعه ، مث رجع وأتى باب البيت فأخذ حبلقته وهو يقول 
  َنُع رحله فَامَنْع َحالَلَْك... الَُهمَّ إنَّ املَْرَء َيْم 
  وَُمَحالُُهْم َعدْواً ْمحَالَْك... الَ يْغِلَبنَّ َصلُيبُُهم 

  ْمٌر َما َبَدا لَْكبََتَنا فَأَ... إنْ كُْنَت تَارِكَُهْم َوكَع 
  َيا َربِّ فَامَْنْع ِمْنُهُم ِحَماكَا... َيا َربِّ الَ أَْرُجو لَُهْم سَِواكَا 

أنّ أهل : وفيه . واهللا إهنا لطري غريبة ما هي ببحرية وال هتامية : فالتفت وهو يدعو فإذا هو بطري من حنو اليمن فقال 
وعن أيب . من جواهرهم وذهبهم اجلور ، وكان سبب يساره مكة قد احتووا على أمواهلم ، ومجع عبد املطلب 

  .محام مكة منها : سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أنه سئل عن الطري فقال 



» أمل تر«: وقرىء . من أصابته جّدرته وهو أّول جدري ظهر : وعن عكرمة . جاءت عشية مث صبحتهم : وقيل 
أنك رأيت أثار فعل اهللا باحلبشة ، ومسعت األخبار به متواترة ، :  واملعىن: بسكون الراء للجد يف إظهار أثر اجلازم 

من معىن } كَْيَف { يف موضع نصب بفعل ربك ، ال بأمل تر؛ ملا يف } كَْيَف { و . فقامت لك مقام املشاهدة 
َوَما { : قوله تعاىل ومنه . ضلل كيده ، إذا جعله ضاالً ضائعاً : يقال . يف تضييع وإبطال } ِفى َتْضلِيلٍ { االستفهام 

: امللك الضليل؛ ألنه ضلل ملك أبيه ، أي : المريء القيس : وقيل ]  ٢٥: غافر [ } كَْيُد الكافرين إِالَّ ِفى ضالل 
أهنم كادوا البيت أّوالً ببناء القليس ، وأرادوا أن ينسخوا أمره بصرف وجوه احلاج إليه ، فضلل : ضيعه ، يعين 

: حزائق ، الواحدة } أَبَابِيلَ { ه؛ وكادوه ثانياً بإرادة هدمه ، فضلل بإرسال الطري عليهم كيدهم بإيقاع احلريق في
: وقيل . احلزمة الكبرية ، شبهت احلزقة من الطري يف تضاّمها باإلبالة : ضغث على إبالة ، وهي : ويف أمثاهلم . إبالة 

اهللا تعاىل أو الطري ، ألنه اسم : أي » يرميهم«: رمحه اهللا أبابيل مثل عباديد ، ومشاطيط ال واحد هلا ، وقرأ أبو حنيفة 
كأنه علم للديوان الذي كتب فيه عذاب الكفار ، كما أن سجيناً : وسجيل . مجع مذكر؛ وإمنا يؤنث على املعىن 

رسال؛ حبجارة من مجلة العذاب املكتوب املدّون ، واشتقاقه من اإلسجال وهو اإل: علم لديوان أعماهلم ، كأنه قيل 
وعن ابن ] .  ١٣٣: األعراف [ } فأرسلنا عليهم الطوفان { ألنّ العذاب موصوف بذلك ، وأرسل عليهم طرياً ، 

من شديد : وقيل . هو معرب من سنككل : وقيل . من طني مطبوخ كما يطبخ اآلجر : عباس رضي اهللا عنهما 
  :عذابه؛ ورووا بيت ابن مقبل 

وإمنا هو سجينا ، والقصيدة نونية مشهورة يف ديوانه؛ وشبهوا بورق الزرع إذا ... الُ ِسجِّيالَ ضَْرباً َتوَاَصتْ بِِه اَألْبطَ
أو بتنب أكلته الدواب وراثته ، ولكنه جاء على ما عليه آداب . وهو أن يأكله الدود : وقع فيه األكال : أكل ، أي 

  .أكل حبه فبقي صفراً منه : أو أريد ]  ٧٥: املائدة [ } كَاَنا َيأْكُالَنِ الطعام { : القرآن ، كقوله 
  :عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  " .من قرأ سورة الفيل أعفاه اهللا أيام حياته من اخلسف واملسخ ) "  ١٣٤٣( 

الَِّذي أَطَْعَمُهْم ِمْن جُوعٍ ) ٣(فَلَْيْعُبدُوا َربَّ َهذَا الْبَْيِت ) ٢(إِيلَاِفهِمْ رِْحلَةَ الشَِّتاِء َوالصَّْيِف ) ١(ِلإِيلَاِف قَُرْيشٍ 
  ) ٤(َوآَمَنُهْم ِمْن َخْوٍف 

فلم دخلت : أمرهم أن يعبدوه ألجل إيالفهم الرحلتني فإن قلت } فَلَْيْعُبدُواْ { : متعلق بقوله } إليالف قَُرْيشٍ { 
أنّ نعم اهللا عليهم ال : على معىن إما ال فليعبدوه إليالفهم ، : ملا يف الكالم من معىن الشرط ألن املعىن : الفاء؟ قلت 

عجبوا إليالف : املعىن : وقيل . حتصى ، فإن مل يعبدوه لسائر نعمه ، فليعبدوه هلذه الواحدة اليت هي نعمة ظاهرة 
فجعلهم كعصف مأكول إليالف قريش ، وهذا مبنزلة التضمني يف الشعر : هو متعلق مبا قبله ، أي : وقيل . قريش 

وعن . ىن البيت بالذي قبله تعلقاً ال يصّح إالّ به ، ومها يف مصحف أيبّ سورة واحدة ، بال فصل وهو أن يتعلق مع: 
واملعىن أنه أهلك احلبشة الذين قصدوهم . » والتني«: وقرأ يف األوىل . أنه قرأمها يف الثانية من صالة املغرب : عمر 

ل احترام ، حىت ينتظم هلم األمن يف رحلتهم ، فال ليتسامع الناس بذلك ، فيتهيبوهم زيادة هتيب ، وحيترموهم فض
جيترىء أحد عليهم ، وكانت لقريش رحلتان؛ يرحلون يف الشتاء إىل اليمن ، ويف الصيف إىل الشام ، فيمتارون 

ويتجرون ، وكانوا يف رحلتيهم آمنني ألهنم أهل حرم اهللا ووالة بيته ، فال يتعّرض هلم ، والناس غريهم يتخطفون 
  :قال . إذا ألفته ، فأنا مألف : آلفت املكان أولفه إيالفاً : عليهم ، واإليالف من قولك ويغار 

ألفته إلفاً : يقال : وقيل . ملؤالفة قريش : أي » لئالف قريش«: وقرىء ... ِمَن الُْمْؤِلفَاتِ الرَّْهوِ غَْيرِ األَوارِك 



  :قال  ، وقد مجعهما من» إللف قريش«: وقرأ أبو جعفر . وإالفاً 
  لَُهمْ إلٌْف وَلَْيَس لَكُمْ إالَُف... َزَعْمُتْم أَنْ إْخوََتكُْم قُرَْيٌش 

: ولد النضر بن كنانة مسوا بتصغري القرش : وقريش . » ليألف قريش إلفهم رحلة الشتاء والصيف«: وقرأ عكرمة 
: أنه سأل ابن عباس رضي اهللا عنهما وعن معاوية . وهو دابة عظيمة يف البحر تعبث بالسفن ، وال تطاق إالّ بالنار 

  :وأنشد . بدابة يف البحر تأكل وال تؤكل ، وتعلو وال تعلى : مب مسيت قريش؟ قال 
  الَْبْحَر بَِها ُسمَِّيْت قَُرْيٌش قُرَْيشاً... َوقَُرْيٌش ِهيَ الَِّتي َتْسكُُن 

أطلق .  بتجاراهتم وضرهبم يف البالد ألهنم كانوا كسابني: من القرش وهو الكسب : وقيل . والتصغري للتعظيم 
اإليالف مث أبدل عنه املقيد بالرحلتني ، تفخيماً ألمر اإليالف ، وتذكرياً بعظم النعمة فيه؛ ونصب الرحلة بإيالفهم 

  :بإطعام ، وأراد رحليت الشتاء والصيف ، فأفرد ألمن اإللباس ، كقوله ) يتيماً ( مفعوالً به ، كما نصب 
جُوعٍ { والتنكري يف : وهي اجلهة اليت يرحل إليها : بالضم » رحلة«: وقرىء . . . . . . ... ْعضِ َبطْنِكُُم كُلُوا ِفي َب

أطعمهم بالرحلتني من جوع شديد كانوا فيه قبلهما ، وآمنهم من خوف عظيم : لشدهتما ، يعين } خْوفٍ { و } 
كانوا قد أصابتهم شّدة حىت أكلوا : وقيل  .وهو خوف أصحاب الفيل ، أو خوف التخطف يف بلدهم ومسايرهم 
ذلك كله بدعاء إبراهيم صلوات : وقيل . اجليف والعظام احملرقة ، وآمنهم من خوف اجلذام فال يصيبهم ببلدهم 

بإخفاء » من خوف«: وقرىء . وآمنهم من خوف ، من أن تكون اخلالفة يف غريهم : ومن بدع التفاسري . اهللا عليه 
  .النون 

  :اهللا صلى اهللا عليه وسلم  عن رسول
  " .من قرأ سورة إليالف قريش أعطاه اهللا عشر حسنات بعدد من طاف بالكعبة واعتكف هبا ) "  ١٣٤٤( 

ِللُْمَصلِّنيَ فََوْيلٌ ) ٣(َولَا َيُحضُّ َعلَى طََعامِ الِْمْسِكنيِ ) ٢(فَذَِلكَ الَِّذي َيُدعُّ الْيَِتيَم ) ١(أََرأَْيَت الَِّذي ُيكَذُِّب بِالدِّينِ 
  ) ٧(َوَيْمَنُعونَ الَْماُعونَ ) ٦(الَِّذيَن ُهمْ ُيَراُءونَ ) ٥(الَِّذيَن ُهْم َعْن َصلَاِتهِْم َساهُونَ ) ٤(

ريت ، : ، حبذف اهلمزة ، وليس باالختيار؛ ألنّ حذفها خمتص باملضارع ، ومل يصّح عن العرب » أريت«: قرىء 
  :وحنوه . االستفهام يف أّول الكالم ولكن الذي سهل من أمرها وقوع حرف 

  َردَّ ِفي الضَّْرعِ َما قََرى ِفي الِْحالَبِ... َصاحِ َهلْ َرْيَت أَْو َسِمْعَت بِرَاعٍ 
 ٦٢: اإلسراء [ } أرأيتك هذا الذي كرّمت علّي { : بزيادة حرف اخلطاب ، كقوله » أرأيتك«: وقرأ ابن مسعود 

َيُدعُّ { يكذب باجلزاء ، هو الذي } فَذَِلكَ الذى { جلزاء من هو؟ إن مل تعرفه هل عرفت الذي يكذب با: واملعىن ] 
يترك وجيفو : أي » يدع«: وقرىء . يدفعه دفعاً عنيفاً جبفوة وأذى ، ويرّده رّداً قبيحاً بزجر وخشونة : أي } اليتيم 

باجلزاء منع املعروف واإلقدام على  وال يبعث أهله على بذل طعام املسكني ، جعل علم التكذيب} َوالَ َيُحضُّ { 
أنه لو آمن باجلزاء وأيقن بالوعيد ، خلشي اهللا تعاىل وعقابه ومل يقدم على ذلك ، فحني أقدم : إيذاء الضعيف ، يعين 

وما أبلغه يف التحذير من املعصية وأهنا جديرة . علم أنه مكذب ، فما أشّده من كالم ، وأما أخوفه من مقام : عليه 
فإذا كان : كأنه قال } فََوْيلٌ لّلُْمَصلّنيَ { تدلّ هبا على ضعف اإلميان ورخاوة عقد اليقني ، مث وصل به قوله بأن يس

األمر كذلك ، فويل للمصلني الذين يسهون عن الصالة قلة مباالة هبا ، حىت تفوهتم أو خيرج وقتها ، أو ال يصلوهنا 
لف ولكن ينقروهنا نقراً من غري خشوع وإخبات وال اجتناب ملا كما صالها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والس

من العبث باللحية والثياب وكثرة التثاؤب وااللتفات ، ال يدري الواحد منهم عن كم انصرف ، وال : يكره فيها 



أن : ىن واملع. ما قرأ من السور ، وكما ترى صالة أكثر من ترى الذين عادهتم الرياء بأعماهلم ومنع حقوق أمواهلم 
اليت هي عماد الدين ، والفارق بني اإلميان والكفر والرياء الذي هو  -هؤالء أحق بأن يكون سهوهم عن الصالة 

وكم . علماً على أهنم مكذبون بالدين  -شعبة من الشرك ، ومنع الزكاة اليت هي شقيقة الصالة وقنطرة اإلسالم 
أن : وطريقة أخرى . من هو على هذه الصفة ، فيا مصيبتاه ترى من املتسمني باإلسالم ، بل من العلماء منهم 

{ إّما عطف ذات على ذات ، أوصفة على صفة ، ويكون جواب } الذى ُيكَذُّب { عطفاً على } فَذَِلكَ { يكون 
تيم وال أخربين ، وما تقول فيمن يكذب باجلزاء؟ وفيمن يؤذي الي: حمذوفاً لداللة ما بعده عليه ، كأنه قيل } أََرءَْيَت 

: إذا علم أنه مسىء ، فويل للمصلني ، على معىن : أي } فَوَْيلٌ لّلُْمَصلَّني { : يطعم املسكني؟ أنِعم ما يصنع؟ مث قال 
فويل هلم ، إال أنه وضع صفتهم موضع ضمريهم؛ ألهنم مع التكذيب وما أضيف إليهم ساهني عن الصالة مرائني ، 

معناه : جعلت املصلني قائماً مقام ضمري الذي يكذب ، وهو واحد؟ قلت كيف : فإن قلت . غري مزكني أمواهلم 
  .اجلمع ، ألنّ املراد به اجلنس 

أهنم ) : عن : ( معىن : ؟ قلت ) يف صالهتم : ( وبني قولك } َعن صالهتم { : أّي فرق بني قوله : فإن قلت 
) : يف ( ومعىن . و الفسقة الشطار من املسلمني ساهون عنها سهو ترك هلا وقلة التفات إليها؛ وذلك فعل املنافقني أ

  .أنّ السهو يعتريهم فيها بوسوسة شيطان أو حديث نفس ، وذلك ال يكاد خيلو منه مسلم 
وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقع له السهو يف صالته فضالً عن غريه؛ ومن مث أثبت الفقهاء )  ١٣٤٥( 

: وقرأ ابن مسعود . احلمد هللا على أن مل يقل يف صالهتم : س رضي اهللا عنه وعن أن. باب سجود السهو يف كتبهم 
هي مفاعلة من اإلراءة ، ألنّ املرائي يري الناس عمله ، وهم يرونه : ما معىن املراآة قلت : فإن قلت » الهون«

فمن حّق الفرائض  الثناء عليه واإلعجاب به ، وال يكون الرجل مرائياً بإظهار العمل الصاحل إن كان فريضة ،
  :اإلعالن هبا وتشهريها ، لقوله عليه الصالة السالم 

ألهنا أعالم اإلسالم وشعائر الدين؛ وألن تاركها يستحق الذّم واملقت ، " وال غمة يف فرائض اهللا ) "  ١٣٤٦( 
هتمة فيه؛ فإن أظهره فوجب إماطة التهمة باإلظهار؛ وإن كان تطوعاً ، فحقه أن خيفي ، ألنه مما ال يالم برتكه وال 

: وعن بعضهم . قاصداً لالقتداء به كان مجيالً ، وإمنا الرياء أن يقصد باإلظهار أن تراه األعني ، فيثىن عليه بالصالح 
ما أحسن هذا لو كان يف بيتك؛ وإمنا قال هذا : أنه رأى رجالً يف املسجد قد سجد سجدة الشكر وأطاهلا ، فقال 

ومن مث قال رسول اهللا . لسمعة؛ على أن اجتناب الرياء صعب إالّ على املرتاضني باإلخالص ألنه توسم فيه الرياء وا
  :صلى اهللا عليه وسلم 

الزكاة ، } املاعون { " الرياء أخفى من دبيب النملة السوداء يف الليلة املظلمة على املسح األسود ) "  ١٣٤٧( 
  :قال الراعي 

  َماُعونَُهْم وُِيَضيُِّعوا التَّْهلِيالَ... وا ِقْوٌم َعلَى اإلْسالَمِ ملا َيْمَنُع
وعن عائشة املاء والنار وامللح؛ . ما يتعاور يف العادة من الفأس والقدر والدلو واملقدحة وحنوها : وعن ابن مسعود 

لضرورة وقد يكون منع هذه األشياء حمظوراً يف الشريعة إذا استعريت عن اضطرار ، وقبيحاً يف املروءة يف غري حال ا
.  

  :عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  " .من قرأ سورة أرأيت غفر اهللا له إن كان للزكاة مؤديا ) "  ١٣٤٨( 



  ) ٣(إِنَّ َشانِئََك ُهَو الْأَْبَتُر ) ٢(فََصلِّ لَِربَِّك َواْنَحْر ) ١(إِنَّا أَْعطَْيَناَك الْكَْوثََر 

  :ويف حديثه صلى اهللا عليه وسلم . بالنون » إنا أنطيناك«: وسلم  يف قراءة رسول اهللا صلى اهللا عليه)  ١٣٤٩( 
وقيل ألعرابية رجع ابنها من السفر . والكوثر فوعل من الكثرة وهو املفرط الكثرة " وانطوا الثبجة ) "  ١٣٥٠( 
  :وقال . آب بكوثر : مب آب ابنك؟ قالت : 

  انَ أَبُوَك اْبَن الَْعقَاِئلِ كَوْثَرَاَوكَ... َوأَْنَت كَِثريٌ َيا اْبَن َمرَْوانَ طَيٌِّب 
  :وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم . هنر يف اجلنة ) الكوثر : ( وقيل 

" أتدرون ما الكوثر؟ إنه هنر يف اجلنة وعدنيه ريب ، فيه خري كثري : " أنه قرأها حني أنزلت عليه فقال )  ١٣٥١( 
  :وروي يف صفته 

شّد بياضاً من اللنب ، وأبرد من الثلج ، وألني من الزبد؛ حافتاه الزبرجد ، أحلى من العسل ، وأ) "  ١٣٥٢( 
  :وروي " وأوانيه من فضة عدد جنوم السماء 

الدنسو الثياب ، الشعث الرؤوس ، : فقراء املهاجرين : أول وارديه : ال يظمأ من شرب منه أبداً ) "  ١٣٥٣( 
ب السدد ، ميوت أحدهم وحاجته تتلجلج يف صدره ، لو أقسم على الذين ال يزوجون املنعمات ، وال تفتح هلم أبوا

هو هنر يف : إن ناساً يقولون : وعن ابن عباس أنه فسر الكوثر باخلري الكثري ، فقال له سعيد بن جبري " اهللا ألبّره 
وقيل . نحر مبىن هي صالة الفجر جبمع ، وال: حنر البدن؛ وعن عطية : والنحر . هو من اخلري الكثري : فقال ! اجلنة

أعطيت ما ال : وضع اليمني على الشمال ، واملعىن : والنحر . هي جنس الصالة : وقيل . صالة العيد والتضحية : 
غاية لكثرته من خري الدارين الذي مل يعطه أحد غريك ، ومعطي ذلك كله أنا إله العاملني ، فاجتمعت لك الغبطتان 

ه ، من أكرم معط وأعظم منعم؛ فاعبد ربك الذي أعّزك بإعطائه ، وشرفك إصابة أشرف عطاء ، وأوفر: السنيتان 
وصانك من منن اخللق ، مراغماً لقومك الذين يعبدون غري اهللا ، واحنر لوجهه وبامسه إذا حنرت ، خمالفاً هلم يف النحر 

ولد إىل يوم القيامة من ال أنت؛ ألنّ كل من ي} ُهَو األبتر { من أبغضك من قومك ملخالفتك هلم ) إن ( لألوثان 
املؤمنني فهم أوالدك وأعقابك ، وذكرك موفوع على املنابر واملنار ، وعلى لسان كل عامل وذاكر إىل آخر الدهر ، 

وإمنا األبتر هو : يبدأ بذكر اهللا ويثين بذكرك ، ولك يف اآلخرة ما ال يدخل حتت الوصف ، فمثلك ال يقال له أبتر 
إذا مات مات ذكره : إنّ حممداً صنبور : وكانوا يقولون . واآلخرة ، وإن ذكر ذكر باللعن شانئك املنسي يف الدنيا 

ومنه احلمار األبتر الذي ال . الذي ال عقب له : نزلت يف العاص بن وائل ، وقد مساه األبتر ، واألبتر : وقيل . 
  .ذنب له 

  :عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
كوثر سقاه اهللا من كل هنر يف اجلنة ويكتب له عشر حسنات بعدد كل قربان قربه من قرأ سورة ال) "  ١٣٥٤( 

  " .العباد يف يوم النحر أو يقربونه 

َولَا أَْنُتمْ ) ٤(وَلَا أََنا عَابٌِد َما َعَبْدُتْم ) ٣(َولَا أَنُْتْم َعابُِدونَ َما أَعُْبُد ) ٢(لَا أَعُْبُد َما َتعُْبُدونَ ) ١(قُلْ َيا أَيَُّها الْكَاِفُرونَ 
  ) ٦(لَكُْم دِيُنكُْم َوِلَي ِدينِ ) ٥(َعابُِدونَ َما أَعُْبُد 

يا حممد ، هلم : روي أنّ رهطاً من قريش قالوا . املخاطبون كفرة خمصوصون قد علم اهللا منهم أهنم ال يؤمنون 
فاستلم : فقالوا » أن أشرك باهللا غريه معاذ اهللا«: تعبد آهلتنا سنة ونعبد إهلك سنة ، فقال : فاتبع ديننا ونتبع دينك 



بعض آهلتنا نصدقك ونعبد إهلك ، فنزلت؛ فغدا إىل املسجد احلرام وفيه املأل من قريش فقام على رؤوسهم فقرآها 
ال تدخل إالّ على مضارع يف معىن » ال«أريدت به العبادة فيما يستقبل ، ألنّ } الَ أَعُْبُد { . فأيسوا . عليهم 

. » ال«تأكيد فيما تنفيه » لن«ال تدخل إالّ على مضارع يف معىن احلال ، أال ترى أن » ما«كما أن  االستقبال ،
ال أفعل يف املستقبل ما تطلبونه مين من عبادة آهلتكم ، وال أنتم : واملعىن » ال أن«أنّ أصله : » لن«وقال اخلليل يف 

وما كنت قطّ عابداً فيما سلف ما عبدمت : أي } ابٌِد مَّا عََبدتُّْم َوال أََنا َع{ فاعلون فيه ما أطلب منكم من عبادة إهلي 
: أي } َوالَ أَنُتْم عابدون َما أَعُْبُد { مل تعهد مين عبادة صنم يف اجلاهلية ، فكيف ترجى مين يف اإلسالم : فيه يعين 

ألهنم كانوا : ما عبدمت؟ قلت :  ما عبدت ، كما قيل: فهال قيل : فإن قلت . وما عبدمت يف وقت ما أنا على عبادته 
دون » ما«فلم جاء على : فإن قلت . يعبدون األصنام قبل املبعث ، وهو مل يكن يعبد اهللا تعاىل يف ذلك الوقت 

: مصدرية ، أي » ما«إن : وقيل . ال أعبد الباطل ، وال تعبدون احلق : ألن املراد الصفة ، كأنه قال : ؟ قلت »من«
أين نيبّ : واملعىن . لكم شرككم ، ويل توحيدي } لَكُْم ِديُنكُْم َوِلَى ِدينِ { وال تعبدون عباديت ال أعبد عبادتكم ، 

  .مبعوث إليكم ألدعوكم إىل احلق والنجاة ، فإذا مل تقبلوا مين ومل تتبعوين ، فدعوىن كفافاً وال تدعوين إىل الشرك 
  :عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

سورة الكافرون فكأمنا قرأ ربع القرآن وتباعدت منه مردة الشياطني ، وبرىء من الشرك  من قرأ) "  ١٣٥٥( 
  " .ويعايف من الفزع األكرب 

إِنَُّه كَانَ  فَسَبِّْح بَِحْمِد َربَِّك َواْسَتغِْفْرُه) ٢(َورَأَْيَت النَّاَس َيْدُخلُونَ ِفي ِدينِ اللَِّه أَفْوَاًجا ) ١(إِذَا َجاَء َنْصرُ اللَِّه وَالْفَْتُح 
  ) ٣(َتوَّاًبا 

روي أهنا نزلت يف أيام . واالعالم بذلك قبل كونه من أعالم النبّوة . منصوب بسبح ، وهو ملا يستقبل } إِذَا َجاء { 
النصر اإلغاثة : ما الفرق بني النصر والفتح حىت عطف عليه؟ قلت : فإن قلت . التشريق مبىن يف حجة الوداع 

فتح البالد واملعىن نصر رسول اهللا صلى اهللا عليه : والفتح . نصر اهللا األرض غاثها : ومنه . ّو واإلظهار على العد
وكان فتح . جنس نصر اهللا للمؤمنني وفتح بالد الشرك عليهم : وسلم على العرب أو على قريش وفتح مكة وقيل 

سلم عشرة آالف من املهاجرين مكة لعشر مضني من شهر رمضان سنة مثان ، ومع رسول اهللا صلى اهللا عليه و
  واألنصار وطوائف العرب ، وأقام هبا مخس عشرة ليلة ، مث خرج إىل هوازن ، وحني دخلها

ال إله إالّ اهللا وحده ال شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم : " وقف على باب الكعبة ، مث قال )  ١٣٥٦( 
قال . » خرياً أخ كرمي وابن أخ كرمي: قالوا "  فاعل بكم؟ يا أهل مكة ، ما ترون أين: " ، مث قال " األحزاب وحده 

، فأعتقهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وقد كان اهللا تعاىل أمكنه من رقاهبم عنوة ، " اذهبوا فأنتم الطلقاء : " 
ملة اإلسالم اليت ال دين يف } ِفى ِدينِ اهللا { وكانوا له فيئاً ، فلذلك مسى أهل مكة الطلقاء ، مث بايعوه على اإلسالم 

مجاعات } أَفْوَاجاً { ] .  ٨٥: آل عمران [ } َوَمن َيْبَتغِ غَْيَر اإلسالم دِيًنا فَلَن ُيقَْبلَ ِمْنُه { له يضاف إليه غريها 
 وعن جابر بن عبد اهللا. كثيفة كانت تدخل فيه القبيلة بأسرها بعد ما كانوا يدخلون فيه واحداً واحداً واثنني اثنني 

  :رضي اهللا عنه 
دخل الناس يف : " فقال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول . أنه بكى ذات يوم ، فقيل له )  ١٣٥٧( 

  :وقال أبو هريرة . أراد بالناس أهل اليمن : وقيل " دين اهللا أفواجا وسيخرجون منه أفواجا 
: هللا أكرب جاء نصر اهللا والفتح ، وجاء أهل اليمن ا: " ملا نزلت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم )  ١٣٥٨( 



  :وقال " قوم رقيقة قلوهبم ، اإلميان ميان ، والفقه ميان ، واحلكمة ميانية 
ملا فتح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مكة أقبلت : وعن احلسن " أجد نفري ربكم من قبل اليمن ) "  ١٣٥٩( 

ظفر بأهل احلرم فليس به يدان ، وقد كان اهللا أجارهم من أصحاب الفيل  أما إذ: العرب بعضها على بعض ، فقالوا 
. فتح اهللا والنصر : وقرأ ابن عباس . وعن كل من أرادهم ، فكانوا يدخلون يف اإلسالم أفواجاً من غري قتال 

على أن  النصب إما على احلال ،: ما حمل يدخلون؟ قلت : فإن قلت . على البناء للمفعول » يدخلون«: وقرىء 
: فقل سبحان اهللا } فَسَّبْح بَِحْمِد َرّبكَ { أو هو مفعول ثاٍن على أنه مبعىن علمت . رأيت مبعىن أبصرت أو عرفت 

فتعجب لتيسري اهللا ما مل خيطر ببالك وبال أحد من أن يغلب أحد على أهل احلرم ، وامحده على : حامداً له ، أي 
  .صنعه 

  :روت أّم هاينء . أو فصل له . يادة يف عبادته والثناء عليه ، لزيادة إنعامه عليك فاذكره مسبحاً حامداً ، ز: أو 
  :أنه ملا فتح باب الكعبة صلى صالة الضحى مثاين ركعات ، وعن عائشة )  ١٣٦٠( 
سبحانك اللهم وحبمدك ، أستغفرك وأتوب : " كان عليه الصالة والسالم يكثر قبل موته أن يقول )  ١٣٦١( 

من اجلمع بني الطاعة واالحتراس من : واألمر باالستغفار مع التسبيح تكميل لألمر مبا هو قوام أمر الدين ، " إليك 
املعصية ، ليكون أمره بذلك مع عصمته لطفاً ألمته ، وألنّ االستغفار من التواضع هللا وهضم النفس ، فهو عبادة يف 

  :وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم . نفسه 
  :وروي " ألستغفر يف اليوم والليلة مائة مرة  إين) "  ١٣٦٢( 
أنه ملا قرآها رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم على أصحابه استبشروا وبكى العباس ، فقال رسول )  ١٣٦٣( 

فعاش بعدها » إهنا لكما تقول«: قال . نعيت إليك نفسك : ؟ قال »ما يبكيك يا عم«: اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  :ر فيهما ضاحكاً مستبشراً ، وقيل سنتني مل ي

لقد أويت هذا الغالم علماً : " إن ابن عباس هو الذي قال ذلك؛ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم )  ١٣٦٤( 
  :وروي " كثرياً 

،  إن عبداً خريه اهللا بني الدنيا وبني لقائه: " أهنا ملا نزلت خطب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال )  ١٣٦٥( 
  .فديناك بأنفسما وأموالنا وآبائنا وأوالدنا : ، فعلم أبو بكر رضي اهللا عنه ، فقال " فاختار لقاء اهللا 

أتأذن : وعن ابن عباس أن عمر رضي اهللا عنهما كان يدينه ويأذن له مع أهل بدر ، فقال عبد الرمحن )  ١٣٦٦( 
فأذن هلم ذات يوم ، وأذن يل معهم : قال ابن عباس . علمتم  هلذا الفىت معنا ويف آبائنا من هو مثله؟ فقال إنه ممن قد

أمر اهللا نبيه إذا : وال أراه سأهلم إالّ من أجلي؛ فقال بعضهم } إِذَا َجاء َنْصُر اهللا { : ، فسأهلم عن قول اهللا تعاىل 
أعلم منها إالّ مثل  ما: ليس كذلك ، ولكن نعيت إليه نفسه؛ فقال عمر : فتح عليه أن يستغفره ويتوب إليه؛ فقلت 

  :كيف تلومونين عليه بعدما ترون؟ وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم : ما تعلم ، مث قال 
ال تبكي ، : " ، فبكت ، فقال " يا بنتاه إنه نعيت إيلّ نفسي : " أنه دعا فاطمة رضي اهللا عنها فقال )  ١٣٦٧( 

كان يف : أي } كَانَ َتوَّاباً { ورة تسمى سورة التوديع وعن ابن مسعود أنّ هذه الس" فإنك أّول أهلي حلوقاً يب 
  .األزمنة املاضية منذ خلق املكلفني تواباً عليهم إذا استغفروا ، فعلى كل مستغفر أن يتوقع مثل ذلك 

  :عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  " .فتح مكة  من قرأ سورة إذا جاء نصر اهللا أعطي من األجر كمن شهد مع حممد يوم) "  ١٣٦٨( 



َوامَْرأَُتُه َحمَّالَةَ الْحَطَبِ ) ٣(َسَيْصلَى َناًرا ذَاَت لََهبٍ ) ٢(َما أَغَْنى َعْنُه مَالُُه َوَما كََسَب ) ١(َتبَّْت َيَدا أَبِي لََهبٍ وََتبَّ 
  ) ٥(ِفي جِيدَِها حَْبلٌ ِمْن َمَسٍد ) ٤(

هلكت يداه ، ألنه فيما : واملعىن . هالكة من اهلرم والتعجيز  :أشابة أم تابة؟ أي : ومنه قوهلم . اهلالك : التباب 
. أو جعلت يداه هالكتني . وهلك كله } وََتبَّ { أخذ حجراً لريمي به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : يروى 
وكان ذلك : }  َوَتبَّ{ : ومعىن ]  ١٠: احلج [ } بَِما قَدََّمْت َيَداكَ { : هالك مجلته ، كقوله تعاىل : واملراد 

  :وحصل ، كقوله 
  َجَزاَء الْكالَبِ الَْعاوِيَاِت َوقَْد فََعلْ... َجزَانِي َجزَاُه اللَُّه َشرَّ َجزَاِئه 

  :وروي » وقد تب«: ويدلّ عليه قراءة ابن مسعود 
ا صباحاه ، ي: رقى الصفا وقال ]  ٢١٤: الشعراء [ } َوأَنِذْر َعشَِريَتكَ األقربني { أنه ملا نزل )  ١٣٦٩( 

يا بين عبد املطلب ، با بين فهر ، إن أخربتكم أنّ بسفح هذا اجلبل : " فقال . فاستجمع إليه الناس من كل أوب 
تباً لك ، أهلذا : ؛ فقال أبو هلب " فإين نذير لكم بني يدي الساعة : " نعم؛ قال : ؟ قالوا " خيالً أكنتم مصدقيَّ 

أن يكون مشتهراً بالكنية : فيه ثالثة أوجه ، أحدها : ، والتكنية تكرمة؟ قلت  مل كناه: فإن قلت . دعوتنا؟ فنزلت 
دون االسم ، فقد يكون الرجل معروفاً بأحدمها ، ولذلك جتري الكنية على االسم ، أو االسم على الكنية عطف 

يدا «لك قراءة من قرأ بيان ، فلما أريد تشهريه بدعوة السوء ، وأن تبقى مسة له ، ذكر األشهر من علميه ويؤيد ذ
ومعاوية بن أبو سفيان؛ لئال يغري منه شيء فيشكل على السامع ، . علي بن أبو طالب : ، كما قيل » أبو هلب

: كان مبكة رجل يقال له . باجلّر ، واآلخر عبد اهللا بالنصب  -عبد اهللا : ولفليتة بن قاسم أمري مكة ابنان ، أحدمها 
: والثالث . أنه كان امسه عبد العّزى ، فعّدل عنه إىل كنيته : والثاين . يعرف إالّ هكذا  جبّرة الدال ، ال -عبد اهللا 

أبو هلب : ويقال . أنه ملا كان من أهل النار ومآله إىل نار ذات هلب ، وافقت حاله كنيته؛ فكان جديراً بأن يذكر هبا 
أبا : سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبا املهلب وأبو اخلري للخري ، وكما كىن ر. أبو الشر للشرير : ، كما يقال 

كىن بذلك لتهلب وجنتيه وإشراقهما ، فيجوز أن يذكر بذلك هتكماً به ، : وقيل . صفرة ، بصفرة يف وجهه 
َما { مشس بن مالك بالضم : وهو من تغيري األعالم ، كقوهلم . بالسكون » أيب هلب«: وقرىء . وبافتخاره بذلك 

: وما موصولة أو مصدرية مبعىن . مرفوع } َوَما كََسَب { يف معىن اإلنكار ، وحمله النصب أو نفي استفهام } أغىن 
أو ماشيته وما . رأس املال واألرباح : مل ينفعه ماله وما كسب مباله ، يعين : واملعىن . وكسبه : أو . ومكسوبه 

أو ماله التالد . ن أبيه والذي كسبه بنفسه أو ماله الذي ورثه م. كسب من نسلها ومنافعها ، وكان ذا سابياء 
وحكي أن بين أيب هلب احتكموا إليه ، فاقتتلوا ، فقام حيجز بينهم ، . ما كسب ولده : وعن ابن عباس . والطارف 

  :أخرجوا عين الكسب اخلبيث ، ومنه قوله عليه الصالة والسالم : فدفعه بعضهم فوقع فغضب ، فقال 

ما ينفعه ماله وعمله اخلبيث ، يعين : وعن الضحاك " من كسبه وإن ولده من كسبه  إن أطيب ما يأكل الرجل" 
{ : عمله الذي ظّن أنه منه على شيء ، كقوله : وعن قتادة . كيده يف عداوة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ن كان ما يقول ابن أخي حقاً فأنا إ: وروي أنه كان يقول ]  ٢٣: الفرقان [ } َوقَِدْمَنا إىل َما َعِملُواْ ِمْن َعَملٍ 
هو : بفتح الياء وبضمها خمففاً ومشدداً ، والسني للوعيد ، أي : قرىء » سيصلى«أفتدي منه نفسي مبايل وولدي 
هي أم مجيل بنت حرب أخت أيب سفيان ، وكانت حتمل حزمة من } وامرأته { كائن ال حمالة وإن تراخى وقته 

كانت متشى بالنميمة : وقيل . ا بالليل يف طريق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الشوك واحلسك والسعدان فتنثره



  :قال . يوقد بينهم النائرة ويورث الشّر : حيمل احلطب بينهم ، أي : للمشاء بالنمائم املفسد بني الناس : ويقال 
  لَْحيِّ بالَْحطَبِ الرَّطْبَِولَْم تَْمشِ َبْيَن ا... ِمَن الْبِيضِ لَْم َتْصطَْد َعلَى ظَْهرِ لَأَْمٍة 

سيصلى : أي } سيصلى { جعله رطباً ليدل على التدخني الذي هو زيادة يف الشّر ، ورفعت عطفاً على الضمري يف 
» محالة احلطب«: وقرىء . اخلرب : يف موضع احلال ، أو على االبتداء ، ويف جيدها } ِفى جِيدَِها { و . هو وامرأته 

من أحب : أنا أستحب هذه القراءة وقد توسل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جبميل بالنصب على الشتم؛ و
» ومريته«: وقرىء . بالتنوين ، بالرفع والنصب : » محالة للحطب«و» محالة احلطب«: وقرىء . شتم أم مجيل 

  :قال . ا الذي فتل من احلبال فتالً شديداً ، من ليف كان أو جلد ، أو غريمه: املسد . بالتصغري 
يف جيدها حبل مما مسد من احلبال ، وأهنا حتمل تلك : واملعىن . ورجل ممسود اخللق جمدوله ... َوَمَسٍد أُِمرَّ ِمْن أََيانِقِ 

ختسيساً حلاهلا ، وحتقرياً هلا ، وتصويراً هلا بصورة بعض : احلزمة من الشوك وتربطها يف جيدها كما يفعل احلطابون 
. ويف منصب الثروة واجلدة . هن ، لتمتعض من ذلك وميتعض بعلها؛ ومها يف بيت العّز والشرف احلطابات من املوا

  :ولقد عّير بعض الناس الفضل بن العباس ابن عتبة ابن أيب هلب حبمالة احلطب ، فقال 
  أَْم َما َتعَيَُّر ِمْن َحمَّالَِة الْحَطَب... َماذَا أََرْدتَ إلَى َشْتِمي َوَمنْقَصَِتي 

  كَاَنْت َسِليلَةَ شَْيخٍ َناِقبِ احلََسبِ... غَرَّاَء َشاِدَخٍة ِفي الَْمْجِد غُرَّتَُها  ِ
أنّ حاهلا تكون يف نار جهنم على الصورة اليت كانت عليها حني كانت حتمل حزمة : وحيتمل أن يكون املعىن 

ريع ويف جيدها حبل من ما مسد الشوك؛ فال تزال على ظهرها حزمة من حطب النار من شجرة الزقوم أو من الض
  .من سالسل النار؛ كما يعذب كل جمرم مبا جيانس حاله يف جرمه 

  :وعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  " .من قرأ سورة تبت رجوت أن ال جيمع اهللا بينه وبني أيب هلب يف دار واحدة ) "  ١٣٧٠( 

  ) ٤(َولَْم َيكُْن لَُه كُفًُوا أََحٌد ) ٣(ْم َيِلْد وَلَْم يُولَْد لَ) ٢(اللَُّه الصََّمُد ) ١(قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد 

الشأن هذا ، وهو أن اهللا : هو زيد منطلق ، كأنه قيل : هو الشأن ، كقولك } اهللا أََحٌد { ضمري الشأن ، و } ُهَو { 
فاجلملة الواقعة : فإن قلت . الرفع على االبتداء واخلرب اجلملة : ما حمل هو؟ قلت : فإن قلت . واحد ال ثاين له 

» زيد غالمك«: حكم هذه اجلملة حكم املفرد يف قولك : خرباً ال بد فيها من راجع إىل املبتدأ ، فأين الراجع؟ قلت 
زيد أبوه «هو الشأن الذي هو عبارة عنه ، وليس كذلك } اهللا أََحٌد { : يف أنه هو املبتدأ يف املعىن ، وذلك أن قوله 

يا : قالت قريش : وعن ابن عباس . يداً واجلملة يدالن على معنيني خمتلفني ، فال بد مما يصل بينهما فإن ز» منطلق
بدل من قوله ، : الذي سألتموين وصفه هو اهللا ، وأحد : يعين : حممد ، صف لنا ربك الذي تدعونا إليه ، فنزلت 

} قُلْ { بغري » هو اهللا أحد«: عبد اهللا وأّيب  وقرأ. هو أحد ، وهو مبعىن واحد ، وأصله وحد : أو على . » اهللا«
. اهللا أحد ، كان بعدل القرآن : وقال من قرأ } قُلْ ُهَو { بغري » اهللا أحد«: ويف قراءة النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  :ه وحنو. أسقط ملالقاته الم التعريف : بغري تنوين » أحد اهللا«: وقرىء . » قل هو اهللا الواحد«: وقرأ األعمش 
فعل مبعىن مفعول ، من } الصمد { و . واجليد هو التنوين ، وكسره اللتقاء الساكنني ... َوالَ ذَاِكر اللَِّه إالّ قَلِيالً 

هو اهللا الذي تعرفونه وتقّرون بأنه خالق : واملعىن . صمد إليه إذا قصده ، وهو السيد املصمود إليه يف احلوائج 
احد متوحد باإلهلية ال يشارك فيها ، وهو الذي يصمد إليه كل خملوق وال السموات واألرض وخالقكم ، وهو و

وقد دلّ . ألنه ال جيانس ، حىت يكون له من جنسه صاحبه فيتوالدا } لَْم يَِلْد { يستغنون عنه ، وهو الغين عنهم 



ألنّ كل } َولَْم يُولَدْ { ] .  ١٠١: عام األن[ } أىن َيكُونُ لَُه وَلٌَد َولَمْ َتكُْن لَُّه صاحبة { : على هذا املعىن بقوله 
وجيوز . مل مياثله ومل يشاكله : مولود حمدث وجسم ، وهو قدمي ال أّول لوجوده وليس جبسم ومل يكافئه أحد ، أي 

: سألوه أن يصفه هلم ، فأوحى إليه ما حيتوى على صفاته ، فقوله : أن يكون من الكفاءة يف النكاح ، نفياً للصاحبة 
إشارة هلم إىل من هو خالق األشياء وفاطرها ، ويف طّي ذلك وصفه بأنه قادر عامل؛ ألنّ اخللق يستدعي } اهللا  ُهَو{ 

{ : وقوله . ويف ذلك وصفه بأنه حيّ مسيع بصري . القدرة والعلم ، لكونه واقعاً على غاية إحكام واتساق وانتظام 
وصف بأنه ليس إالّ حمتاجاً إليه ، وإذا مل يكن إالّ } الصمد  {: وقوله . وصف بالوحدانية ونفي الشركاء } أََحٌد 

أنه عدل غري فاعل للقبائح ، لعلمه بقبح القبيح وعلمه بغناه : ويف كونه غنياً مع كونه عاملاً . فهو غين : حمتاجاً إليه 
  .وصف بالقدم واألوّلية } لَْم يُولَدْ { : وقوله . عنه 

تقرير لذلك وبت للحكم به ، فإن } َولَمْ َيكُْن لَُّه كُفُواً أََحدٌ { : وقوله . لشبه واجملانسة نفي ل} لَمْ َيِلْد { : وقوله 
الكالم العريب الفصيح أن يؤخر الظرف الذي هو لغو غري مستقر وال يقدم ، وقد نّص سيبويه على ذلك يف : قلت 

إمنا سيق لنفي املكافأة عن ذات الباري سبحانه؛  هذا الكالم: كتابه ، فما باله مقدّماً يف أفصح كالم وأعربه؟ قلت 
: وقرىء . وهذا املعىن مصبه ومركزه هو هذا الظرف ، فكان لذلك أهم شيء وأعناه ، وأحقه بالتقدم وأحراه 

مل كانت هذه السورة عدل : فإن قلت : وبضم الكاف وكسرها مع سكون الفاء . بضم الكاف والفاء » كفؤاً«
ألمر ما يسود من يسود ، وما ذاك إال الحتوائها على صفات : منها وتقارب طرفيها؟ قلت القرآن كله على قصر 

: اهللا تعاىل وعدله وتوحيده ، وكفى دليالً من اعتراف بفضلها وصدق بقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيها 
يشرف بشرفه ، ويتضع : م إنّ علم التوحيد من اهللا تعاىل مبكان ، وكيف ال يكون كذلك والعلم تابع للمعلو

بضعته؛ ومعلوم هذا العلم هو اهللا تعاىل وصفاته ، وما جيوز عليه وما ال جيوز ، فما ظنك بشرف منزلته وجاللة حمله 
، وإنافته على كل علم ، واستيالئه على قصب السبق دونه؛ ومن ازدراه فلضعف علمه مبعلومه ، وقلة تعظيمه له ، 

اللهم احشرنا يف زمرة العاملني بك العاملني لك ، القائلني بعدلك . ن النظر لعاقبته وخلوه من خشيته ، وبعده م
أّيب وأنس عن النيب : وتسمى سورة األساس الشتماهلا على أصول الدين ، وروى . وتوحيدك ، اخلائفني من وعيدك 

  :صلى اهللا عليه وسلم 
يعين ما خلقت إالّ لتكون دالئل " اهللا أحد  أسست السموات السبع واألرضون السبع على قل هو) "  ١٣٧١( 

  :عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . على توحيد اهللا ومعرفة صفاته اليت نطقت هبا هذه السورة 
: " يا رسول اهللا وما وجبت؟ قال : قيل . » وجبت«: قل هو اهللا أحد فقال : أنه مسع رجالً يقرأ )  ١٣٧٢( 

  " .وجبت له اجلنة 

َوِمْن ) ٤(َوِمْن َشرِّ النَّفَّاثَاِت ِفي الْعُقَِد ) ٣(َوِمْن َشرِّ غَاِسقٍ إِذَا َوقََب ) ٢(ِمْن َشرِّ َما َخلََق ) ١(وذُ بَِربِّ الْفَلَقِ قُلْ أَُع
  ) ٥(َشرِّ حَاِسٍد إِذَا َحَسَد 

هو أبني من فلق الصبح ، : ل يقال يف املث. فعل مبعىن مفعول : الصبح ، ألنّ الليل يفلق عنه ويفرق : الفلق والفرق 
هو كل ما يفلقه اهللا ، كاألرض عن : وقيل . سطع الفرقان ، إذا طلع الفجر : ومنه قوهلم . ومن فرق الصبح 

: وقيل . النبات ، واجلبال عن العيون ، والسحاب عن املطر ، واألرحام عن األوالد ، واحلب والنوى وغري ذلك 
وعن بعض الصحابة أنه . فلقان : هلم ملا اطمأن من األرض ، الفلق ، واجلمع هو واد يف جهنم أوجب فيها من قو



ال أباىل ، أليس : قدم الشأم فرأى دور أهل الذّمة وما هم فيه من خفض العيش وما وسع عليهم من دنياهم ، فقال 
ِمن َشّر َما { شّدة حّره بيت يف جهنم إذا فتح صاح مجيع أهل النار من : وما الفلق؟ قال : من ورائهم الفلق؟ فقيل 

ما يفعله املكلفون من احليوان من املعاصي واملآمث ، ومضارة بعضهم بعضاً من ظلم : وشّرهم . من شر خلقه } َخلََق 
وبغي وقتل وضرب وشتم وغري ذلك ، وما يفعله غري املكلفني منه من األكل والنهش واللدع والعّض كالسباع 

الليل إذا : والغاسق . املوات من أنواع الضرر كاإلحراق يف النار والقتل يف السم واحلشرات ، وما وضعه اهللا يف 
غسقت العني امتألت دمعاً ، وغسقت : ومنه ]  ٧٨: اإلسراء [ } إىل غسق الليل { : اعتكر ظالمه من قوله تعاىل 

  :ويف احلديث . ا غابت وقبت الشمس إذ: دخول ظالمه يف كل شيء ، ويقال : ووقوبه . امتألت دماً : اجلراحة 
هو القمر إذا امتأل ، : وقيل » هذا حني حلها ، يعين صالة املغرب « : ملا رأى الشمس قد وقبت قال )  ١٣٧٣( 

  :وعن عائشة رضي اهللا عنها 
تعّوذي باهللا من شّر هذا ، فإنه « : أخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيدي فأشار إىل القمر فقال )  ١٣٧٤( 
ووقبه : األسود من احليات : وجيوز أن يراد بالغاسق . دخوله يف الكسوف واسوداده : ووقوبه » سق إذا وقب الغا
وقبة الثريد؛ والتعّوذ من شّر الليل؛ ألن انبثاثه فيه أكثر ، والتحّرز منه : ومنه . النقب : والوقب . ضربه ونقبه : 

أغدر الليل؛ ألنه إذا أظلم كثر فيه الغدر وأسند الشّر إليه  :وقوهلم . الليل أخفى للويل : ومنه قوهلم . أصعب 
النساء ، أو النفوس ، أو اجلماعات السواحر الاليت يعقدن عقداً يف خيوط } النفاثات { ملالبسته له من حدوثه فيه 

ضار ، أو سقيه ،  والنفث النفخ من ريق ، وال تأثري لذلك ، اللهم إالّ إذا كان مث إطعام شيء: وينفثن عليها ويرقني 
أو مباشرة املسحور به على بعض الوجوه؛ ولكن اهللا عّز وجلّ قد يفعل عند ذلك فعالً على سبيل . أو إمشامه 

االمتحان الذي يتميز به الثبت على احلّق من احلشوية واجلهلة من العوام ، فينسبه احلشوية والرعاع إليهّن وإىل 
فما معىن االستعاذة من شّرهن؟ : يلتفتون إىل ذلك وال يعبئون به ، فإن قلت نفثهن ، والثابتون بالقول الثابت ال 

  .أن يستعاذ من عملهن الذي هو صنعة السحر ومن إمثهّن يف ذلك : فيها ثالثة أوجه ، أحدها : قلت 

إن كيدكن {  :أن يستعاذ من فتنتهّن الناس عند نفثهن ، وجيوز أن يراد هبّن النساء الكيادات ، من قوله : والثاين 
أو الاليت يفنت الرجال بتعرضهّن هلم . تشبيهاً لكيدهن بالسحر والنفث يف العقد ]  ٢٨: يوسف [ } عظيم 

من بغي الغوائل للمحسود ، : إذا ظهر حسده ، وعمل مبقتضاه } إِذَا َحَسَد { وحماسنهّن ، كأهنّن يسحرهنم بذلك 
. نه على من حسده ، بل هو الضاّر لنفسه الغتمامه بسرور غريه ألنه إذا مل يظهر أثر ما أضمره فال ضرر يعود م

إمثه ومساجة حاله يف : وجيوز أن يراد بشّر احلاسد . مل أر ظاملاً أشبه باملظلوم من حاسد : وعن عمر بن عبد العزيز 
منه ، فما معىن تعميم يف كل ما يستعاذ } ِمن َشّر َما َخلََق { : قوله : فإن قلت . وقت حسده ، وإظهاره أثره 

قد خص شّر هؤالء من كلّ شر خلفاء أمره ، وأنه يلحق : االستعاذة بعده من الغاسق والنفاثات واحلاسد؟ قلت 
فإن . شر العداة املداجي الذي يكيدك من حيث ال تشعر : وقالوا . اإلنسان من حيث ال يعلم ، كأمنا يغتال به 

عرفت النفاثات ، ألن كل نفاثة شريرة ، ونكر غاسق ، : ؟ قلت فلم عّرف بعض املستعاذ منه ونكر بعضه: قلت 
ورب حسد . ألنّ كل غاسق ال يكون فيه الشر ، إمنا يكون يف بعض دون بعض ، وكذلك كل حاسد ال يضّر 

  :ومنه قوله عليه الصالة والسالم . حممود ، وهو احلسد يف اخلريات 
  :ام وقال أبو مت» ال حسد إالّ يف اثنتني « )  ١٣٧٥( 

  :وقال ... َوَما َحاِسٌد ِفي املَكْرَُماِت بِحَاِسِد 



  :عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ... إنَّ الُْعالَ َحَسٌن ِفي ِمثِْلَها الَْحَسُد 
  .» من قرأ املعّوذتني فكأمنا قرأ الكتب اليت أنزهلا اهللا تعاىل كلها « )  ١٣٧٦( 

الَِّذي ُيَوسْوُِس ِفي ُصُدورِ ) ٤(ِمْن َشرِّ الَْوْسوَاسِ الَْخنَّاسِ ) ٣(إِلَهِ النَّاسِ ) ٢(ِلِك النَّاسِ َم) ١(قُلْ أَُعوذُ بَِربِّ النَّاسِ 
  ) ٦(ِمَن الْجِنَِّة َوالنَّاسِ ) ٥(النَّاسِ 

فإن قلت ] .  ٢٦٠: البقرة [ } فخذ أربعة { . حبذف اهلمزة ونقل حركتها إىل الالم ، وحنوه » قل أعوذ«: قرىء 
ألنّ االستعاذة وقعت من شّر املوسوس يف صدور الناس ، : مضافاً إليهم خاصة؟ قلت } بَِربّ الناس { مل قيل : 

أعوذ من شرّ املوسوس إىل الناس برهبم الذي ميلك عليهم أمورهم ، وهو إهلهم ومعبودهم ، كما : فكأنه قيل 
} َمِلِك الناس إله الناس { : فإن قلت . أمرهم  يستغيث بعض املواىل إذا اعتراهم خطب بسيدهم وخمدومهم ووايل

بني مبلك الناس ، مث زيد . سرية أيب حفص عمر الفاروق : مها عطف بيان ، كقولك : ما مها من رب الناس؟ قلت 
[ }  اختذوا أحبارهم ورهباهنم أَرَْباباً ّمن ُدوِن اهللا{ : رب الناس ، كقوله : بياناً بإله الناس ، ألنه قد يقال لغريه 

: فإن قلت . فخاص ال شركة فيه ، فجعل غاية للبيان } إله الناس { وأّما . ملك الناس : وقد يقال ]  ٣١: التوبة 
ألنّ عطف البيان للبيان ، فكان مظنة لإلظهار : فهال اكتفى بإظهار املضاف إليه الذي هو الناس مّرة واحدة؟ قلت 

وأّما املصدر فوسواس بالكسر كزلزال . ة ، كالزلزال مبعىن الزلزلة اسم مبعىن الوسوس} الوسواس { دون اإلضمار 
أو أريد ذو . واملراد به الشيطان ، مسي باملصدر كأنه وسوسة يف نفسه ، ألهنا صنعته وشغله الذي هو عاكف عليه . 

، منسوب الذي عادته أن خينس } اخلناس { و . وسواس احللي : ومنه . الصوت اخلفي : والوسوسة . الوسواس 
إذا ذكر اإلنسان ربه خنس الشيطان ووىل : إىل اخلنوس وهو التأخر كالعواج والبتات ، ملا روي عن سعيد بن جبري 

جيوز يف حمله احلركات الثالث ، فاجلر على الصفة ، والرفع والنصب } الذى ُيَوسْوُِس { ، فإذا غفل وسوس إليه 
{ على أحد هذين الوجهني } الذى ُيَوسْوُِس { ويبتدىء } ناس اخل{ على الشتم ، وحيسن أن يقف القارىء على 

شياطني اإلنس واجلن { جىن وإنسي ، كما قال : بيان للذي يوسوس ، على أن الشيطان ضربان } ِمَن اجلنة والناس 
متعلقاً ) من ( هل تعوذت باهللا من شيطان اإلنس؟ وجيوز أن يكون : وعن أيب ذر رضي اهللا عنه قال لرجل } 

من اجلّنة : يوسوس يف صدروهم من جهة اجلّن ومن جهة الناس ، وقيل : ابتداء الغاية ، أي : بيوسوس ، ومعناه 
وما أحقه؛ . يف سورة اجلن ) رجال ( و ) بنفر ( والناس بيان للناس ، وأن اسم الناس ينطلق على اجلنة ، واستدلّوا 

ظهورهم ، من اإليناس وهو اإلبصار ، كما مسوا بشراً؛ ولو كان ل» ناساً«الجتناهنم ، والناس » جنا«ألن اجلن مسوا 
وأجود منه . مل يكن مناسباً لفصاحة القرآن وبعده من التصنع : يقع على الناس على القبيلني ، وصّح ذلك وثبت 

[ } أَفَاضَ الناس  ِمْن َحْيثُ{ : كما قرىء ]  ٦: القمر [ } َيْوَم َيْدُع الداع { : الناسي ، كقوله : أن يراد بالناس 
  .مث يبني باجلنة والناس؛ ألنّ الثقلني مها النوعان املوصوفان بنسيان حق اهللا عّز وجلّ ]  ١٩٩: البقرة 

  :وعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
" لقد أنزلت علّي سورتان ما أنزل مثلهما ، وإنك لن تقرأ سورتني أحب وال أرضى عند اهللا منهما ) "  ١٨٧٧( 

  .املقشقشتان : ويقال للمعوذتني . املعوذتني :  يعين
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	alkshaf-001
	كتاب : الكشافالمؤلف : أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري
	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (1) 
	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (3) 
	مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (4) 
	إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (5) 
	اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (6) 
	صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (7) 
	الم (1) 
	ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ (2) 
	الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (3) 
	وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (4) 
	أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (5) 
	إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (6) 
	خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (7) 
	وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ (8) يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (9) فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ (10) 
	وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (11) أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ (12) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ (13) وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ (14) اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (15) أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (16) 
	مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ (17) صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ (18) 
	أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ (19) يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (20) 
	يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (21) 
	الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (22) 
	وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (23) 
	فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (24) 
	وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (25) 
	إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ (26) الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (27) 
	كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (28) هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (29) 
	وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (30) وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (31) قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (32) قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ (33) 
	وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ (34) وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ (35) فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ (36) 
	فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (37) قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (38) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (39) 
	يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ (40) وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ (41) 
	وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (42) وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (43) 
	أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (44) وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ (45) الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (46) 
	يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (47) وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ (48) 
	وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ (49) 
	وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ (50) 
	وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (51) ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (52) 
	وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (53) وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (54) 
	وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ (55) ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (56) وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (57) 
	وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ (58) فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (59) 
	وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (60) 
	وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (61) 
	إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (62) 
	وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (63) ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ (64) وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ (65) فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (66) 
	وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ (67) قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ (68) قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ (69) قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ (70) قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ (71) وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ (72) فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (73) 
	ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (74) 
	أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (75) وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (76) أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ (77) 
	وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ (78) فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ (79) 
	وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (80) بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (81) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (82) 
	وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ (83) 
	وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ (84) ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (85) أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ (86) 
	وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ (87) وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ (88) وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ (89) 
	بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ (90) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (91) 
	وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (92) وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (93) 
	قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (94) وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (95) وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (96) 
	قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (97) مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ (98) 
	وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ (99) أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (100) وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (101) 
	وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (102) 
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	وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (103) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (104) مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (105) 
	مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (106) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (107) أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ (108) وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (109) وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (110) 
	وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (111) بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (112) 
	وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (113) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (114) 
	وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (115) 
	وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ (116) 
	بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (117) 
	وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (118) 
	إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ (119) 
	وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (120) 
	الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (121) يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (122) وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ (123) 
	وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ (124) وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (125) 
	وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (126) 
	وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (127) رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (128) رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (129) 
	وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ (130) إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (131) 
	وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (132) 
	أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (133) 
	تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (134) 
	وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (135) 
	قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (136) فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (137) 
	صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ (138) 
	قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ (139) أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (140) تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (141) 
	سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (142) وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ (143) 
	قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ (144) وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ (145) 
	الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (146) الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (147) وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (148) وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (149) وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (150) كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (151) فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ (152) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (153) وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ (154) 
	وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (155) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (156) أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ (157) إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ (158) 
	إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ (159) 
	إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (160) 
	إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (161) خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ (162) وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (163) 
	إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (164) 
	وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ (165) إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ (166) وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ (167) 
	يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (168) إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (169) 
	وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ (170) وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (171) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (172) 
	إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (173) 
	إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (174) أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ (175) ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (176) 
	لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (177) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (178) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (179) 
	كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (180) فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (181) فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (182) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (183) أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (184) 
	شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (185) 
	وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ (186) أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (187) 
	وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (188) يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (189) 
	وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (190) وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ (191) فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (192) وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ (193) 
	الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (194) 
	وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (195) 
	وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (196) 
	الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ (197) 
	لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ (198) ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (199) فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ (200) وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (201) أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ (202) 
	وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (203) 
	وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ (204) وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ (205) وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ (206) 
	وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ (207) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (208) فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (209) 
	هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (210) 
	سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (211) 
	زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (212) 
	كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (213) 
	أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ (214) 
	يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (215) 
	كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (216) 
	يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (217) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (218) 
	يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (219) فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (220) 
	وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (221) 
	وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (222) نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (223) 
	وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (224) لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (225) 
	لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (227) وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228) 
	الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230) 
	وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (231) وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (232) 
	وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (233) 
	وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (234) وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (235) 
	لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (236) وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (237) 
	حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (238) فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (239) 
	وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (240) 
	وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (241) كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (242) 
	أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (243) وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (244) 
	مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (245) 
	أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (246) 
	وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (247) 
	وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (248) 
	فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ (249) 
	وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (250) فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ (251) 
	تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (252) 
	تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ (253) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ (254) 
	اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (255) 
	لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (256) 
	اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (257) 
	أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (258) أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (259) 
	وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (260) 
	مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (261) 
	الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (262) 
	قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ (263) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (264) 
	وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (265) 
	أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (266) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (267) 
	الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (268) 
	يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (269) 
	وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ (270) 
	إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (271) 
	لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ (272) 
	لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (273) 
	الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (274) 
	الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275) يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (276) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (277) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (279) وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (280) وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (281) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (282) وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (283) 
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	لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (284) آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (285) 
	لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (286) 
	الم (1) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ (2) نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ (3) مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ (4) 
	إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ (5) هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (6) 
	هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (7) 
	رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (8) رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ (9) 
	إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ (10) كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ (11) قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ (12) 
	قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ (13) 
	زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ (14) قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (15) الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (16) الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ (17) 
	شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (18) إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (19) 
	فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (20) 
	إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (21) أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (22) 
	أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ (23) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (24) فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (25) 
	قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (26) تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (27) 
	لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ (28) 
	قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (29) 
	يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ (30) 
	قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (31) قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ (32) 
	إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ (33) ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (34) إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (35) فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (36) فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (37) 
	هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ (38) فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ (39) قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ (40) قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ (41) 
	وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ (42) يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ (43) 
	ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ (44) 
	إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (45) وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ (46) قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (47) وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ (48) وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (49) وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (50) إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (51) 
	فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (52) رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ (53) وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (54) 
	إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (55) فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (56) وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (57) 
	ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ (58) 
	إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (59) الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (60) 
	فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ (61) 
	إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (62) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ (63) 
	قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (64) يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (65) هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (66) مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (67) إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ (68) 
	وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (69) يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ (70) يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (71) 
	وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (72) وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (73) يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (74) 
	وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (75) بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (76) 
	إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (77) وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (78) 
	مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ (79) وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (80) 
	وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ (81) فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (82) أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ (83) 
	قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (84) وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (85) 
	كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (86) أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (87) خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ (88) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (89) 
	إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ (90) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَى بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (91) 
	لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (92) 
	كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (93) فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (94) 
	قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (95) 
	إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ (96) فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (97) 
	قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ (98) قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (99) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ (100) 
	وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (101) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (102) وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (103) 
	وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (104) 
	وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (105) يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (106) وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (107) 
	تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ (108) وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (109) 
	كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ (110) لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ (111) 
	ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (112) 
	لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ (113) يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ (114) وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ (115) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (116) 
	مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (117) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ (118) هَا أَنْتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (119) 
	إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ (120) 
	وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (121) إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (122) 
	وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (123) إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ (124) بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ (125) وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (126) لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ (127) 
	لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ (128) وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (129) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (130) وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (131) وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (132) 
	وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (133) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (134) وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ (135) أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ (136) قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (137) 
	هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ (138) وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (139) 
	إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (140) وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ (141) 
	أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ (142) 
	وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ (143) 
	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ (144) 
	وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ (145) 
	وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ (146) وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (147) فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (148) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ (149) بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ (150) سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ (151) 
	وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (152) إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْلَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (153) ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (154) 
	إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (155) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (156) وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (157) وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ (158) 
	فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (159) 
	إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (160) وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (161) أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (162) 
	هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (163) لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (164) 
	أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (165) وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ (166) وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ (167) الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (168) 
	وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (169) فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (170) يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ (171) 
	الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ (172) الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (173) فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ (174) 
	إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (175) 
	وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (176) إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (177) وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (178) 
	مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ (179) 
	وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (180) 
	لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ (181) ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (182) 
	الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (183) فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ (184) 
	كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ (185) 
	لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (186) 
	وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ (187) 
	لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (188) 
	وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (189) إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ (190) الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (191) 
	رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ (192) رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ (193) رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ (194) 
	فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ (195) 
	لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ (196) مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ (197) 
	لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ (198) 
	وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (199) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (200) 
	يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (1) 
	وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا (2) 
	وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (3) 
	وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (4) 
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	وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (5) 
	وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا (6) 
	لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (7) وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (8) 
	وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (9) 
	إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (10) 
	يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11) 
	وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12) 
	تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (14) 
	وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (15) وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا (16) 
	إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (17) وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (18) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (19) 
	وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (20) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (21) 
	وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (22) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (23) 
	وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (24) وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (25) 
	يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (26) وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا (27) يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا (28) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29) وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (30) 
	إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا (31) 
	وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (32) 
	وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (33) 
	الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (34) 
	وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (35) 
	وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا (36) 
	الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا (37) 
	وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا (38) وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا (39) 
	إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا (40) فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا (41) يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا (42) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا (43) 
	أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ (44) وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا (45) 
	مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا (46) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا (47) 
	إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا (48) 
	أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا (49) انْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا (50) 
	أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا (51) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا (52) 
	أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا (53) أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا (54) فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا (55) 
	إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا (56) 
	وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا (57) إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (58) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (59) 
	أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا (60) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا (61) فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا (62) أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا (63) 
	وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا (64) فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (65) 
	وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا (66) وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا (67) وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا (68) 
	وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا (69) ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا (70) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا (71) 
	وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا (72) وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا (73) 
	فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (74) وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا (75) الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا (76) 
	أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا (77) 
	أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا (78) مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا (79) 
	مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا (80) 
	وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا (81) 
	أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (82) 
	وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا (83) فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا (84) 
	مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا (85) 
	وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا (86) 
	اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا (87) 
	فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا (88) 
	وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (89) إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا (90) سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا (91) 
	وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (92) وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (93) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (94) 
	لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا (95) دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (96) 
	إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (97) إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا (98) فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا (99) 
	وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (100) 
	وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا (101) 
	وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا (102) فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا (103) 
	وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (104) 
	إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا (105) وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (106) 
	وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا (107) يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا (108) هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا (109) وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا (110) 
	وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (111) وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (112) 
	وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا (113) 
	لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (114) 
	وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (115) إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا (116) إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا (117) لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (118) وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا (119) يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا (120) أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا (121) 
	وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا (122) 
	لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (123) وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا (124) 
	وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا (125) 
	وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا (126) 
	وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا (127) 
	وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (128) 
	وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (129) 
	وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا (130) 
	وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا (131) وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا (132) إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا (133) 
	مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا (134) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (135) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا (136) 
	إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا (137) 
	بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (138) الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا (139) 
	وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا (140) الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (141) 
	إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا (142) مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا (143) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا (144) 
	إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا (145) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا (146) 
	مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا (147) 
	لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا (148) إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا (149) 
	إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا (150) أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا (151) 
	وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (152) 
	يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا (153) وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (154) فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا (155) وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا (156) وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا (157) بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (158) وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا (159) 
	فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا (160) وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (161) لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا (162) 
	إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا (163) وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا (164) رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (165) لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا (166) 
	إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا (167) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا (168) إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (169) 
	يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (170) يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا (171) 
	لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا (172) 
	فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (173) يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا (174) فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا (175) 
	يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (176) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (1) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (2) 
	حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (3) 
	يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (4) 
	الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (5) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (6) 
	وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (7) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (8) وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ (9) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (10) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (11) 
	وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ (12) فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (13) 
	وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (14) يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ (15) يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (16) 
	لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (17) 
	وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ (18) 
	يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (19) 
	وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ (20) يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ (21) قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ (22) قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (23) قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ (24) 
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	قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ (25) قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ (26) 
	وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (27) لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ (28) إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ (29) فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ (30) فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ (31) مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ (32) 
	إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (33) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (34) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (35) 
	إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (36) يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ (37) 
	وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (38) فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (39) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (40) 
	يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (41) 
	سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (42) وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ (43) 
	إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44) 
	وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (45) 
	وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (46) وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (47) 
	وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (48) 
	وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ (49) 
	أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (50) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (51) فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ (52) وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ (53) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (54) 
	إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ (55) 
	وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ (56) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (57) وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ (58) 
	قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ (59) 
	قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ (60) وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ (61) 
	وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (62) لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (63) 
	وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (64) 
	وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ (65) وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ (66) 
	يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (67) 
	قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (68) 
	إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (69) 
	لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ (70) 
	وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (71) 
	لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ (72) 
	لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (73) أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (74) مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ انْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انْظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (75) 
	قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (76) 
	قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ (77) 
	لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (78) كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (79) تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ (80) وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (81) 
	لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ (82) وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ (83) وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ (84) فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ (85) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (86) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (87) وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (88) 
	لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (89) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (91) 
	وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (92) 
	لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (93) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (94) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ (95) 
	أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (96) 
	جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (97) اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (98) 
	مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ (99) 
	قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (100) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (101) قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ (102) 
	مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (103) 
	وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ (104) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (105) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ (106) فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ (107) ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (108) 
	يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ (109) إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ (110) 
	وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ (111) إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (112) قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ (113) قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (114) قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ (115) 
	وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ (116) 
	مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (117) إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (118) 
	قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (119) 
	لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (120) 
	الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ (1) 
	هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ (2) 
	وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ (3) 
	وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ (4) فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (5) 
	أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ (6) 
	وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ (7) وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ (8) وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ (9) 
	وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (10) 
	قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (11) 
	قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (12) 
	وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (13) 
	قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (14) قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (15) مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ (16) 
	وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (17) 
	وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (18) 
	قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ (19) 
	الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (20) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (21) 
	وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ (22) ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ (23) انْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (24) 
	وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (25) وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (26) 
	وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (27) بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (28) 
	وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ (29) 
	وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (30) قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ (31) 
	وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (32) 
	قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ (33) 
	وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ (34) 
	وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ (35) إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ (36) 
	وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (37) 
	وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ (38) 
	وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَنْ يَشَإِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (39) 
	قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (40) بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ (41) 
	وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ (42) فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (43) فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ (44) فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (45) 
	قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ (46) 
	قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ (47) 
	وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (48) 
	وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (49) 
	قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ (50) 
	وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (51) 
	وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ (52) 
	وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ (53) 
	وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (54) 
	وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ (55) 
	قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (56) قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ (57) قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ (58) 
	وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (59) 
	وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (60) 
	وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ (61) ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ (62) 
	قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (63) قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ (64) 
	قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ (65) وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ (66) لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (67) 
	وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (68) وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (69) 
	وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ (70) 
	قُلْ أَنَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (71) 
	وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (72) وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (73) 
	وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (74) وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ (75) فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ (76) فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ (77) فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ (78) إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (79) 
	وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ (80) وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (81) الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ (82) وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (83) وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (84) وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ (85) وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ (86) وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (87) ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (88) أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ (89) أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ (90) 
	وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ (91) 
	وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (92) 
	وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ (93) 
	وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ (94) 
	إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ (95) 
	فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (96) 
	وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (97) 
	وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ (98) 
	وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (99) 
	وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ (100) 
	بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (101) 
	ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (102) 
	لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (103) 
	قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ (104) 
	وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (105) 
	اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ (106) وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ (107) 
	وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (108) 
	وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ (109) 
	وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (110) 
	وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ (111) 
	وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ (112) 
	وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ (113) 
	أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (114) 
	وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (115) 
	وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ (116) 
	إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (117) فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ (118) وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ (119) 
	وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ (120) 
	وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ (121) 
	أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (122) وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (123) 
	وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ (124) 
	فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ (125) وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ (126) لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (127) 
	وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (128) 
	وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (129) 
	يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ (130) 
	ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ (131) وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ (132) 
	وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ (133) إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ (134) 
	قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (135) 
	وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (136) 
	وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ (137) 
	وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (138) 
	وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (139) 
	قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (140) 
	وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (141) 
	وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (142) ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (143) وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (144) 
	قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (145) 
	وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (146) فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ (147) 
	سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ (148) قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ (149) 
	قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ (150) 
	قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (151) 
	وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (152) 
	وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (153) 
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	ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ (154) 
	وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (155) أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ (156) أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ (157) 
	هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ (158) 
	إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (159) 
	مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (160) 
	قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (161) 
	قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (162) لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (163) 
	قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (164) 
	وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (165) 
	المص (1) كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (2) 
	اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ (3) 
	وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ (4) 
	فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ (5) 
	فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ (6) فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ (7) 
	وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (8) وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ (9) 
	وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ (10) 
	وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ (11) 
	قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (12) 
	قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ (13) 
	قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (14) قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (15) 
	قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ (16) ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ (17) 
	قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ (18) 
	وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ (19) فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ (20) وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ (21) فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ (22) 
	قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (23) 
	قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ (24) قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ (25) 
	يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (26) 
	يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ (27) 
	وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (28) 
	قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ (29) 
	فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ (30) 
	يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (31) قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (32) 
	قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (33) 
	وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (34) 
	يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (35) وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (36) 
	فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ (37) 
	قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ (38) وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ (39) 
	إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ (40) لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ (41) 
	وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (42) 
	وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (43) 
	وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ (44) الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ (45) 
	وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ (46) 
	وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (47) وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ (48) أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ (49) 
	وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ (50) الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ (51) 
	وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (52) هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (53) 
	إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (54) 
	ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (55) وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (56) وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (57) وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ (58) 
	لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (59) 
	قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (60) قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (61) أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (62) 
	أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (63) 
	فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ (64) 
	وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ (65) قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (66) قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (67) أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ (68) أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (69) 
	قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (70) قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ (71) فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ (72) 
	وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (73) وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (74) 
	قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ (75) قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ (76) فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ (77) فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ (78) فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ (79) 
	وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (80) إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ (81) وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ (82) فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ (83) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ (84) 
	وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (85) وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (86) وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ (87) 
	قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ (88) قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ (89) 
	وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ (90) فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ (91) الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ (92) 
	فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ (93) 
	وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ (94) ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (95) 
	وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (96) 
	أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ (97) أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ (98) 
	أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ (99) 
	أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ (100) 
	تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ (101) 
	وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ (102) 
	ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (103) وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (104) حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ (105) 
	قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (106) فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ (107) وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ (108) 
	قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ (109) يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ (110) قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ (111) يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ (112) 
	وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ (113) قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (114) 
	قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ (115) قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ (116) وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ (117) فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (118) فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ (119) وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ (120) قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (121) رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ (122) 
	قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (123) لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ (124) 
	قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ (125) وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ (126) 
	وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ (127) 
	قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (128) قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ (129) 
	وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (130) 
	فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (131) 
	وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ (132) فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ (133) 
	وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ (134) فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ (135) فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ (136) 
	وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ (137) 
	وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ (138) إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَبَّرٌ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (139) قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (140) 
	وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ (141) 
	وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ (142) 
	وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (143) 
	قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ (144) 
	وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ (145) سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ (146) وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (147) 
	وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ (148) وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (149) 
	وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (150) قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (151) 
	إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ (152) 
	وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (153) 
	وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ (154) 
	وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ (155) وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ (156) الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (157) 
	قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (158) 
	وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ (159) 
	وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (160) 
	وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ (161) فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ (162) 
	وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (163) وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (164) فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (165) فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ (166) 
	وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (167) 
	وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (168) فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (169) 
	وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ (170) 
	وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (171) 
	وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ (172) أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ (173) وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (174) 
	وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ (175) وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (176) 
	سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنْفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ (177) 
	مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (178) 
	وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ (179) 
	وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (180) 
	وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ (181) 
	وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ (182) وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ (183) أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ (184) أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ (185) 
	مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (186) 
	يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (187) 
	قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (188) 
	هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (189) فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (190) 
	أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ (191) وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ (192) وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ (193) 
	إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (194) أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنْظِرُونِ (195) 
	إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ (196) وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ (197) 
	وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ (198) 
	خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (199) 
	وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (200) 
	إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ (201) وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ (202) 
	وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (203) 
	وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (204) 
	وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ (205) 
	إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ (206) 
	يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (1) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (2) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (3) أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (4) 
	كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ (5) 
	يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ (6) 
	وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ (7) 
	لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ (8) 
	إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ (9) 
	وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (10) إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ (11) 
	إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ (12) 
	ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (13) ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ (14) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ (15) وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (16) 
	فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (17) ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ (18) 
	إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ (19) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ (20) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ (21) إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ (22) وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (23) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (24) 
	وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (25) 
	وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (26) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (27) 
	وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (28) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (29) وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (30) 
	وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (31) وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (32) وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (33) وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (34) 
	وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (35) 
	إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ (36) لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (37) 
	قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ (38) 
	وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (39) وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ (40) 
	وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (41) 
	إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ (42) 
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	إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (43) 
	وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (44) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (45) وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (46) 
	وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ (47) 
	وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ (48) 
	إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَؤُلَاءِ دِينُهُمْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (49) 
	وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ (50) ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (51) 
	كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ (52) ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (53) كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ (54) 
	إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (55) الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ (56) فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (57) 
	وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ (58) 
	وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ (59) 
	وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ (60) 
	وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (61) 
	وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ (62) وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (63) 
	يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (64) 
	يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ (65) الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ (66) 
	مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (67) لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (68) 
	فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (69) 
	يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (70) 
	وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (71) 
	إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (72) 
	وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ (73) 
	وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (74) وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (75) 
	بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (1) فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ (2) 
	وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (3) 
	إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (4) 
	فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5) 
	وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ (6) 
	كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (7) كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ (8) 
	اشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (9) لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ (10) 
	فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (11) 
	وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ (12) 
	أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (13) 
	قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ (14) وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (15) 
	أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (16) 
	مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ (17) 
	إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (18) 
	أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (19) 
	الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ (20) يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ (21) خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (22) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (23) قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (24) 
	لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ (25) ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ (26) ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (27) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (28) 
	قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (29) 
	وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (30) 
	اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (31) 
	يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (32) هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (33) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ (35) 
	إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (36) 
	إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (37) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ (38) إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (39) إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (40) انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (41) 
	لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (42) 
	عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ (43) 
	لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ (44) 
	إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ (45) وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ (46) لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (47) لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ (48) 
	وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ (49) 
	إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ (50) 
	قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (51) 
	قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ (52) 
	قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ (53) 
	وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ (54) 
	فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ (55) 
	وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ (56) لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ (57) 
	وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ (58) 
	وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ (59) 
	إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60) 
	وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (61) 
	يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ (62) 
	أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ (63) 
	يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ (64) 
	وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ (66) 
	الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (67) وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ (68) 
	كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (69) 
	أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (70) 
	وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (71) وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (72) 
	يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (73) 
	يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (74) 
	وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ (75) فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (76) فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ (77) 
	أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ (78) 
	الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (79) 
	اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (80) 
	فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ (81) 
	فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (82) 
	فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ (83) 
	وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ (84) وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ (85) 
	وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ (86) رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ (87) لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (88) أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (89) 
	وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (90) 
	لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (91) وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ (92) 
	إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (93) يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (94) 
	سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (95) 
	يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ (96) 
	الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (97) 
	وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (98) وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (99) 
	وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (100) 
	وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ (101) 
	وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (102) 
	خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (103) 
	أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (104) 
	وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (105) 
	وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (106) 
	وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (107) لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ (108) 
	أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (109) 
	لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (110) 
	إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (111) 
	التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (112) 
	مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (113) 
	وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ (114) 
	وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (115) إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (116) 
	لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (117) 
	وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (118) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (119) مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (120) وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (121) 
	وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (122) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (123) 
	وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (124) وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ (125) 
	أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ (126) وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ (127) 
	لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (128) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (129) 
	الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ (1) 
	أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ (2) إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (3) إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ (4) 
	هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (5) 
	إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ (6) 
	إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ (7) أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (8) 
	إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (9) دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (10) 
	وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (11) 
	وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (12) 
	وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ (13) ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ (14) 
	وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (15) 
	قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (16) 
	فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ (17) 
	وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (18) 
	وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (19) وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ (20) 
	وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ (21) 
	هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (22) فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (23) 
	إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (24) 
	وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (25) 
	لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (26) 
	وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (27) 
	وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ (28) 
	فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ (29) هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (30) 
	قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ (31) فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ (32) كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (33) 
	قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ (34) قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (35) 
	وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ (36) 
	وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (37) أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (38) بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ (39) وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ (40) 
	وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ (41) 
	وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ (42) وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ (43) 
	إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (44) 
	وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (45) 
	وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ (46) 
	وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (47) 
	وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (48) قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (49) 
	قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ (50) أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ آلْآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ (51) ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ (52) 
	وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ (53) 
	وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (54) أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (55) هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (56) 
	يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (57) قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (58) 
	قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ (59) وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ (60) 
	وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (61) 
	أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (62) الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (63) لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (64) 
	وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (65) 
	أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ (66) 
	هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ (67) 
	قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (68) 
	قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ (69) مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ (70) 
	وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونِ (71) فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (72) فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ (73) 
	ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ (74) 
	ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ (75) فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ (76) قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ (77) قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ (78) 
	وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ (79) فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ (80) فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ (81) وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ (82) 
	فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ (83) 
	وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ (84) فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (85) وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (86) 
	وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (87) 
	وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ (88) 
	قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (89) 
	وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ (90) 
	آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ (91) فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ (92) 
	وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (93) 
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	فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (94) وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ (95) 
	إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ (96) وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ (97) 
	فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ (98) 
	وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (99) 
	وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ (100) 
	قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ (101) 
	فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ (102) ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ (103) 
	قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (104) 
	وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (105) 
	وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ (106) 
	وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (107) قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ (108) 
	وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ (109) 
	الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ (1) 
	أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ (2) وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ (3) إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (4) 
	أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (5) 
	وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (6) 
	وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ (7) 
	وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (8) 
	وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ (9) وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ (10) إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ (11) 
	فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (12) 
	أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (13) 
	فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (14) 
	مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ (15) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (16) 
	أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ (17) 
	وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ (18) الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ (19) أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ (20) أُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (21) لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ (22) 
	إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (23) 
	مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (24) 
	وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ (25) أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ (26) 
	فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ (27) 
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	قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (32) 
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	وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (36) وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ (37) 
	وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ (38) فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ (39) 
	حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ (40) وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (41) 
	وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ (42) قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ (43) 
	وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (44) 
	وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ (45) قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ (46) 
	قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ (47) 
	قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ (48) 
	تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ (49) 
	وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ (50) يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ (51) وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ (52) 
	قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ (53) 
	إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ (54) مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونِ (55) 
	إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (56) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ (57) 
	وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ (58) 
	وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ (59) وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ (60) 
	وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ (61) قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ (62) قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ (63) وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ (64) فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ (65) فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ (66) وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ (67) كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِثَمُودَ (68) 
	وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ (69) فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ (70) وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ (71) قَالَتْ يَا وَيْلَتَى أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ (72) قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ (73) 
	فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ (74) إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ (75) 
	يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ (76) 
	وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ (77) 
	وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ (78) قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ (79) 
	قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ (80) 
	قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ (81) 
	فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ (82) مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ (83) 
	وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ (84) وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (85) بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ (86) 
	قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ (87) 
	قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (88) 
	وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ (89) وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ (90) 
	قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ (91) قَالَ يَا قَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ (92) وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ (93) وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ (94) كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ (95) 
	وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ (96) إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ (97) يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ (98) وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ (99) 
	ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ (100) وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ (101) 
	وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ (102) 
	إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ (103) 
	وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ (104) 
	يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ (105) 
	فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ (106) خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ (107) 
	وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ (108) فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ (109) 
	وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ (110) 
	وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (111) 
	فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (112) 
	وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ (113) 
	وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ (114) 
	وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (115) 
	فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ (116) 
	وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ (117) 
	وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (118) إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (119) 
	وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (120) وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ (121) وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ (122) 
	وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (123) 
	الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ (1) إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (2) نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ (3) 
	إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ (4) 
	قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ (5) وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (6) 
	لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ (7) 
	إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (8) 
	اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ (9) 
	قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ (10) 
	قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ (11) أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (12) 
	قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ (13) 
	قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ (14) 
	فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (15) 
	وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ (16) قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ (17) 
	وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ (18) 
	وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (19) 
	وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ (20) 
	وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (21) 
	وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (22) 
	وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (23) 
	وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ (24) 
	وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (25) قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (26) وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ (27) فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ (28) يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ (29) 
	وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (30) فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ (31) قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِنَ الصَّاغِرِينَ (32) 
	قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ (33) فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (34) 
	ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ (35) 
	وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (36) 
	قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ (37) وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (38) 
	يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (39) مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (40) 
	يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ (41) 
	وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ (42) 
	وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ (43) 
	قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ (44) 
	وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ (45) 
	يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ (46) 
	قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ (47) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ (48) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ (49) 
	وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ (50) قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (51) 
	ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ (52) 
	وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ (53) 
	وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ (54) 
	قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ (55) 
	وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (56) 
	وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (57) 
	وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ (58) 
	وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ (59) فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ (60) 
	قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ (61) 
	وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (62) 
	فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (63) 
	قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (64) 
	وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ (65) 
	قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (66) 
	وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ (67) وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (68) 
	وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (69) 
	فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ (70) قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ (71) قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (72) 
	قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ (73) 
	قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ (74) قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ (75) 
	فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ (76) 
	قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ (77) 
	قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (78) 
	قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذًا لَظَالِمُونَ (79) 
	فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ (80) 
	ارْجِعُوا إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ (81) 
	وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (82) قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (83) 
	وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ (84) 
	قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ (85) 
	قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (86) 
	يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ (87) 
	فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ (88) 
	قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ (89) 
	قَالُوا أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (90) قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ (91) قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (92) اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ (93) 
	وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونِ (94) قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ (95) فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (96) 
	قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ (97) قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (98) 
	فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ (99) وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (100) 
	رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ (101) 
	ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ (102) 
	وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ (103) وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ (104) 
	وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ (105) 
	وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ (106) 
	أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (107) 
	قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (108) 
	وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ (109) 
	حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ (110) 
	لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (111) 
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	المر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ (1) 
	اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ (2) وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (3) 
	وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (4) 
	وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (5) 
	وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ (6) 
	وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ (7) 
	اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ (8) عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ (9) 
	سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ (10) لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ (11) 
	هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ (12) وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ (13) 
	لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ (14) 
	وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ (15) 
	قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (16) 
	أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ (17) 
	لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ (18) 
	أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ (19) 
	الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ (20) وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ (21) وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ (22) جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ (23) سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ (24) 
	وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ (25) 
	اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ (26) 
	وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ (27) الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (28) الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ (29) 
	كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ (30) 
	وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ (31) 
	وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ (32) 
	أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (33) لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ (34) 
	مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ (35) 
	وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ (36) 
	وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ (37) 
	وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ (38) يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ (39) 
	وَإِنْ مَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ (40) 
	أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (41) 
	وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ (42) 
	وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ (43) 
	الر كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (1) اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ (2) الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ (3) 
	وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (4) 
	وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (5) 
	وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ (6) 
	وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ (7) 
	وَقَالَ مُوسَى إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ (8) 
	أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ (9) 
	قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ (10) 
	قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (11) وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ (12) 
	وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ (13) وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ (14) 
	وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ (15) مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ (16) يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ (17) 
	مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ (18) 
	أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ (19) وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ (20) 
	وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ (21) 
	وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (22) 
	وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ (23) 
	أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ (24) تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (25) 
	وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ (26) 
	يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ (27) 
	أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ (28) جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ (29) وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ (30) 
	قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ (31) 
	اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ (32) وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ (33) وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ (34) 
	وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ (35) رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (36) 
	رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ (37) 
	رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ (38) الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ (39) 
	رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ (40) رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ (41) 
	وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ (42) مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ (43) 
	وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ (44) وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ (45) وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ (46) فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ (47) 
	يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (48) وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ (49) سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ (50) لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (51) 
	هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ (52) 
	الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُبِينٍ (1) 
	رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ (2) ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (3) 
	وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ (4) مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ (5) 
	وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ (6) 
	لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (7) 
	مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنْظَرِينَ (8) 
	إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (9) 
	وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ (10) وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (11) 
	كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ (12) لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ (13) 
	وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ (14) لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ (15) 
	وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ (16) وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ (17) إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ (18) وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ (19) وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ (20) 
	وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ (21) 
	وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ (22) 
	وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ (23) وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ (24) وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (25) 
	وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ (26) وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ (27) 
	وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ (28) فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (29) فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (30) إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ (31) قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ (32) قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ (33) قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ (34) وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ (35) قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (36) قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (37) إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ (38) قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (39) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (40) قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ (41) إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ (42) وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ (43) لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ (44) 
	إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (45) ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ (46) وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ (47) لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ (48) 
	نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (49) وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ (50) 
	وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ (51) إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ (52) قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ (53) قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ (54) قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ (55) قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ (56) 
	قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ (57) قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ (58) إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ (59) إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ (60) 
	فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ (61) قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ (62) قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ (63) وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (64) فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ (65) وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ (66) 
	وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ (67) قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ (68) وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ (69) قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ (70) قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ (71) لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ (72) فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ (73) فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ (74) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ (75) وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ (76) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ (77) 
	وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ (78) فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ (79) 
	وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ (80) وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ (81) وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ (82) فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ (83) فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (84) 
	وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ (85) 
	إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ (86) 
	وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ (87) 
	لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ (88) وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ (89) 
	كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ (90) الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ (91) 
	فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (92) عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (93) 
	فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ (94) 
	إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ (95) الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (96) 
	وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ (97) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ (98) وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ (99) 
	أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (1) 
	يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ (2) 
	خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (3) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ (4) 
	وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (5) 
	وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ (6) 
	وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ (7) 
	وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (8) 
	وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ (9) 
	هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ (10) يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (11) 
	وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (12) 
	وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ (13) 
	وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (14) 
	وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (15) وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ (16) 
	أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (17) 
	وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (18) وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ (19) 
	وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ (20) أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ (21) 
	إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ (22) لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ (23) 
	وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (24) لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ (25) 
	قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ (26) ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ (27) الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (28) فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ (29) 
	وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ (30) جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ (31) الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (32) 
	هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (33) فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (34) 
	وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (35) 
	وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (36) 
	إِنْ تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (37) 
	وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (38) لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ (39) 
	إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (40) 
	وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (41) الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (42) 
	وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (43) بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (44) 
	أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ (45) أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ (46) أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ (47) 
	أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ (48) 
	وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ (49) يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (50) 
	وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ (51) 
	وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ (52) 
	وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ (53) ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ (54) لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (55) 
	وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ (56) 
	وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ (57) وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (58) يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (59) 
	لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (60) 
	وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (61) 
	وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ (62) 
	تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (63) 
	وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (64) وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ (65) 
	وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ (66) 
	وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (67) 
	وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ (68) ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (69) 
	وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (70) 
	وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ (71) 
	وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ (72) 
	وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ (73) 
	فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (74) 
	ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (75) 
	وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهْهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (76) 
	وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (77) 
	وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (78) 
	أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (79) 
	وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ (80) 
	وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ (81) 
	فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (82) يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ (83) 
	وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ (84) وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ (85) 
	وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ (86) وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (87) 
	الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ (88) 
	وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (89) 
	إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (90) 
	وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ (91) وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (92) 
	وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (93) 
	وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (94) 
	وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (95) 
	مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (96) 
	مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (97) 
	فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (98) إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (99) إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ (100) 
	وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (101) 
	قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (102) 
	وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ (103) 
	إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (104) إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ (105) 
	مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (106) ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (107) أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ (108) لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ (109) 
	ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (110) يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (111) 
	وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (112) وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ (113) 
	فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (114) إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (115) 
	وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ (116) مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (117) 
	وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (118) 
	ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (119) 
	إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (120) شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (121) وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ (122) 
	ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (123) 
	إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (124) 
	ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (125) 
	وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ (126) وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ (127) إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ (128) 
	سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (1) 
	وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا (2) ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا (3) 
	وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا (4) فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا (5) ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا (6) 
	إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا (7) 
	عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا (8) 
	إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا (9) وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (10) 
	وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا (11) 
	وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا (12) 
	وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا (13) اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا (14) 
	مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا (15) 
	وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا (16) 
	وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا (17) 
	مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا (18) وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا (19) 
	كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا (20) 
	انْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا (21) 
	لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا (22) 
	وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (23) وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا (24) 
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	رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا (25) 
	وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (26) إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (27) 
	وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا (28) 
	وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا (29) 
	إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا (30) 
	وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا (31) 
	وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (32) 
	وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (33) 
	وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (34) 
	وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (35) 
	وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا (36) 
	وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا (37) كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا (38) 
	ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا (39) 
	أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا (40) 
	وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا (41) 
	قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا (42) سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا (43) 
	تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا (44) 
	وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا (45) وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا (46) نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا (47) انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا (48) 
	وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا (49) قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا (50) أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا (51) 
	يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا (52) 
	وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا (53) رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا (54) 
	وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا (55) 
	قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا (56) أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا (57) 
	وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا (58) 
	وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا (59) 
	وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا (60) 
	وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا (61) قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا (62) قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا (63) وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا (64) إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا (65) 
	رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (66) وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا (67) 
	أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا (68) أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا (69) 
	وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (70) 
	يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا (71) 
	وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا (72) 
	وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا (73) وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا (74) إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا (75) 
	وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا (76) سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا (77) 
	أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا (78) وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا (79) 
	وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا (80) 
	وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا (81) 
	وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا (82) 
	وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا (83) قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا (84) 
	وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (85) 
	وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا (86) إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا (87) 
	قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا (88) 
	وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا (89) 
	وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا (90) أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا (91) أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا (92) أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا (93) 
	وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا (94) قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا (95) 
	قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا (96) 
	وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا (97) ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا (98) 
	أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا (99) 
	قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا (100) 
	وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا (101) 
	قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا (102) فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا (103) وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا (104) 
	وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (105) 
	وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا (106) 
	قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا (107) وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا (108) وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا (109) 
	قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا (110) 
	وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا (111) 
	الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا (1) قَيِّمًا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا (2) مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا (3) وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا (4) مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا (5) 
	فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا (6) 
	إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا (7) وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا (8) أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا (9) إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا (10) فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا (11) 
	ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا (12) 
	نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى (13) وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا (14) هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا (15) 
	وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا (16) 
	وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا (17) 
	وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا (18) 
	وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا (19) إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا (20) 
	وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا (21) 
	سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا (22) 
	وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (23) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا (24) 
	وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا (25) قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا (26) 
	وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا (27) 
	وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا (28) 
	وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا (29) 
	إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا (30) أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا (31) 
	وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا (32) كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا (33) وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا (34) 
	وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا (35) وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا (36) 
	قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا (37) 
	لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا (38) 
	وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا (39) فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا (40) أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا (41) 
	وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا (42) وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا (43) 
	هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا (44) 
	وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا (45) 
	الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا (46) 
	وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا (47) وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا (48) 
	وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا (49) 
	وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا (50) مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا (51) 
	وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا (52) وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا (53) 
	وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا (54) 
	وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا (55) 
	وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنْذِرُوا هُزُوًا (56) 
	وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا (57) 
	وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلًا (58) 
	وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا (59) 
	وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا (60) فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا (61) فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا (62) قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا (63) قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا (64) فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا (65) 
	قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا (66) 
	قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا (67) وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا (68) 
	قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا (69) 
	قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا (70) 
	فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا (71) قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا (72) 
	قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا (73) 
	فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا (74) قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا (75) 
	قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا (76) 
	فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا (77) 
	قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا (78) 
	أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا (79) 
	وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا (80) فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا (81) وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا (82) 
	وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا (83) إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا (84) فَأَتْبَعَ سَبَبًا (85) حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا (86) قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا (87) وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا (88) 
	ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا (89) 
	حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا (90) كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا (91) ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا (92) حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا (93) 
	قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا (94) 
	قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا (95) آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا (96) فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا (97) 
	قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا (98) 
	وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا (99) 
	وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا (100) الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا (101) 
	أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا (102) 
	قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا (103) الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا (104) أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا (105) ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا (106) 
	إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا (107) خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا (108) 
	قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا (109) 
	قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (110) 
	كهيعص (1) ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا (2) إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا (3) 
	قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا (4) 
	وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا (5) يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا (6) 
	يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا (7) 
	قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا (8) 
	قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا (9) 
	قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا (10) 
	فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا (11) 
	يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا (12) 
	وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا (13) وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا (14) 
	وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا (15) 
	وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا (16) فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا (17) 
	قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا (18) 
	قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا (19) 
	قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا (20) قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا (21) 
	فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا (22) 
	فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا (23) 
	فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا (24) 
	وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا (25) فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا (26) 
	فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا (27) يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا (28) 
	فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا (29) 
	قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا (30) وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا (31) وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا (32) وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا (33) 
	ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ (34) 
	مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (35) 
	وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (36) 
	فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ (37) 
	أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (38) وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (39) إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ (40) 
	وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا (41) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا (42) يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا (43) يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا (44) يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا (45) 
	قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا (46) 
	قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا (47) وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا (48) 
	فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا (49) وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا (50) 
	وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا (51) 
	وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا (52) 
	وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا (53) 
	وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا (54) وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا (55) 
	وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا (56) وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا (57) 
	أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا (58) 
	فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا (59) 
	إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا (60) 
	جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا (61) 
	لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا (62) 
	تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا (63) 
	وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا (64) 
	رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا (65) 
	وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا (66) أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا (67) 
	فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا (68) ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا (69) ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا (70) 
	وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا (71) ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا (72) 
	وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا (73) 
	وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا (74) 
	قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا (75) 
	وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا (76) 
	أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا (77) أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا (78) كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا (79) وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا (80) 
	وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا (81) كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا (82) 
	أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا (83) 
	فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا (84) 
	يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا (85) 
	وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا (86) 
	لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا (87) 
	وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا (88) لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا (89) تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا (90) أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا (91) 
	وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا (92) 
	إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا (93) لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا (94) وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا (95) 
	إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا (96) 
	فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا (97) وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا (98) 
	طه (1) مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى (2) إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَى (3) تَنْزِيلًا مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى (4) 
	الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى (5) لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى (6) 
	وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى (7) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى (8) 
	وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى (9) إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى (10) 
	فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى (11) إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى (12) وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى (13) إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (14) 
	إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى (15) 
	فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى (16) 
	وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى (17) قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى (18) 
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	قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى (19) فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى (20) 
	قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى (21) 
	وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى (22) لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى (23) 
	اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى (24) قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي (25) وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي (26) وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي (27) يَفْقَهُوا قَوْلِي (28) وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي (29) هَارُونَ أَخِي (30) اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي (31) وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي (32) كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا (33) وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا (34) إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا (35) 
	قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى (36) 
	وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى (37) إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى (38) أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي (39) 
	إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى (40) وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي (41) 
	اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي (42) اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى (43) فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى (44) 
	قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى (45) 
	قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى (46) فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى (47) إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى (48) 
	قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى (49) قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى (50) 
	قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى (51) قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى (52) الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى (53) كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى (54) 
	مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى (55) 
	وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى (56) 
	قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى (57) 
	فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى (58) قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى (59) فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى (60) 
	قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى (61) 
	فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى (62) قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى (63) فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى (64) 
	قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى (65) قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى (66) 
	فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى (67) قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى (68) وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى (69) 
	فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى (70) 
	قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى (71) 
	قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (72) إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى (73) إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى (74) وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى (75) جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى (76) 
	وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى (77) فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ (78) وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى (79) 
	يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى (80) كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى (81) 
	وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى (82) 
	وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى (83) قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى (84) 
	قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ (85) 
	فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي (86) قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ (87) فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِيَ (88) 
	أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا (89) وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي (90) قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى (91) 
	قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا (92) أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي (93) 
	قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي (94) 
	قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ (95) قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي (96) 
	قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا (97) 
	إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا (98) 
	كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا (99) مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا (100) خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا (101) 
	يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا (102) يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا (103) نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا (104) 
	وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا (105) فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا (106) لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا (107) 
	يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا (108) يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا (109) 
	يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا (110) 
	وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا (111) 
	وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا (112) 
	وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا (113) 
	فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا (114) 
	وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا (115) 
	وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى (116) 
	فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى (117) 
	إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى (118) وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى (119) 
	فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى (120) 
	فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى (121) 
	ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى (122) 
	قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى (123) 
	وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى (124) قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا (125) قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى (126) 
	وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى (127) 
	أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى (128) 
	وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى (129) 
	فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى (130) 
	وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى (131) 
	وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى (132) 
	وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى (133) 
	وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى (134) 
	قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى (135) 
	اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ (1) 
	مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ (2) لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ (3) 
	قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (4) 
	بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ (5) 
	مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ (6) 
	وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (7) 
	وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ (8) 
	ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ (9) 
	لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (10) 
	وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ (11) فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ (12) لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ (13) قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ (14) فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ (15) 
	وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ (16) لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْوًا لَاتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ (17) 
	بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ (18) 
	وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ (19) يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ (20) 
	أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ (21) 
	لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ (22) 
	لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ (23) 
	أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ (24) 
	وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ (25) 
	وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ (26) لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ (27) يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ (28) وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ (29) 
	أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ (30) 
	وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ (31) وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ (32) 
	وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (33) 
	وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ (34) كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ (35) 
	وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ (36) 
	خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ (37) وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (38) 
	لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ (39) بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ (40) 
	وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (41) 
	قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ (42) 
	أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ (43) 
	بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ (44) 
	قُلْ إِنَّمَا أُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنْذَرُونَ (45) وَلَئِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ (46) 
	وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ (47) 
	وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ (48) 
	الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ (49) 
	وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ (50) 
	وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ (51) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ (52) قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ (53) قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (54) 
	قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ (55) 
	قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ (56) 
	وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ (57) فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ (58) 
	قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ (59) 
	قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ (60) قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ (61) 
	قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ (62) قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ (63) 
	فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ (64) 
	ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ (65) 
	قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ (66) أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (67) 
	قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ (68) قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ (69) وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ (70) 
	وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ (71) 
	وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ (72) 
	وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ (73) 
	وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ (74) وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (75) 
	وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ (76) وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ (77) 
	وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ (78) فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ (79) وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ (80) 
	وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ (81) وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ (82) 
	وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (83) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ (84) 
	وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ (85) وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ (86) 
	وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ (87) 
	فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ (88) 
	وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ (89) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ (90) 
	وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ (91) 
	إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ (92) 
	وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ (93) 
	فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ (94) 
	وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ (95) حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ (96) 
	وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ (97) 
	إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ (98) لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ (99) لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ (100) 
	إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ (101) لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ (102) لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (103) 
	يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ (104) 
	وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ (105) 
	إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ (106) 
	وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ (107) 
	قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (108) 
	فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ (109) إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ (110) وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ (111) 
	قَالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ (112) 
	يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ (1) 
	يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ (2) 
	وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ (3) كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ (4) 
	يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ (5) 
	ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (6) وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ (7) 
	وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ (8) ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ (9) ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (10) 
	وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ (11) يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ (12) يَدْعُو لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ (13) 
	إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ (14) مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ (15) 
	وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ (16) 
	إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (17) 
	أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ (18) 
	هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ (19) يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ (20) وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ (21) كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ (22) 
	إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ (23) وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ (24) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (25) 
	وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (26) 
	وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (27) 
	لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ (28) 
	ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (29) 
	ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (30) حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ (31) 
	ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ (32) لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ (33) 
	وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ (34) الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (35) 
	وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (36) 
	لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ (37) 
	إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ (38) 
	أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (39) الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (40) الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ (41) 
	وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ (42) وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ (43) وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ (44) 
	فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ (45) 
	أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ (46) 
	وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ (47) وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ (48) 
	قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ (49) فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (50) وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (51) 
	وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (52) 
	لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (53) وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (54) 
	وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ (55) 
	الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (56) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (57) 
	وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (58) لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ (59) 
	ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (60) 
	ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (61) 
	ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ (62) 
	أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ (63) لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (64) 
	أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ (65) وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ (66) 
	لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ (67) 
	وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ (68) 
	اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (69) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (70) 
	وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ (71) 
	وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكُمُ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (72) 
	يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ (73) 
	مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (74) 
	اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (75) يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (76) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (77) 
	وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ (78) 
	قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (2) 
	وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ (3) 
	وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ (4) 
	وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (7) 
	وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (8) 
	وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (9) 
	أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ (10) الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (11) 
	وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ (12) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ (13) ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (14) 
	ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ (15) ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ (16) 
	وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ (17) 
	وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ (18) 
	فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (19) وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ (20) 
	وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (21) وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ (22) 
	وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ (23) فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ (24) إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى حِينٍ (25) 
	قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ (26) فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ (27) فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (28) وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ (29) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ (30) 
	ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ (31) فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ (32) 
	وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ (33) وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ (34) 
	أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ (35) هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ (36) إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ (37) إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ (38) 
	قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ (39) قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ (40) فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (41) 
	ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ (42) مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ (43) 
	ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى كُلَّ مَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ (44) 
	ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ (45) إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ (46) 
	فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ (47) فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ (48) 
	وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ (49) 
	وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ (50) 
	يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (51) 
	وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ (52) 
	فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (53) 
	فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ (54) 
	أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ (55) نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ (56) 
	إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ (57) وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ (58) وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ (59) وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ (60) أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ (61) 
	وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (62) بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ (63) 
	حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ (64) لَا تَجْأَرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنْصَرُونَ (65) قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ (66) مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ (67) 
	أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ (68) أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ (69) أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ (70) 
	وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ (71) 
	أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (72) 
	وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (73) وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ (74) 
	وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (75) وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ (76) حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ (77) 
	وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ (78) وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (79) وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (80) 
	بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ (81) قَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ (82) لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (83) 
	قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (84) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (85) قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (86) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ (87) قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (88) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ (89) 
	بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (90) مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ (91) عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (92) 
	قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ (93) رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (94) وَإِنَّا عَلَى أَنْ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ (95) 
	ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ (96) 
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	وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ (97) وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ (98) 
	حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ (99) لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (100) 
	فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ (101) 
	فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (102) وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ (103) تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ (104) 
	أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ (105) قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ (106) رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ (107) قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ (108) 
	إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ (109) فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ (110) إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ (111) 
	قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ (112) قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ (113) قَالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (114) 
	أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ (115) فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ (116) وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ (117) وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ (118) 
	سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (1) 
	الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (2) 
	الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (3) 
	وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5) 
	وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (7) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (8) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (9) 
	وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ (10) 
	إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ (11) 
	لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ (12) 
	لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ (13) 
	وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (14) إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ (15) 
	وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ (16) 
	يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (17) وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (18) 
	إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (19) 
	وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (20) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (21) 
	وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (22) 
	إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (23) 
	يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (24) يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ (25) 
	الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (26) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (27) 
	فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (28) 
	لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ (29) 
	قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30) 
	وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (31) 
	وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (32) 
	وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ (33) 
	وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (34) 
	اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (35) 
	فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ (36) رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ (37) لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (38) 
	وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ (39) 
	أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ (40) 
	أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ (41) وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ (42) 
	أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ (43) يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ (44) 
	وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (45) 
	لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (46) وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ (47) 
	وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ (48) وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ (49) 
	أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (50) 
	إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (51) 
	وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ (52) 
	وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (53) 
	قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (54) 
	وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (55) 
	وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (56) 
	لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ (57) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (58) 
	وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (59) 
	وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (60) 
	لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (61) 
	إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (62) 
	لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (63) 
	أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (64) 
	تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا (1) الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا (2) 
	وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا (3) 
	وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا (4) 
	وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (5) 
	قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (6) 
	وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا (7) أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا (8) 
	انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا (9) 
	تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا (10) 
	بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا (11) إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا (12) وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا (13) لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا (14) 
	قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا (15) لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا (16) 
	وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ (17) قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا (18) 
	فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا (19) 
	وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا (20) 
	وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا (21) 
	يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا (22) 
	وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا (23) 
	أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا (24) 
	وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا (25) 
	الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا (26) 
	وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا (27) يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا (28) لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا (29) 
	وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا (30) 
	وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا (31) 
	وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا (32) وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا (33) الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا (34) 
	وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا (35) فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا (36) 
	وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا (37) 
	وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا (38) وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا (39) 
	وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا (40) 
	وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا (41) إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا (42) 
	أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا (43) 
	أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا (44) 
	أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا (45) ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا (46) 
	وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا (47) 
	وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا (48) 
	لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا (49) 
	وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا (50) 
	وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا (51) فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا (52) 
	وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا (53) 
	وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا (54) 
	وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا (55) 
	وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (56) قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا (57) 
	وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا (58) 
	الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا (59) 
	وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا (60) 
	تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا (61) 
	وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا (62) 
	وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا (63) 
	وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا (64) 
	وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا (65) إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا (66) 
	وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (67) 
	وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا (69) إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (70) 
	وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا (71) 
	وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا (72) 
	وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا (73) 
	وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا (74) 
	أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا (75) خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا (76) 
	قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا (77) 
	طسم (1) تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ (2) 
	لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (3) 
	إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ (4) 
	وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ (5) فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (6) 
	أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ (7) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (8) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (9) 
	وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (10) قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ (11) 
	قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ (12) وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ (13) 
	وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ (14) 
	قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ (15) فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (16) أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ (17) قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ (18) وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ (19) قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ (20) فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ (21) وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ (22) 
	قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ (23) 
	قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ (24) 
	قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ (25) قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ (26) قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ (27) قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ (28) 
	قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ (29) 
	قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ (30) قَالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (31) 
	فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ (32) وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ (33) 
	قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ (34) يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ (35) 
	قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ (36) يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ (37) 
	فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ (38) وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ (39) لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ (40) 
	فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ (41) قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (42) 
	قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ (43) فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ (44) 
	فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ (45) فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ (46) قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (47) رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ (48) 
	قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ (49) 
	قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ (50) إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ (51) 
	وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ (52) فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ (53) إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ (54) وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ (55) وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ (56) 
	فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (57) وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ (58) كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ (59) فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ (60) 
	فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ (61) قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ (62) فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ (63) وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ (64) وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ (65) ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ (66) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (67) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (68) 
	وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ (69) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ (70) قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ (71) 
	قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ (72) أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ (73) 
	قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ (74) قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ (75) أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ (76) فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ (77) الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ (78) وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ (79) وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ (80) وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ (81) وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ (82) 
	رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ (83) وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ (84) وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ (85) وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ (86) وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ (87) يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ (88) إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (89) 
	وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ (90) وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ (91) وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ (92) مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ (93) فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ (94) وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ (95) 
	قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ (96) تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (97) إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (98) وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ (99) فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ (100) وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ (101) فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (102) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (103) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (104) 
	كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ (105) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ (106) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (107) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (108) وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (109) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (110) 
	قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ (111) 
	قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (112) إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ (113) وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ (114) إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ (115) 
	قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ (116) قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ (117) فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (118) فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (119) ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ (120) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (121) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (122) 
	كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ (123) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ (124) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (125) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (126) وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (127) أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ (128) وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ (129) وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ (130) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (131) 
	وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ (132) أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ (133) وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (134) إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (135) 
	قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ (136) إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ (137) وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ (138) فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (139) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (140) 
	كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ (141) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ (142) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (143) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (144) وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (145) أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا آمِنِينَ (146) فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (147) وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ (148) وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ (149) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (150) وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ (151) الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ (152) 
	قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ (153) مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (154) 
	قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ (155) وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ (156) 
	فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ (157) فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (158) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (159) 
	كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ (160) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ (161) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (162) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (163) وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (164) أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ (165) وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ (166) 
	قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ (167) 
	قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ (168) رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ (169) فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ (170) إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ (171) ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ (172) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ (173) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (174) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (175) 
	كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ (176) إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ (177) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (178) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (179) وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (180) 
	أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ (181) وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ (182) وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (183) وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ (184) 
	قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ (185) وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (186) 
	فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (187) 
	قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ (188) 
	فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (189) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (190) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (191) 
	وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (192) نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ (193) عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ (194) بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ (195) وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ (196) 
	أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ (197) 
	وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ (198) فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ (199) كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ (200) لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ (201) فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (202) فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ (203) أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ (204) أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ (205) ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ (206) مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ (207) 
	وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ (208) ذِكْرَى وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ (209) 
	وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ (210) وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ (211) إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ (212) 
	فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ (213) وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (214) 
	وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (215) فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ (216) 
	وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ (217) الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ (218) وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ (219) إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (220) 
	هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ (221) تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ (222) يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ (223) 
	وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ (224) أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ (225) وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ (226) 
	إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ (227) 
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	طس تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ (1) هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (2) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (3) 
	إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ (4) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ (5) 
	وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ (6) 
	إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ (7) 
	فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (8) 
	يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (9) 
	وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ (10) إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ (11) 
	وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ (12) 
	فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ (13) 
	وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (14) 
	وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ (15) 
	وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ (16) 
	وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ (17) 
	حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (18) 
	فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ (19) 
	وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ (20) لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ (21) 
	فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ (22) 
	إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ (23) 
	وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ (24) أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ (25) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (26) 
	قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (27) اذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ (28) 
	قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ (29) إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (30) أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (31) 
	قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ (32) 
	قَالُوا نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ (33) 
	قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ (34) وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ (35) فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ (36) 
	ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ (37) 
	قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (38) 
	قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ (39) 
	قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ (40) 
	قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ (41) فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ (42) وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ (43) 
	قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (44) 
	وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ (45) قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (46) 
	قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ (47) 
	وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ (48) قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (49) وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (50) فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ (51) فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (52) وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (53) 
	وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ (54) أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ (55) 
	فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ (56) فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ (57) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ (58) 
	قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ (59) 
	أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ (60) 
	أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (61) 
	أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ (62) 
	أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (63) 
	أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (64) 
	قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ (65) 
	بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ (66) 
	وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَئِنَّا لَمُخْرَجُونَ (67) لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (68) 
	قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ (69) وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ (70) 
	وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (71) قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ (72) 
	وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ (73) 
	وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ (74) 
	وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (75) 
	إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (76) وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (77) 
	إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ (78) 
	فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ (79) إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ (80) وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ (81) 
	وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ (82) 
	وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ (83) 
	حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (84) وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ (85) 
	أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (86) 
	وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ (87) 
	وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ (88) مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ (89) وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (90) 
	إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (91) وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ (92) وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (93) 
	طسم (1) تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ (2) نَتْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَإِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (3) 
	إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ (4) 
	وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ (5) وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ (6) 
	وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ (7) 
	فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ (8) 
	وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (9) 
	وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (10) وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (11) 
	وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ (12) فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (13) 
	وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (14) 
	وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ (15) قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (16) قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ (17) 
	فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ (18) فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ (19) 
	وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ (20) 
	فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (21) وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ (22) 
	وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ (23) فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ (24) فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (25) قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (26) قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (27) قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (28) 
	فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ (29) فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (30) وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ (31) اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ (32) 
	قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ (33) وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ (34) 
	قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ (35) 
	فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ (36) 
	وَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (37) 
	وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ (38) 
	وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ (39) فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ (40) 
	وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ (41) وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ (42) 
	وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (43) 
	وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ (44) 
	وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ (45) 
	وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (46) 
	وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (47) 
	فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ (48) 
	قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (49) 
	فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (50) 
	وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (51) 
	الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ (52) 
	وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ (53) 
	أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (54) 
	وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ (55) 
	إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (56) 
	وَقَالُوا إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (57) 
	وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ (58) 
	وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ (59) 
	وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ (60) 
	أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ (61) 
	وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ (62) 
	قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ (63) 
	وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ (64) وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ (65) فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ (66) 
	فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ (67) 
	وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (68) 
	وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ (69) وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (70) 
	قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ (71) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (72) وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (73) 
	وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ (74) 
	وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (75) 
	إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ (76) وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (77) 
	قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ (78) 
	فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (79) 
	وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ (80) فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ (81) 
	وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ (82) 
	تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (83) 
	مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (84) 
	إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (85) 
	وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ (86) 
	وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (87) 
	وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (88) 
	الم (1) أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ (2) وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ (3) 
	أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (4) 
	مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (5) 
	وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (6) 
	وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ (7) 
	وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (8) 
	وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ (9) 
	وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ (10) وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ (11) 
	وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (12) وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ (13) 
	وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ (14) فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ (15) 
	وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (16) إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (17) وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (18) 
	أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (19) قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (20) يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ (21) وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (22) 
	وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (23) 
	فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (24) 
	وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (25) 
	فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (26) 
	وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ (27) 
	وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (28) أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (29) قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ (30) 
	وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ (31) قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ (32) 
	وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ (33) 
	إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (34) وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (35) 
	وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (36) فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ (37) 
	وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ (38) 
	وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ (39) فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (40) 
	مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (41) إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (42) 
	وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ (43) 
	خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ (44) 
	اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ (45) 
	وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (46) 
	وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ (47) 
	وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ (48) بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ (49) 
	وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ (50) أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (51) قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (52) 
	وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (53) يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ (54) يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (55) 
	يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ (56) 
	كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ (57) 
	وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ (58) الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (59) 
	وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (60) 
	وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ (61) 
	اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (62) 
	وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (63) 
	وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (64) 
	فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ (65) لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (66) 
	أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ (67) 
	وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ (68) 
	وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ (69) 
	الم (1) غُلِبَتِ الرُّومُ (2) فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ (3) فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ (4) بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (5) 
	وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (6) يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ (7) 
	أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ (8) 
	أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (9) 
	ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوأَى أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ (10) 
	اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (11) 
	وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ (12) وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ (13) 
	وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ (14) فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ (15) وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ (16) 
	فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ (17) وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ (18) يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ (19) 
	وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ (20) وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21) 
	وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ (22) 
	وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ (23) 
	وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (24) 
	وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ (25) وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ (26) 
	وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (27) 
	ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (28) 
	بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (29) 
	فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (30) مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (31) مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (32) 
	وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ (33) لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (34) 
	أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ (35) 
	وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ (36) 
	أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (37) 
	فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (38) 
	وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (39) 
	اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (40) 
	ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (41) 
	قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ (42) 
	فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ (43) 
	مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ (44) لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ (45) 
	وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (46) 
	وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ (47) 
	اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (48) وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ (49) 
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	فَانْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (50) 
	وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ (51) فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ (52) وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ (53) 
	اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ (54) 
	وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ (55) 
	وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (56) فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ (57) 
	وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ (58) كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (59) فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ (60) 
	الم (1) تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ (2) هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ (3) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (4) أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (5) 
	وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (6) وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (7) 
	إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ (8) خَالِدِينَ فِيهَا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (9) خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ (10) هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (11) 
	وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (12) 
	وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (13) 
	وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ (14) وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (15) 
	يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ (16) 
	يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (17) 
	وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (18) وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ (19) 
	أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ (20) 
	وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ (21) 
	وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ (22) 
	وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (23) نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ (24) 
	وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (25) لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (26) وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (27) 
	مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (28) 
	أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (29) ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ (30) 
	أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (31) 
	وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ (32) 
	يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ (33) 
	إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (34) 
	الم (1) تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2) أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ (3) 
	اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ (4) 
	يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ (5) 
	ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (6) الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ (7) ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ (8) ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ (9) 
	وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ (10) قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ (11) 
	وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ (12) وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (13) فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (14) 
	إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ (15) تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (16) فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (17) 
	أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ (18) أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (19) وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ (20) وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (21) 
	وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ (22) 
	وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ (23) وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ (24) إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (25) 
	أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ (26) 
	أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ (27) 
	وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (28) قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ (29) فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ (30) 
	يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (1) وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (2) وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا (3) 
	مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (4) ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (5) 
	النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا (6) 
	وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (7) لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا (8) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا (9) إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا (10) هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا (11) 
	وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا (12) وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا (13) وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا (14) 
	وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا (15) قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا (16) 
	قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (17) 
	قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا (18) أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (19) يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا (20) 
	لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا (21) 
	وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا (22) 
	مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا (23) لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (24) وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا (25) وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا (26) وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا (27) 
	يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (28) وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا (29) 
	يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (30) وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا (31) 
	يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا (32) 
	وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (33) 
	وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا (34) 
	إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (35) 
	وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا (36) 
	وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا (37) 
	مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا (38) الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا (39) 
	مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (40) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا (41) وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (42) 
	هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا (43) تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا (44) 
	يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (45) وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا (46) 
	وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا (47) 
	وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا (48) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (49) 
	يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (50) تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا (51) 
	لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا (52) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا (53) 
	إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (54) 
	لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (55) 
	إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (56) 
	إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا (57) وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (58) 
	يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (59) 
	لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا (60) مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا (61) سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا (62) 
	يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا (63) 
	إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا (64) خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (65) 
	يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا (66) 
	وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا (67) رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا (68) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا (69) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (71) إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا (72) لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (73) 
	الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (1) يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ (2) 
	وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (3) لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (4) 
	وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ (5) 
	وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (6) 
	وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ (7) أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ (8) 
	أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنْ نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ (9) 
	وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ (10) أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (11) وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ (12) يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ (13) 
	فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ (14) 
	لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ (15) فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ (16) ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ (17) 
	وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ (18) فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (19) 
	وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (20) وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ (21) 
	قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ (22) 
	وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ (23) 
	قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (24) 
	قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ (25) قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ (26) 
	قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (27) 
	وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (28) 
	وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (29) قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ (30) 
	وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ (31) 
	قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ (32) وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (33) 
	وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ (34) وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ (35) 
	قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (36) 
	وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ (37) وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ (38) 
	قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (39) 
	وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ (40) قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ (41) 
	فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ (42) 
	وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ (43) 
	وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ (44) وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ (45) 
	قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ (46) 
	قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (47) 
	قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ (48) 
	قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ (49) 
	قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ (50) 
	وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ (51) 
	وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ (52) وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ (53) وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ (54) 
	الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (1) 
	مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (2) 
	يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ (3) 
	وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (4) 
	يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ (5) إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ (6) الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ (7) 
	أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (8) 
	وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ (9) 
	مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ (10) 
	وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (11) 
	وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (12) 
	يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ (13) 
	إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ (14) 
	يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (15) إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ (16) وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ (17) 
	وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى إِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ (18) 
	وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ (19) وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ (20) وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ (21) وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ (22) إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ (23) 
	إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ (24) 
	وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ (25) ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ (26) 
	أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ (27) وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ (28) 
	إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ (29) لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ (30) 
	وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ (31) 
	ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ (32) جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ (33) وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ (34) الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ (35) وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ (36) وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ (37) إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (38) هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا (39) قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَتٍ مِنْهُ بَلْ إِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا (40) إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا (41) وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا (42) اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا (43) أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا (44) وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا (45) 
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	يس (1) وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ (2) إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (3) عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (4) تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ (5) لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ (6) لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (7) إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ (8) وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ (9) وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (10) إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ (11) 
	إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ (12) 
	وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ (13) إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ (14) قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ (15) 
	قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ (16) وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (17) 
	قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ (18) قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَئِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ (19) 
	وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ (20) اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ (21) وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (22) أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونِ (23) إِنِّي إِذًا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (24) إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ (25) 
	قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ (26) بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ (27) 
	وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ (28) إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ (29) 
	يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (30) 
	أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ (31) وَإِنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ (32) 
	وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ (33) وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ (34) لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ (35) سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ (36) 
	وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ (37) 
	وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (38) وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ (39) لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (40) 
	وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (41) وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ (42) وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ (43) إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ (44) 
	وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (45) وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ (46) 
	وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (47) 
	وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (48) مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ (49) فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ (50) 
	وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ (51) قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ (52) 
	إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ (53) فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (54) إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ (55) هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ (56) لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ (57) سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ (58) 
	وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ (59) 
	أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (60) وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (61) 
	وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ (62) هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (63) اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (64) 
	الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (65) 
	وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ (66) وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ (67) 
	وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ (68) 
	وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ (69) لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ (70) 
	أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ (71) وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ (72) وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ (73) 
	وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ (74) لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ (75) فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ (76) 
	أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ (77) وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ (78) قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ (79) الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ (80) أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ (81) إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (82) فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (83) 
	وَالصَّافَّاتِ صَفًّا (1) فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا (2) فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا (3) إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ (4) رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ (5) 
	إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ (6) وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ (7) 
	لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ (8) دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ (9) إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ (10) 
	فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ (11) 
	بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ (12) وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ (13) وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ (14) 
	وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ (15) أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ (16) أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ (17) قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ (18) فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ (19) 
	وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ (20) هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ (21) 
	احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ (22) مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ (23) وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ (24) مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ (25) بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ (26) 
	وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ (27) قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ (28) قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (29) وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ (30) فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ (31) فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ (32) فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ (33) إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ (34) إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ (35) 
	وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ (36) بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ (37) إِنَّكُمْ لَذَائِقُو الْعَذَابِ الْأَلِيمِ (38) وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (39) 
	إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ (40) أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ (41) فَوَاكِهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ (42) فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (43) عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ (44) يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ (45) بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ (46) لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ (47) وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ (48) كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ (49) 
	فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ (50) قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ (51) يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ (52) أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ (53) قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ (54) فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ (55) قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينِ (56) وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ (57) 
	أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ (58) إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ (59) 
	إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (60) لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ (61) 
	أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ (62) إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ (63) إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ (64) طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ (65) فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ (66) ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ (67) ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ (68) إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ (69) فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ (70) 
	وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ (71) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ (72) فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ (73) إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ (74) 
	وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ (75) وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ (76) وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ (77) وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ (78) سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ (79) إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (80) إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (81) ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ (82) 
	وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ (83) إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (84) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ (85) أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ (86) فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (87) 
	فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ (88) فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ (89) فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ (90) 
	فَرَاغَ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ (91) مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ (92) فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ (93) 
	فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ (94) 
	قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ (95) وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (96) 
	قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ (97) فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ (98) 
	وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ (99) رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ (100) فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ (101) 
	فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ (102) 
	فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ (103) وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ (104) قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (105) إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ (106) وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ (107) وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ (108) سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ (109) كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (110) إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (111) 
	وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ (112) وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ (113) 
	وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ (114) وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ (115) وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ (116) وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ (117) وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (118) وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ (119) سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ (120) إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (121) إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (122) 
	وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (123) إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ (124) أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ (125) اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ (126) فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ (127) إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ (128) وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ (129) سَلَامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ (130) إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (131) إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (132) 
	وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (133) إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ (134) إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ (135) ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ (136) وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ (137) وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (138) 
	وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (139) إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (140) فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ (141) فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ (142) فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ (143) لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (144) فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ (145) وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ (146) وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ (147) فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ (148) 
	فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ (149) أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ (150) أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ (151) وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (152) أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ (153) مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (154) أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (155) أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ (156) فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (157) 
	وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ (158) سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ (159) إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ (160) 
	فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ (161) مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ (162) إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ (163) 
	وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ (164) وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ (165) وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ (166) 
	وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ (167) لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ (168) لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ (169) فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (170) 
	وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ (171) إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ (172) وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ (173) 
	فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ (174) وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ (175) 
	أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ (176) فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ (177) وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ (178) وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ (179) 
	سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ (180) وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ (181) وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (182) 
	ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ (1) بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ (2) 
	كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ (3) 
	وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ (4) أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ (5) 
	وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ (6) مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ (7) 
	أَأُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ (8) أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ (9) أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ (10) جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ (11) 
	كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ (12) وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ (13) إِنْ كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ (14) وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ (15) 
	وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ (16) 
	اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ (17) إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ (18) وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ (19) وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ (20) 
	وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ (21) إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ (22) 
	إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ (23) 
	قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ (24) فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ (25) 
	يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ (26) 
	وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ (27) 
	أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ (28) 
	كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ (29) 
	وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ (30) إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ (31) فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ (32) رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ (33) 
	وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ (34) 
	قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (35) 
	فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ (36) وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ (37) وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ (38) هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ (39) وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ (40) 
	وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ (41) ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ (42) وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ (43) وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ (44) 
	وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ (45) إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ (46) وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ (47) 
	وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ (48) 
	هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ (49) جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ (50) مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ (51) وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ (52) 
	هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ (53) إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ (54) 
	هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ (55) جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ (56) هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ (57) وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ (58) هَذَا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُو النَّارِ (59) قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَبِئْسَ الْقَرَارُ (60) قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ (61) 
	وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ (62) أَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ (63) 
	إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ (64) 
	قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنْذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (65) رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ (66) 
	قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ (67) أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ (68) مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ (69) إِنْ يُوحَى إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ (70) 
	إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ (71) فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (72) فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (73) إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ (74) 
	قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ (75) قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (76) 
	قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ (77) وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ (78) 
	قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (79) قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (80) إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ (81) 
	قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (82) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (83) 
	قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ (84) لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ (85) 
	قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ (86) إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ (87) وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ (88) 
	تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (1) إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ (2) أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ (3) لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَاصْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (4) 
	خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ (5) 
	خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ (6) 
	إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (7) 
	وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ (8) 
	أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ (9) 
	قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ (10) 
	قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ (11) وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ (12) قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (13) قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي (14) فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ (15) 
	لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ (16) 
	وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ (17) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ (18) 
	أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ (19) 
	لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ (20) 
	أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ (21) 
	أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (22) 
	اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (23) 
	أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ (24) كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ (25) فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (26) 
	وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (27) قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (28) 
	ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (29) إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ (30) 
	ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ (31) فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ (32) 
	وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (33) لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ (34) لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ (35) 
	أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (36) وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ (37) 
	وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ (38) 
	قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (39) مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ (40) 
	إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ (41) 
	اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (42) 
	أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ (43) قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (44) 
	وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (45) 
	قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (46) 
	وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ (47) وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (48) 
	فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (49) 
	قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (50) فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ (51) أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (52) 
	قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (53) 
	وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ (54) وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (55) أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ (56) أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (57) أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (58) بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ (59) 
	وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ (60) 
	وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (61) 
	اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (62) لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (63) 
	قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ (64) 
	وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (65) بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ (66) 
	وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (67) 
	وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ (68) 
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	وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (69) وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ (70) 
	وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ (71) قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ (72) 
	وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ (73) وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ (74) 
	وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (75) 
	حم (1) تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (2) غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ (3) 
	مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ (4) 
	كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ (5) 
	وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ (6) 
	الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ (7) رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (8) وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (9) 
	إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ (10) قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ (11) ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ (12) 
	هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ (13) فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (14) رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ (15) يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (16) 
	الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (17) 
	وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ (18) 
	يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ (19) 
	وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (20) 
	أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ (21) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ (22) 
	وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ (23) إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ (24) فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ (25) 
	وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ (26) 
	وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ (27) 
	وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ (28) 
	يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ (29) 
	وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ (30) مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ (31) 
	وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ (32) يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (33) 
	وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ (34) الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ (35) 
	وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ (36) أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ (37) 
	وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ (38) يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ (39) 
	مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ (40) 
	وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ (41) تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ (42) 
	لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ (43) فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (44) 
	فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ (45) النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ (46) 
	وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ (47) 
	قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ (48) 
	وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ (49) قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ (50) 
	إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ (51) يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ (52) 
	وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ (53) هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ (54) 
	فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ (55) 
	إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (56) 
	لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (57) 
	وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ (58) 
	إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ (59) 
	وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ (60) 
	اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (61) 
	ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ (62) كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ (63) 
	اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (64) هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (65) 
	قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (66) 
	هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (67) 
	هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (68) 
	أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ (69) الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (70) إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ (71) فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ (72) ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ (73) مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُو مِنْ قَبْلُ شَيْئًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ (74) ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ (75) ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ (76) 
	فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ (77) 
	وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ (78) 
	اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (79) وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ (80) وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ (81) 
	أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (82) فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (83) 
	فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ (84) فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ (85) 
	حم (1) تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (2) كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (3) بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ (4) 
	وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ (5) 
	قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ (6) الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ (7) 
	إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (8) 
	قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ (9) وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ (10) ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ (11) فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (12) 
	فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ (13) إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ (14) 
	فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ (15) فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ (16) 
	وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (17) وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (18) 
	وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ (19) حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (20) وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (21) 
	وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ (22) وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ (23) 
	فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ (24) وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ (25) 
	وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ (26) فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ (27) ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ (28) 
	وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا اللَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ (29) 
	إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (30) نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ (31) نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ (32) 
	وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (33) 
	وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ (34) وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (35) 
	وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (36) 
	وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (37) فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ (38) 
	وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (39) 
	إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (40) 
	إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ (41) لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ (42) 
	مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ (43) 
	وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ (44) 
	وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ (45) 
	مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (46) 
	إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ (47) وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ (48) 
	لَا يَسْأَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ (49) وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ (50) 
	وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ (51) 
	قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (52) 
	سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (53) أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ (54) 
	حم (1) عسق (2) كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (3) لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (4) تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (5) 
	وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ (6) 
	وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ (7) 
	وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (8) 
	أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (9) 
	وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (10) 
	فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (11) 
	لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (12) 
	شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ (13) 
	وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ (14) 
	فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ (15) 
	وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ (16) 
	اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ (17) يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ (18) 
	اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ (19) 
	مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ (20) 
	أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (21) 
	تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ (22) ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ (23) 
	أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (24) 
	وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ (25) 
	وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ (26) 
	وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ (27) 
	وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ (28) 
	وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ (29) 
	وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ (30) وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (31) 
	وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ (32) إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (33) أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ (34) 
	وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ (35) 
	فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (36) 
	وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ (37) 
	وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (38) 
	وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ (39) 
	وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (40) 
	وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ (41) إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (42) 
	وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (43) 
	وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ (44) 
	وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ (45) وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ (46) 
	اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَإٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ (47) 
	فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ (48) 
	لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ (49) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (50) 
	وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ (51) 
	وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (52) صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ (53) 
	حم (1) وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ (2) إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (3) وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ (4) 
	أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ (5) 
	وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ (6) وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (7) فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ (8) 
	وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ (9) الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (10) وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ (11) 
	وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ (12) لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ (13) وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ (14) 
	وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ (15) أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ (16) وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (17) أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ (18) 
	وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ (19) 
	وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ (20) 
	أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ (21) بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ (22) 
	وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ (23) 
	قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ (24) فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (25) 
	وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ (26) إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ (27) وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (28) 
	بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُبِينٌ (29) 
	وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ (30) وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ (31) 
	أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (32) 
	وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ (33) وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ (34) وَزُخْرُفًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ (35) 
	وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ (36) وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ (37) حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ (38) وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ (39) 
	أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (40) 
	فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ (41) أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ (42) فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (43) 
	وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ (44) وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ (45) 
	وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (46) فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ (47) 
	وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (48) 
	وَقَالُوا يَا أَيُّهَ السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ (49) فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ (50) 
	وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ (51) أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ (52) فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ (53) 
	فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ (54) 
	فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ (55) فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ (56) 
	وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ (57) وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ (58) إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ (59) 
	وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ (60) 
	وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (61) 
	وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (62) 
	وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (63) إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (64) فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ (65) 
	هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (66) الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ (67) يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ (68) الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ (69) ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ (70) يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (71) وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (72) لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ (73) 
	إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ (74) لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ (75) وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ (76) وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ (77) لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ (78) 
	أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ (79) أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ (80) 
	قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ (81) سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ (82) 
	فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ (83) 
	وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (84) وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (85) 
	وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (86) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ (87) 
	وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ (88) فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (89) 
	حم (1) وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ (2) إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ (3) فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ (4) أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ (5) رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (6) رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ (7) لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ (8) 
	بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ (9) فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ (10) يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ (11) رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ (12) 
	أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ (13) ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ (14) إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ (15) يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ (16) 
	وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ (17) أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (18) وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ (19) وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ (20) وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ (21) 
	فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ (22) فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ (23) وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ (24) 
	كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (25) وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ (26) وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ (27) 
	كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ (28) فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ (29) 
	وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ (30) مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ (31) 
	وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ (32) وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ (33) إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ (34) 
	إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ (35) فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (36) 
	أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ (37) 
	وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ (38) مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (39) إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ (40) يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ (41) إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (42) 
	إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ (43) طَعَامُ الْأَثِيمِ (44) كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ (45) كَغَلْيِ الْحَمِيمِ (46) خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ (47) ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ (48) ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ (49) إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ (50) 
	إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ (51) فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (52) يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ (53) كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ (54) يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ (55) لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ (56) فَضْلًا مِنْ رَبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (57) 
	فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (58) فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ (59) 
	حم (1) تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (2) إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ (3) وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (4) وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (5) تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ (6) 
	وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ (7) يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (8) وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (9) مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (10) 
	هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ (11) 
	اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (12) وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (13) 
	قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (14) مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ (15) 
	وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (16) وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (17) 
	ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (18) إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ (19) 
	هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (20) 
	أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (21) 
	وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (22) 
	أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (23) 
	وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ (24) 
	وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (25) قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (26) 
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	وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ (27) وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (28) هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (29) فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ (30) وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ (31) 
	وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ (32) وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (33) 
	وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (34) ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ (35) 
	فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (36) وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (37) 
	حم (1) تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (2) مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمًّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ (3) 
	قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ ائْتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (4) 
	وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ (5) 
	وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ (6) وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ (7) 
	أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (8) 
	قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ (9) 
	قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (10) 
	وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ (11) وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ (12) إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (13) أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (14) 
	وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (15) أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ (16) 
	وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (17) أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ (18) 
	وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (19) 
	وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ (20) 
	وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (21) 
	قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ آلِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (22) 
	قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ (23) 
	فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ (24) تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ (25) 
	وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (26) 
	وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (27) 
	فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (28) 
	وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ (29) قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ (30) يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (31) وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (32) 
	أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (33) 
	وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (34) 
	فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ (35) 
	الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ (1) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ (2) 
	ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ (3) 
	فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ (4) سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ (5) وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ (6) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ (7) 
	وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ (8) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ (9) 
	أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا (10) 
	ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ (11) 
	إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ (12) 
	وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ (13) 
	أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ (14) 
	مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ (15) 
	وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ (16) 
	وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ (17) 
	فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ (18) 
	فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ (19) 
	وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ (20) طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ (21) 
	فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (22) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ (23) 
	أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا (24) 
	إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ (25) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ (26) فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ (27) ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ (28) 
	أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ (29) وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ (30) 
	وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ (31) 
	إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ (32) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ (33) 
	إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ (34) 
	فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ (35) 
	إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ (36) إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ (37) هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ (38) 
	إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا (1) لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا (2) وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا (3) 
	هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (4) لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا (5) وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (6) وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (7) 
	إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (8) لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (9) 
	إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (10) 
	سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (11) 
	بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا (12) 
	وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا (13) 
	وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (14) 
	سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا (15) 
	قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (16) 
	لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا (17) 
	لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا (18) وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (19) 
	وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا (20) 
	وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا (21) 
	وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (22) سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا (23) 
	وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا (24) 
	هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (25) 
	إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (26) 
	لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا (27) 
	هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا (28) 
	مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (29) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (1) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (2) 
	إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ (3) 
	إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (4) وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ (6) وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ (7) فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (8) 
	وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (9) 
	إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (10) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (11) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ (12) 
	يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (13) 
	قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (14) 
	إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (15) 
	قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (16) 
	يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (17) إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (18) 
	ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ (1) بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ (2) أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ (3) 
	قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ (4) 
	بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ (5) 
	أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ (6) 
	وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ (7) تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ (8) 
	وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ (9) وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ (10) رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ (11) 
	كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ (12) وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ (13) وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ (14) 
	أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ (15) 
	وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (16) 
	إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ (17) مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (18) 
	وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ (19) وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ (20) وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ (21) لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ (22) 
	وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ (23) 
	أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ (24) مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيبٍ (25) الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ (26) 
	قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ (27) 
	قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ (28) مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (29) 
	يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ (30) 
	وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ (31) هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ (32) مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ (33) ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ (34) لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ (35) 
	وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ (36) 
	إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ (37) 
	وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ (38) فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ (39) وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ (40) وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ (41) يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ (42) إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ (43) 
	يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ (44) 
	نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ (45) 
	وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا (1) فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا (2) فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا (3) فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا (4) إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ (5) وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ (6) 
	وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ (7) إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ (8) يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ (9) 
	قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ (10) الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ (11) يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ (12) يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ (13) ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ (14) 
	إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (15) آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ (16) كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ (17) وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (18) وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (19) 
	وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ (20) وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (21) 
	وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ (22) فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ (23) 
	هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ (24) إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ (25) فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ (26) فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ (27) فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ (28) فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ (29) قَالُوا كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (30) 
	قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ (31) قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ (32) لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ (33) مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ (34) فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (35) فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (36) وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ (37) 
	وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ (38) فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ (39) فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ (40) 
	وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ (41) مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ (42) 
	وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ (43) فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ (44) فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ (45) 
	وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ (46) 
	وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ (47) وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ (48) 
	وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (49) 
	فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ (50) وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ (51) 
	كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ (52) أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ (53) 
	فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ (54) وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ (55) 
	وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (56) 
	مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ (57) إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ (58) 
	فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ (59) فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ (60) 
	وَالطُّورِ (1) وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ (2) فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ (3) وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ (4) وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ (5) وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ (6) إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ (7) مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ (8) يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا (9) وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا (10) 
	فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (11) الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ (12) يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا (13) هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ (14) أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ (15) اصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (16) 
	إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ (17) فَاكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ (18) كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (19) مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ (20) 
	وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ (21) وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ (22) يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ (23) وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ (24) 
	وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ (25) قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ (26) فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ (27) إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ (28) 
	فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ (29) 
	أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ (30) قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ (31) أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ (32) أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ (33) فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ (34) أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ (35) أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ (36) أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ (37) أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ (38) أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ (39) أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ (40) أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ (41) أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ (42) أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (43) 
	وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ (44) فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ (45) يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ (46) وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (47) 
	وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ (48) وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ (49) 
	وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى (1) مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى (2) وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى (4) عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى (5) ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى (6) وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى (7) ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى (8) فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى (9) فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى (10) مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى (11) أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى (12) وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى (13) عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى (14) عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى (15) إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى (16) مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى (17) لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى (18) 
	أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى (19) وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى (20) أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى (21) تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى (22) إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى (23) 
	أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى (24) فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى (25) 
	وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى (26) 
	إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثَى (27) وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا (28) فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (29) ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى (30) 
	وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى (31) الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى (32) 
	أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى (33) وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى (34) أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى (35) أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى (36) وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى (37) أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (38) وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (39) وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى (40) ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى (41) وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى (42) وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى (43) وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا (44) وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى (45) مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى (46) وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى (47) وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى (48) وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى (49) وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى (50) وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى (51) وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى (52) وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى (53) فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى (54) 
	فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى (55) هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُولَى (56) أَزِفَتِ الْآزِفَةُ (57) لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ (58) 
	أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ (59) وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ (60) وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ (61) فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا (62) 
	اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ (1) وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ (2) وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ (3) 
	وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ (4) حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ (5) فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ (6) خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ (7) مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ (8) 
	كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ (9) فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ (10) فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ (11) وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ (12) وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ (13) تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ (14) وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (15) فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (16) وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (17) 
	كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (18) إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ (19) تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ (20) فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (21) وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (22) كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ (23) فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ (24) أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ (25) 
	سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ (26) إِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ (27) وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ (28) فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ (29) فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (30) إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ (31) وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (32) 
	كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ (33) إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ (34) نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ (35) وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ (36) وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ (37) وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ (38) فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ (39) وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (40) 
	وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ (41) كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ (42) 
	أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ (43) أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ (44) سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ (45) بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ (46) 
	إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ (47) يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ (48) إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ (49) وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ (50) 
	وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (51) وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ (52) وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ (53) 
	إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ (54) فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ (55) 
	الرَّحْمَنُ (1) عَلَّمَ الْقُرْآنَ (2) خَلَقَ الْإِنْسَانَ (3) عَلَّمَهُ الْبَيَانَ (4) الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ (5) وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ (6) وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ (7) أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ (8) وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ (9) وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ (10) فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ (11) وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ (12) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (13) 
	خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ (14) وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ (15) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (16) 
	رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ (17) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (18) 
	مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ (19) بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ (20) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (21) يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ (22) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (23) 
	وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ (24) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (25) 
	كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ (26) وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (27) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (28) 
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	يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ (29) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (30) 
	سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ (31) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (32) 
	يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ (33) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (34) يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ (35) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (36) 
	فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ (37) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (38) فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ (39) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (40) 
	يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ (41) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (42) هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ (43) يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ (44) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (45) 
	وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ (46) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (47) ذَوَاتَا أَفْنَانٍ (48) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (49) فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ (50) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (51) فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ (52) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (53) مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ (54) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (55) 
	فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ (56) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (57) كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ (58) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (59) هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ (60) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (61) 
	وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ (62) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (63) مُدْهَامَّتَانِ (64) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (65) فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ (66) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (67) فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ (68) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (69) 
	فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ (70) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (71) حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ (72) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (73) لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ (74) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (75) مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ (76) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (77) تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (78) 
	إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ (1) لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ (2) خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ (3) إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا (4) وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا (5) فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا (6) وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً (7) 
	فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ (8) وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ (9) 
	وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ (10) أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ (11) فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (12) ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ (13) وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ (14) عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ (15) مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ (16) يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ (17) بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ (18) لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ (19) وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ (20) وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ (21) وَحُورٌ عِينٌ (22) كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ (23) جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (24) لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا (25) إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا (26) 
	وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ (27) فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ (28) وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ (29) وَظِلٍّ مَمْدُودٍ (30) وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ (31) وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ (32) لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ (33) وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ (34) إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً (35) فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا (36) عُرُبًا أَتْرَابًا (37) لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ (38) ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ (39) وَثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ (40) 
	وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ (41) فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ (42) وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ (43) لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ (44) إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ (45) وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ (46) وَكَانُوا يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ (47) أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ (48) قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ (49) لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ (50) ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ (51) لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ (52) فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ (53) فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ (54) فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ (55) هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ (56) 
	نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ (57) أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ (58) أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ (59) نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ (60) عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ (61) وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ (62) 
	أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ (63) أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ (64) لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ (65) إِنَّا لَمُغْرَمُونَ (66) بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ (67) 
	أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ (68) أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ (69) لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ (70) 
	أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ (71) أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ (72) نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ (73) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (74) 
	فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ (75) وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ (76) إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ (77) فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ (78) لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (79) تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (80) 
	أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ (81) وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ (82) 
	فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ (83) وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ (84) وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ (85) فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ (86) تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (87) فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ (88) فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ (89) وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ (90) فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ (91) وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ (92) فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ (93) وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ (94) إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ (95) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (96) 
	سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (1) لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (2) هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (3) هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (4) لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (5) يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (6) 
	آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ (7) وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (8) 
	هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ (9) 
	وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (10) مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ (11) 
	يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (12) 
	يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ (13) يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ (14) فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (15) 
	أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (16) 
	اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (17) 
	إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ (18) 
	وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (19) 
	اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ (20) 
	سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (21) 
	مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (22) لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (23) الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (24) 
	لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ (25) 
	وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (26) 
	ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (27) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (28) 
	لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (29) 
	قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (1) 
	الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (2) وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (4) 
	إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ (5) يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (6) 
	أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (7) 
	أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ (8) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (9) إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (10) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (11) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (12) أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (13) 
	أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (14) أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (15) اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (16) لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (17) يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ (18) اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ (19) 
	إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ (20) 
	كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ (21) 
	لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (22) 
	سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (1) هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ (2) 
	وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ (3) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (4) 
	مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ (5) 
	وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (6) مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (7) 
	لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (8) 
	وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (9) 
	وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (10) 
	أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (11) لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ (12) 
	لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ (13) لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ (14) كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (15) كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ (16) فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ (17) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (18) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (19) 
	لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ (20) 
	لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (21) هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (22) 
	هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (23) هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (24) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ (1) إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ (2) 
	لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (3) 
	قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (4) رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (5) 
	لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (6) 
	عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (7) 
	لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (8) إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (9) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (10) وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (11) 
	يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (12) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ (13) 
	سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (1) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (2) كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (3) إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ (4) 
	وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (5) 
	وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ (6) 
	وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (7) 
	يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (8) 
	هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (9) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (10) تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (11) يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (12) وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (13) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ (14) 
	يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (1) هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (2) وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (3) ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (4) 
	مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (5) 
	قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (6) وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (7) قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (8) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (9) فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (10) 
	وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (11) 
	إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ (1) اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (2) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ (3) 
	وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (4) 
	وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ (5) سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (6) 
	هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ (7) يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ (8) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (9) 
	وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ (10) وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (11) 
	يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (1) هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (2) خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ (3) يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (4) 
	أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (5) ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (6) 
	زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (7) فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (8) 
	يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (9) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (10) 
	مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (11) 
	وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (12) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (13) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (14) إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (15) 
	فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (16) 
	إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ (17) عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (18) 
	يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) 
	وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) 
	أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7) 
	وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا (8) فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا (9) أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا (10) رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا (11) 
	اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا (12) 
	يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (1) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (2) 
	وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ (3) 
	إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ (4) 
	عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا (5) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (6) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (7) 
	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (8) 
	يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (9) 
	ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ (10) 
	وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (11) وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ (12) 
	تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (1) الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ (2) الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ (3) ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ (4) 
	وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ (5) 
	وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (6) إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ (7) تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ (8) قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ (9) وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ (10) فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ (11) إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ (12) 
	وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (13) أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (14) 
	هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ (15) 
	أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ (16) أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ (17) وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ (18) أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ (19) 
	أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ (20) أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ (21) 
	أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (22) قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ (23) قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (24) 
	وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (25) قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ (26) فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ (27) 
	قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (28) 
	قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (29) 
	قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ (30) 
	ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ (1) 
	مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ (2) وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ (3) 
	وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ (4) 
	فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ (5) بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ (6) 
	إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (7) فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ (8) وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ (9) 
	وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ (10) هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ (11) مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ (12) عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ (13) أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ (14) إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (15) سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ (16) 
	إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ (17) وَلَا يَسْتَثْنُونَ (18) فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ (19) فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ (20) فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ (21) أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ (22) فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ (23) أَنْ لَا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ (24) وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ (25) فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ (26) بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ (27) قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ (28) قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ (29) فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ (30) قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ (31) عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ (32) كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (33) 
	إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ (34) 
	أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ (35) مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (36) أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ (37) إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ (38) أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ (39) 
	سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ (40) أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ (41) 
	يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ (42) خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ (43) 
	فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ (44) وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ (45) 
	أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ (46) أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ (47) 
	فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ (48) لَوْلَا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ (49) فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (50) 
	وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ (51) وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ (52) 
	الْحَاقَّةُ (1) مَا الْحَاقَّةُ (2) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ (3) كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ (4) فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ (5) وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ (6) سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ (7) فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ (8) 
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	وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ (9) فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً (10) 
	إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ (11) لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ (12) 
	فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ (13) وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً (14) فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ (15) وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ (16) وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ (17) يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ (18) 
	فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ (19) إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ (20) فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ (21) فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ (22) قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ (23) كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ (24) 
	وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ (25) وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ (26) يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ (27) مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ (28) هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ (29) 
	خُذُوهُ فَغُلُّوهُ (30) ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ (31) ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ (32) إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ (33) وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (34) فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ (35) وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ (36) لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ (37) 
	فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ (38) وَمَا لَا تُبْصِرُونَ (39) إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (40) وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ (41) وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ (42) تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (43) 
	وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ (44) لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (45) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ (46) فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ (47) وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ (48) وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ (49) وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ (50) وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ (51) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (52) 
	سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ (1) لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ (2) مِنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ (3) تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ (4) فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا (5) إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا (6) وَنَرَاهُ قَرِيبًا (7) يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ (8) وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ (9) وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا (10) يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ (11) وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ (12) وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ (13) وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ (14) كَلَّا إِنَّهَا لَظَى (15) نَزَّاعَةً لِلشَّوَى (16) تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى (17) وَجَمَعَ فَأَوْعَى (18) 
	إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا (19) إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا (20) وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا (21) إِلَّا الْمُصَلِّينَ (22) الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ (23) وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (24) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (25) وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ (26) وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ (27) إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ (28) وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (29) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (30) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (31) وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (32) وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ (33) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (34) أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ (35) 
	فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ (36) عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ (37) أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ (38) كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ (39) فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ (40) عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ (41) فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ (42) يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ (43) خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ (44) 
	إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (1) قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ (2) أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ (3) يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (4) 
	قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا (5) فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا (6) وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا (7) ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا (8) ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا (9) فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (10) يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا (11) وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا (12) مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا (13) وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا (14) أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا (15) وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا (16) وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا (17) ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا (18) وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا (19) لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا (20) 
	قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا (21) وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا (22) وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا (23) وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا (24) 
	مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا (25) وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا (26) إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا (27) 
	رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا (28) 
	قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا (1) يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا (2) وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا (3) وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا (4) وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا (5) 
	وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا (6) وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا (7) 
	وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا (8) وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا (9) 
	وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا (10) 
	وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا (11) 
	وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا (12) 
	وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا (13) 
	وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا (14) وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا (15) 
	وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا (16) لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا (17) 
	وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا (18) 
	وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا (19) 
	قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا (20) قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا (21) قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا (22) إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا (23) حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا (24) قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا (25) عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا (26) إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا (27) لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا (28) 
	يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (1) قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (2) نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا (3) أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا (4) 
	إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا (5) 
	إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا (6) 
	إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا (7) 
	وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا (8) رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا (9) وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا (10) 
	وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا (11) إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا (12) وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا (13) يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا (14) 
	إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا (15) فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا (16) 
	فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا (17) السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا (18) 
	إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا (19) 
	إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (20) 
	يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (1) قُمْ فَأَنْذِرْ (2) وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (3) وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (4) وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ (5) 
	وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ (6) وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ (7) 
	فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ (8) فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ (9) عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ (10) 
	ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا (11) وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا (12) وَبَنِينَ شُهُودًا (13) وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا (14) ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ (15) كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا (16) سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا (17) إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ (18) فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ (19) ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ (20) ثُمَّ نَظَرَ (21) ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ (22) ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ (23) فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ (24) إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ (25) 
	سَأُصْلِيهِ سَقَرَ (26) وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ (27) لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ (28) لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ (29) 
	عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ (30) وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ (31) كَلَّا وَالْقَمَرِ (32) وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ (33) وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ (34) إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ (35) نَذِيرًا لِلْبَشَرِ (36) لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ (37) 
	كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (38) إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ (39) فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ (40) عَنِ الْمُجْرِمِينَ (41) مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (42) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (43) وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ (44) وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ (45) وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ (46) حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ (47) فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ (48) 
	فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ (49) كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ (50) فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ (51) بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُنَشَّرَةً (52) كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ (53) كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ (54) فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ (55) وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ (56) 
	لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ (1) وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ (2) أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ (3) بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ (4) بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ (5) يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ (6) 
	فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ (7) وَخَسَفَ الْقَمَرُ (8) وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ (9) يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ (10) كَلَّا لَا وَزَرَ (11) إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ (12) يُنَبَّأُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ (13) بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ (14) وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ (15) 
	لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ (16) إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (17) فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (18) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ (19) كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ (20) وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ (21) وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (22) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ (23) وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ (24) تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ (25) 
	كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ (26) وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ (27) وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ (28) وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ (29) إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ (30) 
	فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى (31) وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى (32) ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى (33) أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى (34) ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى (35) 
	أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى (36) أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى (37) ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى (38) فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى (39) أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى (40) 
	هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا (1) 
	إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا (2) 
	إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا (3) 
	إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا (4) 
	إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا (5) عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا (6) يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا (7) وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (8) إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا (9) إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا (10) 
	فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا (11) وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا (12) مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا (13) وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا (14) وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا (15) قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا (16) وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا (17) عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا (18) وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا (19) وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا (20) عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا (21) إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا (22) 
	إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا (23) فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا (24) وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (25) وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا (26) 
	إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا (27) نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا (28) 
	إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا (29) وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (30) يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (31) 
	وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا (1) فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا (2) وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا (3) فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا (4) فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا (5) عُذْرًا أَوْ نُذْرًا (6) 
	إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ (7) فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ (8) وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ (9) وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ (10) وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ (11) لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ (12) لِيَوْمِ الْفَصْلِ (13) وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ (14) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (15) 
	أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ (16) ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ (17) كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ (18) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (19) 
	أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ (20) فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ (21) إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ (22) فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ (23) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (24) 
	أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا (25) أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا (26) وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا (27) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (28) 
	انْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ (29) انْطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ (30) لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ (31) إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ (32) كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ (33) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (34) هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ (35) وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ (36) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (37) 
	هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ (38) فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ (39) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (40) إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ (41) وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ (42) كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (43) إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (44) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (45) 
	كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ (46) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (47) وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ (48) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (49) فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ (50) 
	عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ (1) عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ (2) الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ (3) 
	كَلَّا سَيَعْلَمُونَ (4) ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ (5) 
	أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا (6) وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا (7) وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا (8) وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا (9) وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا (10) وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا (11) وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا (12) وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا (13) وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا (14) لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا (15) وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا (16) 
	إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا (17) يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا (18) وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا (19) وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا (20) 
	إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا (21) لِلطَّاغِينَ مَآبًا (22) لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا (23) لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا (24) إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا (25) جَزَاءً وِفَاقًا (26) إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا (27) وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا (28) وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا (29) فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا (30) 
	إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا (31) حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا (32) وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا (33) وَكَأْسًا دِهَاقًا (34) لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا (35) جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا (36) 
	رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا (37) يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا (38) ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا (39) 
	إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا (40) 
	وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا (1) وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا (2) وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا (3) فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا (4) فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا (5) يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ (6) تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ (7) قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ (8) أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ (9) يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ (10) أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً (11) قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ (12) فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ (13) فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ (14) 
	هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى (15) إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى (16) اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى (17) فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى (18) وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى (19) فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى (20) فَكَذَّبَ وَعَصَى (21) ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى (22) فَحَشَرَ فَنَادَى (23) فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى (24) فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى (25) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى (26) 
	أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا (27) رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا (28) وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا (29) وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا (30) أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا (31) وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا (32) مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ (33) 
	فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى (34) يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى (35) وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى (36) 
	فَأَمَّا مَنْ طَغَى (37) وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (38) فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى (39) 
	وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى (40) فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى (41) 
	يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا (42) فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا (43) إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا (44) إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا (45) كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا (46) 
	عَبَسَ وَتَوَلَّى (1) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى (2) وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى (3) أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى (4) أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى (5) فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى (6) وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى (7) وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى (8) وَهُوَ يَخْشَى (9) فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى (10) 
	كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ (11) فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ (12) فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ (13) مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ (14) بِأَيْدِي سَفَرَةٍ (15) كِرَامٍ بَرَرَةٍ (16) 
	قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ (17) مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ (18) مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ (19) ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ (20) ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ (21) ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ (22) كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ (23) 
	فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ (24) أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا (25) ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا (26) فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا (27) وَعِنَبًا وَقَضْبًا (28) وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا (29) وَحَدَائِقَ غُلْبًا (30) وَفَاكِهَةً وَأَبًّا (31) مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ (32) 
	فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ (33) يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ (34) وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ (35) وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ (36) لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ (37) وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ (38) ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ (39) وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ (40) تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ (41) أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ (42) 
	إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ (1) وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ (2) وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ (3) وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ (4) وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ (5) وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ (6) وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ (7) وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (8) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ (9) وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ (10) وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ (11) وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ (12) وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ (13) عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ (14) 
	فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ (15) الْجَوَارِ الْكُنَّسِ (16) وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ (17) وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ (18) 
	إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (19) ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ (20) مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ (21) 
	وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ (22) 
	وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ (23) وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ (24) وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ (25) 
	فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ (26) إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ (27) لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ (28) وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (29) 
	إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ (1) وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ (2) وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ (3) وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ (4) عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ (5) 
	يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ (6) الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ (7) فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ (8) 
	كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ (9) وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ (10) كِرَامًا كَاتِبِينَ (11) يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ (12) 
	إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ (13) وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ (14) يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ (15) وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ (16) 
	وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ (17) ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ (18) يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ (19) 
	وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ (1) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (2) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (3) أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ (4) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (5) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (6) 
	كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ (7) وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ (8) كِتَابٌ مَرْقُومٌ (9) 
	وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (10) الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ (11) وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ (12) إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (13) كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (14) كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ (15) ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ (16) ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ (17) 
	كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ (18) وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ (19) كِتَابٌ مَرْقُومٌ (20) يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ (21) 
	إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ (22) عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ (23) تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ (24) يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ (25) خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ (26) وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ (27) عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ (28) 
	إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ (29) وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ (30) وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ (31) وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ (32) وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ (33) 
	فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ (34) عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ (35) هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (36) 
	إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (1) وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ (2) وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ (3) وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ (4) وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ (5) 
	يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ (6) فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ (7) فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا (8) وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا (9) وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ (10) فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا (11) وَيَصْلَى سَعِيرًا (12) إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا (13) إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ (14) بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا (15) 
	فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ (16) وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ (17) وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ (18) لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ (19) 
	فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (20) وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ (21) بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ (22) وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ (23) فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (24) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (25) 
	وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ (1) وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ (2) وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ (3) 
	قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ (4) النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ (5) إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ (6) وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ (7) وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (8) الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (9) 
	إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ (10) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ (11) 
	إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ (12) إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ (13) وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ (14) ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ (15) فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ (16) 
	هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ (17) فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ (18) بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ (19) وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ (20) بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ (21) فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ (22) 
	وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ (1) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ (2) النَّجْمُ الثَّاقِبُ (3) 
	إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ (4) 
	فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ (5) خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ (6) يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ (7) 
	إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ (8) يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ (9) فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ (10) 
	وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ (11) وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ (12) إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ (13) وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ (14) 
	إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا (15) وَأَكِيدُ كَيْدًا (16) فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا (17) 
	سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (1) الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى (2) وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى (3) وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى (4) فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى (5) 
	سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى (6) إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى (7) 
	وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى (8) فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى (9) سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى (10) وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى (11) الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى (12) ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى (13) 
	قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (14) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (15) بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (16) وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى (17) 
	إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى (18) صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى (19) 
	هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ (1) 
	وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ (2) عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ (3) تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً (4) تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ (5) لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ (6) لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ (7) وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ (8) لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ (9) فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ (10) لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً (11) فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ (12) فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ (13) وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ (14) وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ (15) وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ (16) 
	أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ (17) وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ (18) وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ (19) وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ (20) فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ (21) لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ (22) إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ (23) فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ (24) إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ (25) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ (26) 
	وَالْفَجْرِ (1) وَلَيَالٍ عَشْرٍ (2) وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ (3) وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ (4) هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ (5) 
	أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ (6) إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ (7) الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ (8) وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ (9) وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ (10) الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ (11) فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ (12) فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ (13) إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ (14) 
	فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ (15) وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ (16) 
	كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ (17) وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (18) وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا (19) وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا (20) 
	كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا (21) وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا (22) وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى (23) يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي (24) فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ (25) وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ (26) 
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	يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (27) ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً (28) فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (29) وَادْخُلِي جَنَّتِي (30) 
	لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ (1) وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ (2) وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ (3) لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ (4) أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ (5) يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا (6) أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ (7) 
	أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ (8) وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ (9) وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ (10) فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ (11) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ (12) فَكُّ رَقَبَةٍ (13) أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (14) يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ (15) أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ (16) 
	ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ (17) أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ (18) وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ (19) عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ (20) 
	وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا (1) وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا (2) وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا (3) وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا (4) وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا (5) وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا (6) وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (7) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (8) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (9) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (10) 
	كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا (11) إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا (12) فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا (13) فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا (14) وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا (15) 
	وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى (1) وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى (2) وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى (3) إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى (4) 
	فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (5) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (6) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى (7) 
	وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى (8) وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى (9) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى (10) وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى (11) 
	إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى (12) وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى (13) 
	فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى (14) لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى (15) الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى (16) وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى (17) الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى (18) وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى (19) إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى (20) وَلَسَوْفَ يَرْضَى (21) 
	وَالضُّحَى (1) وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى (2) مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى (3) 
	وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى (4) وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى (5) 
	أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى (6) وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى (7) وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى (8) 
	فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ (9) وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ (10) وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ (11) 
	أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ (1) وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ (2) الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ (3) وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ (4) 
	فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (5) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (6) 
	فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ (7) وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ (8) 
	وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ (1) وَطُورِ سِينِينَ (2) وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ (3) لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (4) ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ (5) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (6) فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ (7) أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ (8) 
	اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (2) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (3) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (4) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (5) 
	كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى (6) أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى (7) إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى (8) أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى (9) عَبْدًا إِذَا صَلَّى (10) أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى (11) أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى (12) أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى (13) أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى (14) كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ (15) نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ (16) فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ (17) سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ (18) كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ (19) 
	إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (2) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (3) تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (4) سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (5) 
	لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ (1) رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً (2) فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ (3) وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ (4) وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ (5) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ (6) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ (7) جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ (8) 
	إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا (1) وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا (2) وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا (3) يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا (4) بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا (5) يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ (6) فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (8) 
	وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا (1) فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا (2) فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا (3) فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا (4) فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا (5) إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ (6) وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ (7) وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ (8) أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ (9) وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ (10) إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ (11) 
	الْقَارِعَةُ (1) مَا الْقَارِعَةُ (2) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ (3) يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ (4) وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ (5) فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ (6) فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ (7) وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ (8) فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ (9) وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ (10) نَارٌ حَامِيَةٌ (11) 
	أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ (1) حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ (2) كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (3) ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (4) كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ (5) لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ (6) ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ (7) ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ (8) 
	وَالْعَصْرِ (1) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (2) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (3) 
	وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ (1) الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ (2) يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ (3) كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ (4) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ (5) نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ (6) الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ (7) إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ (8) فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ (9) 
	أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ (1) أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ (2) وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ (3) تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ (4) فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ (5) 
	لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ (1) إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ (2) فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ (3) الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ (4) 
	أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ (1) فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ (2) وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (3) فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (5) الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (6) وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (7) 
	إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (1) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (2) إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (3) 
	قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (1) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (2) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (3) وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ (4) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (5) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (6) 
	إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (1) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (2) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا (3) 
	تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ (1) مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ (2) سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ (3) وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ (4) فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ (5) 
	قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1) اللَّهُ الصَّمَدُ (2) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (4) 
	قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (1) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (2) وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (3) وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ (4) وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (5) 
	قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (1) مَلِكِ النَّاسِ (2) إِلَهِ النَّاسِ (3) مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ (4) الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (5) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (6) 



